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 مقدمة
 إذاترضى ولك احلمد  حىتاحلمد هلل، اللهم لك احلمد 

رضيت ولك احلمد بعد الرضى. اللهم لك احلمد علي عظمة 
حبيبك حممد صلي اهلل عليه  علىومجال وكمال صالتك 

 .وسلم
 ىصلكلفين أيب وشيخي ومعلمي قائد مدرسة ومشروع التعريف وتعظيم النيب 

اهلل عليه وسلم الدكتور الشيخ خالد املصطفي، رفع اهلل قدره ومقامه، بتجميع 
احملبة والتعظيم لسيد اخللق أمجعني، صلى اهلل عليه  علىاألحاديث النبوية اليت تدل 

وقد حددها يل بأربعة وعشرين جملًدا جيدها  .النبوية األحاديثوسلم، من كتب 
ديسمرب  ٢١القارئ الكرمي يف آخر هذا الكتاب. كان هذا التكليف يف تاريخ 

هـ، هبدف طباعة الكتاب ليكون من هدايا ١٤٣٩ربيع الثاين  ٣م املوافق ٢٠١٧
 .هـ١٤٤٠مشروع التعريف بالنيب صلي اهلل عليه وسلم باملولد النبوي الشريف 

ساعات يومًيا  ستةهذا الكتاب ما ال يقل عن  على وتيسريه عكفت وحبمد اهلل
أشهر متتالية كانت من امتع ايام حيايت، تنقلت بني صفحات   ٧يف املتوسط وملدة 

كتب احلديث اليت أعشق دراستها والتأمل فيما بني سطورها. وظل أيب الشيخ خالد 
تحدث عنه كمرجع أساس يتابع هذا العمل بلهفة شديدة، وسعادة غامرة، وكان ي

لكل أنشطة وبرامج مؤسسات التعريف بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، خاصة على 
يوليو  ٢٤مستوي قناة ساهور وإذاعة الكوثر، حىت وفقين اهلل تعاىل للفراغ منه بتاريخ 

هـ، وذلك قبل ستة ايام فقط من انتقال ١٤٣٩ذو القعدة  ١٢م املوافق ٢٠١٨
 الرفيق األعلى، ليرتك لنا فراغا عريضا لوال االميان والرضا الشيخ خالد املصطفى إىل

بقضاء اهلل وحبه الشديد هلذا اجلهد ورغبته يف ان يرى النور ورغبيت يف إهدائه له حيا 
وميتا، خلارت رغبيت وفرتت، ولكين استجبت هلل ورسوله من بعد ما أصابنا من األمل 

 .واحلزن علي الفراق املر
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م أمجع، ومجهور احملبني واملعظمني للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأقدم ألمة االسال
خاصة، هذا الكتاب هدية من أيب وشيخي الدكتور خالد املصطفي، هدية إليك 

الصالة وأمت التسليم يف عيد مولدك الشريف للعام  أفضلسيدي رسول اهلل، عليك 
 .هـ١٤٤٠

 حمبتكم وخادمتكم
 د. سامية الفكي

 روع التعريف وتعظيم النيب صلى اهلل عليه وسلممشعلى املشرف العام 
ومؤسساته )قناة ساهور القمر اهلامشي، اذاعة الكوثر، مركز تطوير املديح، مركز 

 (احباث السرية النبوية الشريفة
 

 
 

 مال وكمال صالتكوجعظمة  ىولك اللهم الحمد عل
حبيبك محمد صلى اهلل عليه وسلم على
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 الباب األول
 يتبركون به وبمتعلقاته الشريفة
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 يستسقون به وبقرابته صلى اهلل عليه وسلم
قحط أهل املدينة قحطا شديدا فشكوا إىل  :أوس بن عبد اهلل قالعن  ❖

سلم فاجعلوا منه كووا إىل السماء و  انظروا قرب النيب صلى اهلل عليهعائشة فقالت 
قال ففعلوا فمطرنا مطرا حىت نبت العشب حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف 

 ىسنن الدارم. ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق
 الصحابة يتوسلون بعم النبي صلى اهلل عليه وسلم

أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا  :عن أنس رضي اهلل عنه ٣5٠٧ ❖
بنبينا صلى اهلل  اللهم إنا كنا نتوسل إليكاستسقى بالعباس بن عبد املطلب فقال 

 صحيح. سلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقونو  عليه
  البخارى

 وسلمصلى اهلل عليه  الشريفة وفمه الشريف يتبركون بموضع يده
فذكر  :قال ،حدثنا الذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذمي بن حنيفة ٢٤٧٠ ❖

ويف  ،احلديث يف وصيته وقدومه على النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعه حذمي وحنظلة
فقال  ،وهذا ابين حنظلة فسمت عليه ،بأيب أنت وأمي أنا رجل ذو سن :قال ،آخره

