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 كلمة الناشر
 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 
حيــا ان فــرك ا كــان بــا كا.. ودــا ان ا د نــة ا نــورة عاظــ)ة الرســول األعظــم  ظــل  
اهلل عليه وآله وسلم(.. ويف كل ناحية من نواحيها هناك عربة وذكـر  للنـا األكـرم  ظـل  اهلل 

ري دراسة تار خ عليه وآله وسلم( وقد جتلت فيها سياسته احلكي)ة وسريته القومية، ف)ن الضرو 
 هذه ا د نة الطيبة..

وهذا الكتاب تلخيص لـ  تار خ ا د نة ا نورة( ألىب فبه الن)ريي ، اختار اإلمام الشريازي 
 دام ظلــه( مــا هــو ا ناســي مــن تــار خ عاظــ)ة الرســول  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومنطلــق 

  سـرية النـا  ظـل  اهلل عليـه دولة اإلسالم وحكومته العادلة، حـ   كـون مـدخالل للتعـرك علـ
ولقدد  وآله وسلم( واالقتباس من نوره واالقتـدا  دد ـه بشـكل اكوـر وايـل حيـا قـال تعـاىل: 

 . 1 كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة
وقد ابتعد ا سل)ون دختلف اجتاهاهتم عـن سـرية نبـيهم  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ـ اال 

باخالقياته وعظيم ظفاته من العفـو والسـلم والالعنـف والتعامـل من عص)ه اهلل ـ وكتبهم مليئة 
 االنساين ح  مع األعدا   ا عارضة( وما أفبه.

ــــ  ا ســــل)ا ان  رسعــــوا اىل ســــريته  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( وســــرية أهــــل بيتــــه  فعل
يف الطاهر ن  علـيهم السـالم( وهـذا الكتـاب بيـان لـبعب اسـلوبه  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 

احلكم، ونظرال ألمهية ا وضوع ق)نا بطبعه وقد غرينا بعب العنـاو ن وأضـفنا بعضـها، نسـهللل اهلل 
 تعاىل التوفيق والقبول.

 مركز الرسول األعظم )ص(  
 للتحقيق والنشر 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احل)د هلل رّب العا ا والصالة والسالم عل  حم)د وآله الطاهر ن. 
عد: فهذه مقتطفات من تار خ ا د نة ا نورة( لـ  أيب فبه الن)ريي( اخـتت منـه مـا كـان وب

من أخالق رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وأسلوبه يف احلكم، اسهللله سبحانه أن  نفع 
 به ا ؤمنا، واهلل ا ستعان.

 
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي 
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 من أخالقيات الرسول )ص(

 
ا قــدم رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( كــان إذا احتضــر مّنــا ا يــت آذنّــا إن أّول مــ

رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فحضـــره واســـتصفر لـــه، حـــ  إذا قـــبب انصـــرك النـــا 
 …  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(

وردــا لــال حــبع ذلــو علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فل)ــا خشــينا مشــقة 
عليه، قال بعب القوم لبعب: لـو كنـا ال نـؤذن النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بهللحـد  ذلو

حـ   ققــبب، فـقذا ققــبب آذنــاه فلـم  كــن عليــه يف ذلـو مشــقة وال حــبع، ففعلنـا ذلــو ، وكنــا 
 نؤذنه با يت بعد أن ميوت فيهللتيه و صل  عليه، فردا انصرك وردا مكا ح   دفن. 

قلنـــا: لـــو   نشـــخص رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فكنـــا علـــ  ذلـــو حينـــال، ف
ومحلنا سنائزنا إليه ح   صلي عليها عند بيته، كان ذلو أرفـق بـه، ففعلنـا، فكـان ذلـو األمـر 

 إىل اليوم.



 

 6 

 
 من أحكام المسجد

حدثنا أبو الوليد قال: قلت البن ع)ر مـا بـد  الزعفـران   ـ  عـا يف ا سـفد ـ فقـال: رأ  
ففـــا  !…   ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( قامـــة يف ا ســـفد فقـــال: مـــا أقـــب  هـــذا رســـول اهلل

ظاحبها فحّكها ولالها بزعفران، فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: هـذا أحسـن 
 من ذلو. 

ويف روا ــة أتانــا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف معرضــنا هــذا ويف  ــده عرســون 
 قبلـة مسـفدنا قامـة فحكهـا بـالعرسون،   أقبـل علينـا فقـال: أ كـم  ـي ابن لاب، فـرأ  يف
 أن  عرض اهلل عنه  

 قلنا: ال أ نا  ا رسول اهلل  
، فال  بصـق ِقبَـل وسهـه وال عـن ميينـه 2قال: فقن أحدكم إذا قام  صلي فقن اهلل ِقَبل وسهه

،   لـو  1كـذا بووبـهوليبصق قبل  ساره حتت رسله اليسـر ، فـقن عفلـت بـه بـادرة فليفعـل ه
بعضــه علــ  بعــب. أروين عبــريال، فقــام فــ  مــن احلــّي  شــتد إىل أهلــه ففــا   لــوق يف راحتــه، 
فهللخذه النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( عل  رأس العرسون   لّطخ به عل  أثر النخامة. قال 

 سابر: ف)ن هنالو سعلتم اخللوق يف مساسدكم. 
رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( رأ  قامــة يف وعــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: إن 

قبلة ا سفد فحكها حبصاة،   هن  أن  بصق الرسل با  د ه أو عن ميينه، وقال:  بصق عن 
  ساره، أو حتت قدمه اليسر . 

وعن احلضرمي: إن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( قـال: إذا أبصـر أحـدكم الق)لـة وهـو 
 يصررها يف ثوبه، وال  قتلها يف ا سفد. صلي يف ا سفد، فل

  من آداب المسجدمن آداب المسجد  
عن أيب عبد اهلل موىل فداد، أنه مسع أبا هر رة  قول: قال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله 

                                                           
 أي: الكعبة يف مقابله. - 2
 أو دا  )له من حمارم وما أفبه. - 3
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وســلم(: مــن مســع رســال  نشــد ضــالة يف ا ســفد فليقــل: ال أّداهــا اهلل إليــو، فــقن ا ســاسد   
 تنب هلذا. 

ه، عن سده: إن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( هنـ  أن وعن ع)رو بن فبيي، عن أبي
 بــاع و شــت  يف ا ســفد، أو تنشــد فيــه األفــعار، أو تعــرك فيــه الضــالة، أو  تحّلــق فيــه قبــل 

 الصالة. 
وعـــن النع)ـــان، عـــن مكحـــول: أن رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( هنـــ  أن ترفـــع 

 األظوات يف ا سفد باحلد ا واللصو ... 
قــال: وال  ســل فيــه ســيف، وال ميــر فيــه بنبــل إال أن  قــبب علــ  نصــاهلا، وال  تخــذ لر قــال 

 إال لذكر أو ظالة، وال تقام فيه احلدود، وال  نطق فيه األفعار وال مير فيه بلحم. 
وعن وائلة بن األسقع قال: قال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(: سنبـوا مسـاسدنا 

نينكم وظــبيانكم، وفــرا كم وبــيعكم ورفــع أظــواتكم ـ وخصــوماتكم ـ ـــ أو مســاسدكم ـ  ــا
 وإقامة حدودكم وسلِّ أسيافكم، ومجروها يف اجل)ع، واختذوا عل  أبوادا ا طاهر. 

وحدثنا ابن سابر، أنه مسع مكحوالل..  قول: هن  رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 
 أن  بال بهللبواب ا ساسد.

  من فضائل علي من فضائل علي 
ن ســـابر بـــن عبـــد اهلل قـــال: أخـــرا رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( أناســـال مـــن عـــ

 ا سفد وقال: ال ترقدوا يف مسفدي هذا. 
: ارسع فقد أحل لو فيـه مـا أحـل  فقال لعلي قال: فخرا الناس، وخرا علي 

 يل، كهللين بو تذودهم عل  احلوض، ويف  دك عصا عوسج. 
ـــه وســـلم( علـــ وعـــن ســـابر قـــال: خـــرا رســـول اهلل يف ا ســـفد، …   ظـــل  اهلل عليـــه وآل

فقـال: ارسـع، فـقن اهلل  فنهاهم أن  تخذوه بيوتال ـ أو حنو هذا ـ فخرسوا منـه، فـهللدرك عليّـال 
 قد أحل لو فيه ما أحّل يل.

وعن سسرة وكانت من خيارالنسا  قالت: كنـت مـع أم سـل)ة فقالـت: خـرا النـا  ظـل  
ي حـ  دخـل ا سـفد فقـال:  ـا أ هـا النـاس، حـّرم هـذا ا سـفد اهلل عليه وآله وسلم( من عنـد

عل  كل سني من الرسال أو حائب من النسا ، إال النا وأزواسه وعلّيال وفال)ة بنت رسول 



 

 1 

 اهلل، أال بينت األمسا  أن تضّلوا. 

  مسجد قبامسجد قبا
وعـــن حم)ـــد بـــن إمساعيـــل، قـــال: قيـــل لعبـــد اهلل بـــن أيب حبيبـــة: مـــا أدركـــت مـــن رســـول اهلل 
ــــه وســــلم( يف  ــــه وآل ــــه وســــلم(  فقــــال: سا نــــا رســــول اهلل  ظــــل  اهلل علي ــــه وآل  ظــــل  اهلل علي
مسفدنا بقبا ، ففئت وأنا غالم حدث ح  سلست عـن ميينـه، وسلـع أبـوبكر عـن  سـاره، 

   دع  بشراب، فناولين عن ميينه،   قام  صلي، فرأ ته  صلي يف نعليه. 
ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: مـــن توضـــهلل وعـــن ســـهل بـــن حنيـــف قـــال: قـــال رســـول اهلل  

 فهللحسن وضو ه،   سا  مسفد قبا  فركع فيه أربع ركعات، كان له عدل ع)رة.
فيه رجال يحبون أن يتطهروا واهلل يحب المطّهرينوعن قتادة قال:  ا نزلت:

قـال  1
لــيكم رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  ــا أهــل قبــا  ق لأنصــار، إن اهلل قــد أحســن ع

 الوّنا  يف الّطهور، ف)اذا تصنعون  قالوا: انّا نصسل أثر الصائط والبول. 
فيدده رجددال يحبددون أن يتطهددرواوعــن فــهر بــن حوفــي قــال:  ــا نزلــت هــذه ا  ــة: 

7 
مشـــ  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( إىل أهـــل ذلـــو ا ســـفد فقـــال: إ  رأ ـــت اهلل 

 هوركم  قالوا: نستنفي با ا .  سن عليكم الونا ، ف)ا بلغ من ل
وعن أيب سعفر اخلط)ي: أن عبد اهلل بن رواحة كان  قول وهم  بنون مسـفد قبـا : أفلـ  

 من  عاجل ا ساسدا.
 فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: ا ساسدا.

 فقال عبد اهلل: و قرأ القرآن قائ)ال وقاعدال. 
 ه وسلم(: قاعدال.فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآل

 فقال عبد اهلل: وال  بيت الليل عنه راقدا. 
 فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: راقدا. 

  مسجد الضرارمسجد الضرار
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عن سعيد بن سبري: ان بين ع)رو بن عوك ابتنوا مسفدا، وأرسلوا إىل رسـول اهلل  ظـل  
ه، فحســدهم إخــوهتم بنــو اهلل عليــه وآلــه وســلم( فــدعوه ليصــلي فيــه، ففعــل، فهللتــاهم فصــل  فيــ

فالن بن عوك فقالوا: أال نبين حنن مسفدال وندعو النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فيصـلي 
 صـلي فيـه ـ وكـان بالشـام ـ فـابتنوا مسـفدال  6فيـه ك)ـا ظـّل  يف مسـفد اخوتنـا، ولعـل أبـا عـامر

 ل القرآن:وأرسلوا إىل النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( ليصلي فقام ليهللتيهم، ونز 
 والذين اتخذوا مسجدًا ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حدارب اهلل

ال تقم فيه  ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال الحسنى واهلل يشهد انهم لكاذبون 
أبددداً لمسددجد أسددا علددى التقددوو مددن أول يددوم أحددق أن تقددوم فيدده  فيدده رجددال يحبددون أن 

أفمن أسا بنيانه على تقوو من اهلل ورضوان خيدر أم   يحب المطهرين يتطهروا واهلل
مددن أسدددا بنياندده علدددى شدددفا جددر  يدددار فانهدددار بدده فدددي ندددار جهددنم واهلل ال يهددددي القدددوم 

ال يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة فدي قلدوبهم إال أن تقطدل قلدوبهم واهلل علديم  الظالمين 
  .5 حكيم

: كـان موضـع مسـفد قبـا  المـرأة  قـال هلـا ليّـة، كانـت وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال
تربط محارال هلا فيه، فابتا سعد بن خيو)ة مسفدال، فقال أهل مسفد الضرار: حنـن نصـلي يف 
 مربط محار لّية!! ال، لع)ر اهلل، لكنا نبين مسفدال فنصلي فيه ح  جيئ أبو عامر فيؤمنا فيه. 

ق دكة،   حلـق بعـد ذلـو بالشـام فتنّصـر، ف)ـات وكان أبو عامر فر من اهلل ورسوله فلح 

                                                           
اهليــة، وقــرأ علــم أهــل هــو أبــو عــامر الراهــي، كــان با د نــة قبــل مقــدم النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وقــد تنصــر يف اجل - 6

الكتاب، وله فـرك يف اخلـزرا كبـري، فل)ـا قـدم الرسـول  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مهـاسرال إىل ا د نـة، واست)ـع ا سـل)ون 
عليه، وظارت لإلسـالم كل)ـة عاليـة، وأظهـرهم اهلل  ـوم بـدر فـرق اللعـا أبـو عـامر بر قـه وبـارز للعـداوة و ظـاهر دـا، وخـرا 

مكــة مــن قــر ه فــهلللبهم علــ  حــرب رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وقــدموا عــام أحــد، وكــان هــذا فــارال إىل كفــار 
الفاســق قــد حفــر حفــائر في)ــا بــا الصــفا فوقــع يف إحــداها رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأظــيي ذلــو اليــوم، 

الرسـول  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف ارتفـاع  فف  وسهه وكسرت رباعيته وفج رأسه، و ا فرغ النـاس مـن أحـد ورأ  أمـر
ذهي إىل هرقل ملو الروم  ستنصره عل  النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فوعده ومناه وأقـام عنـده، وكتـي إىل مجاعـة مـن 

أن  أهلــه مــن األنصــار مـــن أهــل النفــاق والر ــا   عـــدهم ومينــيهم أنــه ســـيقدم هــيه  قاتــل بــه الرســـول و صلبــه و ــرده، وأمـــرهم
 تخذوا له معقالل  قدم عليهم فيه من  قدم من عنده، و كون مرظدال لـه، فشـرعوا يف بنـا  مسـفد  ـاورال  سـفد قبـا ، فبنـوه 
وأحك)وه، وسـهلللوا الرسـول أن  ـهللل إلـيهم و صـلي فيـه ليحتفـوا بصـالته علـ  تقر ـره وإثباتـه، وذكـروا إفـا بنـوه للضـعفا  مـنهم 

 القصة. … وأهل العلة يف الليلة الشاتية
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والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً :دا، فهللنزل اهلل
 ا  ات.  1

 
 ومن دعائه )ص(

عن سا  أيب النضر قال: دعا النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  ـوم اخلنـدق: اللهم منـزل 
 الكتاب، ومنشئ السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم(.

رث بن فضل: أن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( بدأ فصـل  أسـفل مـن اجلبـل وعن احلا
  وم األحزاب،   ظعد فدعا عل  اجلبل. 

  صالته )ص( في المساجدصالته )ص( في المساجد
عـن أسـيد بـن أيب أسـيد، عـن أفـياخهم: ان النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( دعـا علــ  

ي بهللظــل اجلبــل علــ  الطر ــق اجلبــل الــذي عليــه مســفد الفــت ، وظــل  يف ا ســفد الصــصري الــذ
 ح  مصعد اجلبل. 

وعــن ســابر بــن عبــد اهلل قــال: دعــا النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف ا ســفد ا رتفــع 
 ورفع  د ه مّدال.

وحــدثنا أبــو غســان عــن ابــن أيب  ــ ، عــن فــيخ مــن األنصــار: إن النــا  ظــل  اهلل عليــه 
 ه فيه.وآله وسلم( ظل  يف مسفد بين خدارة، وحلق رأس

وعن احلارث بن عبد الرمحن بن أىب ذباب قال: بعوـت عائشـة إىل مـروان بـن احلكـم حـا 
قتــل ذبابــال وظــلبه علــ  ذبــاب: تعســتق ظــل  عليــه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 

 واختذته مصلبال ! .
قال: وذباب رسل من أهـل الـي)ن عـدا علـ  رسـل مـن األنصـار، وكـان عـامالل  ـروان علـ  

عب مساعي الي)ن، وكان األنصاري عـدا علـ  رسـل فهللخـذ منـه بقـرة ليسـت لـه، فتبـع ذبـاب ب
األنصاري ح  قدم ا د نة،   سلع له يف ا سفد ح  قتله، فقال له مروان: ما محلو عل  
قتلـــه  قـــال: ظل)ـــين بقـــرة يل، وكنـــت امـــر  خبـــاث الـــنفع فقتلتـــه. فقتلـــه مـــروان، وظـــلبه علـــ  

 ذباب. 
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وأخـربين بعـب مشـيختنا أن السـاللا كـانوا  صـلبون علـ  ذبـاب، فقـال  قال أبو غسـان:
هشــام بــن عــروة لز ــاد بــن عبيــد اهلل احلــارثي:  ــا عفبــال، أتصــلبون علــ  مضــرب قبــة رســول اهلل 

  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  فكف عن ذلو ز اد، وكفت الوالة بعده عنه.
ل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( يف وعـــن ســـابر بـــن أســـامة اجلهـــين قـــال: لقيـــت رســـول اهلل  ظـــ

أظــحابه بالســوق فقلــت: أ ــن تر ــدون ورســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(  قــالوا:  ــط 
لقومــو مســفدال. فرسعــت، فــقذا قــومي قيــام، وإذا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــد 

 خط هلم مسفدال، وغرز يف القبلة خشبة أقامها فيها.
ن عبـــد اهلل: أن النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( ظـــل  يف وعـــن ســـعيد بـــن معاو ـــة بـــ

 مسفد سهينة. 
وعن سعد بن إسحاق بن كعي: ان النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـّل  يف مسـفد 
بين ساعدة، اخلارا من بيوت ا د نة، ويف مسـفد بـين بياضـة، ومسـفد بـين احلبلـ ، ومسـفد 

 بين عضية، ومسفد بين خدارة. 
كـــر بـــن  ـــ  بـــن النّضـــر األنصـــاري، عـــن أبيـــه: أن النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وعـــن أيب ب

وسـلم(    صـل يف مسـفد مـا يف سوبـة ا د نـة، إال يف مسـفد أيب بـن كعـي يف بـا سد لـة ـ 
وقال أبو ز د بن فبة: وفيها ولد عبد ا لـو بـن مـروان ـ ومسـفد ع)ـرو بـن مبـذول، ومسـفد 

دار النابصــة، ومســفد بــين عــدي، وأنــه  ظــل  اهلل عليــه  سهينــة، ومســفد بــين د نــار، ومســفد
 وآله وسلم( سلع يف كهف سلع، وسلع يف مسفد الفت  ودعا فيه. 

وعن هشـام بـن ع)ـرو: ان النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـل  يف مسـفد ع)ـرو بـن 
مبذول، ويف دار النابصة، ومسفد بين عدي، ومسـفد بـين خـدارة، ومسـفد بـين عضـية، وبـين 
احلبل ، وبين احلارث بن اخلزرا، ومسفد السن ، وبين خط)ة، ومسفد الفضيخ، ويف ظدقة 

 الزبري يف بين حمّ)م، ويف بيت ظرمة يف بين عدي، ويف بيت عتبان. 
وعــن عبــد اهلل بــن احلــارث بــن الفضــيل: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ظــل  يف 

 مسفد بين خط)ة.
د احلـارث : أن النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـل  يف وعن احلارث بن سعيد بـن عبيـ

 مسفد بين حارثه، ويف بين ظفر، ويف بين عبد األفهل. 
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وعن عو)ان بن حكيم األنصاري قال: أنبهللنا عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيـه: أنـه  
عليـه كـان مـع النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ف)ـر دسـفد بـا معاو ـة، فـدخل  ظـل  اهلل 

 وآله وسلم( فركع فيه ركعتا،   قام فناس  ربه،   انصرك. 
وعن كعي بن عفرة: أن النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مجّـع يف أول مجعـة حـا قـدم 

 ا د نة يف مسفد بين سا  يف مسفد عاتكة. 
وعـــن ســـابر: أن النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( ظـــل  يف مســـفد اخلربـــة، ومســـفد 

 تا، ويف مسفد بين حرام الذي بالقاع. القبل
وعن    بن إبراهيم بن حم)د بن أيب ثابت: أن النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـل  

 يف مسفد الفضيخ، ويف مشربة أم إبراهيم. 
وعـــن ســـابر بـــن عبـــد اهلل قـــال: حاظـــر النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( بـــين النضـــري، 

الفضـــيخ وكـــان  صـــلي يف موضـــع الفضـــيخ، ســـت ليـــال، فل)ـــا فضـــرب قبتـــه قر بـــال مـــن مســـفد 
حقرِّمــت اخل)ــر خــرا اخلــرب إىل أيب أ ــوب ونفــر مــن األنصــار وهــم  شــربون فيــه فضــيخال، فحّلــوا 

 وكا  السقا ، فهراقوه فيه، فبذلو مسي مسفد الفضيخ. 
وعــن علــي بــن رافــع وأفــيا  قومــه: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ظــل  يف بيــت 

مــرأة مــن اخلضــر، فهللدخــل ذلــو البيــت يف مســفد بــين قر ظــة، فــذلو ا كــان الــذي ظــل  فيــه ا
 النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فرقي مسفد بين قر ظة عند موضع ا نارة اليت هدمت. 

وعــن ســل)ة بــن عبيــد اهلل اخلط)ــي: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ظــل  يف بيــت 
ل يف مسـفد العفـوز يف بـين خط)ـة عنـد القبـة، ومسـفد العفـوز العقدة، عند مسفد بين وائـ

الذي عند قرب الربا  بن معرور، وكان ممن فهد العقبة، فتوىف قبل اهلفرة، وأوظ  للنا  ظل  
 اهلل عليه وآله وسلم( بولا ماله، وأمر بقربه أن  ستقبل به الكعبة. 
( أتــاه يف منزلــه، فلــم جيلــع وعــن عتبــان بــن مالــو: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم

ح  قال له: أ ن حتي أن أظلي لو من بيتو  قال: فهللفرت له إىل ا كان، فكرب رسول اهلل 
  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وظففنا خلفه نصلي ركعتا. 

وعن ابن الربيع األنصاري: أن عتبان بن مالو كان  ؤم قومه وهـو أع)ـ ، وأنـه قـال للنـا 
له وسلم(: أهنا تكون الليلة ا ظل)ة وا طر والسيل، وأنا رسـل ضـر ر البصـر،  ظل  اهلل عليه وآ
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 فصّل  ا رسول اهلل يف بييت مكانال أختذه مصل . 
قال: ففا  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فقال: أ ن حتي أن أقظّلي  فهللفـار إىل 

 (.مكان من البيت، فصل  فيه رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم
وعــن هشــام بــن عــروة: أن الصــار الــذي ذكــر اهلل تبــارك وتعــاىل يف القــرآن، هــو الصــار الــذي 
دكة، وأن النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( نـزل علـ  أيب أ ـوب األنصـاري يف بيتـه،   انتقـل 

 إىل علوه، وأن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( ظّل  يف مسفدة السفدة با عّرس. 
ن رفاعة: أن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( دخل مسفد بين زر ـق وتوضـهلل وعن معاذ ب

 فيه، وعفي من قبلته، و   صل فيه، وكان أول مسفد قر  فيه القرآن. 
وحدثنا هشـام، عـن احلسـن: أن حيّـال مـن األنصـار  قـال هلـم بنـو سـل)ة، فـكوا إىل رسـول 

ـــه وســـلم( بعـــد منـــازهلم مـــن ا  ـــا بـــين ســـل)ة، أال اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآل ســـفد، فقـــال هلـــم:  
 حتتسبون آثاركم فقن بكل خطوة درسة .

  جبل أحدجبل أحد
عـن عقبـة بـن سـو د األنصـاري، أنـه مسـع أبـاه ـ وكـان مـن أظـحاب رسـول اهلل  ظـل  اهلل 
عليه وآله وسلم( انه قال ـ : قفلنا مع النا  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( مـن غـزوة خبـري، فل)ـا 

 هلل أكرب سبل  بنا وحنبه.بدا له أحد قال: ا
وحدثنا كوري بن عبد اهلل قال: حدثين أيب، عـن أبيـه قـال: قـال رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 
وآلــه وســلم(: أربعـــة أسبــل مــن سبـــال اجلنــة: أحــد سبـــل  بنــا وحنبــه، سبـــل مــن سبــال اجلنـــة، 

 جلنة. وورقان سبل من سبال اجلنة، ولبنان سبل من سبال اجلنة، ولور سبل من سبال ا
وعــن أيب قالبــة قــال: كــان النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( إذا ســا  مــن ســفر فبــدا لــه 

 أحد قال: هذا سبل  بنا وحنبه.   قال: آ بون تائبون، ساسدون لربنا حامدون. 
وعن عبد الرمحن األسـل)ي قـال: قـال رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: أحـد علـ  

 وعري عل  باب من أبواب النار. باب من أبواب اجلنة، 
وعـــن إســـحاق بـــن  ـــ  بـــن للحـــة: أن النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( قـــال: أحـــد، 

 وورقان، وقدس، ورضو ، من سبال اجلنة. 
وعن ع)رو بن عوك قال: قال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآلـه وسـلم(: أربعـة أسبـال مـن 
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وأربعة مالحم من مالحم اجلنة، قيـل: ف)ـا األسبـال   أسبال اجلنة، وأربعة أهنار من أهنار اجلنة
قال: أحد  بنا وحنبه، سبل من سبال اجلنة، وورقـان سبـل مـن سبـال اجلنـة، والطـور سبـل مـن 
سبال اجلنة، ولبنان سبل من سبال اجلنة، واألهنار األربعة: النيـل والفـرات وسـيحان وسيحـان. 

 وا الحم: بدر و أحد واخلندق وحنا. 

  البقيل البقيل مقبرة مقبرة 
عن ابن أيب مو هبة، موىل رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: قـال: أهبّـين رسـول اهلل 
 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن ســوك الليــل فقــال: إين قــد اقمــرت أن أســتصفر ألهــل البقيــع، 
فــانطلق معــي. فانطلقــت معــه، فل)ــا وقــف بــا أظهــرهم قــال: الســالم علــيكم  ــا أهــل ا قــابر، 

لكم ما أظبحتم فيه مما أظب  النـاس فيـه، أقبلـت الفـط كقطـع الليـل ا ظلـم  تبـع آخرهـا ليهن 
 أوهلا، ا خرة فّر من األوىل،   استصفر هلم لو الل. 

وعـــن أيب مو هبـــة قـــال: أهبّـــين رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( مـــن ســـوك الليـــل 
ذا البقيـع، فانطلقـت معـه، فل)ـا أفـرك فقال:  ا أبا مو هبة، إين قد أمرت أن أستصفر ألهل هـ

عليهم قـال: السـالم علـيكم  ـا أهـل ا قـابر، لـو تعل)ـون مـا نـاكم اهلل منـه، لـيهن مـا أظـبحتم 
فيـه ممـا أظــب  النـاس فيـه، أقبلــت الفـط كقطــع الليـل ا ظلـم  تبــع آخرهـا أوهلـا، ا خــرة فـّر مــن 

 األوىل،   استصفر هلم. 
د أوتيت مفاتي  خزائن الدنيا واخللد فيها، فخـريت بـا ذلـو   قال:  ا أبا مو هبة، إين ق

 وبا لقا  ريب   اجلنة. 
 قلت: بهلليب وأمي خذ مفاتي  خزائن الدنيا واخللد فيها،   اجلنة. 

قال: ال واهلل  ا أبـا مو هبـة، لقـد اخـتت لقـا  ريب   اجلنـة.   رسـع رسـول اهلل  ظـل  اهلل 
 الذي قبب فيه. عليه وآله وسلم( فبد  به وسعه 

وعن أم قيع بنت حمصن قالت: لو رأ تين ورسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( آخـذ 
بيدي يف سكة من سكو ا د نة كل البشر فيه ح  أتينا البقيع فقال:  ا أم قيع،  بعا من 

 هذه القبور سبعون ألفال  دخلون اجلنة بصري حساب، كهللن وسوههم الق)ر ليلة البدر. 
 فقام رسل فقال:  ا رسول اهلل، وأنا  قال: وأنت. قالت:

 فقام أخر فقال:  ا رسول اهلل، وأنا  قال: سبقو عّكافة(.  
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 قال سعد: فقلت هلا: ما له    قل لآلخر  قالت: أراه كان منافقال. 
 

 في موت ابراييم بن رسول اهلل)ص(
عليـه وآلـه وسـلم( ـ وهـو ابـن  عن الربا  قال: مات إبراهيم ـ  عين ابن رسول اهلل  ظـل  اهلل

ســـتة عشـــر فـــهرال، فقـــال رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: ادفنـــوه يف البقيـــعق فـــقن لـــه 
 مرضعال يف اجلنة تتم رضاعه. 

وعن عطا  قال:  ا دفن إبراهيم، رأ  النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف القـرب سحـرال، 
 ن اهلل  ي إذا ع)ل العبد ع)الل أن  تقنه. فقال: سدوا اجلحر فقنه أليي للنفع، وإ

وعــن مكحــول قــال: تــويف إبــراهيم، فل)ــا وضــع يف اللحــد وّظــف عليــه اللــنب، بصــر رســول 
اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( بفرسة من اللنب، فهللخذ بيده مـدرة فناوهلـا رسـالل فقـال: ضـعها 

 ا تقر بعا احلي. يف تلو الفرسة،   قال: أما أهنا ال تضر وال تنفع، ولكنه
وعــن عبــد اهلل بــن حم)ــد بــن ع)ــر، عــن أبيــه: ان النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ر  
عل  قرب ابنه إبراهيم، وأنه أول من ر  عليه قال: وال أعلم إال أنه قال: وحوـا عليـه بيد ـه مـن 

 التاب، وقال حا فرغ من دفنه عند رأسه: السالم عليكم. 
 ــدع  ع)ــر، قــال: كــان عو)ــان بــن مظعــون مــن أول مــن مــات  وعــن فــيخ مــن بــا  ــزوم

 من ا هاسر ن، فقالوا:  ا رسول اهلل، أ ن ندفنه . 
قـال: بــالبقيع، قـال: فلحــد لــه رسـول اهلل  ظــل  اهلل عليـه وآلــه وســلم(، وفضـل حفــر مــن 
حفــارة حلــده، فح)لــه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فوضــعه عنــد رسليــه. فل)ــا وىل 

وان بن احلكم ا د نة مر عل  ذلو احلفر، فهللمر به فرم  بـه وقـال: واهلل ال  كـون علـ  قـرب مر 
عو)ان بن مظعون حفر  عرك به. فهللتتـه بنـو أميـة فقـالوا: بـئع مـا ظـنعتق عـدت إىل حفـر 
وضعه النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فرميت به. بئع ما ع)لت به فهللمر به فلريد، قال: أم 

 ت به فال  رد.واهلل إذ رمي

  في موت رقية بنت رسول اهلل)ص( في موت رقية بنت رسول اهلل)ص( 
عــن ابـــن عبــاس قـــال:  ــا ماتـــت رقيـــة بنــت رســـول اهلل  ظــل  اهلل عليـــه وآلــه وســـلم( قـــال 
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 رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: احلقي بسلفنا اخلري عو)ان بن مظعون. 
ـــه قـــال: وبكـــ  النســـا ، ففعـــل ع)ـــر  ضـــردن بســـوله، فهللخـــذ النـــا  ظـــل  اهلل عل يـــه وآل

 وسلم( بيده وقال: دعهن  ا ع)ر. 
وقال: وإ اكن ونعيـق الشـيطان، فقنـه مه)ـا  كـن مـن العـا والقلـي ف)ـن اهلل ومـن الرمحـة، 

 . 9ومه)ا  كن من اللسان ومن اليد ف)ن الشيطان
قــال: فبكــت فال)ــة عليها الســالم( علــ  فــفري القــرب، ففعــل النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 

 عن عينيها بطرك ثوبه. وسلم( ميس  الدموع
 

  في شهادة فاطمة )ع(في شهادة فاطمة )ع(
فال)ة  عليها السـالم( لـيالل يف منزهلـا  عن سعفر بن حم)د، عن أبيه قال: دفن علي 

الذي دخل يف ا سفد، فقربها عند باب ا سفد ا واسـه دار أمسـا  بنـت حسـا بـن عبـد اهلل 
 بن عبيد اهلل بن عباس. 

هيم بـن عبيــد اهلل، أن سعفــر بــن حم)ــد كــان  قــول: وعـن أيب غســان، عــن عبــد اهلل بــن إبــرا
 ققربت فال)ة  عليها السالم( يف بيتها الذي أدخله ع)ر بن عبد العز ز يف ا سفد. 

ووســدت كتابـــال كتـــي عنــه  ـــذكر فيـــه: أن عبـــد العز ــز بـــن ع)ـــران كــان  قـــول: أهنـــا دفنـــت 
عليــه وآلــه وســلم(، أهنــا   عليهــا الســالم( يف بيتهــا، وظــنع دــا مــا ظــنع برســول اهلل  ظــل  اهلل

 دفنت يف موضع فرافها، و تج بهللهنا دفنت ليالل، وال  علم دا كوري من الناس.
وعن أم سعفر بنت حم)ـد بـن أيب لالـي، عـن سـدهتا أمسـا  بنـت ع)ـيع قالـت: غّسـلت 

 بنت رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(. أنا وعلي بن أيب لالي 
 دفن فال)ة  عليها السالم( ليالل.  وعن احلسن بن حم)د: أن عليال 

 دفن فال)ة  عليها السالم( ليالل، و   ؤذن دا أبابكر. وعن عائشة: أن عليال 

  

  قبر والد النبي )ص(قبر والد النبي )ص(
                                                           

 أي ما ظدر عن اللسان أو اليد مما  الف حكم اهلل تعاىل. - 9
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 . 15عن أيب ز د النفاري قال: قرب عبد اهلل بن عبد ا طلي يف دار النابصة
 النابصة.  وقال عبد العز ز: وأخربين فليج بن سلي)ان قال: قربه يف دار

 

  قبر والدة رسول اهلل )ص(قبر والدة رسول اهلل )ص(
عـــن عبـــد اهلل بـــن أيب بكـــر بـــن حم)ـــد بـــن ع)ـــرو بـــن حـــزم: أن أمـــه  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه 
وسلم( توفيت وهو ابـن سـت سـنا بـاألبوا  بـا مكـة وا د نـة، كانـت قـدمت بـه ا د نـة علـ  

 أخواله بين عدي بن النفار تز ره إ اهم، ف)اتت وهي راسعة إىل مكة. 
ن عبد اهلل بن مسعود قال: كنا فشي مـع النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ذات  ـوم وع

إذ مـر بقــرب فقــال: أتــدرون قــرب مـن هــذا  قلنــا: اهلل ورســوله أعلــم. قـال: قــرب آمنــة، دلــين سرب ــل 
 . 

  قبر إبراييم ابن النبي )ص(قبر إبراييم ابن النبي )ص(
ول اهلل  ظــل  اهلل عــن أيب ســل)ة بــن عبــد الــرمحن، عــن أبيــه قــال:  ــا تــويف إبــراهيم ابــن رســ

عليـــه وآلـــه وســـلم( أمـــر أن  ـــدفن عنـــد عو)ـــان بـــن مظعـــون، فرغـــي النـــاس يف البقيـــع، وقطعـــوا 
 الشفر، واختارت كل قبيلة ناحية، ف)ن هناك عرفت كل قبيلة مقابرها.

  قبر ابن خديجة )ع(قبر ابن خديجة )ع(
قال عبـد العز ـز: وكـان ابـن خدجيـة يف حفـر رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بعـد 

ه، فل)ــا تــويف حفــر لــه علــ  قارعــة الطر ــق الــيت بــا زقــاق عبــد الــدار الــيت بــاب دارهــم فيهــا، أمــ
وبــا بقيــع الصرقــد الــذي  تــدافن فيــه بنــو هافــم اليــوم، وكفنــه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 

                                                           
: تـويف أبــوه  ظـل  اهلل عليـه وآلــه وسـلم( وأمـه حامـل بــه، وقيـل تـويف وللنــا  ظـل  اهلل عليـه وآلــه 11ص 1يف أسـد الصابـة ا - 10

ن لــه ســبعة أفــهر، واألول أثبــت، وكانــت وفاتــه با د نــة عنــد أخوالــه بــين عــدي بــن وســلم( نانيــة وعشــرون فــهرال، وقيــل: كــا
النفـار، وكـان أبـوه عبـد ا طلـي بعوـه اىل ا د نــة ميتـار ،ـرال ف)ـات، وقيـل: بـل أرســله اىل الشـام يف جتـارة فعـاد مـن غـزة مر ضــال 

عشر ن سنة، وكان عبد ا طلي قد أرسـل ابنـه زبـري فتويف با د نة، وكان ع)ره مخسال وعشر ن سنة، و قال: كان ع)ره ناين و 
بن عبد ا طلي اىل أخيه عبد اهلل با د نـة فشـهد وفاتـه، ودفـن يف دار النابصـة، وكـان عبـد اهلل والـزبري وأبـو لالـي اخـوة ألب 

ه أم اميــن وأم، وأمهــم فال)ــة بنــت ع)ــرو بــن عائــذ بــن ع)ــران بــن  ــزوم، وورث النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن أبيــ
 ومخسة أمجال وقطيع قل وسيفال مهللثورال وورقال. 
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وســلم(، ونــزل يف قــربه، و   نــزل يف قــرب أحــد قــط إال يف مخســة قبــور: منهــا قبــور ثــالث نســوة، 
رسلا، منها قرب دكة، وأربعة با د نة: قرب خدجية زوسته، وقرب عبد اهلل ا زين الذي  قال وقربا 

له: عبد اهلل ذو البفاد ن، وقـرب أم رومـان أم عائشـة بنـت أيب بكـر وقـرب فال)ـة بنـت أسـد بـن 
 . هافم أم علي 

  خبر ذي البجادين وقبرهخبر ذي البجادين وقبره
آلــــه وســــلم(  ــــا أقبــــل مهــــاسرال إىل فهللمـــا ذو البفــــاد ن، فــــقن رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليـــه و 

ا د نــة، ســلو ثنيــة الصــابر وعــرت عليــه الطر ــق وغلظــت، فهللبصــره ذو البفــاد ن، فقــال ألبيــه: 
دعين أدهّلم علـ  الطر ـق، فـهللىب ونـزع ثيابـه فتكـه عر انـال، فاختـذ عبـد اهلل هـادال مـن فـعر فطرحـه 

اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأنشــهلل علــ  عورتــه، وعــدا حنــوهم فهللخــذ بزمــام راحلــة رســول اهلل  ظــل  
  رسز و قول:

 يذا أبو القاسم فاستقيمي         تعّرضي مدارجاً وسومي 
 تعّرض الجوزاء للندجوم  
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  قبر فاطمة بنت أسد )ع(قبر فاطمة بنت أسد )ع(
فـقن عبـد العز ـز حـّدث عـن عبـد اهلل  وأما فال)ة بنت أسد، أم علـي بـن أيب لالـي 
ان، عـن حم)ـد بـن علـي بـن أيب لالـي قـال: بن سعفر بن ا سور بن  رمة، عن ع)رو بـن ذبيـ

ـــه وســـلم( قـــال: إذا توفيـــت   ـــا اســـتقر بفال)ـــة، وعلـــم بـــذلو رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآل
فــهللعل)وين فل)ــا توفيــت خــرا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فــهللمر بقربهــا، فحفــر يف 

و   ضــرهل هلـا ضــر ال، فل)ــا موضـع ا ســفد الــذي  قـال لــه اليــوم قـرب فال)ــة،   حلــد هلـا حلــدال، 
فــرغ منــه نــزل فاضــطفع يف اللحــد وقــرأ القــرآن،   نــزع ق)يصــه، فــهللمر أن تكف ــن فيــه،   ظــل  
عليهــا عنــد قربهــا فكــرّب تســعال وقــال: مــا أعفــ  أحــد مــن ضــصطة القــرب اال فال)ــة بنــت أســد، 

 احلد ا. 
هلل عليه وآله وسلم( وعن سابر بن عبد اهلل قال: بين)ا حنن سلوس مع رسول اهلل  ظل  ا

إذ أت  آت فقال:  ا رسول اهلل، إن أم علي وسعفر وعقيل قد ماتت. فقال رسول اهلل  ظـل  
اهلل عليه وآله وسلم(: قوموا بنا إىل أمي. فق)نا وكهللن علـ  رووس مـن معـه الطـري، فل)ـا انتهينـا 

ل)ـــا خرســـوا دـــا إىل البــاب نـــزع ق)يصـــه فقـــال: إذا غســـلت)وها فهللفـــعروها إ ـــاه حتـــت أكفاهنـــا. ف
سعل رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( مرة  )ل، ومرة  تقدم، ومرة  تهللخر، ح  انتهينـا 
إىل القــــرب، و،ّعــــو يف اللحــــد   خــــرا فقــــال: أدخلوهــــا باســــم اهلل، وعلــــ  اســــم اهلل. فل)ــــا أن 

 يبة كنت يل. دفنوها قام قائ)ال فقال: سزاك اهلل من أم وربيبة خريال، فنعم األم، ونعم الرب
قـال: فقلنـا لـه ـ أو قيـل لـه ـ:  ـا رسـول اهلل لقـد ظـنعت فـيئا مـا رأ نـاك ظـنعت موله)ـا 

 قط. قال: ما هو  قلنا: بنزعو ق)يصو، و،ّعكو يف اللحد. 
قال: أّما ق)يصي فهللردت أال ،ّسها النار أبـدال إن فـا  اهلل، وأمـا ،ّعكـي يف اللحـد فـهللردت 

 .أن  وّسع اهلل عليها قربها

  قبر حمزة بن عبد المطلب)ع(قبر حمزة بن عبد المطلب)ع(
أقام يف موضعه حتت سبل الرمـاة، وهـو اجلبـل الصـصري  عن األعرا قال:  ا قتل محزة 

الــذي بــبطن الــوادي األمحــر،   أمــر بــه النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فح)ــل عــن بطـــن 
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ـــردة، وكفـــن مصـــعي بـــن ع)ـــري يف ـــيت هـــو دـــا اليـــوم، وكفنـــه يف ب أخـــر ،  الـــوادي إىل الربـــوة ال
 ودفنه)ا يف قرب واحد. 

قــال عبــد العز ــز: وقــد مسعــت مــن  ــذكر أن عبــد اهلل بــن سحــه بــن رئــاب قتــل معه)ــا، 
 ودفن معه)ا يف قرب واحد، وهو ابن أخت محزة، أمه أمي)ة بنت عبد ا طلي. 

قــال عبــد العز ــز: والصالــي عنــدنا أن مصــعي بــن ع)ــري وعبــد اهلل ابــن سحــه دفنــا حتــت 
  عل  قرب محزة، وأنه ليع مع محزة أحد يف القرب.ا سفد الذي بين

وعــن ســعد بــن لر ــف عــن أىب سعفــر: أن فال)ــة بنــت رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
 ، ترمه وتصلحه، وقد تعل)ته حبفر.وسلم( كانت تزور قرب محزة 

  قبر عمرو بن الجموحقبر عمرو بن الجموح
صـــه أن ع)ـــرو بـــن عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهلل بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب ظعصـــعة: أنـــه بل

اجل)ــوهل وعبــد اهلل بــن ع)ــرو بــن حــرام األنصــار ا   الســل)يا، كانــا يف قــرب واحــد، وكانــا ممــن 
استشــهد  ــوم أحــد، وكــان قربمهــا ممــا  لــي الســيل، فحفــر عنه)ــا ليصــريا مــن مكاهن)ــا، فوســدا   

لو،  تصريا كهللفا ماتا باألمع، وكان أحـدمها قـد سـرهل فوضـع  ـده علـ  سرحـه، فـدفن وهـو كـذ
فهللميطت  ده عن سرحه   أرسلت فرسعت ك)ا كانت. وكان با  وم أحد و وم حفـر عنه)ـا 

 ست وأربعون سنة.

  قبور الشهداءقبور الشهداء
وعن هشام بن عامر األنصاري قال: سا ت األنصار إىل رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه 

 وسلم(  وم أحد فقالوا:  ا رسول اهلل، أظابنا قرهل وسهد، فكيف تهللمر  
 : احفروا وأوسعوا واسعلوا االثنا والوالثة يف القرب. فقال

 قالوا: فهلل هم نقدم  
 قال: أكورهم قرآنال. 

 قال: فقدم أىب عامر با  دي اثنا أو واحد من األنصار، وكّل قتل  وم أحد. 
حـدثنا أبـو ز ـد ـ وقـال: لـيع هـذا ممـا يف الكتـاب ـ حـدثنا سـعيد بـن عـامر عـن هشـام بـن 

عن أيب الزبري، عن سابر قال: ظـر  بنـا إىل قتالنـا  ـوم أحـد حـا أسـر  معاو ـة أيب عبد اهلل، 
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 العا، فهللتيناهم فهللخرسناهم رلابال تتوّا أسسادهم ـ قال سعيد: وبا الوقتا أربعون سنة. 
 

  خروج النبي )ص( ورجوعهخروج النبي )ص( ورجوعه
 

 عــن ابــن ع)ــر: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( أخــذ  ــوم العيــد يف لر ــق ورســع يف
 لر ق آخر.

وعن أيب هر رة: أن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( كان إذا خرا إىل العيد رسع يف غـري 
 الطر ق الذي أخذ فيه. 

وعن سناهل النفـار قـال: خرسـت مـع عائشـة بنـت سـعد بـن أيب وقـاص إىل مكـة فقالـت  
ول: رسـول اهلل يل: أ ن منزلو  فقلت هلا: بالبالط، فقالت يل: ،سو به، فقين مسعـت أيب  قـ

  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  قول: ما با مسفدي هذا ومصالي روضة من ر اض اجلنة. 
قال أبو غسان الكناين: ذرع ما با مسفد رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( الـذي 

 عنده دار مروان بن احلكم، وبا ا سفد الذي  صلي فيه العيد با صل ، ألف ذراع.
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  دديوم العييوم العي
 

قال: وقال الواقـدي: يف سـنة ثنتـا مـن مقدمـه  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـل  العيـد، 
لــت لــه العنــزة وهــو  ومئــذ  صــلي إليهــا يف الفضــا ، وكانــت العنــزة للــزبري بــن العــوام، أعطــاه  ومحِق
إ اهـــا النفافـــي، فوهبهـــا للنـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(، فكـــان  ـــرا دـــا بـــا  د ـــه  ـــوم 

 وهي اليوم با د نة عند ا ؤذنا.  العيد،
وعــــن ســــابر: أن رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( كــــان  لــــبع يف العيــــد ن بــــرده 

 األمحر. 
وعن أيب سعيد قال: كان رسول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  ـرا  ـوم العيـد ن:  ـوم 

ليــه، و قــول: تصــدقواق الفطــر و ــوم النحــر فيصــلي بالنــاس ركعتــا،    قــوم فيخطــي علــ  رس
 تصدقوا. فقن كانت له حاسة، أو ضرب عل  الناس بعوال أخربهم و إال انصرك. 

وحدثنا القعنا قال: حدثنا داود باسناده بنحوه، وزاد: فيكون أكور من  تصـدق النسـا ، 
 بالقرط و اخلامت والشي .

  صالة االستسقاءصالة االستسقاء
وآلــــه وســــلم( خــــرا إىل ا صــــل   عــــن عبــــد اهلل بــــن ز ــــد: أن رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليــــه

  ستسقي، وأنه  ا دعا وأراد أن  دعو استقبل القبلة وحّول ردا ه . 
وعــن سعفــر بــن حم)ــد، عــن أبيــه: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( خــرا  ستســقي، 

 فاستقبل القبلة وحول ردا ه، وأومهلل إىل الناس أن قوموا، فدعا قائ)ال والناس قيام. 
 لت جلعفر: ما أراد بتحو ل ردائه  قال حم)د: فق

 قال: أن  تحول القحط.

  نينوو نينوو 
وعـــن ابـــن فـــهاب قـــال: وســـد قـــرب علـــ  مجّـــا  أم خالـــد أربعـــون ذراعـــال يف أربعـــا ذراعـــال، 
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مكتوب يف حفر فيه: أنا عبد اهلل من أهل نينو ، رسول رسـول اهلل عيسـ  بـن مـر  إىل أهـل 
 دفن يف مجّا  أم خالد. هذه القر ة، فهللدركين ا وت، فهللوظيت أن أ

 قال: فسهلللت عبد العز ز عن قوله: أهل نينو . 
، قــال: نينــو  موضـــعان: فهللحــدمها: بالســواد بـــالطف حيــا قتــل احلســـا ابــن علـــي 

، ولســنا نــدري أي ا وضـــعا وا خــر: قر ــة با وظـــل و هــي الــيت كـــان فيهــا  ــونع النـــا 
 أراد.

  

  ما جاء في النقيلما جاء في النقيل
هلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( محـــ  النقيـــع خليـــل ا ســـل)ا عـــن ابـــن ع)ـــر: أن رســـول ا

 ترع  فيه.
وعــن ابــن ع)ــر: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( محــ  النقيــع للخيــل، ومحــ  الربــذة 

 للصدقة.
وعن رسا  بن مجيل: أن رسول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( محـ  وادي قيـل للخيـل 

 ا ض)رة. 
 المياه واآلبار

أنع بن مالو قال: كان أبو للحة أكور أنصارّي با د نة ماالل من قل، وكان أحي عن 
أموالــه إليــه بئــر حــا ، وكانــت مســتقبلة ا ســفد وكــان رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 

  دخلها و شرب من ما  فيها ليي، فتصدق دا أبو للحة. 
وســـلم( توضـــهلل مـــن بئـــر األغـــرس، وعـــن ســـعيد بـــن رقـــيه: أن النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه 

 وأهراق بقية وضوئه فيها.
قــال: وقــال حم)ــد بــن علــي: فــرب النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( منهــا وغســل منهــا 

 حا تويف. 
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  ما جاء في أسماء المدينةما جاء في أسماء المدينة
 

عــن ز ــد بــن أســلم قــال: قــال النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: لل)د نــة عشــرة أمســا  ، 
 بة، ولابة، ومسكينة، وسبار، و بورة، و ندد، و ورب. هي: ا د نة، ولي

 وعن عبد اهلل بن سعفر بن أيب لالي قال: مس  اهلل ا د نة: الدار واإلميان. 
وعن سابر بن مسرة قال: كانوا  س)ون ا د نـة  وـرب، فسـ)اها رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 

 وآله وسلم( ليبة. 
اهلل عليــه وآلــه وســلم(: مــن قــال لل)د نــة  وــرب  وعــن عبــد الــرمحن قــال: قــال النــا  ظــل 

 فليقل: أستصفر اهلل، ثالثالق هي لابة، هي لابة، هي لابة. 
وعــن ســابر بــن مســرة قــال: مسعــت النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(  قــول: إن اهلل تعــاىل 

 مس  ا د نة لابة. 

  

  صدقات النبي )ص(صدقات النبي )ص(
اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( أمـــواالل  عـــن ابـــن فـــهاب قـــال: كانـــت ظـــدقات رســـول اهلل  ظـــل 

 خري ق اليهودي ـ قال عبد العز ز: بلصين أنه كان من بقا ا بين قينقـاع ـ وأوظـ   ري ـق بهللموالـه 
للنــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وفــهد أحــدال فقتــل بــه، فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 

 ل سابق احلبشة. وآله وسلم(:  ري ق سابق  هود، وسل)ان سابق فارس، وبال
قال: وأمسا  أموال  ري ق اليت ظارت للنا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: الـدالل، وبرقـة، 

 واألعواك، والصافية، وا يوي، وحسا، ومشربة أم إبراهيم. 

  تعامله )ص( مل اليهودتعامله )ص( مل اليهود
عن الضحاك قال:  ا فت  اهلل عل  نبيه  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( خيـرب، قـال لـه أهـل 
خيرب:  ا أبا القاسم، حنن عبيـدك، فاسـتبقنا، وادفـع إلينـا أرضـو نعطـو مـا فـئت، ونهللخـذ مـا 
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 فئت. قال: فدفعها  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( إليهم عل  النصف.
وعـــن ســـعيد بـــن ا ســـيي قـــال: قـــال النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( لليهـــود  ـــوم فـــت  

ـــا وبيـــنكم. فكـــان  بعـــا عبـــد اهلل بـــن رواحـــة خيـــرب: أقـــركم مـــا أقـــركم اهلل، علـــ  أن الت)ـــر  بينن
 فيخرص بينه وبينهم،    قول: إن فئتم فلكم وإن فئتم فلي، فكانوا  هللخذونه. 

وعــن مقارضـــة النــا  ظـــل  اهلل عليــه وآلـــه وســلم(  هـــود أهــل خيـــرب علــ  أن لنـــا النصـــف 
ه وآلــه وســلم( ولكــم نصــف. قــال:  كفونــا الع)ــل. فل)ــا لــاب نــرهم أتــوا النــا  ظــل  اهلل عليــ

فقـالوا: ابعـا خارظـال  ــرص بيننـا وبينـو، فبعــا عبـد اهلل بـن رواحــة، فطـاك يف قلهـم فنظــر 
إليه،   قال: واهلل ما أعلـم مـا  ـرا عـنكم، وإن فـئتم أعطينـاكم أربعـا ألـف وسـق وخترسـون 
  عنا. قال: فنظر بعضهم إىل بعب فقالوا: دذا قامت الس)اوات واألرض، ودذا  صلبونكم.

وعن الضحاك: أن النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( كـان  بعـا إىل أهـل خيـرب عبـد اهلل 
بــن رواحــة خارظــال بــا ا ســل)ا واليهــود فيخــرص علــيهم، فــقذا قــالوا تعــد ت علينــا قــال: إن 

 فئتم فلكم، وإن فئتم فلنا، فتقول اليهود: دذا قامت الس)اوات واألرض. 
  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( أهل خيـرب خيـرب بالنصـف، وعن ابن عباس قال: أعط  النا

  بعا إليهم عبد اهلل بن رواحة ليقـامسهم، وأتـاهم فقـال: إن فـئتم فهللقسـ)وا   خـريوين، وإن 
 .  فئتم قس)ت   خريتكم. فقالوا قضيت دا يف ناموس موس  

 
 من أخبار فدك

ن أهّفــن أمــر أيب بكــر: إن عــن الن)ــريي بــن حســان قــال: قلــت لز ــد بــن علــي وأنــا أر ــد أ
 أبا بكر انتزع من فال)ة  عليها االسالم( فدك. 

أتته فال)ة  عليها السـالم( فقالـت: إن رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه … فقال: إن أبا بكر
 وآله وسلم( أعطاين فدك. 

 فقال هلا: هل لو عل  هذا بينة  
شــهد أين مــن أهــل فشــهد هلــا،   ســا ت بــهللم أميــن فقالــت: ألــيع ت ففــا ت بعلــي 

 اجلنة  قال: بل  ـ قال أبو أمحد:  عين أهنا قالت ذاك أليب بكر وع)ر ـ .
 قالت: فهللفهد أن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( أعطاها فدك. 
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 فقال أبوبكر: فربسل و امرأة تستحقينها أو تستحقا دا القضية . 
قـــرىب يف ســـبيل اهلل، يف وعـــن احلســـن بـــن حم)ـــد بـــن علـــي: أن أبـــا بكـــر سعـــل ســـهم ذي ال

 الكراع والسالهل. 
 

    صدقات علي بن أبي طالب صدقات علي بن أبي طالب 
عن كشد بن مالو اجلهين قال: نزل للحـة بـن عبيـد اهلل وسـعيد ابـن ز ـد علـّي با نحـار ـ 
وهــو موضــع بــا حــوزة الســفل  وبــا منحو ـــن، علــ  لر ــق التفــار يف الشــام ـ حــا بعوه)ــا 

ـــه وســـلم( ـــه عـــن عـــري أيب ســـفيان، فنـــزال علـــ  كشـــد  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآل  تقبـــان ل
 فهللسارمها. 