بورك ) :فأخذ بيده فمسح رأسه وقال له ،(غالم )يا :النيب صلى اهلل عليه وسلم
 والبعري ،أيت حنظلة يؤيت بالشاة الوارم ضرعهاور  ،(بارك اهلل فيك) :أو قال (فيك

بسم اهلل على أثر يد  :ويقول ،فيتفل يف يده وميسح بصلعته ،واإلنسان به الورم
 دالئل النبوة البيهقى. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيمسحه فيذهب عنه

حدثتين جديت  :سود بنت عمة أمي قالتحدثتين شيبة بنت األ ٧٠٧ ❖
سلم من و  كنت وصيفة المرأة باملدينة فلما هاجر النيب صلى اهلل عليه  :روضة قالت

قومي على باب الدار فإذا مر هذا الرجل  :مكة إىل املدينة قالت يل مواليت روضة
سلم يف نفر من أصحابه فأخذت و  فأعلميين فقمت فأتاهم النيب صلى اهلل عليه

وأظنه مسح يده على رأسي فقلت  :بطرف ردائه فتبسم يف وجهي قالت شيبة
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يا هذه هوذا قد جاء الرجل فخرجت مواليت ومن كان معها يف الدار فعرض  :ملواليت
كانت روضة معي يف الدار يف   :قالت :وحدثتين شيبة :عليهم اإلسالم فأسلموا قال

يا روضة  :بين سليم إذا اشرتى اجلريان مملوكا أو خادما أو ثوبا أو طعاما قالوا هلا
 للطرباىن املعجم الكبري .عي يدك عليه فكانت كل شيء متسه فيه الربكةض
سلم و  أن أباها ذهب هبا إىل النيب صلى اهلل عليهعن أم األزهر  ٤٢٠ ❖

 املعجم الكبري .فكانت امرأة عابدة صاحلة :قالت فمسح بيده عليها وبارك عليها
 للطرباىن

إذا  ،وسلمكان رسول اهلل صلى اهلل عليه   :قال ،عن أنس بن مالك ٢٨٤ ❖
 ،يده فيه فما يؤتى بإناء إال غمس ،جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاءصلى الغداة 

 يف وورد. دالئل النبوة البيهقى. فيغمس يده فيها ،فرمبا جاءوه يف الغداة الباردة
سلم إذا و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن أنس قال ١٢٤٢٤ امحد بن حنبل مسند

جاء خدم أهل املدينة بآنيتهم فيها املاء فما يؤتى بإناء اال غمس يده صلى الغداة 
 االمام امحد بن حنبل مسند. فرمبا جاءوه يف الغداة الباردة فغمس يده فيها فيها
قد رأيتين مع النيب  :بد اهلل رضي اهلل عنهما قالعن جابر بن ع 5٣١6 ❖

العصر وليس معنا ماء غري فضلة فجعل يف إناء سلم وقد حضرت و  صلى اهلل عليه
حي على )سلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه مث قال و  فأيت النيب صلى اهلل عليه

فتوضأ الناس فلقد رأيت املاء يتفجر من بني أصابعه . (أهل الوضوء الربكة من اهلل
 .البخارى صحيح. وشربوا فجعلت ال آلو ما جعلت يف بطين منه فعلمت أنه بركة

سلم يف و  بينا حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عبد اهلل قال ى:سنن الدارم وىف
 سفر إذ حضرت الصالة وليس معنا ماء إال يسري فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم مباء يف صحفة ووضع كفه فيه فجعل املاء ينبجس من بني أصابعه مث نادى و 
وجعلت ال هم يل إال ما  فأقبل الناس فتوضؤوا حي على الوضوء والربكة من اهلل
 وىف رواية دالئل النبوة للبيهقى. ىسنن الدارم. أدخله بطين لقوله والربكة من اهلل
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لقد  :عن جابر بن عبد اهلل هذا احلديث قال ،حدثنا سامل بن أيب اجلعد ١٤5١
رأيتين مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد حضرت صالة العصر وليس معنا ماء 

فأدخل يده  :قال ،فجعل يف إناء فأيت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،غري فضلة
فلقد  :قال. (والربكة من اهلل ،حي على أهل الوضوء) :وقال ،وفرج أصابعه ،فيه

 فجعلت ال آلو :قال ،فتوضأ الناس وشربوا :رأيت املاء يتفجر من بني أصابعه قال
 دالئل النبوة البيهقى . (وعلمت أنه بركة ،ما جعلت يف بطين منه

سلم على و  عن جابر بن مسرة قال: نزل رسول اهلل صلى اهلل عليه 5٩٣٨ ❖
موضع يد رسول اهلل فينظر إىل كان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله و  أيب أيوب

 املستدرك للحاكم .احلديث. سلم فيأكل من حيث موضع يدهو  صلى اهلل عليه
من كسوة النيب  برنس)كان على أيب قرصافة   :قال ،عن زياد بن سيار ٩٤٢ ❖

وكان يؤتى بالصبيان فيمسح على رءوسهم مبصافحته النيب  ،صلى اهلل عليه وسلم
 المحد بن اىب عاصم االحاد واملثاىن. (صلى اهلل عليه وسلم

سلم و  وفدنا على النيب صلى اهلل عليه :عن عائذ بن سعيد اجلسري قال ٣5 ❖
فقلت يا رسول اهلل بأيب أنت وأنت أمسح وجهي وادع يل بالربكة فمسح وجهي 

قالت أم البنني وهي امرأته ما رأيته منتبها من نوم قط إال كان وجهه  ودعا يل بالربكة
 للطرباىن املعجم الكبري .مدهن وإن كان ليجتزيء بالتمرات

حججنا مع رسول  :عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال ١٧5١١ ❖
سلم حجة الوداع قال فصلى بنا رسول اهلل صالة الصبح أو و  اهلل صلى اهلل عليه

 :وذكر احلديث حىت قال. قال مث احنرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه الفجر
سلم وهنضت معهم وأنا يومئذ أشب و  وهنض الناس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

 الرجال وأجلده قال فما زلت أزحم الناس حىت وصلت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
قال فما وجدت شيئا  سلم فأخذت بيده فوضعتها أما على وجهي أو صدريو 
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سلم قال وهو يومئذ يف مسجد و  أطيب وال أبرد من يد رسول اهلل صلى اهلل عليه
 االمام امحد بن حنبل مسند. اخليف

أخربين يعلى بن  االمام امحد بن حنبل: مبسند وىف رواية اخرى ١٧5١٣ ❖
صلى مع النيب  :عطاء قال مسعت جابر بن يزيد بن األسود السوائي عن أبيه انه

مث ثار الناس يأخذون بيده ميسحون سلم الصبح فذكر احلديث قال و  صلى اهلل عليه
قال فأخذت بيده فمسحت هبا وجهي فوجدهتا أبرد من الثلج وأطيب هبا وجوههم 

 6١٩ املعجم الكبري يف االمام امحد بن حنبل واورده الطرباىن مسند. رحيا من املسك
فازدحم سلم و  حججت مع رسول اهلل صلى اهلل عليهعن يزيد بن األسود قال: 

سلم وأنا يومئذ كأشب الرجال وأقواهم و  الناس على رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم فوضعها على و  فدست الناس حىت أخذت بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه

. سلمو  فلم أر شيئا كان أبرد وال أطيب من يد رسول اهلل صلى اهلل عليه صدري
عن يزيد  :١٣١١حاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم وىف اال. للطرباىن الكبرياملعجم 

حججنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجة  :بن األسود رضي اهلل عنه قال
اغفر  اللهم) :فقال. استغفر يل يا رسول اهلل) :وزاد فقال أحدمها ،الوداع فذكر مثله

اهلل عليه وسلم وهنضت معهم وأنا يومئذ فنهض الناس إىل رسول اهلل صلى  :قال( له
أشب الرجال وأجلدهم وما زلت أزاحم الناس حىت وصلت إىل رسول اهلل صلى اهلل 

فلما وضعتها على وجهي أو على صدري فما وجدت  ،عليه وسلم فأخذت بيده
شيئا أطيب وال أبرد من يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يومئذ يف مسجد 

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. اخليف
خرج رسول اهلل صلى اهلل  :عن احلكم قال مسعت أبا جحيفة قال ٣٣6٠ ❖

وقام الناس فجعلوا يأخذون قال . احلديث. سلم باهلاجرة إىل البطحاء فتوضأو  عليه
قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد  يديه فيمسحون هبما وجوههم

املعجم  يف البخارى واورده الطرباىن صحيح. ائحة من املسكمن الثلج وأطيب ر 
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سلم باهلاجرة إىل و  خرج النيب صلى اهلل عليه :عن أىب جحيفة قال ٢٩٤: الكبري
قام الناس فجعلوا البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتني وصلى العصر ركعتني مث 

فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي  يأخذون يده فيمسحون هبا وجوههم
 للطرباىن املعجم الكبري .أبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك

سلم و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن بن يعلى بن مرة عن أبيه قال ١٧5٨6 ❖
قال فجاء ذات يوم فمسح وجوه الذين عن  ميسح وجوهنا يف الصالة ويبارك علينا

ذلك اين كنت دخلت على أخت يل فمسحت وجهي مييين وعن يساري وتركين و 
سلم ملا رأى بوجهك و  بشيء من صفرة فقيل يل إمنا تركك رسول اهلل صلى اهلل عليه