فل)ا أخـذ رسـول اهلل  نبـع، قطعهـا لكشـد، فقـال:  ـا رسـول اهلل، إين كبـري، ولكـن اقطعهـا 
البن أخي. فقطعهـا لـه، فابتاعهـا منـه عبـد الـرمحن ابـن سـعد بـن زرارة األنصـاري بوالثـا ألـف 

ظابه سافيها ور ها، فقـدرها، وأقبـل راسعـال، فلحـق درهم، فخرا عبد الرمحن إليها فرم  دا وأ
 دنزل وهي بلية دون  نبع فقال: من أ ن سئت   علي بن أىب لالي 

 فقال: من  نبع، وقد فنفتها، فهل لو أن تبتاعها  
فكــان أول  : قــد أخــذهتا بــالو)ن، قــال هــي لــو. فخــرا إليهــا علــي  قــال علــي 

 في  ع)له فيها البصيبصة وأنفذها. 
ال أبوغســان: وأخــربين عبــد العز ــز بــن ع)ــران، عــن ســلي)ان بــن بــالل، عــن سعفــر بــن قــ

 : تسر الوارث.  بالبصيبصة حا ظهرت، فقال  حم)د، عن أبيه قال: بشر علي 
 : هي ظدقة عل  ا ساكا وابن السبيل وذي احلاسة األقرب.   قال 

عـن أبيـه: أن ع)ـر قطـع لعلـي وحدثنا القعنا قال: حدثنا سلي)ان بن بالل، عـن سعفـر، 
  نبع،   افـت  علـي   إىل قطيعـة ع)ـر أفـيا  فحفـر فيهـا عينـال، فبين)ـا هـم  ع)لـون

عنــه فبشــر بــذلو، فقــال:  فيهــا إذا انففــر علــيهم موــل عنــق اجلــزور مــن ا ــا ، فــهللل علــي 
القر ـــي  ســـر الـــوارث.   تصـــدق دـــا علـــ  الفقـــرا  وا ســـاكا، ويف ســـبيل اهلل، وأبنـــا  الســـبيل 

والبعيــد، يف الســلم واحلــرب، ليــوم تبــيّب فيــه وســوه وتســوّد فيــه وســوه، ليصــرك اهلل دــا وسهــي 
 عن النار، و صرك النار عن وسهي. 
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أ ضال بينبع البصيبصات( وهي عيون، منهـا عـا  قـال هلـا: خيف األراك(  وع)ل علي 
(، فيهــا خلــيج مــن ومنهــا عــا  قــال هلــا: خيف ليلــ ( ومنهــا عــا  قــال هلــا: خيف بســطاس

وتصــدق بــه، فلــم تــزل يف ظــدقاته  النخــل مــع العــا. وكانــت البصيبصــات ممــا ع)ــل علــي 
حــ  أعطاهــا حســاق بــن علــي عبــَد اهلل بــن سعفــر بــن أيب لالــي،  هللكــل نرهــا، و ســتعا دــا 
علــ  د نــه ومؤونتــه علــ  أال  ــزوا ابنتــه  ز ــد بــن معاو ــة ابــن أيب ســفيان، فبــاع عبــد اهلل تلــو 

يـون مـن معاو ـة،   قبضـت حـ  ملـو بنـو هافـم الصـوايف، فكلـم فيهـا عبـد اهلل بـن حسـن الع
عنـه، فهللقامـت يف ظـدقته  بن حسن بـن أيب العبـاس، وهـو خليفـة، فردهـا يف ظـدقة علـي 

ح  قبضها أبو سعفر يف خالفته، وكلم فيها احلسن بـن ز ـد ا هـدي، حـا اسـتخلف وأخـربه 
 . اهلاليل، وهو وايل ا د نة، فردها مع ظدقات علي خربها، فكتي إىل زفر بن عاظم 

أ ضال ساقي عل  عا  قال هلا: عا احلدث( بينبع، وأفرك علـ  عـا  قـال  ولعلي 
 هلا: العصيبة( موات بينبع. 

وكــــان لــــه أ ضــــال ظــــدقات با د نــــة: الفقري ن( بالعاليــــة، و بئــــر ا لــــو( بقنــــاة، و األدبيــــة( 
 باألضم. 
ه عا ناقة( بوادي القر   قال هلا:  عا حسن( بـالبرية مـن العـال.  يف ظدقات ولعلي

كانت حد وال من الدهر بيد عبد الرمحن ابن  عقوب بن إبراهيم بن حم)د بن للحـة الت)ي)ـي، 
فخاظ)ه فيها محزة بن حسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي ـ بوال ة أخيه العباس بن حسن 

 ارت يف الصدقة.ـ الصدقة ح  قض  حل)زة دا، وظ
بوادي القر  أ ضال عا موات، خاظم فيهـا أ ضـال محـزة ابـن حسـن بوال ـة أخيـه  وله 

العباس رسلا من أهل وادي القر ، كانت بهلل د ه)ا  قال هل)ا: مصدر كبري مـوىل حسـن بـن 
 حسن(، و مروان بن عبد ا لو بن خارست(، ح  قض  محزة دا، فصارت يف الصدقة. 

 حق عل  عا سكر.  أ ضال  ولعل  
 أ ضال ساقي عل  عا بالبرية وهو يف الصدقة.  وله 
حبــــرة الــــرسال  مــــن ناحيــــة فــــعي ز ــــد واد  ــــدع  األمحــــر، فــــطره يف الصــــدقة،  ولــــه 

، وكــــان كلـــه بهلل ـــد هم حــــ  وفـــطرة بهلل ـــدي آل منـــاع مــــن بـــين عـــدي، منحــــة مـــن علـــي 
 خاظ)هم فيه محزة بن حسن، فهللخذ منهم نصفه.
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 حبرّة الرسال  واد  قال له: البيضا ( فيه مزارع وعفا وهو يف ظدقته. أ ضال  وله 
ــــه  أ ضــــال حبــــرّة الــــرسال  أربــــع آبــــر  قــــال هلــــا: ذات ك)ــــات(، و ذوات العشــــرا (  ول

 و قعا( و معيد( و رعوان( فهذه ا بر يف ظدقته. 
 بناحيــة فــدك واد بــا البــيت حــرة  دع : رعيــة( فيــه قــل ووفــل مــن مــا  جيــري ولــه 

 عل  بزرنوق فذلو يف ظدقته. 
أ ضال بناحية فدك واد  قال له: األسحن(، وبنـو فـزارة تـدع  فيـه ملكـال ومقامـال،  وله 

 وهو اليوم يف أ دي والة الصدقة يف الصدقة. 
 أ ضال بناحية فدك مال بهللعل  حرة الرسال   قال له: القصيبة(.  وله 

أىب لالـــي  عليـــه الســـالم( حرفـــال قـــال أبـــو غســـان: وهـــذه نســـخة كتـــاب ظـــدقة علـــي بـــن 
حبــرك نســختها علــ  نقصــان هفائهــا وظــورة كتادــا، أخــذهتا مــن أيب، أخــذهتا مــن حســن بــن 

 ز د: 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذا ما أمر بـه وقضـ  بـه يف مالـه عبـد اهلل علـي أمـري ا ـؤمنا، ابتصـا  وسـه اهلل ليـوجلين اهلل 

نار عين  ـوم تبـيّب وسـوه وتسـوّد وسـوه، إن مـا كـان يل به اجلنة، و صرفين عن النار و صرك ال
بينبــــع مــــن مــــا   عــــرك يل فيهــــا ومــــا حولــــه ظــــدقة ورقيقهــــا، غــــري أن رباحــــال وأبــــا نيــــزر وسبــــري 
أعتقنـاهم، لـيع ألحـد علـيهم سـبيل، وهـم مـوايل  ع)لـون يف ا ـا  مخـع حفـج، وفيـه نفقـتهم 

وه مال ابـين قطيعـة، ورقيقهـا ظـدقة، ورزقهم ورزق أهليهم. ومع ذلو ما كان بوادي القر ، ثل
وما كان يل بواد ترعـة وأهلهـا ظـدقة، غـري أي زر قـا لـه موـل مـا كتبـت ألظـحابه. ومـا كـان يل 
باذنيــة وأهلهــا ظــدقة. والفقــري يل ك)ــا قــد عل)ــتم ظــدقة يف ســبيل اهلل. وأن الــذي كتبــت مــن 

تصـي بـه وسـه اهلل مـن سـبيل أموايل هذه ظدقة وسي فعله حيال أنـا أو ميتـال  نفـق يف كـل نفقـة اب
اهلل ووسهه وذوي الرحم مـن بـين هافـم، وبـين ا طلـي والقر ـي والبعيـد، وأنـه  قـوم علـ  ذلـو 
حســن ابــن علــي،  هللكــل منــه بــا عروك و نفــق حيــا  ر ــه اهلل يف حــل حملــل ال حــرا عليــه فيــه، 

يــه، وإن أراد وإن أراد أن  نــدمل مــن الصــدقة مكــان مــا فاتــه  فعــل إن فــا  اهلل ال حــرا عليــه ف
أن  بيع من ا ا  فيقضي به الد ن فليفعل إن فا  اهلل ال حرا عليه فيه، وإن فا  سعله  سـري 
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إىل ملــو، وأن ولــد علــي ومــا هلــم إىل حســن بــن علــي، إن كــان دار حســن غــري دار الصــدقة 
أثالث، فبدا له أن  بيعها، فقنه  بيع إن فا  ال حرا عليه فيه، فقن  بع فقنه  قسم منها ثالثة 

فيفعـــل ثلوـــه يف ســـبيل اهلل، وجيعـــل ثلوـــه يف بـــا هافـــم وبـــين ا طلـــي، وجيعـــل ثلوـــه يف آل أيب 
 لالي، وأنه  ضعه منهم حيا  ر ه اهلل. 

وإن حــدث حبســن حــدث وحســا حــي، فقنــه إىل حســا بــن علــي وأن حســا بــن علــي 
وعليـه فيهـا موـل  فعل فيه مول الذي أمرت به حسنالق له منهـا موـل الـذي كتبـت حلسـن منهـا، 

الــذي علــ  حســن، وإن لبــين فال)ــة مــن ظــدقة َعلــّي موــل الــذي لبــين علــي، وإين إفــا سعلــت 
الـــذي سعلـــت إىل ابـــين فال)ـــة ابتصـــا  وســـه اهلل وتكـــر  حرمـــة حم)ـــد وتعظي)ـــال وتشـــر فال ورســـا  
د)ــا، فــقن حــدث حلســن أو حســا حــدث، فــقن ا خــر منه)ــا  نظــر يف بــين علــي، فــقن وســد 

رض  دد ه وإسالمه وأمانته فقنه جيعله أن فا ، وإن    ر فيهم بعـب الـذي  ر ـد، فيهم من  
فقنـــه جيعلـــه إىل رســـل مـــن ولـــد أيب لالـــي  رضـــاه، فـــقن وســـد آل أيب لالـــي  ومئـــذ قـــد ذهـــي  
كبريهم وذوو رأ هم وذوو أمرهم، فقنه جيعله إىل رسل  رضاه من بين هافم، وإنه  شتط علـ  

ا ــا  علــ  أظــوله،  نفــق ،ــره حيــا أمــر بــه مــن ســبيل اهلل ووسهــه،  الــذي جيعلــه إليــه أن  نــزل
وذوي الرحم من بين هافم، وبين ا طلي، والقر ـي والبعيـد، ال  ـقبَـعن منـه فـي  وال  وهـي وال 
 ورث، وإن مال حم)د عل  ناحية، ومال ابين فال)ة ومال فال)ة إىل ابين فال)ة. وإن رقيقي 

 يل عتقا . الذ ن يف ظحيفة محزة الذي كتي 
فهــذا مــا قضــ  عبــد اهلل علــي أمــري ا ــؤمنا يف أموالــه هــذه الصــد مــن  ــوم قــدم مكــر ابتصــي 
وسه اهلل والدار ا خرة، واهلل ا ستعان عل  كل حال، وال  ل المـر  مسـلم  ـؤمن بـاهلل واليـوم 
ا خر أن  قول يف في  قبضته يف مال، وال  ـالف فيـه عـن أمـري الـذي أمـرت بـه عـن قر ـي 

 وال بعيد. 
أمـــا بعـــدي فـــقن والئـــدي الـــالل ألـــوك علـــيهن الســـبع عشـــرة مـــنهن أمهـــات أوالد أحيـــا  
معهن ومنهن من ال ولد هلا، فقضائي فيهن إن حدث يل حدث: أن من كان مـنهن لـيع هلـا 
ولد، وليست حببل  فهي عتيقة لوسه اهلل، ليع ألحد عليهـا سـبيل، ومـن كـان مـنهن لـيع هلـا 

و علــ  ولــدها وهــي مــن حظــه، وأن مــن مــات ولــدها وهــي حيــة فهــي ولــد وهــي حبلــ  فت)ســ
 عتيقة، ليع ألحد عليها سبيل. 
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 فهذا ما قض  به عبد اهلل علي أمري ا ؤمنا من مال الصد من  وم مكر. 
 فهد أبو ير بن أبرهة، وظعصعة بن ظوحان و ز د بن قيع، وهياا بن أىب هياا. 

ه لعشرة خلون من مجـاد  األوىل سـنة تسـع وثالثـا وكتي عبد اهلل علي أمري ا ؤمنا بيد
 هـ. 
 

ومــنهن الــدار الــيت  قــال هلــا:  الــدار الكــرب ( دار محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن عــوك، حبــّه 
للحة، وأفا مسيت الـدار الكـرب  ألهنـا أول دار بناهـا أحـد مـن ا هـاسر ن با د نـة، وكـان عبـد 

اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، فكانـت أ ضـا تسـ) :  دار الرمحن  قنزِلق فيها ضيفان رسول اهلل  ظـل  
الضــيفان(. فســـرق فيهـــا بعــب الضـــيفان، فشـــكا ذلـــو عبــد الـــرمحن إىل رســـول اهلل  ظـــل  اهلل 
عليــه وآلــه وســلم(. وقــد بــا فيهــا النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( بيــده، في)ــا زعــم األعــرا، 

 وهي اليوم بيد بعب ولد عبد الرمحن بن عوك.
 

  الرسول)ص( الرسول)ص(   من أخالقمن أخالق
عـن فطــر بــن خليفــة، عــن أبيــه قــال: مسعـت ع)ــرو بــن حر ــا  قــول: دخلــت علــ  رســول 

 اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( مع أيب فهللقطعين دارال با د نة، وقال:أز دك، أز دك . 
  مررنــا معــه  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فــهللت  علــ  ظــبيان قــد مجعــوا فــيئال  بيعونــه ك)ــا 

 فقال لعبد اهلل بن سعفر: اللهم بارك له يف ظفقته.  بيع الصبيان
وعــن أســامة بــن ز ــد: أن النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( أفــرك علــ  ألــم مــن آلــام  

 ا د نة فقال: هل ترون ما أر   إين ألر  مواقع الفط خالل بيوتكم ك)واقع القطر. 
م( كـان  رسـه أظـحابه حـ  وعن عبد اهلل بن فقيق: أن النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـل

 نزلت هذه ا  ة:
واهلل يعصددمم مددن الندداس 11  ،فخــرا إىل النــاس فقــال: أ هــا النــاس احلقــوا دالحقكــم

 فقن اهلل سل وعز عص)ين من الناس. 
                                                           

. وال  فــ  ان هــذه ا  ــة ا باركــة نزلــت يف  ــوم الصــد ر بعــد مــا اقمــر  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــقبالغ النــاس 65ا ائــدة:  - 11
 من بعده. وال ة علي بن ايب لالي 
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ـــه  وحـــدثنا ا ســـعودي، عـــن القاســـم قـــال: كـــان عبـــد اهلل  لـــبع النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآل
أمامــــه، حــــ  إذا سلـــع أعطــــاه العصـــا، ونــــزع نعليــــه وســـلم( نعليــــه،    هللخـــذ العصــــا في)شـــي 

ففعله)ا يف ذراعيه،   استقبله بوسهه. فقذا أراد أن  قوم ألبسه نعليـه،   أخـذ العصـا ف)شـ  
 قدامه، ح   لج احلفرة أمام رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(.

وآلــه وســلم( وعــن حم)ــد بــن عبــد اهلل بــن حســن قــال: تصــدق رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
 عل  ا سل)ا بهللسواقهم.

  مل أبي ذر الغفاريمل أبي ذر الغفاري
 عن أيب ذر قال: قال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(:  ا أباذر! 

 قلت: لبيو وسعد و  ا رسول اهلل. 
 قال: كيف أنت إذا رأ ت أحفار الز ت قد غرقت يف الدم  

 قال: قلت: ما خار اهلل يل ورسوله. 
 عه. قال: عليو دن أنت م

  المهدي من آل محمد )ع(المهدي من آل محمد )ع(
عن أم سـل)ة، عـن النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـال:  بـا ع لرسـل بـا الـركن وا قـام 
عـــدة أهـــل بـــدر، فتهللتيـــه عصـــائي أهـــل العـــراق وأبـــدال أهـــل الشـــام. فيصـــزوهم ســـيه مـــن أهـــل 

قـــون الشـــام، فـــقذا كـــانوا بالبيـــدا  خســـف دـــم،    صـــزوهم رســـل مـــن قـــر ه أخوالـــه كلـــي، فيلت
 فيهزمهم اهلل، فاخلائي من خاب من غني)ة كلي. 

وعــن أيب هر ــرة قــال: جيــي  ســيه مــن قبــل الشــام حــ   ــدخل ا د نــة، فيقتلــون ا قاتلــة، 
و بقــرون بطــون النســا ، و قولــون للحبلــ  يف الــبطن: اقتلــوا ظــبابة الشــر، فــقذا علــوا البيــدا  مــن 

  أعالهم أسفلهم. ذي احلليفة خسف دم، فال  درك أسفلهم أعالهم وال
وعن بسر بن خلم ا عافر  قـال: مسعـت أبـا فـراس  قـول: مسعـت عبـد اهلل بـن ع)ـر  قـول: 

 .  إذا خسف باجليه بالبيدا  فهو عالمة خروا ا هدي 
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  مل عبد اهلل بن أبى بن سلولمل عبد اهلل بن أبى بن سلول
عن ابن فهاب قال: خرا عبد اهلل بن أيبُّ يف عصـابة مـن ا نـافقا مـع رسـول اهلل  ظـل  

عليـــه وآلـــه وســـلم( يف غـــزوة بـــين ا صـــطلق، فل)ـــا رأ  كـــهللن اهلل قـــد نصـــر رســـوله وأظـــحابه  اهلل
 أظهروا قوال سيئا يف منزل نزله رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(. 

وكــان يف أظــحاب رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( رســل  قــال لــه: سعــال ـ وهــم 
ار  قال له سهفاه، فعلت أظواهت)ا وافـتد سهفـاه زع)وا ـ أحد بين ثعلبة، ورسل من بين غف

علـ  ا نـافقا ورّد علـيهم، وزع)ـوا أن سهفـاه خـرا بفـرس لع)ـر  سـقيه ـ وكـان أسـريال لع)ـر ـ 
 ومع سعال فرس لعبد اهلل بن أيب، فهللوردومها ا ا  فتنازعوا عل  ا ا  واقتتلوا. 

اوزنــا بـــهق آو نــاهم ومنعنـــاهم   فقــال عبـــد اهلل بــن أيّب: هـــذا عبــد اهلل بـــن أىب: هــذا مـــا س
 هؤال   قاتلون.

وبلــغ حســان بــن ثابــت الــذي كــان بــا سهفــاه الصفــاري وبــا الفتيــة األنصــار ا فصضــي 
وقــال ـ وهــو  ر ــد ا هــاسر ن مــن القبائــل الــذ ن  قــدمون علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 

 سلم( لإلسالم ـ :
 الفريعة أمسى بيضة البلد أمسى الجالبيب قد عزوا وقد كثروا وابن 

فخرا رسل من با سليم مصضبال مـن قـول حسـان، فل)ـا خـرا ضـرب حـ  قيـل قتلـه، وال 
 راه إال ظفوان بن ا عطلق فقنه بلصنا أنه ضرب حسان بالسيف، فلم  قطع رسول اهلل  ظل  
ه، اهلل عليه وآله وسلم(  ده ـ لضرب السل)ي حسان ـ فقال: خـذوه، فـقن هلـو حسـان فـاقتلو 

 فهللخذوه، فهللسروه، وأوثقوه. 
وبلغ ذلو سعدة بن عبادة فخـرا يف  ومـه فقـال: أرسـلوا الرسـل، فـهللبوا عليـهق فقـال ع)ـر: 
أ  إىل قوم رسول اهلل تشـت)ون وتـؤذوهنم وقـد زع)ـتم أنكـم نصـر،وهم ! فصضـي سـعد لرسـول 

ا عليــه حــ  كــاد اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ولقومــه فنصــرهم، وقــال: أرســلوا الرســل. وأبــو 
 كـــون بيـــنهم القتـــال،   أرســـلوه، فخـــرا بـــه ســـعد إىل أهلـــه فكســـاه حلـــة   أرســـله فبلصنـــا أن 
الســل)ي دخــل ا ســفد ليصــلي فيــه فــرآه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــال: مــن  

 كساك كساه اهلل من ثياب اجلنة  قال: كساين سعد بن عبادة.
لوال نفقتكم عل  هؤال  السفها  الـذ ن لـيع هلـم إال مـا ركبـوا  وقال عبد اهلل بن أيّب: واهلل
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رقابكم، وما خـرا معهـم رسـل واحـد مـنهم، وللحقـوا بعشـائرهم فالت)سـوا العـيه، ولـو أنـا قـد 
رسعنا إىل ا د نة لقد أخرا األعز منها األذل، فهللحص  اهلل عز وسل عليـه مـا قـال، ومسـع ز ـد 

زرا ـ قول عبد اهلل ابن أيّب فهللخرب ع)ر بن اخلطاب، فـهللت  بن أرقم ـ رسل من بين حارثة بن اخل
رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــال:  ــا رســول اهلل، هــل لــو يف ابــن أيّب فانــه  قــول 
آنفــال: واهلل لــوال نفقــتكم علــ  هــؤال  الســفها  الــذ ن لــيع هلــم فــي  إال مــا ركبــوا رقــابكم ومــا 

فالت)سـوا العـيه، ولـئن رسعنـا إىل ا د نـة ليخـرسن األعـز اتبعه منهم رسل، وللحقوا بعشـائرهم 
منها األذل. أخربين ز د بن أرقم أنه مسع هذا منه، فابعا إليه  ا رسول اهلل عّباد بن بشر أخا 

 بين عبد األفهل أو معاذ بن ع)رو بن اجل)وهل فليقتله. 
سـكت، وحتـدث فكره رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( قوله، فل)ـا رأ  ذلـو ع)ـر 

أهــل عســكر رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( بكل)ــة عبــد اهلل بــن أيّب وأفاضــوا فيهــا، 
 فهللّذن مكانه بالرحيل و   تقار يف منزله، و   كن إال أن نزل فارحتل. 

فل)ـــا اســـتقل النـــاس قـــالوا: مـــا فـــهللن رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(    تقـــار يف 
خــرب، لعلــه أغــري علــ  ا د نــة ومــا فيهــا  فبعــا النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه منزلــه، لقــد ســا ه 

وســلم( إىل ابــن أيّب فســهللله ع)ــا تكلــم بــه، فحلــف بــاهلل مــا قــال مــن ذلــو فــيئال، فقــال النــا 
 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: إن كــان ســبق منـــو قــول فــي  فتــي، ففحــد وحلــف، فوقـــع 

ع)ــو وظل)تــه، و   صــدقو رســول اهلل  ظــل  اهلل رســال بز ــد بــن أرقــم وقــالوا: أســهللت بــابن 
عليه وآله وسلم(، فبين)ا هم  سريون رأوا النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  ـوح  إليـه، فل)ـا 

 …قض  اهلل قضا ه يف مولنه وسر  عنه نظر فقذا هو بز د بن أرقم
نــزل اهلل يف فقــال: أبشــر فقــد ظــدق اهلل حــد وو، فقــرأ عليــه ســورة ا نــافقا حــ  بلــغ مــا أ

 . 12 ولكن المنافقين ال يعلمونابن أيّب إىل قوله: 
ـــزل رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( بقبـــا  مـــن لر ـــق ع)ـــق ســـرهل النـــاس  فل)ـــا ن
ظهـرهم، وأخــذهتم ر ــ  فــد دة حــ  أفــفق، وقــال النــاس:  ــا رســول اهلل مــا فــهللن هــذه الــر    

ولـذلو عصـفت ولـيع علـيكم منهـا بـهللس إن  فزع)وا أنه قال: مات اليوم منافق عظـيم النفـاق
 فا  اهلل، وكان موته غائظال لل)نافقا. 

                                                           
 .1ا نافقون:  - 12
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قـــال ســـابر بـــن عبـــد اهلل: فرسعنـــا إىل ا د نـــة فوســـدنا منافقـــال عظـــيم النفـــاق مـــات  ومئـــذ ، 
وسكنت الر   آخر النهار، فف)ع النـاس ظهـرهم، وفقِقـَدت راحلـة رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 

بل، فسع  هلا الرسال  لت)سوهنا، فقال رسل من ا نافقا كان يف رفقة وآله وسلم( من با اإل
 من األنصار: أ ن  سع  هؤال  الرسال  

قال أظحابه:  لت)سون راحلـة رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، فقـال ا نـافق: أال 
  دثه اهلل دكان راحلته  

افقـت، فلـم خرسـت وهـذا يف نفسـو  فهللنكر عليه أظحابه ما قـال، وقـالوا: قاتلـو اهللق ن
ال ظــحبتنا ســاعة. ف)كــا ا نــافق معهــم فــيئال،   قــام وتــركهم، فع)ــد لرســول اهلل  ظــل  اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( فســ)ع احلــد ا، فوســد اهلل قــد حدثــه حد وــه، فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل 

قـــة رســـول اهلل، عليـــه وآلـــه وســـلم( وا نـــافق  ســـ)ع: أن رســـالل مـــن ا نـــافقا يـــت أن ضـــلت نا
وقال: أال  دثه اهلل دكان ناقته، وإن اهلل قد أخربين دكاهنا، وال  علم الصيي إال اهلل، وأهنا يف 

 الشعي ا قابل لكم، قد تعلق زمامها بشفرة. 
فع)ـدوا إليهـا ففــا وا دـا، وأقبـل ا نــافق سـر عال حـ  أتــ  الـذ ن قـال عنــدهم مـا قـال، فــقذا 

منهم من  لسه، فقال أنشدكم باهلل هل أتـ  مـنكم حم)ـدال فـهللخربه  هم سلوس مكاهنم    قم
 بالذي قلت  

قالوا: اللهم ال، وال ق)نا من  لسنا هذا بعد، قال: فقين قـد وسـدت عنـد القـوم حـد وي، 
 واهلل لكهللين   أسلم إال اليوم، وإن كنت لفي فو من فهللنه، فهللفهد أنه رسول اهلل. 

فليســتصفر لـــو، فزع)ــوا أنـــه ذهـــي إليــه فـــاعتك بذنبـــه، فقــال لـــه أظــحابه: فاذهـــي إليـــه 
فاســتصفر لــه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(. و زع)ــون أنــه ابــن اللصــيت، و   ــزل ـ 

 زع)وا ـ  فسل ح  مات.
وعن موس  بن عقبة قال: حدثنا عبد اهلل بن الفصل أنه مسع أنع بـن مالـو ـ وقـد سـئل 

ي  قـول النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: هـو الـذي أوىف عـن ز ـد بـن أرقـم ـ فقـال: هـو الـذ
اهلل بهللقذقنـهق مسـع رسـالل مـن ا نـافقا  قـول ـ والنـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  طـي ـ: لـئن  

 كان هذا ظادقال لنحن فر من احل)ري. 
فقال ز د بن أرقم: فقـد واهلل ظـدق، وألنـت فـر مـن احل)ـري،   رفـع ذلـو إىل رسـول اهلل 
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يحلفدون بداهلل مدا قدالوا ظل  اهلل عليه وآله وسلم(، ففحده القائل فانزل اهلل عل  رسـوله:  
ولقد قالوا كلمة الكفدر وكفدروا بعدد إسدالمهم

وكـان مـا أنـزل اهلل مـن هـذه ا  ـة تصـد قال  11
 لز د. 

وعن هشام بن عروة، عن أبيـه: أن سـالس بـن سـو د قـال: لـئن كـان مـا  قـول حم)ـد حقـال 
ن احل)ـري، فقـال ع)ـري بـن سـعد وكـان ربيبـة يف حفـره: واهلل إن الـذي  قـول حـق، لنحن فر م

وأنــو لشــر مــن احل)ــار، ورفــع ذلــو إىل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فهللتــاه ســالس 
يحلفون باهلل ما قالوا فرد قوله وكذبه وقال: واهلل ما قلت ذلو ولقد كذب َعلي  فهللنزل اهلل: 

 ا  ة.  11 لكفر وكفروا بعد إسالمهمولقد قالوا كلمة ا
قال سالس: ظدق  ا رسول اهلل، لقد قلت ذاك، وقد عرض اهلل علي التوبة وإين أستصفر 
اهلل وأتــوب إليـــه ممــا قلـــت، وكــان مَح ـــل محالــة، أو عليـــه د ــن فـــهللداه النــا  ظـــل  اهلل عليــه وآلـــه 

فقــال النــا   17 ن فضددلهومددا نقمددوا إال أن أمنددايم اهلل ورسددوله مدد: وســلم(، فــذلو قولــه
 ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( لع)ري: َوفَـتن أذقنـو وظـَدقو ربُـّو( وقـال ع)ـري جلـالس: أم واهلل 

 لوال أين خشيت أن  نزل يف كتاب أو وحي بكت)اين عليو لكت)ت عليو.
وعــن أســامة بــن ز ــد: أن رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ركــي علــ  محــار عليــه 

قطيفة فدكيـة، وأردك أسـامة بـن ز ـد ورا ه  عـود سـعد بـن عبـادة يف بـين احلـارث إكاك، فوقه 
 بن اخلزرا قبل وقعة بدر. 