فانطلقت إىل بئر فدخلت فيها فاغتسلت مث اين حضرت صالة أخرى فمر يب النيب 
وقال عاد خبري دينه العال تاب  فمسح وجهي وبرك عليسلم و  صلى اهلل عليه

 :املعجم الكبري يف االمام امحد بن حنبل واورده الطرباىن مسند. ت السماءواستهل
سلم كان يف الصالة فانطلقت إىل و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن يعلى 6٨٩

سلم و  أخت يل فلطخت وجهي بشيء من اخللوق فلما مر النيب صلى اهلل عليه
سلم من أجل اخللوق و  عليهمسح وجوههم وتركين فقيل إمنا تركك النيب صلى اهلل 

الذي يوجهك فانطلقت إىل بئر من آبار املدينة فوقعت فيها فلما حضرت الصالة 
 للطرباىن املعجم الكبري .عاد خبري دينه الغالم :مث قال أتيته فمسح وجهياألخرى 

 محبة األشجار للنبي صلى اهلل عليه وسلم
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال ❖
فقال له رجل من كان املسجد عريشا   إذسلم يصلي إىل جذع وخيطب إليه و 

 أصحابه اال جنعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم اجلمعة وتسمع من خطبتك
قال نعم فصنع له الثالث درجات هن اللوايت على املنرب فلما صنع املنرب ووضع يف 

سلم قال فلما جاء رسول اهلل و  موضعه الذي وضعه فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم يريد املنرب مر عليه فلما جاوزه خار اجلذع حىت تصدع وانشق و  صلى اهلل عليه
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سلم فمسحه بيده حىت سكن مث رجع إىل املنرب و  فرجع إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
هدم املسجد أخذ ذلك اجلذع أيب بن كعب فلم قال فكان إذا صلى صلى إليه فلما 

 يف ى واورده الشافعى. سنن الدارميزل عنده حىت بلي فآكلته األرضة وعاد رفاتا
سلم و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن أيب بن كعب قال ٢٧٧ه بالرواية التالية: مسند

فقال رجل يصلي إىل جذع خنلة إذ كان املسجد عريشا وكان خيطب إىل ذلك اجلذع 
من أصحابه يا رسول اهلل هل لك أن جنعل لك منربا تقوم عليه يوم اجلمعة فتسمع 

قال نعم فصنع له ثالث درجات هن الاليت على املنرب فلما صنع  الناس خطبتك
سلم بدا للنيب صلى و  وضعه الذي وضعه فيه رسول اهلل صلى اهلل عليهاملنرب ووضع م

سلم أن يقوم على ذلك املنرب فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك و  اهلل عليه
 اجلذع الذي كان خيطب إليه خار حىت تصدع وانشق فنزل النيب صلى اهلل عليه

لما هدم املسجد أخذ فسلم ملا مسع صوت اجلذع فمسحه بيده مث رجع إىل املنرب و 
ذلك اجلذع أيب بن كعب رضي اهلل عنه فكان عنده يف بيته حىت بلي وأكلته األرضة 

 الشافعي مسند. وعاد رفاتا
أن أبا حمذورة كانت له قصة يف مقدم رأسه  :عن صفية بنت جمزأة 6١٨١ ❖

اهلل إن رسول اهلل صلى  :فقال ؟أال حتلقها :إذا قعد أرسلها فتبلغ األرض فقالوا له
. سلم مسح عليها بيده فلم أكن ألحلقها حىت أموت فلم حيلقها حىت ماتو  عليه

 :عن صفية بنت جمزأة 6٧٤6 :املعجم الكبري يف واوردها الطرباىن املستدرك للحاكم
 :أن أبا حمذورة كانت له قصة يف مقدم رأسه إذا قعد أرسلها فتبلغ األرض فقالوا له

سلم مسح عليها بيده فلم أكن و  اهلل صلى اهلل عليهإن رسول  :فقال ؟أال حتلقها
 للطرباىن املعجم الكبري .ألحلقها حىت أموت فلم حيلقها حىت مات

عن عمرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاعني الذي ملزه املنافقون حدثته  ❖
 أن أباها خرج بزكاته صاعني من متر وبابنته عمرة حىت أتى النيب صلى اهلل عليه

 :قال ؟وما هي :يا رسول اهلل إن يل إليك حاجة قال :مث قالسلم فصب الصاعني و 
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فوضع رسول  :أن تدعو يل وهلا بالربكة ومتسح رأسها فإنه ليس يل ولد غريها قالت
وأقسم واهلل لكأن برد كف رسول اهلل  :قالت سلم يده ]علي[و  اهلل صلى اهلل عليه

وىف االحاد واملثاىن  للطرباىن جم الكبري. املعسلم على كبدي بعدو  صلى اهلل عليه
أن أمها  ،عن جدته ،عثمان البلوي عن سعيد بن ٣٠6٢ المحد بن اىب عاصم:

عمرية بنت سهل بن رافع صاحب الصاعني الذي ملزه املنافقون أنه خرج بزكاته 
صاعا من متر وابنته عمرية حىت أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فصب الصاعني مث 

أن تدعو اهلل يل وهلا بالربكة ومتسح  :قالت ؟وما هي :إن يل إليك حاجة قال :قال
فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده علي  رأسها فإن ليس يل ولد غريها

االحاد . لكأن برد كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على كبدي بعد فأقسم باهلل
 واملثاىن المحد بن اىب عاصم

دخل علي  :الرمحن بن أيب عمرة عن جدته كبشة قالتعن عبد  ١٨٩٢ ❖
فشرب من يف قربة معلقة قائما فقمت إىل فيها سلم و  رسول ا هلل صلى اهلل عليه

 املعجم الكبري يف واوردها الطرباىن يسنن الرتمذ .فقطعته
عن جدة له يقال هلا كبيشة  :عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري ٨ ❖

سلم وعندي قربة معلقة فشرب من فم القربة و  دخل علي النيب صلى اهلل عليه :قال
للطرباىن وىف االحاد  . املعجم الكبريبذلك فقطعت فم القربة ألتمس الربكةوهم قائم 

له  ،عن جدة ،عن عبد الرمحن بن أيب عمرة ٢٩٧٢واملثاىن المحد بن اىب عاصم: 
دخل عليها وعندها  أم كبشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم :من األنصار يقال هلا

فقطعت فم القربة تبتغي فم رسول اهلل صلى قربة معلقة فشرب من القربة وهو قائم 
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. اهلل عليه وسلم

سلم دخل على أم و  ان النيب صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك ١٢٢٠٩ ❖
فقطعت أم سليم فم سليم ويف البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم قال 

 االمام امحد بن حنبل مسند. القربة فهو عندنا
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 تتبع الصحابة آلثار النبي صلى اهلل عليه وسلم
 كان ابن عمر يتتبع آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن نافع قال ٧٠٧٤ ❖
فنزل رسول اهلل صلى سلم ينزل فيه و  رسول اهلل صلى اهلل عليهسلم وكل منزل نزله و 

سلم حتت مسرة فكان ابن عمر جييء باملاء فيصبه يف أصل السمرة كي ال و  اهلل عليه
 ابن حبان صحيح. تيبس

 النبي صلى اهلل عليه وسلم يوزع شعره الشريف على الصحابة
سلم و  ملا رمى رسول اهلل صلى اهلل عليه :أنس بن مالك قال عن ٣٢6 ❖

مث دعا أبا طلحة األنصاري اجلمرة وحنر نسكه وحلق ناول احلالق شقه األمين فحلقه 
فأعطاه إياه مث ناوله الشق األيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه 

 :قال عن أنس بن مالك ٩١٢ :ي. سنن الرتمذيف مسلم وورد صحيح. بني الناس
سلم اجلمرة حنر نسكه مث ناول احلالق شقه األمين و  ملا رمى النيب صلى اهلل عليه

. سنن فحلقه فأعطاه أبا طلحة مث ناوله شقه األيسر فقال أقسمه بني الناس
أن رسول اهلل صلى  :عن أنس بن مالك ١٢٢٠ احلميدى: مسند يف وورد يالرتمذ

احلالق شقه األمين فحلقه مث ناوله  سلم ملا رمى اجلمرة وحنر نسكه ناولو  اهلل عليه
فحلقه مث ناوله أبا طلحة وأمره أن سلم شقه األيسر و  رسول اهلل صلى اهلل عليه

عن أنس  ١6٣ دالئل النبوة: يف واورده البيهقى. احلميدي مسند. يقسمه بني الناس
ناول  هديه ملا رمى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجلمرة وحنر) :قال ،بن مالك

وأمره أن  ،مث ناوله شقه األيسر فحلقه ،فناوله أبا طلحة ،احلالق شقه األمين فحلقه
 ١٢١١٣االمام امحد بن حنبل مسند ويف .دالئل النبوة البيهقى. (يقسم بني الناس

سلم مجرة العقبة وحنر هديه و  ملا رمى النيب صلى اهلل عليه :عن أنس وبن سريين قال
وأعطى احلالق شقه األمين فحلقه فأعطاه أبا حجم وأعطى احلجام وقال سفيان مرة 

 االمام امحد بن حنبل مسند. طلحة مث حلق األيسر فأعطاه الناس
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واحلالق حيلقه سلم و  لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس قال ٧5 ❖
. مسلم صحيح. ع شعرة إال يف يد رجلوأطاف به أصحابه فما يريدون أن تق