فسار حـ  مـر دفلـع فيـه عبـد اهلل بـن أيّب بـن سـلول ـ وذلـو قبـل أن  سـلم عبـد اهلل بـن 
ا عبد أيّب ـ فقذا يف اجمللع أخالط من ا سل)ا وا شركا وعبدة األوثان واليهود، ويف ا سل)

اهلل بن رواحة، فل)ا غشـت اجمللـع عفاسـة الدابـة مخـر ابـن أيب أنفـة بردائـه،   قـال: ال تصـريوا 
علــيهم،   وقــف فنــزل فــدعاهم إىل اهلل، وقــرأ  علينــا، فســلم النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(

 عليهم القرآن. 
ان حقال فال تؤذنـا يف فقال عبد اهلل بن أيب: أ ها ا ر  إنه ال أحسن من حد وو هذا إن ك

  لسنا، ارسع إىل رحلو ف)ن سا ك فاقصص عليه. 
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فقال عبد اهلل بن رواحة: بل   ا رسول اهلل، فاغشنا يف  لسنا، فقنـا حنـي ذلـو، فاسـتّي 
ا سل)ون وا شركون واليهود ح  كادوا  تشاورون، فلم  زل النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 

ي دابته فسار ح  دخل عل  سعد بن عبادة فقال:  ـا سـعد أال  فضهم ح  سكتوا،   رك
 تس)ع إىل ما قال أبو حباب ـ  ر د عبد اهلل بن بهلليّب ـ قال: كذا وكذا. 

فقـال سـعد:  ــا رسـول اهلل، اعـف عنــه واظـف ، فوالــذي نـزل الكتـاب لقــد سـا  اهلل بــاحلق 
يعصبوه بالعصابة، فل)ا رد الذي أنزل عليو، ولقد اظطل  أهل هذه البحرة عل  أن  توسوه ف

اهلل ذلو باحلق الذي أعطاك فرفه فذلو فعـل بـه مـا رأ ـت، فعفـ  عنـه النـا  ظـل  اهلل عليـه 
 وآله وسلم(. 

  عفو رسول اهلل )ص(عفو رسول اهلل )ص(
وكان النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وأظحابه  عفون عـن ا شـركا وأهـل الكتـاب ك)ـا 

عن مدن الدذين أوتدوا الكتداب مدن قدبلكم ومدن ولتسمأمرهم اهلل و صربون عل  األذ  قـال:
الذين أشركوا أذو كثيراً 

ود كثير من أيل الكتاب لو يردونكم من  ا  ة، وقال اهلل:  16
بعد إيمانكم كفاراً حسداً 

15 . 
وكان النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  تهللول يف العفو ما أمره اهلل به، ح  أذن اهلل فـيهم 

اهلل عليه وآله وسلم( بدرال فقتل اهلل به من قتل من ظـناد د كفـار قـر ه، فل)ا غزا النا  ظل  
ــه لــه، فبــا عوا  قــال ابــن أيّب بــن ســلول ومــن معــه مــن ا شــركا عبــدة األوثــان: هــذا أمــر قــد توس 

 رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( عل  اإلسالم وأسل)وا.
وآله وسلم(  ومـال محـارال بقكـاك عليـه  وعن أسامة بن ز د قال: ركي النا  ظل  اهلل عليه

قطيفة فدكية وردفه أسامة بن ز د  عود سعد بن عبـادة يف بـين احلـارث بـن اخلـزرا، فـذكر مولـه 
 إىل قوله: فرد اهلل ذلو باحلق الذي أنزل عليو. 

وإن طائفتددان مددن المددؤمنين اقتتلددوا فيصددلحوا بينهمددا فدد ن وعــن ابــن عبــاس يف قولــه: 
األخرو فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر اهللبغت إحدايما على 

قال: أقبل رسول  11
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اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( عل  محار له  سري ح  وقف عل  عبد اهلل بن أيّب بن سـلول 
أخي بين اجلبلي، فراث احل)ار، فهللمسو عبد اهلل عل  أنفه فقال: إليو محارك عن وسه الر   

 . هكذا، فو اهلل لقد أنتنتين
رواحة: أ حِل)ار رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( تقـول هـذا  فـو فقال عبد اهلل بن 

 اهلل هلو أليي عرفال منو. 
 قال: أيل تقول هذا  ا ابن رواحة  

فقال: إي واهلل، ومن أبيو. فلم  زل األمر بينه)ا ح  سا ت عشرية هـذا وعشـرية هـذا، 
راد رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه و آلــه وســلم( أن  فــز فكــان بيــنهم وحــ  باللطــام والنعــال، فــهلل

وإن طائفتدان مدن المدؤمنين اقتتلدوابينهم ح  نزلت: 
حتدى تفديء إلدى أمدر :إىل قولـه 11

اهلل
 فل)ا نزلت عرفوا أهنا اهلاسرة، فكفوا.  25

وأقبـل بشـري بـن سـعد أبـو النع)ـان بـن بشريــ وكـان مـن رهـط ابـن رواحـة ـ متقلـد السـيف، 
 ه  إىل القوم وقد حتاسزوا قال: أ ن أقيب ،  ا ابن أيب سعد أعلّي حت)ل السيف  فل)ا انت

 فقال: واهلل لو أدركتكم قبل الصل  لضربتو به. 
وحدثنا أبو عاظم قال: حدثنا ابن سر ج قال: أخربين عروة بن د نار، أنه مسـع سـابر بـن 

لم( ونــاب نــاس مــن ا هــاسر ن عبــد اهلل  قــول: غزونــا مــع رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســ
ح  كوروا، وكان رسل من ا هاسر ن َلع ابال فكسع أنصار ال فصضي األنصار غضبال فد دا ح  
ــــا  ــــا لل)هــــاسر ن   ــــا لأنصــــار، وقــــال ا هــــاسري:   ــــا لأنصــــار،   تــــداعوا، فقــــال األنصــــاري:  

 لل)هاسر ن. 
هليـة، فقـال: مـا فـهللهنم  فـهللخرب فقال النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: ما بـال دعـوة اجلا

 بكسعة ا هاسر  األنصاري، فقال ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: دعوها فقهنا خبيوة.
فقــال عبــد اهلل بــن أيب بــن ســلول: قــد تــداعوا، أن رسعنــا إىل ا د نــة ليخــرسن األعــز منهــا  

 األذل، فقال ع)ر:  ا نا اهلل أال تقتل هذا اخلبيا  
 عليه وآله وسلم(: ال  تحدث الناس أنه  قتل أظحابه.فقال النا  ظل  اهلل 
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وعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه: أن عبــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن أيب قــال:  ــا رســول اهلل أقتــل 
 أيب  فقال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: ال تقتل أباك. 

ٍل وعــن حم)ــد بــن ســري ن:كان النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، معتكــرال، وكــان بــا رســ
من األنصار وبا رسل من قر ه كالم ح  افتد بينه)ا، واست)ع إىل كـل واحـد منه)ـا نـاس 
مـــن أظـــحابه، فبلـــغ عبـــد اهلل ابـــن أيب فنـــاد : غلبـــين علـــ  قـــومي مـــن ال قـــوم لـــه، أم واهلل لـــئن 

 رسعنا إىل ا د نة ليخرسن األعز منها األذل. 
يددا أيهددا ذكــر هــذه ا  ــة: فبلــغ ذلــو ع)ــر بــن اخلطــاب فهللخــذ ســيفه   خــرا  ســع ،  

  رســع إىل النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه   21الددذين آمنددوا ال تقدددموا بددين يدددي اهلل ورسددوله 
وسلم(، فقال له النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: مـا لـو  ـا ع)ـر: كهللنـو مصضـي  فقـال: 

ىل ا د نـة ليخـرسن ال، إال أن هذا ا نافق  ناد : غلبين عل  قومي من ال قوم له، لئن رسعنـا إ
األعــز منهــا األذل. فقــال لــه النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: فــهللردت مــاذا  ــا ع)ــر  قــال: 

 أردت أن أعلوه بسيفي ح   سكت. قال: ال تفعل ولكن ناد يف الناس بالرحيل. 
قــال: ترحلــوا وســريوا. حــ  إذا كــان بينــه وبــا ا د نــة  ــوم تعفــل عبــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن 

يب حــ  أنــا  علــ   ــامع لــرق ا د نــة، وســا  النــاس  ــدخلون وتشــعبوا يف الطر ــق حــ  ســا  أ
عبــد اهلل ابــن أيب فقــال لــه ابنــه: ال واهلل ال تــدخلها حــ   ــهللذن لــو رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
وآله وسلم(، وتعلم اليوم من األعز من األذل، فقال لـه: أنـت مـن بـا النـاس  فقـال: نعـم أنـا 

الناس. فانصرك عبـد اهلل حـ  لقـي رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فافـتك   من با
إليــه مــا ظــنع بــه ابنــه، فهللرســل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل ابنــه أن خــل عنــه، 

 فدخل فلبا ما فا  اهلل أن  لبا(. 
در مــن وعــن ابــن فــهاب قــال: أخــربين ثابــت بــن ع)ــرو األنصــاري: أنــه أســر رســل  ــوم بــ

قــر ه وهــو كــافر، فكــان أســريال عنــد عبــد اهلل بــن أيب بــن ســلول، وكــان عبــد اهلل كــافرال   أســلم 
فنافق، فطفق ذلو األسري  ر د وليدةل مسل)ة تسـ)  معـاذة لعبـد اهلل بـن أيب، فت)تنـع الوليـدة ـ 

علـ  من أسل إسالمها ـ مـن األسـري القرفـي، فل)ـا بلـغ ذلـو عبـد اهلل بـن أيب ضـردا ليكرههـا 
وال تكريددددوا البصــــا  رســــا  أن حت)ــــل مــــن القرفــــي رغبــــة يف فــــدا  ولــــده، فــــهللنزل اهلل عزوســــل:
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فتياتكم على البغاء
 ا  ة.  22

وحـــدثنا ع)ـــرو بـــن عـــون قـــال: حـــدثنا هشـــيم، عـــن زكر ـــا، عـــن عـــامر يف الـــيت سادلـــت يف 
 كرههـا  زوسها(: خولة بنت حكيم، وأمها معاذة ق وكانت أمة لعبد اهلل بن أيب سـلول، وكـان

 فد ن اهلل مدن بعدد إكدرايهن مفدور رحديمعل  البصا ، وكانت التوبة هلـا دونـه خاظـة،  عـين: 
.2  

 

  وإنم لعلى خلق عظيم!!وإنم لعلى خلق عظيم!!
حدثنا عتبة بن أيب الصهبا ، قال: مسعـت حم)ـد بـن سـري ن  قـول: مـرض عبـد اهلل بـن أقيب 

 عليــه وآلــه وســلم(، فافــتد مرضــه فقــال البنــه: إين قــد افــتهيت أن ألقــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل
 وأنت إن فئت سئت به.

فــانطلق ابنــه فقــال:  ــا رســول اهلل، إن عبــد اهلل بــن أيبُّ َوَســع َفــد د الوســع، وال أظنــه إال  
  آبه، وقد افته  أن  لقاك. فقال له النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: نعم وكرامة( !

ه نفـر مـن أظـحابه حـ  دخلـوا علـ  فانطلق النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وانطلـق معـ
عبـد اهلل بــن أيب فقــال: أسلســوين، فهللسلســوه، فقــال النـا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ا عبــد 

 اهلل، سزعال، فقال  ا رسول اهلل: إين   أدعو لتؤنبين، ولكين دعوتو لتمحين. 
سيت إذا أنـا فاغرورقت عا النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(،   قال:حاستـو  قـال: حـا

 مت أن تشهد َعلي  وتكفنين بوالثة أثواٍب من ثيابو، و،شي مع سنازل وتصلي علي . 
قال: فعل ذلو النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( كلـه، غـري أين ال أدري أظـّل  أم دخـل 

 القرب أم    دخله. 
بـن أيب فقال: ـا  وعن سعيد بن سبري: أن النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( عـاد عبـد اهلل

ـبهم، فقـال رسـول اهلل  أبا احلباب، ما أغا عنو حي اليهود  فقال عبد اهلل: قد كـان َوَرقـةق  ق
 ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: إن ورقة كان  ي اهلل ورسوله. فقـال للنـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه 

ميـــع سلـــدك، وســـلم(: أعطـــين ثوبـــال مـــن ثيابـــو، فهللعطـــاه ثوبـــال، قـــال: أعطـــين ق)يصـــو الـــذي 
 فهللعطاه.
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وحــدثنا أبــو األفــهي، عــن احلســن: أن عبــد اهلل بــن أقيب  ســهللل النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
وسلم( ق)يصه، فهللعطاه إ اه، فقيل:  ـا رسـول اهلل، أعطيـت عبـد اهلل بـن أيب  ق)يصـو  فقـال: 

 وما  در كم لعل اهلل سيدخل يف اإلسالم من بين اخلزرا كذا وكذا عدة كورية.
قتادة قـال: ظـّل  النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( علـ  عبـد اهلل ابـن أيب ، وأعطـاه  وعن

ق)يصال من ق)صه. فقيل لـه:  ـا رسـول اهلل، تصـلي علـ  هـذا ا نـافق وتلبسـه ق)يصـو  فقـال: 
 إين ألرسو أن  سلم بق)يصي ألف من بين النفار.

 

  ذكر اللعانذكر اللعان
ل ســعد بــن عبــادة:  ــا رســول اهلل أهكــذا ، قــا23عــن ابــن عبــاس قــال:  ــا نزلــت هــذه ا  ــة

أنزلت  فلو وسـدت لكاعـال  تفخـذها رسـل    كــن يل أن أخـربكم وال أهيفـه حـ  آل بهللربعـة 
 فهدا   فو اهلل ال آل بهللربعة فهدا  ح   قض  حاسته. 

فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  ــا معشــر األنصــار، أال تســ)عون مــا  قــول 
وا:  ــا رســول اهلل ال تل)ــه فقنــه رســل غيــور، واهلل مــا تــزوا فينــا قــط إال عــذرا ، وال ســيدكم  قــال

للق امرأة له فاستأ رسل منـا أن  تزوسهـا مـن فـدة غريتـه. فقـال سـعد: واهلل  ـا رسـول اهلل إين 
ألعلـم أهنـا حــق، وأهنـا مـن اهلل، ولكــين عفبـت مـن ذلــو  ـا أخـربك اهلل فقــال النـا  ظــل  اهلل 

 وسلم(: فقن اهلل  هللىب إال ذلو، فقال: ظدق اهلل ورسوله.  عليه وآله
قال: فقن رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( لكـذاك إذ سـا  هـالل بـن أميـة الـواقفي 
فقال:  ا رسول اهلل، إين سئت البارحة عشا  من حائط يل كنت فيـه فرأ ـت مـع أهلـي رسـالل، 

اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مـا سـا  بـه، وقيـل: جيلـد فرأ ت بعيين ومسعـت بـهللذين، فكـره النـا  ظـل  
هـــالل و نكـــل يف ا ســـل)ا. فقـــال هـــالل:  ـــا رســـول اهلل، إين أر  يف وسهـــو أنـــو تكـــره مـــا 
سئـــت بـــه، وإين ألرســـو أن جيعـــل اهلل يل فـََرَســـال، فـــقن رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( 

د لــذلو وسهـه وبـرد سسـده ـ فل)ــا لكـذاك إذ نـزل عليـه الـوحي وكـان إذا نـزل عليـه الـوحي تربـ
رفــع الــوحي قــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أبشــر  ــا هــالل فقــد سعــل اهلل لــو 
فـََرَسـال،   قـال رســول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلــه وسـلم(: ادعوهـا، فــدعيت، فقـال: إن اهلل  علــم 
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قلــت إال حقــال، ولقــد أن أحــدك)ا كــاذب فهــل منك)ــا تائــي  فقــال هــالل:  ــا رســول اهلل، مــا 
ظدقت، فقالت هـي عنـد ذلـو: كـذب، فقيـل هلـالل: أفـهد، فشـهد أربـع فـهادات بـاهلل إنـه 
 ـــن الصـــادقا، وقيـــل لـــه عنـــد اخلامســـة:  ـــا هـــالل اِتـــِق اهلل فـــقن عـــذاب اهلل أفـــد مـــن عـــذاب 

يها الناس، وإن هذه ا وسبة اليت توسي عليو العذاب. فقال هالل: ال واهلل ال  عذبين اهلل عل
 أبدال ك)ا   جيلدين عليها، فشهد اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبا(. 

وقيل هلا: عند اخلامسة:  ا هذه اتقي اهلل فقن عذاب اهلل أفد من عذاب الناس وإن هذه 
ا وسبــــة الــــيت توســــي عليــــو العــــذاب. قــــال: فبكــــت ســــاعة   قالــــت: واهلل ال أفضــــ  قــــومي 

ضـي اهلل عليهــا إن كـان مــن الصـادقا( وقضــ  رسـول اهلل  ظــل  اهلل فشـهدت اخلامســة أن غ
عليه وآله وسلم(: أن ال تقرَم  وال  قرَم  ولدها، ومن رماها ورم  ولدها سقلِـَد احلـد، ولـيع هلـا 

 عليه قوت وال سكا من أسل إهن)ا  تفرقان بصري لالق وال متوىف عنها. 
فــي  بالكوفــة كتبتــه حــ  أســهللل عنــه ابــن  وعــن ســعيد بــن سبــري قــال: كنــا إذا اختلفنــا يف

ع)ر، وكان في)ا سهلللته عن ا العنة، فقال: فرق النا  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( بـا أخـوي 
 بين العفالن، وقال: اهلل  علم أن أحدك)ا كاذب، فهل منك)ا تائي ( ثالث مرار .

ك حتدثينــه، قــال:  ــا قــال أ ــوب: فحدثينــه بــه ع)ــرو بــن د نــار فقــال يف ا د نــة فــي  ال أرا
رســول اهلل مــا يل  قــال: ال مــال لــو إن كنــت ظــادقال فقــد دخلــت دــا، وإن كنــت كاذبــال فهــو 

 أبعد لو. 

  ذكر الظهارذكر الظهار
عن أيب العالية الر احي قال: كانت خولة بنت دليج عند رسل من األنصـار، وكـان ضـر ر 

ارق امرأتــه قــال: أنــت علــّي  البصــر ســيئ اخللــق فقــريال، وكــان لــالق النــاس إذا أراد الرســل أن  فــ
كظهر أمي، فنازعته يف في  فصضي، فقال: أنت علّي كظهـر أمـي، فاحت)لـت عـيالل هلـا، أو 
عيلــا منـــه،   أتـــت رســـول اهلل  ظــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( وهــو يف بيـــت عائشـــة، وعائشـــة 
، تصسـل فــق رأسـه، فــدخلت عليــه فقالـت:  ــا رسـول اهلل، إن زوســي ضــر ر البصـر ســيئ اخللــق

فقـري، ويل منـه عيــل أو عـيالن، فنازعتـه يف فــي ، فصضـي، فقـال: أنــت علـّي كظهـر أمــي، و  
  رد الطالق  ا رسول اهلل. 

فرفع رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( رأسه فقال: ما أعل)و إال قـد حرمـت عليـه( 
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ه، وحتولــت فقالــت: أفــكو إىل اهلل مــا نــزل يب وبهللظــبي ، وحتولــت عائشــة إىل فــق رأســه تصســل
معها فقالت له مول ذلو، وقـال هلـا موـل ذلـو، فقالـت: أفـكو إىل اهلل مـا نـزل يب وبهللظـبي ، 
وتصري وسه رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( فقالـت هلـا عائشـة: ورا ك ورا ك، فتنحـت، 
ف)كــا النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( في)ــا هــو فيــه حــ  إذا انقطــع الــوحي وعــاد النــا 

ـــــا عائشـــــة آل امـــــرأة( فـــــدعتها ففـــــا ت،   ـــــه وســـــلم( ك)ـــــا كـــــان، قال:   ظـــــل  اهلل عليـــــه وآل
فقال:اذها ففيئي بزوسو، فذهبت تسع ، ففا ت به ك)ا قالـت ضـر ر البصـر سـيئ اخللـق 

 فقريال. 
فل)ــا انتهــ  إىل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 

قدد  بـاهلل السـ)يع العلـيم مـن الشـيطان الـرسيم بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم:وآله وسلم(: أستعيذ 
إىل  21 سمل اهلل قول التي تجادلم في زوجهدا وتشدتكي إلدى اهلل واهلل يسدمل تحاوركمدا

 آخر ا  ة. 
فقال له رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: أجتد رقبة تعتقها  قال: ال  ـا رسـول اهلل، 

تصــوم فــهر ن متتــابعا ( قــال: فهللعتــل، قال: أفتســتطيع أن تطعــم ســتا  قــال:  أتســتطيع أن
مسكينال ( قال: ال، إال أن تعينـين  ـا رسـول اهلل، قـال: فهللعانـه رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه 
وســلم( وظــرك الطــالق إىل الظهــار، قــال علي عليــه الســالم(:  عــا أن الظهــار كــان لالقهــم 

 ففعل ظهارال.
حـرب قـال: حـدثنا سر ـر، عـن األع)ـه، عـن ،ـيم بـن سـل)ة، عـن عـروة  وحدثنا زهري بن

بن الزبري قال: قالت عائشة: احل)د هلل الذي وسع مسعه األظوات، أن خولـة لتشـتكي زوسهـا 
إىل رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فيخفـــ  علـــ  أخبـــار بعـــب مـــا تقـــول، فـــهللنزل اهلل 

 .27ي زوجهاقد سمل اهلل قول التي تجادلم فعزوسل: 
وحدثنا هـارون بـن ع)ـر قـال: حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال: حـدثنا خليـد بـن دعلـج، عـن 
قتادة قال: خرا ع)ر مـن ا سـفد ومعـه اجلـارود العبـدي، فـقذا بـامرأة بـرزة علـ  ظهـر الطر ـق، 
فسلم عليهـا ع)ـر فـرّدت عليـه ـ أو سـل)ت عليـه فـرّد عليهـا ـ   قالـت: هيـه  ـا ع)ـر، عهـدتو 
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ع)ـريا يف سـوق عكـاص تصـارع الصـبيان، فلـم تـذهي األ ـام والليـايل حـ  مسيـت  وأنت تس) 
أمــري ا ــؤمنا، فــاتق اهلل يف الرعيــة، واعلــم أنــه مــن خــاك الوعيــد قــرب منــه البعيــد، ومــن خــاك 
ا ــوت خشــي الفــوت، فبكــ  ع)ــر، فقــال اجلــارود: هيــه، فقــد أكوــرت وأبكيــت أمــري ا ــؤمنا، 

ه  هـذه خولـة بنـت حكـيم امـرأة عبـادة بـن الصـامت الـيت مسـع فقال له ع)ر: أو ما تعـرك هـذ
 اهلل قوهلا من مسائه، فع)ر واهلل أسدر أن  س)ع هلا. 

قد سمل اهلل قول التي تجادلم في زوجها: وعن  ز د بن ز د يف قول اهلل
فقـال:  26

 هــي خولــة بنــت الصــامت، كــان زوسهــا مر ضــال فــدعاها فلــم جتبــه،   دعاهــا فلــم جتبــه، فقــال:
 أنِت علّي مول ظهر أمي.

وعن  ز د بن ز د، عن خولـة قـال: كـان زوسهـا مر ضـال فـدعاها ـ وكانـت تصـلي ـ فهللبطـهللت 
عليه، فقال: أنت علّي مول ظهـر أمـي إن أنـا ولئتـو، فهللتـت رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه 

 ي . وسلم( فشكت ذلو إليه، و   كن النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( بلصه يف ذلو ف
  أتتـــه مـــرة أخـــر ، فـــدعاه، ففـــا  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فقـــال: اعتـــق 

 رقبة. 
 قال: ليع عندي مال. 

 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( : فصم فهر ن متتابعا. 
 قال: ال أستطيع. 

 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( : ألعم ستا مسكينال ثالثا ظاعال. 
و ذلو إال أن تعينين، فهللعانه  )سة عشر ظـاعال وأعانـه النـاس حـ  بلـغ قال: لست أمل

 ثالثا ظاعال. 
 فقال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( : ألعم ستا مسكينال. 
 فقال:  ا رسول اهلل، ما أسد أحد أفقر إليه مين، وأهل بييت.

 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( : خذه أنت وأهل بيتو. فهللخذه.
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  رع المسروقةرع المسروقةقصة الدقصة الد
عن هشام بن عـروة أن ابـن أبـريق الظفـري كـان سـرق درعـال مـن  هـودي، فهللخـذه اليهـودي 
دــا، فرمــ  بــه غــريه، فهللغضــبهم ذلــو فقــالوا: أراد أن  عــري أحســابنا، فكل)ــوا رســول اهلل  ظــل  
 اهلل عليه وآله وسلم( ليقوم بعذره، فل)ا رسعوا من عند رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(

 أنزل اهلل عل  رسوله ظل  اهلل عليه آله وسلم( فهللخربه خربه :
  ًوال تجادل عن الذين يختدانون أنفسدهم إن اهلل ال يحدب مدن كدان خوانداً أ يمدا

25 
 وما ذكر فيها من الشهللن. 

ومن  ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه  م يستغفر اهلل يجد اهلل مفوراً رحيماً قال:
ومن يكسب خطيئة أو  على نفسه وكان اهلل عليماً حكيماً  يكسب إ ماً ف نما يكسبه

إ ماً  م يرم به بريئاً فقدد احتمدل بهتانداً وإ مداً مبينداً 
فلـو أنـه مـات قبـل منـه إن فـا  اهلل،  21

ولكنه مح  أنفه فخـرا إىل قـر ه، فلبـا فـيهم.   عوـروا عليـه قـد سـرق ثيـاب الكعبـة فقـدموه 
 فقتلوه. 

ال: كان أهل بيت منا  قال هلم: بنـو أبـريق بشـري وبشـر ومبشـر، وعن قتادة بن النع)ان ق
وكــان مبشــر رســالل منافقــال، وكــان  قــول الشــعر  هفــو بــه أظــحاب رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
وآلــه وســلم(،    نحلــه بعــب العــرب،    قــول: قــال فــالن كــذا، وقــال فــالن كــذا، فــقذا مســع 

( ذلـو الشـعر قـالوا: واهلل مـا  قـول هـذا الشـعر أظحاب رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم
 إال هذا الرسل اخلبيا فقال: 

 أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا: ابن األبيرق قالها؟ 
قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاسة يف اجلاهلية واإلسالم، وكان الناس إفـا لعـامهم با د نـة 

فقـــدمت ضـــافحة مـــن الشـــام بالـــدرمو ابتـــاع  الت)ـــر والشـــعري، فكـــان الرســـل إذا كـــان لـــه  ســـار
الرسـل منهـا فخـص بـه نفسـه، فهللمـا العيـال فقفـا لعـامهم الت)ـر والشـعري، فقـدمت ضـافحة مــن 
الشــام فابتــاع ع)ــي رفاعــة بــن ز ــد محــالل مــن الــدرمو ففعلــه يف مشــربة لــه، ويف ا شــربة ســالهل 

ت ا شـربة فهللخـذ الطعـام له: درعان وسيفامها وما  صلحه)ا، فعد  عليه مـن حتـت الليـل فنقبـ
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والســالهل، فل)ــا أتــاين ع)ــي رفاعــة قــال: ابــن أخــي، تعلــم أنــه قــد عــد  علينــا مــن ليلتنــا هــذه 
 فنقبت مشربتنا فذهي بطعامنا وسالحنا  

قال: فتحسسنا يف الدار وسهلللنا، فقالوا: قد رأ نا بين أبريق قد استوقدوا يف هذه الليلة، وال 
كم، قال: وقد كان بنو أبريق قالوا: ـ وحنن نسـهللل يف الـدار نر  في)ا نر  إال عل  بعب لعام

ـــ: واهلل مــا نــر  ظــاحبكم إال لبيــد بــن ســهلق رســل منــا لــه ظــالهل و إســالم، فل)ــا مســع ذلــو 
لبيــد اخــتط ســيفه وقــال: أنــا أســرق !! واهلل ليخــالطنكم هــذا الســيف أو لتبــا هــذه الســرقة، 

بصــاحبها، فســهلللنا يف الــدار حــ     شــو أهنــم  قــالوا: إليــو عنــا أ هــا الرســل، فــو اهلل مــا أنــت
أظـــحادا، فقـــال يل ع)ـــي:  ـــا ابـــن أخـــي لـــو أتيـــت رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( 

 فذكرت له ذلو  
قال قتادة: فهللتيت رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فـذكرت ذلـو فقلـت:  ـا رسـول 

فاعــة بــن ز ــد، فنقبــوا مشــربة لــه فهللخــذوا اهلل، إن أهــل بيــت منــا أهــل سفــا  ع)ــدوا إىل ع)ــي ر 
سالحه ولعامه، فلريدوا علينا سالحنا، فهللما الطعام فال حاسة لنا به، فقال رسـول اهلل  ظـل  

 اهلل عليه وآله وسلم(: سهللنظر يف ذلو. 
فل)ــا مســع ذلــو بنــو أبــريق أتــوا رســالل مــنهم  قــال لــه أســيد بــن عــروة، فكل)ــوه يف ذلــو، 

ل الــدار، فــهللتوا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــالوا:  ــا واست)ــع إليــه أنــاس مــن أهــ
رسول اهلل، إن قتادة بن النع)ان وع)ه ع)دوا إىل أهـل بيـت منـا أهـل إسـالم وظـالهل  رمـوهنم 
بالســرقة مــن غــري بينــة وال ثبـــت، قــال قتــادة: فهللتيــت رســـول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســـلم( 

هم إســالم وظــالهل تــرميهم بالســرقة عــن غــري ثبــت وال فقــال:  ع)ــدت إىل أهــل بيــت ذكــر مــن
بينة( قال: فرسعت ولوددت أين خرست من بعب ما يل و  أكلم رسول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 

 وآله وسلم( يف ذلو.
فهللتـاين ع)ــي فقــال:  ــا ابــن أخــي مــا ظــنعت  فهللخربتــه دــا قــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 

 وآله وسلم(، فقال: اهلل ا ستعان. 
إنا أنزلنا إليم الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمدا قال: فلم  لبا أن نزل القرآن: 

أي: ممــا قلــت لقتــادة  وإسددتغفر اهللبــين أبــريق . 21أراك اهلل والتكددن للخددائنين خصدديماً 
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 ًإن اهلل كان مفدورًا رحيمدا وال تجدادل عدن الدذين يختدانون أنفسدهم  أي: بـين أبـريق
  كددان خواندداً أ يمدداً إن اهلل ال يحددب مددن  يسددتخفون مددن الندداس وال يسددتخفون مددن اهلل

يددا أنددتم  ويددو معهددم إذ يبيتددون مددا ال يرضددى مددن القددول وكددان اهلل بمددا يعملددون محيطدداً 
يددؤالء جددادلتم عددنهم فددي الحيدداة الدددنيا فمددن يجددادل اهلل عددنهم يددوم القيامددة أم مددن يكددون 

يسدددتغفر اهلل يجدددد اهلل مفدددوراً  ومدددن يعمدددل سدددوًءا أو يظلدددم نفسددده  دددم علددديهم وكددديالً 
رحيماً 

ومن يكسب إ ماً ف نما يكسبه علدى نفسده أي: لو أهنم استصفروا اهلل لصفر هلم  15
قــوهلم للبيــد  ومددن يكسددب خطيئددة أو إ مدداً  ددم يددرم بدده بريئددا  وكددان اهلل عليمدداً حكيمدداً 

 ًفقد احتمل بهتاناً وإ ماً مبينا طائفة منهم أن  ولوال فضل اهلل عليم ورحمته لهمت
ومدا يضدلون إال أنفسدهم ومدا يضدرونم مدن شديء وأندزل   عـين أسـيدا وأظـحابه يضدلوك

 اهلل عليم الكتاب والحكمة وعلمم ما لم تكن تعلم وكان فضل اهلل عليدم عظيمداً 
ال خير في كثير من نجدوايم إال مدن أمدر بصددقة أو معدرو  أو إصدالح بدين النداس ومدن 

اهلل فسو  نؤتيه أجراً عظيماً  يفعل ذلم ابتغاء مرضاة
11 . 

قـــال: فل)ـــا نـــزل القـــرآن أتـــ  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( بالســـالهل فـــرده إىل 
رفاعة، قال قتادة: فل)ا أتيت ع)ـي بالسـالهل ـ وكـان فـيخا قـد عسـا يف اجلاهليـة، وكنـت أر  

 سالمه كان ظحيحال.أن إسالمه مدخوالل ـ قال:  ا ابن أخي هو يف سبيل اهلل، فعرفت أن إ
قال: فل)ا نزل القرآن حلق بشري با شركا فنزل عل  سـالفة بنـت سـعد بـن فـهيد، فـهللنزل 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدو ويتبل ميدر سدبيل المدؤمنين نولده اهلل فيـه: 
إن اهلل ال يغفددر أن يشددرك بدده ويغفددر مددا دون  مددا تددولى ونصددله جهددنم وسدداءت مصدديراً 

من يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالالً بعيداً ذلم ل
12 . 

فل)ا نزل عل  سالفة رماهـا حسـان بهللبيـات فـعر، فهللخـذت رحلـه فوضـعته علـ  رأسـها   
خرســت فرمــت بــه يف األبطــ ،   قالــت: أهــد ت إيل فــعر حســان، قالــت: واهلل ال  وبــت يف 

  حســان، فهللخــذت ظــدري، قــد عل)ــت أنــو   تــهللتين  ــري ـ أو قالــت ـ : أهــد ت إيل هفــا

                                                           
 .  156-115النسا :  - 30
 .111-11النسا :  - 31
 .117-116النسا :  - 32
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رحلــه فهلللقتــه يف البطحــا ، فخــرا  ســري إىل الطــائف فــذهي  نقــي بيتــال فاهنــدم عليــه ف)ــات، 
 فقال أهل مكة: ما كان ليفارق حم)دال رسل من أظحابه فيه خري. 

  خبر خالد بن سنانخبر خالد بن سنان
عـــن أنـــع: أن رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( كـــان  بـــا ع النســـا  ففا تـــه امـــرأة 

هلا: بنت مـن أنـت  فقالـت: أنـا بنـت خالـد بـن سـنان، فقـال رسـول اهلل  ظـل  اهلل تبا عه فسهلل
عليه وآله وسلم( هذه بنت نا ضيعه قومه، أمـرهم إذا هـم دفنـوه أن  نبشـوا عنـه فقنـه سـيخرا 

 حيال، فلم  فعلوا، فهذه ابنة نا ضيعه قومه. 
لقومـه: أنـا ألفـئ  عن ابـن عبـاس: أن رسـالل مـن بـين عـبع  قـال لـه: خالـد بـن سـنان قـال

عنكم نار احلدثان، فقال له ع)ـارة بـن ز ـاد ـ رسـل مـن قومـه ـ: واهلل مـا قلـت لنـا  ـا خالـد قـط 
 إال حقال ف)ا فهللنو وفهللن نار احلدثان تزعم أنو تطفئها . 

قال: فانطلق وانطلق معه ع)ارة بن ز اد مع ناس من قومه ح  أتوها وهي خترا من فـق 
ة أفــفع، قــال: فخــط هلــم خطــة فهللسلســهم فيهــا وقــال هلــم: إن سبــل مــن حــرة  قــال هلــا: حــر 

أبطـــهللت عـــنكم فـــال تـــدعوين بـــامسي. قـــال: فخرســـت كهللهنـــا خيـــل فـــقر  تبـــع بعضـــها بعضـــال ، 
فاستقبلها خالد ففعل  ضردا بعصاه و قول بدا بدا، كل هد  مؤد ، زعم ابن راعية ا عز  

ال: فهللبطهلل عليهم، فقـال ع)ـارة بـن أين ال أخرا منها وثيايب تند ، ح  دخل معها الشعي ق
ز ـاد: واهلل لـو كــان ظـاحبكم حيــال خلـرا إلــيكم بعـد، فقــالوا لـه: أنــه قـد هنانــا أن نـدعوه بامســه، 
قـال: ادعـوه بامسـه، فـو اهلل لـو كـان ظـاحبكم حيـال لقـد خـرا إلـيكم بعـد، قـال: فـدعوه بامســه، 

  قـد واهلل قتلت)ـوين، امحلـوين قال: فخرا وهو آخذ برأسه، فقال: أ  أهنكـم أن تـدعوين بـامسي
وادفنوين، فقن مـرت بكـم احل)ـر فيهـا محـار أبـت فانبشـوين، فـقنكم سـتفدوين حيـال فـهللخربكم دـا 

  كون.
قال: فدفنوه ف)رت دم احل)ر فيها محار أبت، فقالوا: ننبشه فقنه قد أمرنا أن ننبشه، فقال 

 نه أبدال. ع)ارة: ال حتدث مضر: أنا ننبه موتانا، واهلل ال تنبشو 
قــال: وقــد كــان خالــد أخــربهم أن يف عكــم امرأتــه لــوحا فــقذا أفــكل علــيكم أمــر فــانظروا 
فيه)ا فقنكم ستون ما تسهلللون عنه، قال: وال ،سه)ا حائب. فل)ا رسعوا إىل امرأتـه سـهلللوها 

 عنه)ا فهللخرسته)ا وهي حائب، فذهي ما كان فيه)ا من علم. 
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سـئل عنـه رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قال أبو  ونع: فقال مساك بـن حـرب: 
 فقال:  نا أضاعه قومه(. 

قــال: وقــال مســاك بــن حــرب: ان ابــن خالــد بــن ســنان، أو بنــت خالــد أتــ ، أو أتــت النــا 
  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فقال: مرحبال بابن أخي أو ابنة أخي. 
: بعـا اهلل خالـد بـن سـنان وعن ابن القعقاع بن خليـد العبسـي، عـن أبيـه، عـن سـده قـال

 نبيال إىل بين عبع، فدعاهم فكذبوه. 
فقال له قيع بن زهري: إن دعوت فهللَسلنَت هذه احلرة علينـا نـارال ـ فقنـو إفـا ختوفنـا بالنـار ـ 

 إتبعناك، وإن   تسل نارال كذبناك، قال: فذلو بيين وبينكم، قالوا: نعم. 
و   ؤمنوا برساليت إال بـهللن تسـيل علـيهم هـذه  قال: فتوضهلل   قال: اللهم إن قومي كذبوين

 احلرة نارال، فهللسلها عليهم نارال. 
 قال: فطلع مول رأس احلر ه   عظ)ت ح  عرظت أكور من ميل فسالت عليهم. 

فقالوا:  ا خالد ارددها فهللنا مؤمنون بو، فتناول عصا   استقبلها بعد ثالث ليال فدخل 
هــدا كــل خــرا مــؤد ، زعــم ابــن راعيــة ا عــز  أن ال أخــرا فيهــا فضــردا بالعصــا و قــول: هــدا 

منها وسبيين  ند . فلم  زل  ضـردا حـ  رسعـت. قـال: فرأ تنـا نعشـ  اإلبـل علـ  ضـو  نارهـا 
 ضلعا الربذة، وبا ذلو ثالث ليال. 

 
 سرايا رسول اهلل)ص(

  سرية القرطاءسرية القرطاء
الل قبـل نـد، ففـا ت عن أيب هر رة: أن رسول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بعـا خـي

برســل مــن بــين حنيفــة  قــال لــه: نامــة بــن أثــال ســيد أهــل الي)امــة، فربطــوه بســار ة مــن ســواري 
ا سفد، فخرا إليه رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فقـال:  مـا عنـدك  ـا نامـة( قـال: 

ر ــد عنــدي  ــا حم)ــد خــري، إن تقتــل تقتــل ذا ذنــي، وإن تــنعم تــنعم علــ  فــاكر، وإن كنــت ت
 ا ال، فسل تقعَط منه ما فئت.

فتكــه حــ  كــان الصــد،   قــال:  مــا عنــدك  ــا نامــة ( قــال: مــا قلــت، إن تــنعم تــنعم علــ  
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 فاكر وإن تقتل تقتل ذا ذني، وإن كنت تر د ا ال فسل تعط منه ما فئت.
فتكه ح  كان بعد الصد،   قال:  ما عندك  ـا نامـة ( قـال: عنـدي مـا قلـت، إن تـنعم  

 تنعم عل  فاكر، وإن تقتل تقتل ذا ذني، وإن كنت تر د ا ال، فسل تعط منه ما فئت.
فقـال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  أللقـوا نامــة( فــانطلق إىل قــل قر ــي مــن 
ا ســفد فاغتســل،   دخــل ا ســفد فقال: أفــهد أن ال الــه إال اهلل وأن حم)ــدال رســول اهلل(  ــا 

ان عل  األرض وسه أبصب إيّل من وسهو، فقد أظب  وسهو أحي الوسوه  حم)د واهلل ما ك
كلها إيّل، واهلل ما كان من د ن أبصب إيّل من د نو فهللظب  د نو أحـي الـد ن إيّل، واهلل مـا  
كـان بلـد أبصـب إيّل مــن بلـدك فاظـب  بلــدك أحـي الـبالد إيّل، وإن خيلــو أخـذتين وأنـا أر ــد 

 الع)رة، ف)اذا تر   
عت)ـــر، فل)ـــا قـــدم مكـــة قـــال لـــه قائـــل: ظـــبوت  قـــال: ال، ولكـــين أســـل)ت مـــع فـــهللمره أن  

حم)د، وال واهلل ال تـهللتيكم مـن الي)امـة حبـة حنطـة حـ   ـهللذن فيهـا رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 
 وآله وسلم(. 

وعـــن عبـــد اهلل بـــن عبيـــد بـــن ع)ـــري وأبـــو زميـــل: أن أظـــحاب النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه 
لليــق، وأخــذوه وهــو  ر ــد أن  صــزو بــين قشــري، ففــا وا بــه أســريا إىل  وســلم( أخــذوا نامــة وهــو

النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وهو موثـق، فـهللمر بـه فسـفنق فحبسـه ثالثـة أ ـام يف السـفن 
  أخرســه فقــال:   ــا نامــة إين فاعــل بــو إحــد  ثــالث: إين قاتلــو، أو تفــدي نفســو، أو 

وإن تفـــادي فلـــو مـــا فـــئت، وإن تعتقـــين تعتـــق نعتقـــو( قـــال: إن تقتلـــين تقتـــل ســـيد قومـــه، 
 فاكرال. 

قال ظل  اهلل عليه آله وسـلم(: فقين قـد أعتقتـو( قـال: فهللنـا علـ  أي د ـن فـئت  قـال: 
 نعـم( قــال: فهللتيــت ا ــرأة الـيت كنــت موثقــال عنــدها فقلـت: كيــف اإلســالم  فــهللمرت يل بصــفحة 

عليـه وآلــه وسـلم( فقلـت: أفــهد  مـا  فاغتسـلت،   عل)تـين مــا أقـول، فهللتيـت النــا  ظـل  اهلل
أن ال إلــه إال اهلل وأنــو رســول اهلل،   قــدمت مكــة فقلــت:  ــا أهــل مكــة إين أفــهد أن ال إلــه 
إال اهلل وأن حم)ــــدال عبــــده ورســــوله، وال تــــهللتيكم مــــن الي)امــــة ،ــــرة وال بــــرة أبــــدا أو تؤمنــــوا بــــاهلل 

له وسلم(  سهلللونه باهلل وبالرحم ورسوله، فكتي ا شركون من مكة إىل النا  ظل  اهلل عليه وآ
أن ال  ــبع الطعــام عــن مكــة حــرم اهلل وأمنــه، فقــدم علــ  النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
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فقال:   ا نامة ال  وهللر ا سلم بالكافر، ولكن ارسع إىل قومو فـادعهم إىل اإلسـالم ف)ـن أقـر 
تـدعوهم إىل فـهادة أن ال إلـه منهم باإلسالم وأتبعو فـانطلق إىل بـين قشـري وال تقـاتلهم حـ  

إال اهلل وأن حم)دال رسـول اهلل، فـقن بـا عوك حرمـت عليـو دمـاوهم، وإن    بـا عوك فقـاتلهم(. 
 فدعا قومه فهللسل)وا معه،   غزا بين قشري فوهللر بابنه. 

وعـــن أيب هر ـــرة قـــال: بعـــا رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( إىل نامـــة بـــن أثـــال 
ه، قـــال عبـــد العز ـــز: فـــهللخربين سعفـــر عـــن أبيـــه قـــال: الـــذي ســـا  بـــه حم)ـــد بـــن احلنفـــي  قـــؤَت  بـــ

مســل)ة األنصــاري، أظــابه بنخلــة فهللســره وســا  بــه،   رســع حــد ا ابــن غز ــة قــال: فــربط إىل 
 سار ة يف ا سفد. وقال إبراهيم بن سعفر يف حد وه: إىل السار ة اليت ارتبط إليها أبو لبابة.

اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فوسـده فقـال:   ـا نـام، مـا قال أبو هر رة: فخـرا رسـول 
تظن أين فاعل بو ( قال: إن تنعم تـنعم علـ  فـاكر، وإن تقتـل تقتـل ذا دم، وإن تسـل مـاالل 
تعطه، قال أبو هر رة: فقلت يف نفسي اللهم ألق يف نفسه أن  هللخذ منه الفدا ، فو اهلل ألكلـة 

  مـر النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( رائحـال فهللعـاد  من حلم سـزور أحـي إيّل مـن دم نامـة،
عليه قوله األول، فرد عليه مول ما قال له،   أعاد ذلو الوالوـة فـرد عليـه سوابـه األول، ففـا ه 

 رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فهللللقه فخرا نامة إىل ا ناظع. 
ل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فقـال: فاغتسل ورحب ثوبيه،   أقبل ح  وقف عل  النـا  ظـ

أفهد أن ال إله إال اهلل وأن حم)دال عبده ورسوله،   كتي أبو نامة إىل أهل مكة ـ وهم  ومئـذ 
حرب للنا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(، وكان مادة أهل مكة من قبل الي)امة ـ أم واهلل الـذي 

ة ح  تؤمنـوا بـاهلل ورسـوله، فهللضـر ذلـو ال إله إال هو ال  هللتينكم لعام وال حبة من قبل الي)ام
بهللهل مكة حـ  كتبـوا إىل رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ـ وهـم حـرب ـ فشـكوا ذلـو 

 إليه، فكتي إىل أيب نامة أن ال تقطع عنهم موادهم اليت كانت تهللتيهم. ففعل. 
 

  مزوة ذي قردمزوة ذي قرد
ت مــن ســوابق احلــاا عــن ع)ــران بــن حصــا قــال: كانــت العضــبا  لرســل مــن عقيــل، وكانــ

فهللســر الرســل وأخــذت العضــبا  منــه، ف)ــر بــه رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهــو يف 
وثاق ـ ورسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( عل  محار عليه قطيفة ـ فقـال:  ـا حم)ـد، عـالَم 
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 تهللخذونين وتهللخذون سابقة احلاا  
 نهللخـذك هر ـرة قومـو وحلفائـو ثقيـف( ـ  فقال رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:

قــال: وكانــت ثقيــف قــد أســروا رسلــا مــن أظحـــاب رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
وقــال في)ــا قــال: إين مســلم، فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  ولــو قلتهــا وأنــت 

 ،لو أمرك أفلحت كل الفالهل(. 
ليه وآله وسلم( فقال:  ا حم)د، إين سـائع فـهلللع)ين، قال: ومض  رسول اهلل  ظل  اهلل ع

ففـد   33وإين ظ)آن فاسقين، فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(:  هـذه حاستـو(
بالرسلا، وحبع رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( العضبا  لرحله، قـال:   إن ا شـركا 

با  فيه، وأسروا امرأة من ا سل)ا، فكانوا إذا أغاروا عل  سرهل ا د نة فذهبوا به، وكانت العض
نزلوا أراحوا إبلهم بهللفنيتهم، فقامت ا رأة ليالل بعد ما ناموا، ففعلت كل)ـا أتـت علـ  بعـري رغـا 
ح  أتت عل  العضبا  فهللتـت علـ  ناقـة ذلـول  ربـة فركبتهـا،   وسهتهـا ِقبَـل ا د نـة، ونـذرت 

ا قــدمت ا د نــة عرفــت الناقــة وقيــل: ناقــة رســول اهلل  ظــل  إِن اهلل أناهــا عليهــا لتنحرهنــا، فل)ــ
اهلل عليه وآله وسلم(، وأخرب النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بنـذرها، وأتتـه فهللخربتـه، فقـال: 
 بئع ما َسَزهتا ـ أو بئع ما سز تيها ـ نذرت إن اهلل أناها عليها لتنحرهنـا(،   قـال:  ال وفـا  

 في)ــا ال ميلــو ابــن آدم( قــال عفــان: وقــال يل: وهيــي: كانــت ثقيــف لنــذر يف معصــية اهلل، وال
حلفا  بين عقيل، وقال عفـان: وزاد محـاد بـن سـل)ة قـال: وكانـت العضـبا  إذا سـا ت ال ،نـع 

 من حوض وال نبت. 
و قال: إن هنيكا ركي إىل ثقيف فكل)هم، وإنه قال هذه األبيات ألخيه أيب بن مالو و 

 من معه)ا:
 لمولى فنادوا بحملهم عليم وقد كادت بم النفا تييسوكانوا يم ا

 

  سرية أبي قتادة إلى بطن أضمسرية أبي قتادة إلى بطن أضم
عن القعقاع بن عبد اهلل بن أيب حدرة األسل)ي، عن أبيـه: أن رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه 
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وآلـــه وســـلم( بعوـــه، وأبـــا قتـــادة، وحملـــم ابـــن سوامـــة ســـر ة إىل أضـــم، فلقينـــا عـــامر بـــن األضـــبط 
حية اإلسالم فكف أبو قتادة و أبو حدرة، ومحـل عليـه حملـم بـن سوامـة األففعي، فحياهم بت

 فقتله، فسلبه بعريال له ومتيعال وولبال من لنب. 
فل)ا قدموا أخربوا رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(، فقال: قتلته بعد ما قـال آمنـت 

 باهلل  
فتبينددوا وال تقولددوا لمددن  يددا أيهددا الددذين آمنددوا إذا ضددربتم فددي سددبيل اهللونــزل القــرآن: 

ألقى إليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اهلل مغانم كثيرة
11. 

وعن خالد احلذا  عن أيب قالبة: أن سيشـال لرسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( غـزوا 
دثين نصـر قومال من بين ،يم، فح)ل عل  رسل منهم فقال: إين مسلم، فقتله، قال خالد: فحـ

بن عاظم الليوي: أنه كان حملم بن سوامة الذي محل عل  الرسل الذي قال إين مسـلم فقتلـه، 
ففــا  قومــه وأســل)وا فقــالوا:  ــا رســول اهلل، إن حملــم بــن سوامــة قتــل ظــاحبنا بعــد مــا قــال إين 

قــال: مســلم، فقــال:  أقتلتــه بعــد مــا قــال إين مســلم ( فقــال:  ــا رســول اهلل إفــا قاهلــا متعــوذال، ف
 فلوال فققت عن قلبه لتعلم ذلو( قال: فكنت أعل)ه، قال:  فلم قتلته (   قال:  أنا آخذ 
مــن أخـــذ بكتـــاب اهلل، فاقعـــد للقصـــاص(، فل)ـــا أرادوا أن  قتلـــوه أفـــتد ذلـــو علـــ  رســـول اهلل 
 ظل  اهلل عليه وآله وسلم(، وكان من فرسان النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، فكلـم قومـه 

 هم الد ة، وأعطاهم حملم د ة أخر ، فهللخذوا د تا. فهللعطا

  كالم اليهود حول الرسول ص(كالم اليهود حول الرسول ص(
عــن عكرمــة قــال: قــدم كعــي بــن األفــرك وحيــي بــن أخطــي مكــة، فقالــت هلــم قــر ه: 
أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فهللخربونـا عنـا وعـن حم)ـد، قـالوا: مـا أنـتم ومـا حم)ـد  قـالوا: حنـن 

قي اللـــنب علـــ  ا ـــا ، ونســـقي احلفـــيج، ونصـــل األرحـــام. ننحـــر الكومـــا ، ونفـــو العنـــا ، ونســـ
قالوا: ف)ـا حم)ـد  قـالوا ظـنبور، قطـع أرحامنـا. وأتبعـه سـراق احلفـيج بنـو غفـار، فـنحن أهـد  

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمندون سبيالل أم حم)د  قالوا: أنتم، فـانزل اهلل: 
ؤالء أيدو من الذين آمنوا سبيالً بالجبت والطاموت ويقولون للذين كفروا ي

17. 
                                                           

 .11النسا :  - 34
 .71النسا :  - 35
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  سرية عبد اهلل بن أنيا سرية عبد اهلل بن أنيا 
عــن ابــن فــهاب قــال: بعــا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( عبــد اهلل بــن أنــيع 
السل)ي إىل سفيان بن عبد اهلل بن نبي  اهلذيل   اللحياين وهو بعرنة من ورا  مكـة ـ أو بعرفـة 

رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: وأمــره أن  قتلــه، ـــ قــد أست)ــع إليــه النــاس ليصــزوا فــيهم 
فقال عبـد اهلل لرسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: مـا ظـفته  ـا رسـول اهلل  فقـال  ظـل  

 اهلل عليه وآله وسلم(: إذا رأ ته هبته وفرقت منه(. قال: ما فرقت من في  قط. 
، و رب من لقي أفا  ر د سـفيان ليكـون فانطلق عبد اهلل  توظل بالناس و عتز  إىل خزاعة

معه، فلقي سفيان وهو ببطن عرنة ورا ه األحابيه من حاضرة مكة، قال عبد اهلل: فل)ا رأ ته 
هبتــه وفرقــت منــه فقلــت: ظــدق اهلل ورســوله،   ك)نــت حــ  هــدأ النــاس،   اعتورتــه فقتلتــه، 

ه قبـل قـدوم عبـد اهلل، وحك)ـوا ـ فزع)ـوا أن رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أخـرب بقتلـ
واهلل أعلــم ـ أن رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( أعطــاه عصــاه، قــال:  ختضــر دــا، أو 

 أمسكها( فكانت ـ زع)وا ـ عنده ح  أمر دا ففعلت يف كفنه با سلده و ثيابه.

  قدوم عروة بن مسعود وإسالمهقدوم عروة بن مسعود وإسالمه
النـاس حفهـم ـ فقـدم عـروة بـن مسـعود عن ابن فهاب قال:  ا ظـدر أبـوبكر ـ وقـد أقـام 

الوقفي علـ  رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فهللسـلم،   اسـتهللذن رسـول اهلل  ظـل  اهلل 
عليه وآله وسلم( أن  رسع إىل قومه، فقال:  إين أخاك أن  قتلـوك( فقـال: لـو وسـدوين نائ)ـال 

 ما أ قظوين. 
قيـــف فحيـــوه فـــدعاهم إىل اإلســـالم، فـــهللذن لـــه فرســـع إىل الطـــائف، فقـــدم عشـــا  ففا تـــه ث

ونص  هلم، فعصوه واهت)وه من األذ  ما    كن  شاهم عليـه، وخرسـوا مـن عنـده، حـ  إذا 
أســحر وللــع الففــر قــام علــ  غرفــة لــه يف داره فــهللذن بالصــالة وتشــهد، فرمــاه رســل مــن ثقيــف 

صه قتله: مول عروة بسهم فقتله، فزع)وا أن رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( قال حا بل
موـل ظـاحي  اسـاق دعـا قومـه إىل اهلل فقتلوه،وكـان ظـاحبهم رسـالل  قـال لـه: حبيـي ـ وكـان 
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  16اتبعدوا مدن ال يسديلكم أجدراً ويدم مهتددون يا قدوم اتبعدوا المرسدليننارال ـ فقال: 
أ أتخدذ مدن دونده آلهدة إن يدردن  وما لي ال أعبد الذي فطرندي وإليده ترجعدون وقال: 

 إندي إذاً لفددي ضددالل مبددين رحمن بضددر ال تغددن عندي شددفاعتهم شدديئاً وال ينقددذون الد
 .15 إني آمنت بربكم فاسمعون

فقاموا إليه فهللخذوا قدومه من قّفته فضربوه به عل  دماغه فقتلوه، فقيل له:  أدخل اجلنـة( 
بمددا مفددر لددي ربددي وجعلنددي مددن  يددا ليددت قددومي يعلمددون : فل)ــا دخلهــا ذكــر قومــه قــال

 .11مكرمينال

                                                           
 .25-21سورة  ع:  - 36
 .22-27 ع:  - 37
 .26-25 ع:  - 38



 

 77 

  سرية نخلةسرية نخلة
كــان ا شــركون ضــربوا حــول ا د نــة ا نــورة حصــارال اقتصــاد ال، فقــابلهم الرســول  ظــل  اهلل 

 عليه وآله وسلم( با ول، وهذه السر ة كانت ألسل ذلو.
وعــن ابــن فــهاب قــال: لبــا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( با د نــة أربعــة عشــر 

سحه يف ركي من ا هاسر ن، وكتي معه كتابال فدفعه إليه، وأمره  فهرال،   بعا عبد اهلل بن
أن  ســري ليلتــا    قــرأ الكتــاب فيتبــع مــا فيــه، ويف بعوــه ذلــو أبــو حذ فــة بــن عتبــة بــن ربيعــة 
وع)رو بـن سـراقة ، وعـامر بـن ربيعـة، وسـعد بـن أيب وقـاص، وعتبـة بـن غـزوان، وواقـد بـن عبـد 

 اهلل وظفوان بن بيضا . 
ليلتــا فــت  الكتــاب فــقذا فيــه: أن أمــب حــ  تبلــغ قلــة، فل)ــا قــرأه قــال: مسعــال فل)ــا ســار 

ولاعة هلل ولرسوله، ف)ن كان منكم  ر د ا وت يف سبيل اهلل فلي)ب، فقين ماض عل  ما أمر 
 رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(.

إذا  ف)ضــ  ومضــ  معــه أظــحابه و   تخلــف عنــه مــنهم أحــد، وســلو علــ  احلفــاز حــ  
كان دعدن فوق الفرع  قال له: حبران، أضل سـعد ابـن أيب وقـاص وعتبـة بـن غـزوان بعـريال هل)ـا  
كانـــا  عتقبانـــه فتخلفـــا عليـــه يف للبـــه، ومضـــ  عبـــد اهلل بـــن سحـــه وبقيـــة أظـــحابه حـــ  نـــزل 

فيهـــا ع)ـــرو بـــن  بنخلـــة، ف)ـــرت بـــه عـــري لقـــر ه حت)ـــل زبيبـــال و إدمـــال وجتـــارة مـــن جتـــارة قـــر ه 
 احلضرمي. 