رأيت رسول اهلل صلى اهلل  :عن أنس قال ١٢٣٨6 همسند يف واورده امحد بن حنبل
واحلالق حيلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون ان تقع شعرة اال يف يد سلم و  عليه
 االمام امحد بن حنبل مسند. رجل
سلم رأسه مبىن و  ملا حلق رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس قال ١٣٧١٠ ❖

 أخذ شق رأسه األمين بيده فلما فرغ ناولين فقال يا أنس انطلق هبذا إىل أم سليم
فلما رأى الناس ما خصها به من ذلك تنافسوا يف الشق اآلخر هذا يأخذ الشيء 

دي منه وهذا يأخذ الشيء قال حممد فحدثته عبيدة السلماين فقال ألن يكون عن
. شعرة أحب ايل من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه األرض ويف بطنها

 االمام امحد بن حنبل مسند
 قلت لعبيدة عندنا من شعر النيب صلى اهلل عليه :عن ابن سريين قال ١6٨ ❖
ألن تكون عندي شعرة منه فقال . سلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنسو 

 البخارى صحيح. من الدنيا وما فيها أحب إيل
ملا حلق رأسه كان أبو طلحة سلم و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه عن انس ❖

 البخارى صحيح. أول من أخذ من شعره
  يعطرون طيبهم بشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم

سلم و  ملا أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك قال ١٢5٠5 ❖
أخذ أبو طلحة شعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء ان حيلق احلجام رأسه 

 االمام امحد بن حنبل مسند. به إىل أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه يف طيبها
 يستنصرون بشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم

عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة  5٢٩٩ ❖
إذا هي قلنوسة خلقة و  اطلبوها فلم جيدوها مث طلبوها فوجدوها :له يوم الريموك فقال
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ابتدر الناس و  فحلق رأسهسلم و  اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال خالد
هي و  نسوة فلم أشهد قتاالجوانب شعره فسبقتهم إىل ناصيته فجعلتها يف هذه القل

 ٢5١٢ دالئل النبوة: يف واورده البيهقى. املستدرك للحاكم .معي إال رزقت النصر
له يوم  أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة ،عن أبيه ،حدثنا عبد احلميد بن جعفر

. فإذا هي قلنسوة خلقة ،مث طلبوها فوجدوها ،فلم جيدوها. اطلبوها :الريموك فقال
الناس  اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر) :فقال خالد

فجعلتها يف هذه القلنسوة فلم أشهد قتاال وهي  جوانب شعره فسبقتهم إىل ناصيته
 للطرباىن: املعجم الكبري يف وورد. دالئل النبوة البيهقى. (معي إال رزقت النصر

عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم  :عن عبد احلميد بن جعفر ٣٨٠٤
اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خلقة  :اطلبوها فلم جيدوها فقال :الريموك فقال
فابتدر الناس سلم فحلق رأسه و  اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال خالد

 وهي جوانب شعره فسبقتهم إىل ناصيته فجعلتها يف هذه القلنسوة فلم أشهد قتاال
 للطرباىن املعجم الكبري .معي إال رزقت النصر

 يستشفون بشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم
أرسلين  :حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد اهلل بن موهب قال 555٧ ❖

من فضة فيه شعر  وقبض إسرائيل ثالث أصابع أهلي إىل أم سلمة بقدح من ماء
أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث سلم وكان إذا و  من شعر النيب صلى اهلل عليه

البخارى واورده  صحيح. ءخمضبه فاطلعت يف اجللجل فرأيت شعرات محرا إليها
عن عثمان بن موهب أنه دخل على  :١٩١٣ ١٠٠ همسند يف اسحق ابن راهوية

جلجل فيه من شعر النيب سلم فأخرجت له و  أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه
قد صبغ أمحر وكان إذا اشتكى أحد وأصابته عني سلم فإذا هو و  صلى اهلل عليه

إسحق إبن راهوية وىف دالئل النبوة  مسند. جاء بإناء فحصحصت له فشرب منه
من  كان عند أم سلمة جلجل  :قال ،عن عثمان بن عبد اهلل بن موهب للبيهقى:
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فكان إذا أصاب إنسانا  ،فيه من شعر النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فضة ضخم
بعثين أهلي  :قال. الرجل على وجهه مث ينضحه ،إليها فخضخضته فيهبعث  احلمى

وكان فيه شعرات  ،وأشار إسرائيل بثالث أصابع ،إليها فأخرجته فإذا هو هكذا
 دالئل النبوة البيهقى. محراء
دخلنا على أم سلمة  :عن عثمان بن عبد اهلل بن موهب قال ٧6٤ ❖

هذا  :سلم خمضوب حبناء فقالتو  فأخرجت لنا صرة فيها شعر النيب صلى اهلل عليه
 للطرباىن املعجم الكبري .سلمو  من شعر النيب صلى اهلل عليه