ال ابــن هشــام واســم احلضــرمي: عبــد اهلل بــن عبــاد ـ و قــال: مالــو ابــن عبــاد ـ أحــد قــ
الصـــدك: واســـم الصـــدك: ع)ـــرو بـــن مالـــو أحـــد الســـكون ابـــن أفـــرس بـــن كنـــدة، و قـــال:  
كنـــــدي، قـــــال ابـــــن إســـــحاق: وعو)ـــــان ابـــــن عبـــــد اهلل بـــــن ا صـــــرية وأخـــــوه نوفـــــل بـــــن عبـــــد اهلل 

ن ا صــريةق فل)ــا رآهــم القــوم هــابوهم وقــد نزلــوا ا خزوميــان، واحلكــم ابــن كيســان، مــوىل هشــام بــ
قر بال منهم، فهللفرك هلم عكافة بن حمصن وكان قد حلق رأسه، فل)ا رأوه أمنـوا وقـالوا: ع)ـار 
ال بهللس عليكم مـنهم، وتشـاور القـوم فـيهم، وذلـو يف آخـر  ـوم مـن رسـي، فقـال القـوم: واهلل 

ن مــنكم بــه، ولــئن قتلت)ــوهم لتقتلــنهم يف لــئن تــركتم القــوم هــذه الليلــة ليــدخلن احلــرم، فلي)تــنع
الشــهر احلــرام، فــتدد القــوم، وهــابوا اإلقــدام علــيهم،   فــفعوا أنفســهم علــيهم، وأمجعــوا علــ  
قتـــل مـــن قـــدروا عليـــه مـــنهم، وأخـــذ مـــا معهـــم، فرمـــ  واقـــد بـــن عبـــد اهلل الت)ي)ـــي ع)ـــرو بـــن 
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سـان، وأفلـت القـوم نوفـل احلضرمي بسهم فقتله، واستهللسر عو)ان بـن عبـد اهلل، واحلكـم بـن كي
بن عبد اهلل فهللعفزهم، وأقبل عبد اهلل بن سحه وأظحابه بالعري وباألسري ن ح  قدموا عل  
رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ا د نــة. وقــد ذكــر بعــب آل عبــد اهلل بــن سحــه: أن 

اخل)ـع ـ وذلـو  عبد اهلل قال ألظحابه: إن لرسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآلـه وسـلم( ممـا غن)نـا
قبــل أن  فــرض اهلل تعــاىل اخل)ــع مــن ا صــاو ـ فعــزل لرســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 

 مخع العري، وقسم سائرها با أظحابه. 
قال ابن إسحاق: فل)ـا قـدموا علـ  رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ا د نـة، قـال: 

 واألسري ن، وأىب أن  هللخذ من ذلو فيئال، فل)ا ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام، فوقف العري
ـــوا أهنـــم قـــد  ـــه وســـلم( ســـقط يف أ ـــدي القـــوم، وظن قـــال ذلـــو رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآل

 هلكوا، وعنفهم إخواهنم من ا سل)ا في)ا ظنعوا. 
وقالــت قــر ه: قــد اســتحل حم)ــد وأظــحابه الشــهر احلــرام وســفكوا فيــه الــدم، وأخــذوا فيــه 

روا فيــه الرســال، فقــال:  ــرد علــيهم مــن ا ســل)ا ممــن كــان دكــة: إفــا أظــابوا مــا األمــوال، وأســ
 أظابوا يف فعبان.

وقالـت اليهـود ـ تتفـا ل بـذلو علـ  رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ـ : ع)ـرو بـن 
احلضــرمي قتلــه واقــد بــن عبــد اهلل، ع)ــرو: ع)ــرت احلــرب، واحلضــرمي: حضــرت احلــرب، وواقــد 

 : وقدت احلرب. ففعل اهلل ذلو عليهم ال هلم. بن عبد اهلل
يسيلونم  فل)ا أكور الناس يف ذلو أنزل اهلل عل  رسوله  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( :

عن الشهر الحدرام قتدال فيده قدل قتدال فيده كبيدر وصدد عدن سدبيل اهلل وكفدر بده والمسدجد 
الحرام وإخراج أيله منه أكبر عند اهلل

11 . 
 

  ممن عذبوا في اهللممن عذبوا في اهلل
عــن ســعيد بــن ا ســيي قــال: خــرا ظــهيي مهــاسرال إىل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( فهللتبعــه نفــر مــن ا شــركا فنوــر كنانتــه وقــال هلــم:  ــا معشــر قــر ه قــد تعل)ــون أين مــن 
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أرماكم، واهلل ال تصلون إيّل ح  أرميكم بكل سهم معي،   أضربكم بسيفي ما بقـي منـه يف 
ـــت م تر ـــدون مـــايل دللـــتكم عليـــه. قـــالوا فـــدلنا علـــ  مالـــو وقلـــي عنـــو.  ـــدي فـــي ، فـــقن كن

فتعاهدوا عل  ذلو، فدهلم وحلق برسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(، فقـال لـه رسـول اهلل 
  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: رب  البيع أبا   .

ا خـرا مهـاسرال إىل وعن ع)ر موىل غفرة: أنه بلصه أن النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  ـ
 ا د نة أخذ ا شركون ع)ار بن  اسر وعبد اهلل بن سعد، فشرهل بالكفر ظدرال. 

وأمــا ع)ـــار فلــم  زالـــوا  عذبونـــه حــ  كـــادوا  قتلونــه، فل)ـــا رأوا أنـــه  ــهللىب علـــيهم أن  كفـــر، 
 قالوا: تسي النا وقلي سبيلو، فل)ا فعل فعلوا. 
عليـه وآلـه وسـلم(، فل)ـا رآه قـال:  أفلـ  وسـه فخرا ح  قدم عل  رسول اهلل  ظـل  اهلل 

أبا اليقظان ( قال: ما أفل  وسهـه وال أنـ ، قـال:  مـا لـو أبـا اليقظـان ( قـال: بـدروين حـ  
سببتو، قال:  فكيف جتد قلبـو ( قـال:  بـو و ـؤمن بـو، قـال:  فـقن اسـتزادوك مـن ذلـو 

 فزد(.
ة أنـــه قيـــل لـــه: إن اجلنـــة ال وحـــدثنا عبـــد اهلل بـــن فـــاروق، عـــن أبيـــه، عـــن ظـــفوان بـــن أميـــ

 دخلها إال من هاسر، قال: فقلت: ال أدخل منزيل ح  آل رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه 
وســلم( فهللســهللله، قــال: فهللتيــت رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وقلــت:  ــا رســول اهلل، 

يـه وآلـه وسـلم(:  ال إهنم  قولون ال  دخل اجلنة إال من هاسر، فقـال رسـول اهلل  ظـل  اهلل عل
 هفرة بعد فت  مكة، ولكن سهاد ونية إن استنفرمت فانفروا(. 

قــال: أبــو ز ــد بــن فــبة: كــان نعــيم بــن عبــد اهلل بــن النحــام ميــون عالــة بــين عــدي، فــهللراد 
اهلفـــرة إىل رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فســـهللله قومـــه ا قـــام فـــيهم، وقـــالوا: إنـــه ال 

منـا نفـع حيـة، فهللقـام، فقـال لـه رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:  نالو أحـد دكـروه و 
 قومو كانوا لو خريال من قومي يلق أخرسين قومي وحبسو قومو( قـال نعـيم:  ـا رسـول إن 

 قومو أخرسوك إىل اهلفرة وحبسين قومي عنها. 
سـعيد بـن وحدثنا أبو الوليد القرفي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو مهدي 

ســنان، عــن أيب الزاهر ــة حــد ر بــن كر ــي، عــن سبــري بــن نفــري: أن رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
وآلــه وســلم( كــان إذا ظــل  بالنــاس فســلم قــام فتصــف  بوسهــه النــاس، فــقذا رأ  رســالل    كــن 
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رآه قبــل ذلــو ســهللل عنــه. قــال سبــري: فــرأ   ومــال رســالل    كــن رآه قبلهــا فقــال: من تكــون  ــا 
هلل ( فرفع رأسه فقال: أنا واثلة بن األسقع الليوي، قـال:  ف)ـا سـا  بـو ( قـال: مهـاسرال عبد ا

إىل اهلل ورســوله، قــال: هفرة إقامــة أم هفــرة رسعــة ( ـ قــال: وكــان مــنهم مــن  ســلم    رســع 
ومـــنهم مـــن  ســـلم و قـــيم ـ قـــال: بـــل هفـــرة إقامـــة، فقـــال رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه 

( فبســطها فصــافحه عل : فــهادة أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال فــر و لــه وســلم(: أعطين  ــدك
وأن حم)دال عبده ورسوله وإقام الصالة وإ تا  الزكاة، وتطيع اهلل ورسـوله في)ـا اسـتطعت(، قـال: 

 نعم، فصاف  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( عل   ده. 
ة، قـال أبـو ز ـد: هـذا للحـة بـن وعن أيب حرب ـ  عين: ابن أيب األسود الد لي، عن للحـ

ع)رو النضري ـ قال: كان من قدم ا د نة، فكان له دا عر ف نـزل علـ  عر فـه، ومـن    كـن 
له دا عر ف نزل الصفة، فكنـت فـي)ن نـزل الصـفة، فوافقـت رسلـا فكـان جيـري علينـا يف كـل 

 ظــل  اهلل عليــه  ــوم مــد مــن ،ــر مــن رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(ق فانصــرك النــا 
وآلــه وســلم( فنــاداه رســل مــن أهــل الصــفة:  ــا رســول اهلل، أحــرق الت)ــر بطوننــا، وخترقــت علينــا 
اخلنف، فقام النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( إىل منربه فح)د اهلل وأثا عليـه، وذكـر مـا لقـي 

الرب ــر  مــن قومــه، حــ  أن كــان ليــهللل علــي وعلــ  ظــاحا بضــعة عشــر  ومــال مــا لنــا لعــام إال
فقـدمنا علـ  إخواننـا مـن األنصـار ـ وسـل لعـامهم الت)رــ فواسـونا ولـو أسـد لكـم اخلبـز واللحـم 
أللع)تكم ولكن لعلكم ستدركون زمانال ـ أو من أدركه منكم ـ تلبسون فيـه موـل أسـتار الكعبـة 

 و صذي و راهل عليكم باجلفان. 

  فّقهه في الدينفّقهه في الدين
النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( إذا هــاسر وعــن عبــد اهلل بــن مصفــل ا ــزين قــال: كــان  

أحد من العرب وّكل بـه رسـالل مـن األنصـار، فقـال:  فقهـه يف الـد ن، وأقرئـه القـرآن( فهـاسرت 
إىل رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فوكـــل يب رســـالل مـــن األنصـــار ففقهـــين يف الـــد ن، 

را مـ   ـرا، فـقذا خـرا تـرددت معـه وأقرأين القـرآن، وكنـت اغـدوا عليـه فـهللسلع ببابـه حـ   ـ
يف حوائفــه فهللســتقرئه القــرآن، وأســهللله يف الــد ن حــ   رســع إىل بيتــه، فــقذا دخــل بيتــه انصــرفت 

 عنه.
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  يذه يي االخوة اإلسالميةيذه يي االخوة اإلسالمية
عـــن مالـــو بـــن أنـــع قـــال:  ـــا قـــدم ا هـــاسرون علـــ  األنصـــار ا د نـــة قـــال هلـــم رســـول اهلل 

 ذ ن قدموا عليكم. ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: قامسوا ال
 قالوا: نعم  ا رسول اهلل نقامسهم الت)ر. 

 قال: أو غري ذلو  
 قالوا: وما هو  

 قال:  كفونكم ا ؤنة وتقامسوهنم الت)ر. 
قالوا: مسعنا وألعنا، فكانوا  كفوهنم ا ؤنة و قامسوهنم الت)ر، ح  إن كان أحدهم ليكـون 

  له ا رأتان فيخري أخاه ا هاسر يف إحدامها.

  تقسيم أموال بني النضيرتقسيم أموال بني النضير
عــن الكلــا قــال:  ــا ظهــر النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( علــ  أمــوال بــين النضــري قــال 
لأنصار:  إن إخوانكم من ا هاسر ن ليست هلم أموال فقن فئتم قس)ت هذه األموال بينهم 

بـل أقسـم  وبينكم مجيعال وإن فئتم أمسـكتم أمـوالكم فقسـ)ت هـذه فـيهم خاظـة ( قـالوا: ال،
 ويددؤ رون علددى أنفسددهم ولددو كددان بهددم خصاصددةهــذه هلــم مــن أموالنــا مــا فــئت. فنزلــت: 

.15 

  أم كلثوم بنت عقبةأم كلثوم بنت عقبة
حدثنا حم)د بن    أبو غسان قال: حدثين عبد العز ز بن ع)ران عن  )ـع بـن  عقـوب 
أم  األنصــار ، عــن احلســن بــن الســالي بــن أيب لبابــة، عــن عبــد اهلل بــن أيب أمحــر قــال: قالــت 

كلوــوم بنــت عقبــة ابــن أيب معــيط: أنــزل يّف آ ــات مــن القــرآن، كنــت أول مــن هــاسر يف اهلدنــة 
حا ظاحل رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( قر شـال علـ  أنـه مـن سـا  رسـول اهلل  ظـل  
اهلل عليــه وآلــه وســلم( بصــري إذن وليــه رده إليــه، ومــن ســا  قر شــال ممــن مــع رســول اهلل  ظــل  اهلل 

وآلــه وســلم(    ــردوه إليــه، قالــت: فل)ــا قــدمت ا د نــة قــدم علــّي أخــي الوليــد بــن عقبــة،  عليــه
 قالت: ففسخ اهلل العقد الذي بينه وبا ا شركا يف فهللين، فهللنزل اهلل: 
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 يا أيها الدذين آمندوا إذا جداءكم المؤمندات مهداجرات فدامتحنوين  :إىل قولـه وال
 .  11ن أجورينجناح عليكم أن تنكحوين إذا آتيتموي

قالت:   أنكحـين رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ز ـد بـن حارثـة، وكـان أول مـن 
ومدا كدان لمدؤمن وال نكحين فقلت:  ـا رسـول اهلل، زوسـت بنـت ع)ـو مـوالك  فـهللنزل اهلل: 
قالــت: فســل)ت  12 مؤمنددة إذا قضددى اهلل ورسددوله أمددراً أن يكددون لهددم الخيددرة مددن أمددريم

 هلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(.لقضا  رسول ا
  قتــل عــين فهللرســل إىل الــزبري بــن العــوام أيب بــن خالــد فاحبســين علــ  نفســه. فقلــت نعــم، 

وال جناح عليكم فيمدا عرضدتم بده مدن خطبدة النسداء أو أكنندتم فدي أنفسدكم فهللنزل اهلل: 
فداً وال تعزمدوا علم اهلل أنكم ستذكرونهن ولكن ال تواعدوين سدراً إال أن تقولدوا قدوالً معرو 

. قالـت:   حللـت فتزوسـت الـزبري، وكـان ضـرابال  11عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلده
للنســا  فوقــع بيــين وبينــه بعــب مــا  قــع ا ــر  وزوســه فضــربين وخــرا عــين وأنــا حامــل يف ســبعة 
أفــهر، فقلـــت: اللهــم فـــرق بيـــين وبينــه، ففـــارقين فضــربين ا خـــاض فولـــدت ز نــي بنـــت الـــزبري، 

وقــد حللــت فتزوســت عبــد الــرمحن بــن عـوك، فولــدت عنــده إبــراهيم وحم)ــدال ومحيــدال بــين  فرسـع
 عبد الرمحن بن عوك.

وعن ع)رو بن مي)ون بن مهران، عن أبيه: أن أم كلووم بنت عقبـة كانـت حتـت الـزبري بـن 
العــوام، وكانــت لــه كارهــة، وكــان فــد دال علــ  النســا ، فكانــت تســهللله الطــالق فيــهللىب، فضــردا 

اض وهــو ال  علــم، فهللحلــت عليــه  ومــال وهــو  توضــهلل للصــالة فطلقهــا تطليقــة،   خــرا إىل ا خــ
الصــالة فوضــعت، فهللتبعــه إنســان مــن أهلــه وقــال: إهنــا وضــعت، قــال: خــدعتين خــدعها اهلل، 
فهللت  النا  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فـذكر ذلـو لـه، فقـال: سـبق فيهـا كتـاب اهلل، اخطبهـا 

 .قال: ال، ال ترسع إيل.
  الهجرتانالهجرتان

وعن عدي بن ثابت، عن أىب بردة، عن أيب موس  األفـعري قـال: لقـي ع)ـر أمسـا  بنـت 
ع)يع فقال: نعم القوم أنتم، لـوال أنكـم سـبقتم بـاهلفرة، فـنحن أفضـل مـنكم. فقالـت: كنـتم 

                                                           
 .15ا )تحنة:  - 41
 .16االحزاب:  - 42
 .217البقرة:  - 43
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مـــع رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(  علـــم ســـاهلكم و )ـــل راسلكـــم، وفررنـــا بـــد ننا 
  أدخـــل علـــ  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(، فـــدخَلت عليـــه ولســـت براسعـــة حـــ

 فقالت:  ا رسول اهلل، إين لقيت ع)ر فقال: كذا وكذا. 
فقــــال رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم(:  لكــــم هفــــرتكم مــــرتاق هفــــرتكم إىل 

 احلبشة وهفرتكم إىل ا د نة(.
 

 الوفود

  وفد  قيفوفد  قيف
أتــت األنصــار رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــن غطيــف بــن أيب ســفيان قــال: 

فقــالوا:  ــا رســول اهلل، أدع اهلل علــ  ثقيــف، فقــال  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  اللهــم اهــد 
ثقيفـــال( قـــالوا:  ـــا رســـول اهلل أدع علـــيهم، فقـــال:  اللهـــم اهـــد ثقيفـــال( فعـــادوا فعـــاد، فهللســـل)وا، 

 هم أئ)ة وقادة. فوسدوا من ظاحلي الناس إسالمال، ووسد من
ــــة يف  ــــه وســــلم( فضــــرب علــــيهم القب ــــه وآل وقــــدم وفــــدهم علــــ  رســــول اهلل  ظــــل  اهلل علي

 ا سفد، فقال ع)ر:  ا رسول اهلل إهنم ال  صلون. 
فقــال النــا  ظـــل  اهلل عليــه وآلــه وســـلم(: دعهــم  ــا ع)ـــر فــقهنم سيســتحيون أال  صـــلوا، 

لعصـر ظـلوا بصـري وضـو ، فقـال ع)ـر:  ــا ف)كوـوا  ـومهم ال  صـلون والصـد، حـ  إذا كـان عنـد ا
رســول اهلل، ظــلوا بــال وضــو . فقــال  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: دعهــم فــقهنم سيتوضــئون، 
حــ  إذا كــان اليــوم الوالــا غســلوا وســوههم ورووســهم وأعنــاقهم وأ ــد هم إىل ا ناكــي، وتركــوا 

ضـــئون، وغـــدوا اليـــوم األرســـل، فقـــال ع)ـــر: أهنـــم فعلـــوا كـــذا وكـــذا، فقـــال: دعهـــم فـــهللهنم سيتو 
اخلامع فصسلوا البطون والظهور، فهللت  ع)ـر النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فـهللخربه فقـال: 
 دعهم عنـو( فلـم  ـذكر فـيئال مـن أمـرهم بعـد حـ  قـدمت علـيهم هد ـة مـن الطـائفق عسـل 
ل وزبيي ورمان وفنان فرسو مربي، فهللهدوا إىل رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، فقـا

 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  ظــدقة أم هد ــة( فقــالوا: بــل هد ــة  ــا رســول اهلل، ففــت  رســول 
اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( سـقا  مـن العسـل قـال:  مـا هـذا ( قـالوا: ضـر ي فهللكـل منـه، 
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  فــت  الوــاين فقــال:  مــا هــذا ( فقــالوا ضــر ي  ــا رســول اهلل، قــال:  مــا أليــي ر ــه وأليــي 
كـل منـه،   قـاموا عنـه وأهـد  لـه رســل مـن بـين ليـا فـاة مطبوخـة بلـنب، فــالت)ع لع)ـه(، وأ

العوض فهللعطاه رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وقال:  هل رضيت ( قال: ال، فدخل 
فهللعطـــاه وقـــال:  هـــل رضـــيت ( قـــال: ال، قـــال:  و ـــو ال تبخلـــين فـــقين   أخلـــق  ـــيالل وال 

فــعري وســلت و،ــر فهللعطــاه إ ــاه،   قــال:  هــل رضــيت (  سبانــال( فــالت)ع ففــا ه بقبضــة مــن
 قال: نعم.

وعن ابن فهاب قال: أقبل وفد ثقيف بعد قتل عروة بن مسـعودق بضـعة عشـر رسـالل هـم 
أفراك ثقيـف، فـيهم كنانـة بـن عبـد  اليـل، وهـو رأسـهم  ومئـذ، وفـيهم عو)ـان بـن أيب العـاص 

  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  ر ـدون بن بشـر، وهـو أظـصر الوفـد، حـ  قـدموا علـ  رسـول اهلل
الصل  والقضية وهو با د نة، حـا رأوا أن قـد فتحـت مكـة وأسـلم عامـة العـرب. فقـال ا صـرية 
بن فعبة:  ا رسول اهلل: أنزل علـ  قـومي فـهللكرمهم فـقين حـد ا اجلـرم فـيهم، فقـال رسـول اهلل 

 نزهلم حيا  س)عون القرآن.  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: ال أمنعو أن تكرم قومو، ولكن ت
قال: وكان من سرم ا صرية يف قومه أنه كـان أسـريال لوقيـف، فـقهنم أقبلـوا مـن مضـر حـ  إذا  
كانوا ببساق عدا عليهم ـ وهم نيام ـ فقتلهم،   أقبل بهللمواهلم حـ  أتـ  رسـول اهلل  ظـل  اهلل 

كنـت أسـريال لوقيـف، فل)ـا   عليه وآله وسلم(، فقال: أمخع مـايل هـذا  قـال:  ومـا نبـهلله ( قـال:
مسعــت بــو قتلــتهم، وهــذه أمــواهلم. فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  انــا لســنا 

 بصدر( وأىب أن  )ع ما معه. 
وأنــزل النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وفــد ثقيــف يف ا ســفد، وبــا هلــم خيامــال لكــي 

ا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( إذا خطــي    ســ)عوا القــرآن و ــروا النــاس إذا ظــلوا، وكــان النــ
 ذكر نفسه، فل)ا مسعه وفـد ثقيـف قـالوا:  هللمرنـا أن نشـهد أنـه رسـول اهلل وال  شـهد هـو بـه يف 
خطبــتهم. فل)ــا بلصــه قــوهلم قــال:  فهللنــا أول مــن فــهد أين رســول اهلل( وكــانوا  صــدون عليــه كــل 

هم، فكــان عو)ــان كل)ــا رســع إليــه  ــوم و لفــون عو)ــان بــن أيب العــاص يف رحــاهلم ألنــه أظــصر 
الوفد وقالوا باهلاسرة ع)ـد لرسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فسـهللله عـن الـد ن واسـتقرأه 
القـرآن، فـاختلف إليــه عو)ـان مــرارال حـ  فقــه وعلـم، وكـان  كــتم ذلـو مــن أظـحابه، فهللعفــي 

تلفــون إىل رســول اهلل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( بعو)ــان وأحبــه، ف)كــا الوفــد  
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  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وهو  دعوهم إىل اإلسالم، فهللسل)وا. 
فقــال لــه كنانــة بــن عبــد  اليــل: هــل أنــت مقاضــينا حــ  نرســع إليــو  قــال:  نعــم إن أنــتم 

 أقررمت باإلسالم قاضيتكم وإال فال قضية وال ظل  بيين وبينكم(. 
ال تقربدوا الزندا :  هو عليكم حرام، إن اهلل قال: قالوا: أرأ ت الزنا فقنا قوم نصتب  قال

 . 44إنه كان فاحشة وساء سبيالً 
فلكدددم ر وس قـــالوا: أرأ ـــت الربـــا  قـــال:  والربـــا حـــرام( قـــالوا فقهنـــا أموالنـــا كلهـــا  قـــال: 

أموالكم
يا أيها الدذين أمندوا اتقدوا اهلل وذروا مدا بقدي مدن الربدا إن كندتم فقن اهلل قال:  17

مؤمنين
16  . 

قالوا: أفرأ ت اخل)ر، فقهنا عصـري أعنابنـا والبـد لنـا منـه  قـال: فـقن اهلل قـد حرمهـا، فقـال: 
 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصداب واألزالم رجدا مدن عمدل الشديطان

 .  15فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
ك إن خالفناه فارتفع القوم وخال بعضهم ببعب فقال سفيان بن عبد اهلل: و كم انا قا

 ومـــال كيـــوم مكـــة، انطلقـــوا فيـــه فلنكافئـــه علـــ  مـــا ســـهلللناه، فـــهللتوه  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( 
 فقالوا: نعم لو ما سهلللت.

وقالوا: أرأ ت الربّة، ماذا نصنع فيها  قال:  اهدموها( قالوا: هيهات، لـو تعلـم الربـة أنـو 
 تر د هدمها قتلت أهلينا. 

 اليل ما أمحقو، إفا الربـة حفـر ال  ـدري مـن عبـده ممـن ال قال ع)ر: و و  ا ابن عبد 
  عبده، قال: إنا   نهللتو  ا ابن اخلطاب. 

قالوا:  ا رسول اهلل أرسل أنت فاهدمها فقنـا لـن هنـدمها أبـدال، قـال:  فسـهللبعا إلـيكم مـن 
 كفـــيكم هـــدمها( فكـــاتبوه فقـــال كنانـــة بـــن عبـــد  اليـــل: ائـــذن لنـــا قبـــل رســـولو،   ابعـــا يف 

رنا، فقين أعلم بقومي قهللذن هلم وأكرمهم ومحلهم، قالوا:  ـا رسـول اهلل أّمـر علينـا رسـالل منّـا، آثا
فهللّمر عليهم عو)ان بن أيب العاص،  ا رأ  من حرظه عل  اإلسالم، وقد كـان علـم سـورال مـن 

                                                           

 .12سرا : اإل - 11
 .251البقرة:  - 45
 .251البقرة:  - 46
 .15ا ائدة:  - 47
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القــرآن قبــل أن  ــرا، فقــال كنانــة ابــن عبــد  اليــل: إنــا أعلــم النــاس بوقيــف، فــاكت)وهم القضــية 
خوفـــوهم بـــاحلرب والفنـــا ، وأخـــربوهم أن حم)ـــدال ســـهلللنا أمـــورال أبيناهـــا عليـــه، وســـهلللنا أن هنـــدم و 

 الالت، ونبطل أموالنا يف الربا، وحنرم اخل)ر والزنا. 
فخرســـت ثقيـــف حـــا دنـــا الوفـــد مـــنهم  تلقـــوهنم، فل)ـــا رأوهـــم قـــد ســـاروا العنـــق، وقطـــروا 

وا و   رسعــوا  ــري، فل)ــا رأت ثقيــف مــا يف اإلبــل، وتصشــوا ثيــادم كهيئــة القــوم قــد حزنــوا وكربــ
وسوه القوم قال بعضهم لبعب: ما سا  وفدكم  ري، وال رسعوا بـه. فـدخل الوفـد فع)ـدوا إىل 
الالت فنزلوا عندها، والـالت بيـت كـان بـا ظهـري الطـائف  سـت و هـد  هلـا اهلـدي، ضـاهوا 

الوفـد إليهـا كـهللهنم ال عهـد هلـم  به بيت اهلل، وكانوا  عبـدوهنا، فيقـول نـاس مـن ثقيـف حـا نـزل
برو تها، ورسع كل رسل منهم إىل أهله، وأتـ  كـل رسـل مـنهم سانبـه مـن ثقيـف فسـهلللوه: مـاذا 
سئتم به، وما رسعـتم بـه  قـالوا: أتينـا رسـالل غليظـال  هللخـذ مـن أمـره مـا فـا ، قـد ظهـر بالسـيف 

ت وتــرك األمــوال يف الربــا وأدا  العــرب، وأدان لــه النــاس، فعــرض علينــا أمــورال فــدادال: هــدم الــال
 إال رووس أموالنا، وحتر  اخل)ر. 

 قالت ثقيف: فو اهلل ال نقبل هذا أبدال. 
 فقال الوفد: فهللظلحوا السالهل وتيسروا للقتال، ورموا حصنكم. 

ف)كـــا بــــذلو ثقيـــف  ــــوما أو ثالثــــة  ر ـــدون القتــــال،   ألقـــ  اهلل يف قلــــودم الرعــــي، 
ه، أدا  العـرب كلهـا، فـارسعوا إليـه وأعطـوه مـا سـهللل وظـاحلوه عليـه، فقالوا: واهلل ما لنـا لاقـة بـ

فل)ا رأ  الوفد أهنم قد رعبوا وخافوا واختاروا األمن علـ  اخلـوك واحلـرب قـال الوفـد: فقنـا قـد 
قاضـــيناه، وأعطانـــا مـــا أحببنـــا وفـــرط لنـــا مـــا أردنـــا، ووســـدناه أتقـــ  النـــاس وأوفـــاهم، وأرمحهـــم 

يف مســرينا إليـــه، وفي)ــا قاضــيناه عليـــه. فــاهنوا القضــية واقبلـــوا  وأظــدقهم، وقــد بــورك لنـــا ولكــم
 عاقبة اهلل. قالت ثقيف: فلم كت)ت)ونا هذا احلد ا وغ))ت)ونا به أفد الصم  

قالوا: أردنا أن  نزع اهلل مـن قلـوبكم قـوة الشـيطان. فهللسـل)وا مكـاهنم واستسـل)وا، ومكوـوا 
 عليـه وآلـه وسـلم( أمـريهم خالـد بـن الوليـد، أ امال،   قدمت عليهم رسل رسول اهلل  ظل  اهلل

 وفيهم ا صرية بن فعبة، فل)ا قدموا ع)دوا إىل الالت فهدموها. 
وقد استكفت ثقيـف الرسـال مـنهم والنسـا  والصـبيان حـ  خـرا العواتـق مـن احلفـال، ال 

رية بـن فـعبة فهللخـذ الكـرزن وقـال: مهدومة، و ظنون أهنا ممتنعة، فقـام ا صـتر  عامة ثقيف أهنا 
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ألضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزن   سقط  رتكب، فارتج أهل ا د نة بصيحة واحدة 
قــالوا: أبعــد اهلل ا صــرية، قــد قتلتــه الربــة ـ حــا رأوه ســاقطال ـ وقــالوا: مــن فــا  مــنكم فليتقــرب 

قـــبحكم اهلل  ـــا معشـــر وليفتهـــد علـــ  هـــدمها فـــو اهلل ال  ســـتطاع أبـــدال، فوثـــي ا صـــرية فقـــال: 
ثقيــف، أفــا هــي لكــاع حفــارة ومــدر، فــهللقبلوا عافيــة اهلل وأعبــدوه،   ضــرب البــاب فكســره   
عـــال علـــ  ســـورها وعـــال الرســـال معـــه ف)ـــازالوا  هـــدموهنا حفـــرال حـــ  ســـووها بـــاألرض، وسعـــل 
وا ظاحي ا فاتي   قول:  ـا خالـد، دعـين أحفـر أساسـها، فحفـروه حـ  أخرسـوا ترادـا، وانتزعـ

حليهــا، وأخــذوا ثيادــا، فبهتــت ثقيــف، وقالــت عفــوز مــنهم: أســل)ها الرضــاع وتركــوا ا صــاع 
وأقبل الوفد ح  دخلوا عل  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( حبليهـا وكسـوهتا، وقسـ)ها 

 من  ومه، ومحد اهلل عل  نصره وإعزاز د نه، فهذا حد ا ثقيف.
علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وقــد وعــن األوزاعــي: أن وفــد ثقيــف قــدموا 

وفــروا أفــعارهم وفــواردم وأظفــارهم، فــهللمرهم أن  قي)ــوا وأن  تعل)ــوا القــرآن، فهللقــاموا قر بــال مــن 
سنة،   إن رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( استعرضـهم ففضـلهم أحـدهم بسـورة البقـرة 

 وسورة معها، فهللّمره عليهم وقال: 
م، ولكـين أمرتـو علـيهم  ـا فضــلتهم مـن القـرآن، فـقذا ظـليت فصـل بصــالة إنـو ألحـدثه

أظصرهم، فقن فيهم الضعيف وا )لوك وذا احلاسة، وإذا خرست ساعيال فـال تهللخـذن مـن الصـنم 
الشــافع وال الــرىب وال حــرزة الرســل فقنــه أحــق دــا، وخــري مــنهم اجلزعــة والونيــة، فقهنــا وســط مــن 

 الصنم.

  قصة عامرقصة عامر
ل: ســـا  عــامر إىل النـــا  ظــل  اهلل عليـــه وآلــه وســـلم( فســهللله اخلالفـــة مـــن عــن عكرمـــة قــا

بعــده، وســهللله ا ربــاع وســـهللله أفــيا ، فقــال لـــه رســل مــن أظــحاب النـــا  ظــل  اهلل عليــه وآلـــه 
وسلم(: زحزهل قدميو ال تنزعو الرماهل نزعال عنيفال، واهلل لو سهلللت رسول اهلل  ظل  اهلل عليه 

 ات ا د نة ما أعطاك. وآله وسلم( سبيبة من سبيب
 فوىل عامر غضبان، وقال: ألمأهنا عليو خيالل ورساالل. 

فقال النا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:  اللهـم إن   هتـد عـامرال فاكفنيـه(، فهللخذتـه غـذة  
 كصدة البكر، ففعل  نادي:  ا آل عامر، غدة كصدة البكر!! ح  قتلت عدو اهلل. 
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مسعـت ليـا بـن سـعد  ـدث: أن أربـد بـن ربيعـة وعـامر بـن وعن عبد اهلل بن وهي قـال: 
الطفيـل أتيـا رســول اهلل  ظـل  اهلل عليــه وآلـه وســلم( فقـال أحــدمها لآلخـر: أنــا أفـصله بــالكالم 
حــــ  تقتلــــه، فوقــــف علــــ  رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم(  دثــــه فل)ــــا لــــال عليــــه 

يه لفي األرض وأن رأسه لفي الس)ا ، انصرك، قال له ظاحبه: لقد رأ ت عنده فيئال أن رسل
 لو دنوت منه ألهلكين. فهللما أربد فهللظابته ظاعقة، 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهللوأنزل اهلل: 
11 . 

 وأما عامر فقنه قال النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: اللهم اكفنيه، فهللخذته غدة فقتلته.

  وفد بني سعد بن بكروفد بني سعد بن بكر
ابـن عبــاس قـال: بعوــت بنـو ســعد بـن بكـر ضــ)ام بـن ثعلبــة إىل رسـول اهلل  ظــل  اهلل عـن 

عليه وآله وسلم( فهللنا  بعريه عل  باب ا سفد   عقله،   دخل ا سـفد ورسـول اهلل  ظـل  
اهلل عليــه وآلــه وســلم( ســالع يف أظــحابه، وكــان ضــ)ام رســالل أفــعر ذا غــد رتا، حــ  وقــف 

 عليه وآله وسلم( فقال: أ كم ابن عبد ا طلي  عل  رسول اهلل  ظل  اهلل 
 فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: أنا ابن عبد ا طلي. 

 فقال: حم)د  
 قال: نعم. 

 قال:  ا ابن عبد ا طلي، إين سائلو ومصلظ يف ا سهلللة فال جتدن يف نفسو. 
 قال: ال أسد يف نفسي، فسل ع)ا بدا لو. 

هلل إهلو وإله من كان قبلو وإله مـن هـو كـائن بعـدك، اهلل بعوـو إلينـا قال: فقين أنشدك ا
 رسوالل  

 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: اللهم نعم. 
قـــال: فهللنشـــدك اهلل إهلـــو وإلـــه مـــن قبلـــو وإلـــه مـــن بعـــدك، اهلل أمـــرك أن نعبـــده وحـــده ال 

 فر و له  وأن قلع هذه األنداد اليت كانت تعبد آباونا من دونه  
 ل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: اللهم نعم. قا
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قــال فهللنشــدك بقهلــو وإلــه مــن كــان قبلــو وإلــه مــن هــو كــائن بعــدك، اهلل أمــرك أن نصــلي 
 هذه الصلوات اخل)ع  

 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: اللهم نعم. 
م  قال:   سعل  ذكر فرائب اإلسالم فر ضة فر ضة: الزكاة واحلـج والصـيام وفـرائع اإلسـال

كلها،  نافده عند كل فر ضة ك)ا نافده يف اليت قبلها، ح  إذا فـرغ قـال: فـقين أفـهد أن ال 
إلــه إال اهلل وأن حم)ــدال عبــده ورســوله، وســهللودي هــذه الفــرائب وأستنــي مــا هنيتــين عنــه،   ال 

 أز د وال أنقص،   انصرك إىل بعريه. 
 ذوالعقيصتا  دخل اجلنة. فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: إن  صدق 

قال: فهللت  إىل بعريه فهللللق عقاله ح  قدم عل  قومه، فاست)عوا إليه فكان أول ما تكلـم 
 به أن قال: بئست الالت والعز . 

 قالوا:  ا ض)ام أتق الربص واجلنون وأتق اجلذام. 
عليــه كتابــال  قــال: و لكــم، إهن)ــا واهلل مــا  ضــران وال  نفعــان، إن اهلل قــد بعــا رســوالل وأنــزل

فاســتنقذكم ممــا كنــتم فيــه، وإين أفــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال فــر و لــه وأن حم)ــدال عبــده 
ورسوله، وقد سئتكم من عنده دا أمركم به وهناكم عنه، فـو اهلل مـا أمسـ  مـن ذلـو اليـوم ويف 

 حاضره رسل وال امرأة إال مسل)ال. 
 فد قوم كان أفضل من ض)ام بن ثعلبة. قال:  قول عبد اهلل بن عباس: ف)ا مسعنا بوا

وعن ابن الزبري قال: قدم األقرع بـن حـابع علـ  النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فقـال 
أبــوبكر:  ــا رســول اهلل، اســتع)له علــ  قومــه، وقــال ع)ــر: ال تســتع)لنه  ــا رســول اهلل، فتكل)ــا 

قـال: مـا أردت خالفـو،  ح  ارتفعت أظواهت)ا، فقال أبـو بكـر لع)ـر: مـا أردت إال خـاليف 
 ا  ة. 49ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيفنزلت: 
قال: فكان ع)ـر بعـد ذلـو إذا كلـم النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( كل)ـه يف مسـ)عه  

 ح   ستفه)ه مما  فب ظوته قال: ما ذكر حينه. 
ع بـن عاظـم علـ  وعن حم)د بن الزبري قال: قدم ع)رو بن األهتم والزبرقان بن بدر، وقي

رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فســهللل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ابــن 
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 األهتم عن الزبرقان: كيف هو فيكم  و   سهللل عنه قيسال لشي  قد عل)ه بينه)ا. 
 فقال له ابن األهتم: مطاع يف أذنيه، فد د العارضة، مانع  ا ورا  ظهره. 

 هلل لقد قال ما قال وهو  علم أين أفضل مما قال. قال الزبرقان: وا
 قال ع)رو: فقنو لزمر ا روة، ضيق العطن، أمحق األب، لئيم اخلال. 

  قــال:  ــا رســول اهلل، لقــد ظــدقت فيه)ــا مجيعــالق أرضــاين فقلــت بهللحســن مــا أعلــم فيــه، 
 وأسخطين فقلت بهللسوأ ما أعلم فيه.

 م(: وإن من البيان لسحرال. فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسل
وكان  قال للزبرقان ق)ر ند جل)الـه، وكـان ممـن  ـدخل مكـة متع))ـال حلسـنه، وواله رسـول 

 اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( ظدقات قومه بين عوك. 
وقــال حم)ـــد بـــن إســـحاق: و ـــا قـــدمت علــ  رســـول اهلل ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه ســـلم( وفـــود 

اســي بــن زرارة بــن عــدس الت)ي)ــي يف أفــراك بــين ،ــيم مــنهم العــرب قــدم عليــه عطــارد بــن ح
األقرع بن حابع، والزبرقان ابن بدر الت)ي)  ـ أحد بين سعد ـ وع)ـرو بـن األهـتم، واحلتحـات 
بن  ز د، ونعيم بـن  ز ـد، وقـيع بـن احلـارث، وقـيع بـن عاظـم أخـو بـين سـعد يف وفـد عظـيم 

 من بين ،يم. 
حصـن بـن حذ فـة بـن بـدر الفـزاري، وقـد كـان األقـرع قال ابن إسحاق: ومعهـم عيينـة بـن 

بــــن حــــابع وعيينــــة فــــهدا مــــع رســــول اهلل  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( فــــت  مكــــة وحنــــا 
والطائف، فل)ا قدم وفـد بـين ،ـيم كانـا معهـم، و ـا دخلـوا ا سـفد نـادوا رسـول اهلل  ظـل  اهلل 

، فـآذ  ذلـو رسـول اهلل ظـل  اهلل عليه وآله وسلم( من ورا  حفراته: أن أخـرا إلينـا  ـا حم)ـد
عليـه وآلـه سـلم( مـن ظـياحهم، فخـرا إلــيهم فقـالوا:  ـا حم)ـد، سئنـاك نفـاخرك فـهللذن لشــاعرنا 

 وخطيبنا. 
 قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: قد أذنت خلطيبكم فليقل. 

فقــام عطــارد بــن حاســي فقــال: احل)ــد هلل الــذي لــه علينــا الفضــل وا ــن وهــو أهلــه، الــذي 
ملوكــال ووهــي لنــا أمــواالل عظامــال نفعــل فيهــا ا عــروك، وسعلنــا أعــزة أهــل ا شــرق وأكوــره  سعلنــا

عـــددال وأ ســـره عـــدة، ف)ـــن مولنـــا يف النـــاس، ألســـنا بـــرووس النـــاس وأوىل فضـــلهم، ف)ـــن فاخرنـــا 
فليعـدد موـل مــا عـددنا، وإنــا لـو نشـا  ألكورنــا الكـالم ولكــن قشـ  مـن اإلكوــار في)ـا أعطانــا، 
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 لو، أقول هذا ألن تهللتوا دول قولنا، وأمر أفضل من أمرنا،   سلع. وإنا نعرك بذ
فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( لوابت بـن قـيع بـن يـاس أخـي بـا احلـارث 

 ابن اخلزرا: قم فهللسي الرسل يف خطبته. 
فقــام ثابــت فقــال: أفــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال فــر و لــه، وأفــهد أن حم)ــدال عبــده 
ورســوله. ـ ويف روا ــة ـ فقــال ثابـــت: وأ ضـــال والـــذي بعـــا حم)ـــدال بـــاحلق، وأفـــار إىل رســـول 
اهلل ظـــــل  اهلل عليـــــه وآلـــــه ســـــلم(، لتســـــ)عن أنـــــت وظـــــاحبو يف هـــــذا اجمللـــــع مـــــا    نفـــــذ 
دســامعك)ا مولــه قــط،   تكلــم ثابــت وذكــر مــن عظ)ــة اهلل وســلطانه وقدرتــه مــا اهلل أهلــه،   

مر ح  انته  إىل مبعا النا  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(،   قـال: ذكر به وأحلق، فساق األ
والذي بعا حم)دال بـاحلق لـئن   تـدخل أنـت وظـاحبو وقومك)ـا يف د ـن اهلل الـذي أكـرم بـه 
رسول اهلل وهدانا له ليطهللن بالدكم باخليل والرسال نصرا هلل ولرسوله ولد نـه،   ليقـتلن الرسـال 

وليهللخـــذن ا ـــال حـــ   كـــون فيئـــال لرســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وليســـبا النســـا  والذر ـــة، 
 وسلم( وأظحابه.

 فقال األقرع: أنت تقول ذاك  ا ثابت  
 قال: نعم، والذي بعا حم)دال باحلق،   سكت. 

  قالوا:  ا حم)د ائذن لشاعرنا، فهللذن له، فقـام الزبرقـان بـن بـدر فهللنشـد، فقـال رسـول اهلل 
 ه وسلم( حلسان: أنشدهم فهللنشدهم حسان   سكت.  ظل  اهلل عليه وآل

فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( لأقرع وعيينة: قد مسعنا ما قلت)ا ومسعت)ا مـا 
قلنا، فخرسا، فل)ا دخلوا أخذ أحدمها بيد ظاحبه، قال األقرع لعيينة: أمسعـت مـا مسعـت، مـا 

ال عيينة: أوسدت ذلو  واهلل لقد سكت ح  ظننت أن سقف البيوت سوك  قع علينا، فق
تكلم فاعرهم ف)ا سكت ح  أظلم عل  البيت وحيل بيـين وبـا النظـر إليـو، وقـال األقـرع: 
إن هلذا الرسل لشهللنال،   دخال بعـد ذلـو يف اإلسـالم وكانـا مـن ا ؤلفـة قلـودم. فـهللعط  رسـول 

مائــة ناقــة، فقــال العبــاس بــن اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( األقــرع مائــة ناقــة. وأعطــ  عيينــة 
 مرداس في)ا أعطامها رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فعرال. 

وعــن قــيع بــن عاظــم ا نقــري قــال: قــدمت علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
فل)ا رآين مسعته  قول: هذا سيد أهل الوبر. قال: فل)ا نزلت سعلت أحدثـه، قـال:  ـا نـا اهلل 
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ـــ ذي ال  كـــون علـــّي فيـــه تبعـــة مـــن ضـــيف ضـــايف أو عيـــال ان كوـــروا. قـــال: نعـــم ا ـــال ا ـــال ال
األربعـــون، وإن كوـــر فســـتون، و ـــل ألظـــحاب ا ـــهلل ن إال مـــن أعطـــ  يف رســـلها ونـــدهتا وأفقـــر 
ظهرهـــا وحنـــر مسينتهـــا، فـــهلللعم القـــانع وا عـــت قـــال: قلـــت:  ـــا نـــا اهلل مـــا أكـــرم هـــذه األخـــالق 

ال  ل الـوادي الـذي أنـا بـه لكوـرة إبلـي، قـال: ف)ـا تصـنع يف ا نحـة  وأحسنها،  ا نا اهلل إنه 
قال: أمـن  كـل سـنة مائـة ناقـة، قـال: ف)ـا تصـنع يف ا طروقـة  قـال: تصـدو اإلبـل وتصـدو النـاس 
ف)ــن فــا  أخــذ بــرأس بعــري فــذهي بــه، قــال: ف)ــا تصــنع يف أفقــار الظهــر  قــال: إين ال أفقــر 

فقال: أف)الو أحي أم مال مواليو  قـال: قلـت: بـل مـايل الصدع الصصري وال الناب ا دبرة، 
أحي إيّل من مال موايل، قال: فقن لو من مالو مـا أكلـت فهللفنيـت، أو لبسـت فهللبليـت، أو 

 أعطيت فهللمضيت، وإال ف)واليو، وإال فل)وايل اهلل. 
 قال: قلت:  ا رسول اهلل لئن بقيت ألدعن عددها قليالل. 

 قال احلسن: ففعل رمحه اهلل.
وعـــن فـــيبان عـــن قتـــادة: أن قـــيع بـــن عاظـــم قـــال:  ـــا نـــا اهلل إين وأدت نـــاين بنـــات يف 
اجلاهليــة، فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أعتــق عــن كــل واحــدة رقبــة، قــال:  ــا 

 نا اهلل، إين ذو إبل، قال: فاهد لكل واحدة منهن إن فئت هد ال. 
بين خذوا عين، فقنه ليع أحد أنص  لكم مـين، إذا ويف روا ة فل)ا حضرته الوفاة قال:  ا 

أنــا مــت فســودوا كبــاركم ال تســودوا ظــصاركم فتستســصه النــاس كبــاركم وهتونــوا علــيهم، وعلــيكم 
بقظالهل ا ـال فقنـه منبهـة الكـر ، و سـتصين بـه عـن اللئـيم، وإ ـاكم وا سـهلللةق فقهنـا آخـر كسـي 

ادفنـوين يف مكـان ال  علـم يب أحـدق فقنـه قـد و … ا ر ، ادفنوين يف ثيايب اليت كنت أظـلي فيهـا
 كان كون مين ومن هذا احلي ابن بكر ابن وائل ك)ا نشهللت يف اجلاهلية. 

  ال يُرحم من ال يَرحمال يُرحم من ال يَرحم
وحـــدثنا خلـــف بـــن الوليـــد، وأمحـــد بـــن معاو ـــة قـــاال: حـــدثنا هشـــيم عـــن الزهـــري، عـــن أيب 

ل  اهلل عليه وآله وسـلم( سل)ة، عن أيب هر رة قال: دخل عيينة بن حصن عل  رسول اهلل  ظ
 وهو  قبل احلسن أو احلسا، فقال: أتقبله وقد ولد يل عشرة ما قبلت أحدال منهم! 

 فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: إنه ال  قرحم من ال  َرحم. 
وعــن ابــن عبــاس قــال: دخــل عيينــة علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومعــه أم 
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 ـا حم)ـد مـن هـذه  قـال: هـذه أم سـل)ة بنـت أيب أميـة بـن ا صـرية، قـال: أال أنـزل سل)ة فقـال: 
 لو عن سيدة نسا  مضر: محرة  قال  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: أنت أحق باحل)رة.

إىل النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مـن  وعن أيب سعيد اخلدري قال: بعا علـي 
مــــن ترادــــا فقســـ)ها بــــا أربعــــة: األقـــرع بــــن حــــابع الـــي)ن بذهبيــــة يف أد  مقــــروط   حتصـــل 

احلنظلــي   أحــد بــين  افــع، وعيينــة بــن حصــن الفــزاري، وعلق)ــة بــن عالثــة اجلعفــري، وز ــد 
 اخلري الطائي،   أحد بين نبهان. 

 فقال قر ه واألنصار: أتقسم با ظناد د أهل ند وتتكنا  
 أنا فيهم.  فقال رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(: إفا

إذ أقبــل رســل غــائر العينــا مشــرك الــوسنتا، نــاتئ اجلبــا، كــا اللحيــة، حملــوق الــرأس، 
 مش)ر األزار فقال:  ا حم)د، اتق اهلل .

 فقال: من  طيع اهلل إذا عصيته، أ هللمنين عل  أهل األرض وال تهللمنوين  
ل، فقـال رسـول اهلل قال: فسهللله رسل مـن القـوم قتلـه ـ حسـبته خالـد بـن الوليـد ـ ووىل الرسـ

 ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم(: إنــــه  ــــرا مــــن ضئضــــئي هــــذا قــــوم  قــــر ون القــــرآن ال جيــــاوز 
حناسرهم  قتلون أهل اإلسالم و دعون أهل األوثـان، ميرقـون مـن الـد ن ك)ـا ميـرق السـهم مـن 

 الرمية.

  وفد كندةوفد كندة
دة قدموا علـ  عن بكر بن سوادة اجلذامي، أن ز اد بن مصنم احلضرمي حدثه: أن وفد كن

رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( وفيهم مجد. فبينا هم عنده أقبل رسل فقال: كل)ت  ا 
رسول اهلل. قال: أفل  ا كلومون، فخرسوا فقالوا وقالوا، فهللخذت مجدال اللقوة، فهللتوا إىل رسـول 

 لــه. قــال:   أكــن اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــالوا: ســيد النــاس  ــا رســول اهلل، أدع اهلل
ألفعـــل، ولكـــن حـــّدوا فســـلة، فـــاقلبوا مـــا يف عينيـــه أو بشـــفرة فـــهللكووه دـــا فهـــي فـــفاوه وإليهـــا 

 مصريه، اهلل أعلم ما قلتم حا أدبرمت فصنعوه به فرب . 
قــالوا: أرأ ــت أكلتنــا يف اجلاهليــة  قــال: وهــي لكــم حــ   نزعهــا اهلل مــنكم، قــالوا: فــد تنا، 

 ن ترضون بالكفاك، قالوا فنفيتنا. قال: ليهللتا عليكم زما
قال: قد سا  اهلل  ري منها: اإلسالم، وأرتد مجـد بعـد ذلـو، فقتـل كـافرال بعـد وفـاة رسـول 



 

 52 

 اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(. 
قــال ع)ــرو: فحــدثين كعــي بــن علق)ــة: أهنــم قــالوا: أتينــا هــذا الصــالم ا ضــريي ف)ــا ســهلللناه 

 ا أن نهللخذ بهللذنه لفعلنا. فيئال إال أعطانا، ح  لو أردن
ورو  الكلـــا أن وفـــد كنـــدة قـــدموا علـــ  رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( وفـــيهم 
اجلفشــيه أو اخلفشــيه وع)ــرو بــن أيب الكيشــم وابــن أيب ســهر بــن سبلــة واألفــعا بــن قــيع 
وامـــرو القـــيع بـــن عـــابع. فقـــال اجلفشـــيه: ا رســـول اهلل، إنـــا نـــزعم أنكـــم مـــن الع)ـــور ع)ـــور  

ة، فيقال: إن النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ذاك فـي  كـان  قولـه العبـاس وأبـو كند
 سفيان إذا قدما عليكم. حنن بنو النضر بن كنانة، ال نقفو أّمنا وال ندع أبانا. 

وعــن األفــعا بــن قــيع قــال: أتيــت النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف نفــر كنــدة ال 
ول اهلل إنـا نـزعم أنكـم منـا، فقـال  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:  روين أفضلهم، فقلـت:  ـا رسـ

 حنن بنو النضر ابن كنانة ال نقفو أّمنا، وال ننتفي من أبينا( قال الكلا: فصـاحلهم رسـول اهلل 
 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( علــ  أن هلــم ر ــع مــا أخرســت حضــر مــوت، وقــال: ارسعــوا إىل 

 عل  الصدقات ا هاسر بن أمية بن ا صرية.بالدكم مصاحبا، واستع)ل عليهم و 

  خبر مسيلمة الكذابخبر مسيلمة الكذاب
عــن ابــن أيب هــالل: أنــه بلصــه أن مســيل)ة الكــذاب كتــي إىل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
وآلــه وســـلم(: مــن مســـيل)ة رســول اهلل إىل حم)ـــد رســول اهلل، ســـالم عليــو أمـــا بعــد: فـــقين قـــد 

 نصفهاق ذلو بهللهنم قوم  عدلون.  أفركت يف األمر معو وان لنا نصف األرض ولقر ه
فكتـــي إليـــه رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: مـــن حم)ـــد رســـول اهلل إىل مســـيل)ة 

ان األرض هلل يور هدددا مددن يشدداء مدددن الكــذاب، ســالم علــ  مــن اتبـــع اهلــد ، أمــا بعــد: فـــ 
  .50عباده والعاقبة للمتقين

ل يف قل رملـة( بنـت احلـارث، وعن ابن عباس: أن مسيل)ة قدم يف سـيه عظـيم حـ  نـز 
فبلــغ رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليــه وآلـــه وســـلم( أنــه  قـــول: إن سعـــل يل حم)ــد األمـــر مـــن بعـــده 
تبعتـه، فهللقبـل رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( لـيع معـه إال ثابـت بـن قـيع ابـن يــاس 
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أدبـــرت  يف  ـــده سر ـــدة حـــ  وقـــف عليـــه، فقـــال:  لـــو أنـــو ســـهلللتين هـــذه مـــا أعطيتـــو، ولـــئن
 ليعقرنو اهلل، وهذا ثابت جييبو عين وإين ألحسبو الذي أر ت(. 

قال: ابن عبـاس: فطلبـت رو ـا رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فحـدثين أبـو هر ـرة 
أن رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم( قـال: بينـا أنـا نـائم أر ـت كـهللن يف  ـدي سـوار ن مـن 

ا كـذابا  رسـان بعـدي: العنسـي ظـاحي ظـنعا ، ومسـيل)ة ذهي فنفخته)ا فطارا، فهللولته)ـ
 ظاحي الي)امة. 

عـــن  ز ـــد بـــن أيب حبيـــي قـــال: تنبـــهلل يف عهـــد النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( مخســـة: 
 مسيل)ة، وامرأته، وللحة، واألسود بن كعي، وعفرة.

  وفد وائل بن جدر الحضرميوفد وائل بن جدر الحضرمي
ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فبا عــه قــال ابــن هليعــة: قــدم وائــل بــن حفــر علــ  رســول اهلل  

وهــو دكــة  ومئــذ، فقــال رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(  عاو ــة:  أخــرا معــه( قــال: 
وذلــو يف  ــوم حــار فركــي وائــل راحلتــه ومعاو ــة ميشــي، فقــال لــه معاو ــة: اردفــين خلفــو، فــقن 

ســه)ا، قـال: لــيع احلـر فـد د، قــال: أنـو لســت مـن أرداك ا لــوك، قـال: فــاعطين نعليـو ألب
  ولو لبع نعلي. 

  وفد نجرانوفد نجران
عــن الليــا بــن ســعد، ع)ــن حدثــه قــال: ســا  راهبــا نــران إىل النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
وســـلم(  عـــرض عليه)ـــا اإلســـالم فقـــاال: إنـــا قـــد أســـل)نا قبلـــو. فقـــال: كـــذبت)ا، إنـــه مينعك)ـــا 

  ولد. اإلسالم ثالث: عبادتك)ا الصليي، وأكلك)ا اخلنز ر، وقولك)ا هلل
فقـــال أحـــدمها: مـــن أبـــو عيســـ   فســـكت النـــا  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(، وكـــان ال 

إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه :  عفل ح   كون ربه هو  هللمره، فهللنزل اهلل عليه
 .72 فال تكن من الممترينح  بلغ:  71 من تراب

عد مدا جداءك مدن العلدم فقدل فمن حاجم فيه من ب  قال تعاىل في)ا قال الفاسقان: 
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تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم  م نبتهل فنجعل لعنة اهلل 
قــال: فــدعامها النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل ا باهلــة وأخــذ بيــد   71علددى الكدداذبين

أنصــفو الرســل، علــي وفال)ــة واحلســن واحلســا  علــيهم الســالم(، فقــال أحــدمها لآلخــر: قــد 
 فقاال: ال نباهلو، وأقرا باجلز ة وكرها اإلسالم. 