 وسلمصلى اهلل عليه  ريقه الشريفب يتبركون
سلم زمن احلديبية و  قال عروة عن املسور ومروان خرج النيب صلى اهلل عليه ❖

سلم خنامة إال وقعت يف كف رجل و  وما تنخم النيب صلى اهلل عليهفذكر احلديث 
 البخارى صحيح. منهم فدلك هبا وجهه وجلده

كان له بئر باملدينة يقال هلا   :عن أيب أسيد الساعدي اخلزرجي قال 5٨5 ❖
 .ويتيمن هباسلم فهو يبشر هبا و  بئر بضاعة قد بصق فيها النيب صلى اهلل عليه

 للطرباىن املعجم الكبري
 كنت عند النيب صلى اهلل عليه  :عن أيب موسى رضي اهلل عنه قال ٤٠٧٣ ❖
 سلم وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة ومعه بالل فأتى النيب صلى اهلل عليهو 
 فقال قد أكثرت علي. (أبشر)فقال له  ؟سلم أعرايب فقال أال تنجز يل ما وعدتينو 

رد البشرى فاقبال )من أبشر فأقبل على أيب موسى وبالل كهيئة الغضبان فقال 
ه ومج فيه مث قال مث دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيقاال قبلنا . (أنتما

فأخذا القدح ففعال فنادت أم . (رغا على وجوهكما وحنوركما وأبشرااشربا منه وأف)
صحيح البخارى ويف . ةفأفضال هلا منه طائفسلمة من وراء ستار أن أفضال ألمكما 

سلم و  كنت عند النيب صلى اهلل عليه  :عن أيب موسى قال :١6٤ مسلم صحيح
سلم و  وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة ومعه بالل فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه
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فقال له رسول اهلل صلى اهلل  ؟رجل أعرايب فقال أال تنجز يل يا حممد ما وعدتين
سلم أبشر فقال له األعرايب أكثرت علي من أبشر فأقبل رسول اهلل صلى اهلل و  عليه
سلم على أيب موسى وبالل كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبال و  عليه

ء سلم بقدح فيه ماو  أنتما فقاال قبلنا يا رسول اهلل مث دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه
فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه مث قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما وحنوركما 

فنادهتما أم سلم و  وأبشرا فأخذا القدح ففعال ما أمرمها به رسول اهلل صلى اهلل عليه
صحيح . سلمة من وراء السرت أفضال ألمكما مما يف إنائكما فأفضال هلا منه طائفة

كنت عند رسول اهلل صلى   :أيب موسى قال عن 55٨ بن حبان مسلم ويف صحيح
سلم نازال باجلعرانة بني مكة واملدينة ومعه بالل فأتى رسول اهلل صلى اهلل و  اهلل عليه

فقال له رسول اهلل  ؟أال تنجز يل يا حممد ما وعدتين :سلم رجل أعرايب فقالو  عليه
 :من البشرى قال لقد أكثرت علي :فقال له األعرايب (أبشر) :سلمو  صلى اهلل عليه

 :بالل كهيئة الغضبان فقالو  سلم على أيب موسىو  فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه
فدعا رسول اهلل  :قبلنا يا رسول اهلل قال :فقاال (إن هذا قد رد البشرى فاقبال أنتما)

اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ) :سلم بقدح فيه ماء مث قال هلماو  صلى اهلل عليه
سلم فنادتنا و  فأخذا القدح ففعال ما أمرمها به رسول اهلل صلى اهلل عليه (أو حنوركما

. أم سلمة من وراء السرت أن أفضال ألمكما يف إنائكما فأفضال هلا منه طائفة
 ابن حبان صحيح

سلم رمى مجرة و  رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أم جندب قالت ٣٨٧ ❖
العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو على دابة مث انصرف فتبعته امرأة من خثعم 

يا رسول اهلل إن هذا ابين وبقية أهلي وإن به بالء ال  :فقالتومعها صيب هلا به بالء 
ائتوين بشيء من ماء فغسل يديه ) :سلمو  يتكلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

. (اسقيه منه وصيب عليه منه فاستشفي اهلل له) :إياه فقال ومضمض فاه مث أعطاه
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث
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جمة سلم و  عقلت من النيب صلى اهلل عليه :عن حممود بن الربيع قال ٧٧ ❖
 البخارى صحيح. وأنا ابن مخس سنني من دلو جمها يف وجهي

ملا ولدت أم سليم قالت يل يا أنس انظر هذا الغالم  :عن أنس قال ١٠٩ ❖
. احلديث. سلم حينكهو  حىت تغدو به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليهفال يصينب شيئا 

 مسلم  صحيح
كان يؤتى بالصبيان سلم  و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عائشة ٢٧ ❖