وعن أيب الفت : أن رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ظـاحل أهـل نـران، وكتـي هلـم  
 كتابال: 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم، هـذا كتـاب حم)ـد النـا رسـول اهلل ألهـل نـران إذا كـان حك)ـه  

ضـا  وظـفرا  و،ـرة ورقيـق، وأفضـل علـيهم وتـرك ذلـو هلـم علـ  عليهم، أن يف كل سودا  أو بي
ألفي حلـة، يف كـل ظـفر ألـف حلـة، ويف كـل رسـي ألـف حلـة، مـع كـل حلـة أوقيـة، مـا زادت 
علــ  اخلـــراا أو نقصــت علـــ  األواقـــي فبحســاب، ومـــا قضـــوا مــن دروع أو خيـــل أو ركـــاب أو 

شــر ن فدونــه، وال  ــبع عــرض أخــذ مــنهم حبســاب، وعلــ  نــران موــواة رســلي ومتعــتهم دــا ع
رســول فــوق فـــهر، وعلــيهم عار ـــة ثالثــا درعـــال، وثالثــا فرســـال، وثالثــا بعـــريال، إذا كــان كيـــد 
بــالي)ن ومعــذرة، ومــا هلــو ممــا أعــاروا رســويل مــن دروع أو خيــل أو ركــاب فهــو ضــ)ان علــ  

وملـتهم رسويل ح   ؤد ـه إلـيهم، ولنفـران وحسـبها سـوار اهلل وذمـة حم)ـد النـا علـ  أنفسـهم 
وأرضــهم وأمــواهلم وغــائبهم وفــاهدهم وعشــريهتم وتــبعهم، وأال  صــريوا ممــا كــانوا عليــه، وال  صــري 
حق من حقوقهم وال ملـتهم، وال  صـري أسـقف مـن أسـقفيته، وال راهـي مـن رهبانيتـه، وال واقـه 
مــن وقهيتــه، وكــل مــا حتــت أ ــد هم مــن قليــل أو كوــري، ولــيع علــيهم ر بــة وال دم ساهليــة، وال 

شـــرون وال  عشـــرون، وال  طـــهلل أرضـــهم ســـيه، ومـــن ســـهللل مـــنهم حقـــال فبيـــنهم النصـــف غـــري  
ظا ا وال مظلوما، ومن أكل ربا من ذي قبل فذميت منه بر ئـة، وال  ؤخـذ رسـل مـنهم بظلـم 
آخر، وعل  ما يف هذه الصحيفة سوار اهلل وذمة حم)د النا رسول اهلل حـ   ـهللل اهلل بـهللمره مـا 

 ي)ا عليهم غري منقلبا بظلم(. نصحوا وأظلحوا ف

  وفد عبد القياوفد عبد القيا
عن فهاب بن عباد: أنه مسع من بعب وفد عبد القيع وهم  قولون: قدمنا علـ  رسـول 
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اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فافـتد فـرحهم بنـا، فل)ـا انتهينـا إىل القـوم أوسـعوا لنـا فقعـدنا، 
نظـر إلينـا فقـال: مـن سـيدكم وزعـي)كم  فرحي بنـا النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( لنـا،   

فهللفــرنا بهللمجعنــا إىل ا نــذر بــن عائــذ، فقــال النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أهــذا األفــج، 
فكــان أول  ــوم وضــع عليــه هــذا االســم بضــربة لوسهــه حبــافر محــار، فقلنــا: نعــم  ــا رســول اهلل، 

فــهلللق  عنــه ثيــاب الســفر فتخلــف بعــد القــوم فعقــل رواحلهــم، وضــم متــاعهم،   أخــرا عيبتــه 
ولبع من ظـاحل ثيابـه   أقبـل إىل النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، وقـد بسـط النـا  ظـل  
اهلل عليه وآله وسلم( رسله واتكهلل، فل)ا دنا منه األفج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا  ـا أفـج، 

هـا هنـا  ـا أفـج، فقعـد فقال النا  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(، واسـتو  قاعـدال وقـبب رسلـه: 
عن ميا النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( فرحي به وألطفه وعرك فضله عليهم، فهللقبل القوم 

 عل  النا  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  سهلللونه و ربهم. 
وعــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــرة قــال: حــدثين أفــج عبــد القــيع قــال: قــال يل رســول اهلل 

(: إن فيو خللتا  به)ا اهلل: احللم واحليا ، قال: قلت:  ـا رسـول  ظل  اهلل عليه وآله وسلم
اهلل ، أقــدميال كـــان ذلــو أو حـــد وال  قــال: ال، بـــل قــدميال، فقـــال: احل)ــد هلل الـــذي سعلــين علـــ  

 خلتا  به)ا. 

  وفد بني نميروفد بني نمير
عن أيب معاو ة  ز د بن عبد ا لو بن فر و الن)ريي قال: زعم عائذ بن ربيعة بـن قـيع  

كان قد لقي الوفد الذي قدموا عل  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم( من بين فري قـال: و 
 ــا أرادت بنــو فــري أن تســلم قــال هلــم مضــرس بــن سنــاب:  ــا بــين فــري ال تســل)وا حــ  أظــيي 
مــاالل فهللســلم عليــه. قــال: وإنــه انطلــق ز ــد بــن معاو ــه القر عــي ـ قر ــع فــر ـ وبنــو أخيــه قــرة بــن 

واحلفاا بن نبرية ح  قدموا عل  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسـلم(. وقـد رووا  دع)وص
أنــه ســا  فــر   وظــد ق لــه حــ  قــدما علــ  رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــال لــه 
سلساوه: وهـذان الـرسالن الن)ري ـان، قـال: وأدركـا خالـدال  قـالوا: نعـم، قـال:  أىب اهلل لبـين فـري 

(   دعــــا فــــر ال واســــتع)له علــــ  قومــــه، وأمــــره أن  صــــدقهم و ــــزكيهم، و ع)ــــل فــــيهم إال خــــريال 
 بكتاب اهلل وسنة نبيهم. 

فل)ا انصرفوا قالوا:  ا رسـول اهلل، مـا تهللمرنـا أن نع)ـل  قـال  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: 
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يامهـــا آمـــركم أن ال تشـــركوا بـــاهلل فـــيئال، وأن حتفـــوا البيـــت، وتصـــوموا رمضـــان فـــقن فيـــه ليلـــة ق
وظيامها خري من ألف فهر. قالوا:  ا رسول اهلل م  نبتصيها  قال: ابتصوها يف الليايل البيب. 

   انصرفوا. 
فل)ــا كــان بعــد ذلــو أتــوه فصــادفوه يف ا ســفد الــذي بــا مكــة وا د نــة، وإذا هــو  طــي 

ســـن مـــن النـــاس و قـــول يف كالمـــه: ا ســـلم أخـــو ا ســـلم،  ـــرد عليـــه مـــن الســـالم ماحّيـــاه أو أح
ذلـــو، فـــقذا اســـتنعت قصـــد البســـيل نعـــت لـــه و ســـره، وإذا استنصـــره علـــ  العـــدو نصـــره، وإذا 
استعاره ا سلم احلد عل  ا سلم    عره، وإذا استعاره ا سلم احلد عل  العدو أعـاره، و  مينعـه 

 ا اعون. 
 قيل:  ا رسول اهلل وما ا اعون  

 قال: ا اعون يف ا ا  واحلفارة واحلد د. 
 قيل: أي احلد د  

قال: قدر النحاس، وسد د الناس الذ ن ميتهنون به، قال: و   زل فر   عامل رسـول اهلل 
 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( علــ  قومــه، وعامــل أيب بكــر، فل)ــا قــام ع)ــر أتــاه بكتــاب رســول 
اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فهللخـــذه فوضـــعه حتـــت قدمـــه وقـــال: ال، مـــا هـــو إال ملـــو، 

 نصرك. ا

  وفد بني كالبوفد بني كالب
حدثنا حم)د بن إسحاق، عن مشيخة بين عامر: أنه قدم عل  رسول اهلل  ظل  اهلل عليه 
وآلــه وســلم( مــن بــين كــالب مخســة وعشــرون رســالل مــن بــين سعفــر وبــين أيب بكــر وغــريهم مــن 
بطــون بــين كــالب، فــيهم: عــامر بــن مالــو بــن سعفــر، وأنــه نظــر إلــيهم فقــال: قــد اســتع)لت 

ا وأفـار إىل الضـحاك بـن سـفيان، فقـال لـه عـامر بـن مالـو: أفتخـرسين مـن األمـر  عليكم هـذ
 قال: فهللنت عل  بين سعفر.   أوظ  به الضحاك.

قــال: وكــان الضــحاك فاضــالل فــر فال،   أقبــل علــيهم فقــال:  ــا بــين عــامر إ ــاكم واخلــيال ، 
اهلل ال  نسـ  مـن ذكـره، وال فقنه من اختال أذله اهلل،  ا بين عامر أسل)وا تسـل)وا، وأعل)ـوا أن 

  ذل من نصره، قال: فلم  زل الضحاك عليهم إىل زمن ع)ر بن اخلطاب. 
وعــن ســعيد بــن ا ســيي: أتــت امــرأة ع)ــر بــن اخلطــاب تطلــي مرياثهــا مــن زوسهــا، فقــال 
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ع)ر: مـا أعلـم لـو فـيئال، إفـا الد ـة للعصـي الـذ ن  عقلـون عنـه، فقـال الضـحاك بـن سـفيان:  
اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( أن أورث امـــرأة أفـــم الضـــبايب مـــن عقـــل كتـــي إيّل رســـول 

 زوسها أفيم، فورثها ع)ر.

  وفد اليمامةوفد اليمامة
عــن قــيع بــن للــق، عــن أبيــه للــق بــن علــي قــال: خرسنــا وفــدال إىل رســول اهلل  ظــل  اهلل 

ضــل عليــه وآلــه وســلم( فبا عنــاه وظــلينا معــه، وأخربنــاه أن بهللرضــنا بيعــة لنــا، واســتوهبناه مــن ف
لهــوره، فــدعا دــا  فتوضــهلل منــه و،ضــ)ب،   ظــي لنــا يف إداوة،   قــال  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
وسلم(: عليكم دذا ا ا  فقذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكاهنا مـن هـذا ا ـا ، 

 واختذوا مكاهنا مسفدال. 
  فقنـه ال  ز ـده إال ليبـال ، قلنا:  ا نا اهلل، البلـد بعيـد وا ـا   نشـف. قـال: ف)ـدوه مـن ا ـا

قــال: فخرسنــا وتشــاححنا علــ  محــل اإلداوة أ نــا  )لهــا، ففعلهــا رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه 
وآلــه وســلم( بيننــا نوبــال، فخرسنــا حــ  قــدمنا بلــدنا، وفعلنــا الــذي أمــر بــه رســول اهلل  ظــل  اهلل 

مســع الراهــي األذان قــال: عليــه وآلــه وســلم(، وراهبنــا ذلــو اليــوم رســل مــن ليــئ قارئــال، فل)ــا 
 دعوة حق،   هرب فلم  ر بعد. 

  صفة النبي )ص( صفة النبي )ص( 
 

عـــن نـــافع بـــن سبـــري: أن رســـول اهلل  ظـــل  اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(    كـــن بالطو ــــل وال 
بالقصــري، وكــان ضــخم الــرأس واللحيــة، فــئن القــدما والكفــا، مشــربا محــرة، لــوي ا ســربة، 

كهللفــا  ــنحط مــن ظــبي،   أر قبلــه وال بعــده مولــه ضــخم الكــراد ع، إذا مشــ  تكفــهلل تكفيــال  
  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(. 

وعن نافع بن سبري قال: كان رسول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مشـربا محـرة، لو ـل 
ا سربة، عظيم الرأس واللحية، عظيم الكراد ع، فئن الكفـا والقـدما، ال لو ـل وال قصـري، 

 ل من ظبي،   نر قبله وال بعده موله،  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(. إذا مش  تكفهلل كهللفا  نز 
فقـال: انعـت لنـا رسـول اهلل  ظــل  اهلل  وعـن  وسـف بـن مـازن: أن رسـالل سـهللل عليـال 



 

 51 

عليــه وآلــه وســلم( فقــال: كــان لــيع بالــذاهي لــوالل وفــوق الربعــة، إذا قــام مــع القــوم غ)ــرهم، 
، ضخم القدما والكفا، إذا مش   تقلع كهللفا أبيب فد د الوض ، ضخم اهلامة، أغر أبلج

 نحــدر مــن ظــبي، كــهللن العــرق يف وسهــه اللؤلــؤ،   أر قبلــه وال بعــده،  ظــل  اهلل عليــه وآلــه 
 وسلم(.

إذا نعت رسول اهلل  ظل  اهلل  وعن إبراهيم بن حم)د من ولد علي، قال: كان علي 
 عليه وآله وسلم( قال: 

قصري ا تدد، وكان ربعة من القوم، و   كن باجلعـد القطـط    كن بالطو ل ا )صط وال ال
وال البســط، كــان سعــدا َرِســالل، و   كــن بــا طّهم وال ا كلــوم، وكــان يف الوســه تــدو ر، أبــيب 
مشـــرب، أدعـــج العينـــا، أهـــدب األفـــفار، سليـــل ا شـــا ، أســـرد ذو مســـربة، فـــئن الكفـــا 

إذا التفـت معـا، بـا كتفيـه خـامت النبـوة وهـو والقدما، إذا مش  تقلع كهللفا ميشي يف ظـبي، و 
خامت النبيا، أسود الناس كفال، وأرحي وأسرأ الناس ظدرال، وأظدق الناس هلفة، وأوىف الناس 
بذمة، وألينهم عر كة، وأكرمهم عشرية، من رآه بد هـة هابـه، ومـن خالطـه معرفـة أحبـه،  قـول 

 وآله وسلم(. ناعته:   أر قبله وال بعده موله  ظل  اهلل عليه 
وعــن أفـــعا بــن أيب الشـــعوا  قـــال: مسعــت فـــيخال مــن بـــين كنانـــة قــال: رأ ـــت رســـول اهلل 
 ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف ســوق ذي اجملــاز، قــال: فقلنــا: ظــفه لنــا، قــال: رأ تــه وعليـــه 

 بردان أمحران، سعدا مربوعال، أبيب، فد د سواد الرأس واللحية، كهللحسن الرسال وسهال. 
وهو يف مسفد الكوفة  تا حب)ائـل  ، عن أبيه، قال: سا  رسل إىل علي وعن زبيد

ســيفه فقــال:  ــا أمــري ا ــؤمنا، ظــف يل رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ظــفه كــهللين 
 أنظر إليه. 

 
فقال: كان  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أبـيب اللـون، مشـربال محـرة، أدعـج العينـا، سـبط 

بة، سهل اخلد، كا اللحية، ذا وفرة، كهللن عنقه إبر ق فضـة، وكـان لـه فـعر الشعر، دقيق ا سر 
مـــن لبتـــه إىل ســـرته جيـــر  كالقضـــيي،    كـــن يف ظـــدره وال يف بطنـــه فـــعر غـــريه، كـــان فـــئن 
الكــف والقــدم، إذا التفــت التفــت مجيعــال،    كــن بالقصــري وال بالطو ــل، كــهللن عرقــه يف وسهــه 

 سو األذفر،   أر موله قبله وال بعده. اللؤلؤ، ور   عرقه أليي من ر   ا 
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وعن  ز د الفارسـي قـال: رأ ـت رسـول اهلل  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف النـوم زمـن ابـن 
عباس ـ وكان  ز د  كتي ا صاحف ـ قال: فقلت ابن عباس: إين رأ ـت رسـول اهلل  ظـل  اهلل 

 عليه وآله وسلم( يف النوم.
 عليه وآله وسلم( كان  قـول: إن الشـيطان ال  سـتطيع فقال: أما إن رسول اهلل  ظل  اهلل

أن  تشـــبه يب، ف)ـــن رآين يف النـــوم فقـــد رآين، فهـــل تســـتطيع أن تنعـــت يل هـــذا الرســـل الـــذي 
 رأ ت  

قلـت: نعــم، رأ ــت رســالل بــا الــرسلا سســ)ه، ولونــه أمســر إىل البيــاض، حســن الضــحو، 
هـذه إىل هـذه حـ  كـادت ،ـأ حنـره ـ  أكحل العينا، مجيل دوائر الوسـه، قـد مـأت حليتـه مـن

قــال عــوك: ال أدري مــا كــان مــع هــذا مــن النعــت ـ قــال ابــن عبــاس: لــو رأ تــه يف اليقظــة مــا 
 استطعت أن تنعته فوق هذا. 

 
وعن الربا  قال: ما رأ ت أحدال من خلـق اهلل أحسـن يف حلـة محـرا  مـن رسـول اهلل  ظـل  

 ال من منكبيه. اهلل عليه وآله وسلم( إن مجته لتضرب قر ب
وحـدثنا مسـعر قـال: مسعـت عونـال ـ  عـين ابـن عبـد اهلل ـ  قـول: كـان النـا  ظـل  اهلل عليـه 

 وآله وسلم( ال  ضحو إال تبس)ال، وال  لتفت إال مجيعال. 
وعن ربيعة بن أيب عبـد الـرمحن قـال: مسعـت أنـع بـن مالـو  قـول: بعـا النـا  ظـل  اهلل 

وقـبب علـ  رأس سـتا عامـال، ومـا رأسـه وحليتـه عشـرون فـعرة عليه وآله وسلم( أربعـا عامـال، 
 بيضا . 

وعـــن أيب إســـحاق، عـــن عكرمـــة قـــال: قـــال أبـــوبكر:  ـــا رســـول اهلل أراك قـــد فـــبت، قـــال 
 ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( : فــــيبتين هــــود، والواقعــــة، وا رســــالت، وعــــم  تســــائلون، وإذا 

 الش)ع كورت. 
ت عائشة: كيف كان خلق رسول اهلل  ظل  اهلل عليـه وعن أيب عبد اهلل اجلديل قال: سهللل

وآله وسلم( يف أهله  قالت: أحسن الناس خلقال،    و فاحشال وال متفحشال، وال ظّخابال يف 
 األسواق، وال جيزي بالسيئة مولها، ولكن  عفو و صف . 

 وعن ع)رة قالت: سـهلللت عائشـة: كيـف كـان النـا  ظـل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( إذا خـال
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بنسائه  قالت: كان رسالل من رسالكم، كان أحسن الناس خلقال، وكان ضحاكال بسامال، وكان 
  يط ثوبه، و صف نعله، و ع)ل ما تع)ل الرسال يف بيوهتم. 

وعــن عبــد اهلل بــن الســائي قــال: كنــت فــر كال لرســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، 
  كو فنعم الشر و ال ،اري وال تداري. فل)ا قدمت عليه قال: أتعرفين  قلت: كنت فر 

 ايل بيت النبي )ص(
عــن أيب األزهــر قــال: قــال النــا  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(: إن بــين هافــم فضــلوا علــ  
الناس بست خصال: هم أعلم الناس، وأفـفع النـاس، وهـم أمسـ  النـاس، وهـم أحلـم النـاس، 

 وهم أظف  الناس، وأحي الناس إىل نسائهم. 
باس بن عبد ا طلـي قـال: قلـت:  ـا رسـول اهلل، إن قر شـال إذا لقـي بعضـها بعضـال وعن الع

لقوا ببشر حسن، وإذا لقونا بوسوه ال نعرفها، فصضي غضبال فد دال فقال: والذي نفع حم)د 
بيــــده ال  ــــدخل قلــــي عبــــد اإلميــــان حــــ   ــــبكم هلل ولرســــوله،   قــــال  ظــــل  اهلل عليــــه وآلــــه 

 ذ  ع)ي فقد آذاين، وإفا عم الرسل ظنو أبيه. وسلم(: أ ها الناس، من آ
قــال: قــدم أبــو عبيــدة دــال مــن البحــر ن، فــدعا بــه رســول اهلل  ظــل  اهلل  وعــن علــي 

عليه وآلـه وسـلم( ففعـل يف ا سـفد، وألقـ  عليـه ثوبـال، وسعـل  عطيـه النـاس، فهللفـار إىل ع)ـه 
 العباس أن قم بنا إليه. 

 
 ت من هذا ا ال و  تعطنا منه فيئال  فق)نا فقلنا:  ا رسول اهلل، أعطي

قال  ظل  اهلل عليـه وآلـه وسـلم( : إفـا هـي ظـدقة، والصـدقة أوسـا  النـاس  تطهـرون دـا 
من ذنودم، إن الصدقة ال حتل حمل)د وال  ل حم)د. فق)نا فل)ا ولينا دعانا، فقال: مـا ظـنكم 

 و مؤثرال عليكم غريكم.يب غدال إذا أخذت بباب اجلنة، وهل تروين مناد ال سواكم، أ
 قــول:  وعــن عبــد اهلل بــن عبــد اهلل، عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــ  قــال: مسعــت عليــال 

است)عــت أنــا والعبــاس وفال)ــة بنــت رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم( وز ــد بــن حارثــة: 
ســين عنــد رســول اهلل  ظــل  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فســهللل العبــاس فقــال:  ــا رســول اهلل كــربت 

ورق عظ)ــي، وقــد ركبــين مؤونــة، فــقن رأ ــت أن تــهللمر يل بكــذا وكــذا وســقال مــن لعــام فافعــل، 
 قال: فعل ذلو. 
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  قالت فال)ة:  ا رسول اهلل، أنا منـو بـا نزل الـذي قـد عل)ـت، فـقن رأ ـت أن تـهللمر يل  
 ك)ا أمرت لع)و فافعل، قال: قد فعل ذاك. 

يتين أرض أعيه فيهـا،   منعتهـا مـين، فـقن   قال ز د بن حارثه:  ا رسول اهلل كنت أعط
 رأ ت أن تردها علي، قال: فعل ذاك. 

قــــال: فقلــــت أنــــا:  ــــا رســــول اهلل، إن رأ ــــت أن تــــوليين حقنــــا مــــن اخل)ــــع يف كتــــاب اهلل 
 فهللقس)ه يف حياتو لئال  نازعنيه أحد بعدك فافعل، قال: قد فعل ذاك. 

ن عبـاس  سـهللله عـن سـهم ذ  القـرىب وعن  ز د بن هرمز قال: كتي ندة بـن عـامر إىل ابـ
  ن هو  

 وعن النسا  هل كن  ضرن احلرب مع رسول اهلل  ظل  اهلل عليه وآله وسلم(  
 وهل كان  ضرب هلن بسهم  

 . 54وعن قتل الولدان  و ربه يف كتابه: أن العا  ظاحي موس  قد قتل الصالم
 : قال  ز د: فهللنا كتبت كتاب ابن عباس إىل ندة، كتي إليه

 كتبت تسهلللين عن سهم ذوي القرىب  ن هو  فهو لنا أهل البيـت، وقـد كـان ع)ـر دعانـا 
إىل أن ننك  منه نسا نا، وقدم منه عائلنا، ونقضي منه عن غارمنا فهللبينا إال أن  سل)ه إلينا، 
فهللىب ذلو فتكناه عليـه، وكتبـت تسـهلللين عـن النسـا  هـل كـن  ضـرن مـع رسـول اهلل  ظـل  اهلل 

لــه وســلم(  فقــد كــن  ضــرن احلــرب معــه، فهللمــا أن  ضــرب هلــم بســهم فــال، وقــد كــان عليــه وآ
 رضخ هلن، وكتبت تسهلللين عن قتل الولدان، وتقول يف كتابو: إن العا  ظاحي موسـ  قتـل 
الصالم ـ و  كنت تعلم منهم ما علم ذلو العـا ، ولكنـو ال تعلـم ـ فـقستنبهم، فـقن رسـول اهلل 

 لم( قد هن  عن قتلهم.  ظل  اهلل عليه وآله وس
 
 

واعلمدوا أنمدا منمدتم مدن شدئ فد ن هلل خمسده وللرسدول ولدذي وعن  اهـد يف قولـه: 
القربدى

قـال: فكــان النـا  ظــل  اهلل عليـه وآلـه وســلم( وذو قرابتـه ال  ــهللكلون مـن الصــدقة  77

                                                           
 افارة اىل قوله تعاىل:  - 54

 .11االنفال:  - 55
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فــيئال ال حتـــل هلــم، فللنـــا مخـــع اخل)ــع، ولـــذي قرابتــه مخـــع اخل)ـــع، ولليتــام  موـــل ذلـــو، 
 ل)ساكا مول ذلو، والبن السبيل مول ذلو.ول

      
 

 هذا آخر ما أردنا تلخيصه يف هذا الكتاب.. 
سبحان ربم رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمدد هلل رب العدالمين 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطايرين.
  

 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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 الفهرس

 1 ......................................... النافر كل)ة

 1 .............................................. ا قدمة

 7 ...........................  ص( الرسول أخالقيات من

 6 ................................... ا سفد أحكام من

 6 .................................... ا سفد آداب من

  ................................. 5 علي فضائل من

 1 ........................................... قبا مسفد

 1 ....................................... الضرار مسفد

 15 ....................................  ص( دعائه من

 15 ............................ ا ساسد يف  ص( ظالته

 11 ......................................... أحد سبل

 11 ........................................ البقيع ربةمق

 17 ...................... اهلل ص( رسول بن ابراهيم موت

 17 ....................... اهلل ص( رسول بنت رقية موت

 16 .................................  ع( فال)ة فهادة

 16 .................................  ص( النا والد قرب

 15 ............................  ص( اهلل رسول والدة قرب

 15 ...........................  ص( النا ابن إبراهيم قرب

 15 .................................  ع( خدجية ابن قرب

 11 ............................. وقربه البفاد ن ذي خرب

 11 ............................  ع( أسد بنت فال)ة قرب

 11 ......................... ا طلي ع( عبد بن محزة قرب

 25 ................................ اجل)وهل بن ع)رو قرب
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 25 ...................................... الشهدا  قبور

 21 ........................... ورسوعه  ص( النا خروا

 22 .......................................... العيد  وم

 22 ................................... االستسقا  ظالة

 22 ............................................. نينو 

 21 ....................................النقيع يف سا  ما

 21 ........................................ وا بار ا ياه

 21 .............................. ا د نة أمسا  يف سا  ما

 21 ................................  ص( النا ظدقات

 21 .............................. اليهود مع  ص( تعامله

 27 ..................................... فدك أخبار من

  .................... 26 لالي أيب بن علي ظدقات

 15 ............................. الرسول ص( أخالق من

 11 .................................. الصفاري ذر أيب مع

 11 ............................  ع( حم)د آل من ا هدي

 12 ......................... سلول بن أىب بن اهلل عبد مع

 16 ................................  ص( اهلل رسول عفو

 11 ............................ عظيم!! خلق لعل  وإنو

 15 ........................................ اللعان ذكر

 11 ........................................ الظهار ذكر

 11 ................................. ا سروقة الدرع قصة

 15 ................................. سنان بن خالد خرب

 11 ...............................  ص( اهلل رسول سرا ا

 11 ....................................... القرلا  سر ة

 75 ....................................... قرد ذي غزوة
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 71 ......................... أضم بطن إىل قتادة أيب سر ة

 72 ....................... ص( الرسول حول اليهود كالم

 71 .............................. أنيع بن اهلل عبد سر ة

 71 ....................... وإسالمه مسعود بن عروة قدوم

 77 .......................................... قلة سر ة

 76 .................................... اهلل يف عذبوا ممن

 71 ...................................... الد ن يف فّقهه

 71 ........................... اإلسالمية االخوة هي هذه

 71 ............................. النضري بين أموال تقسيم

 71 ................................. عقبة بنت كلووم أم

 65 .......................................... اهلفرتان

 61 ............................................. الوفود

 61 ......................................... ثقيف وفد

 67 ......................................... عامر قصة

 66 ............................... بكر بن سعد بين وفد

 55 ................................  َرحم ال من  قرحم ال

 51 ......................................... كندة وفد

 52 ............................... الكذاب مسيل)ة خرب

 51 .......................... احلضرمي سدر بن وائل وفد

 51 .......................................... نران وفد

 51 .................................... القيع عبد وفد

 57 ........................................ فري بين وفد

 56 ..................................... كالب بين وفد

 55 ........................................ الي)امة وفد

 55 ....................................  ص( النا ظفة
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 15 ................................  ص( النا بيت اهل

 11 ........................................... الفهرس

 

  

  صدر حديثاً لإلمام الشيرازي )دام ظله(صدر حديثاً لإلمام الشيرازي )دام ظله(
 
 من فقه الزهرا  عليها السالم. .1
 فضائل آل الرسول  ص( .2
 السالميةالعقائد ا .1
 موسز تار خ االسالم .1
 احلفاب الدرع الواقي .7
 مائة سؤال حول الوالوث .6
 حياتنا قبل نصف قرن .5
 واحلضارة االسالمية مشهد االمام الرضا  .1
 احذروا اليهود .1
 هذا هو النظام االسالمي .15
 نقد نظر ات فرو د .11
 اسوبة ا سائل ا الكية .12
 من القانون االسالمي يف ا ال والع)ل .11
 جتارب يف ا نرب .11
 فروط االنتصار .17
 االقتصاد االسالمي يف سطور .16
 هل تعرك الصالة .15
 االقتصاد االسالمي يف مخسا سؤاال وسوابا .11
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 اسوبة ا سائل الفرنسية .11
 اىل اخواين يف اهلند وباكستان وافصانستان .25
 موسز عن الدولة العو)انية .21
 منتخي ا سائل االسالمية .22
 حتو ل ا عنو ات االسالمية .21

 

 
 