 مسلم صحيح. فيربك عليهم وحينكهم
 غالم فأتيت به النيب صلى اهلل عليه ولد يل :عن أيب موسى قال ٨٤٠ ❖
ودفعه ايل وكان أكرب ولد أيب  سلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالربكةو 

 البخارى . االدب املفردموسى
أهنا محلت بعبد اهلل بن الزبري قالت  :عن أمساء رضي اهلل عنها ٣6٩٧ ❖

فخرجت وأنا متم فأتيت املدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء مث أتيت به النيب صلى اهلل 
فكان أول شيء سلم فوضعته يف حجره مث دعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه و  عليه

رك سلم مث حنكه بتمرة مث دعا له وبو  دخل جوفه ريق رسول اهلل صلى اهلل عليه
حدثين هشام بن عروة  6٣٣٠ . املستدرك للحاكميف البخارى وورد صحيح. عليه

خرجت أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما حني هاجرت إىل رسول  :عن أبيه قال
فأتت به النيب صلى هي حامل بعبد اهلل بن الزبري فنفسته و  سلمو  اهلل صلى اهلل عليه

 سلم فوضعه يف حجرةو  صلى اهلل عليه سلم ليحنكه فأخذه رسول اهللو  اهلل عليه
أيت بتمرة فمصها مث مضغها مث وضعها يف فيه فحنكه هبا فكان أول شيء دخل و 

 مث مسحه رسول اهلل صلى اهلل عليه :قالت سلمو  بطنه ريق رسول اهلل صلى اهلل عليه
حاد واملثاىن المحد بن اال يف وورد . املستدرك للحاكماحلديث مساه عبد اهللو  سلمو 

أهنا أتت النيب صلى ) ،عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما 5٣5اىب عاصم 
هبا حىت وجدوها  بابن الزبري حني وضعته فطلبوا مترة حىت حينكه ،اهلل عليه وسلم
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االحاد . وكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفحنكه 
 اىب عاصمواملثاىن المحد بن 

أن جده سنان بن  ،عن أبيه ،عن ابن سنان بن سلمة اهلمداين ٢5٢6 ❖
فتفل يف فيه  سلمة رضي اهلل عنه ولد يوم حنني فدعا به النيب صلى اهلل عليه وسلم

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. ومسح على وجهه ودعا له بالربكة
أيب عن حممد بن حدثنا عبد الرمحن بن عثمان بن إبراهيم ثنا  6٩٠٩ ❖

أقبلت بك حىت إذا كنت من املدينة بليلة أو ليلتني  :حاطب عن أمه أم مجيل قالت
طبخت لك طبيخا ففين احلطب فخرجت أطلب احلطب فتناولت القدر فانكفأت 

يا رسول  :سلم فقلتو  على ذراعك فقدمت الدينة فأتيت بك النيب صلى اهلل عليه
دعا بالربكة مث و  مسي بك فمسح على رأسك هو أول منو  اهلل هذا حممد بن حاطب

أذهب البأس رب الناس إشف أنت  :يقولو  جعل يتفل على يدكو  تفل يف فيك
فما قمت بك من عنده حىت  :الشايف ال شفاء إال شفاؤك ال يغادر سقما قالت

 ٧٢5 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم: يف وورد املستدرك للحاكم يدك.برئت 
أقبلت بك من أرض  :عن أمه أم مجيل بنت اجمللل قالت ،حاطبعن حممد بن 

 ،احلبشة حىت إذا كنت باملدينة على ليلة أو ليلتني طبخت لك طبيخا ففين احلطب
 ،فقدمت بك إىل املدينة ،على ذراعيك فتناولت القدر فانكفأت ،فذهبت أطلبه

 ،مد بن حاطبهذا حم ،يا رسول اهلل :فقلت ،فأتيت بك النيب صلى اهلل عليه وسلم
 ،فتفل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف فيك) :قالت ،وهذا أول من مسي بك

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم (ودعا لك ،ومسح على رأسك
أن جدته عمرية بنت مسعود أخربته  ،أخربين أيب جعفر بن حممود ٣٠٣٠ ❖

دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخواهتا وهن مخس يبايعنه فبايعنه  ،أهنا
فمضغ هلن قديدة مث ناوهلن القديدة فتقسمنها فمضغتها   وهو يأكل قديدا فوجدنه

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. كل واحدة منهن
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بإناء سلم دخل عليها ن فأيت و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن أم هاينء ٩٩٠ ❖
فقال  يا رسول اهلل إين كنت صائمة ولكين كرهت أن أرد سؤرك :فشرب فقلت

إن كان قضاء من رمضان فاقضيه يوما آخر وإن   :سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن  املعجم الكبري .كان تطوعا فاقضيه وإن شئت فال تقضيه

أنا قينت عائشة للنيب صلى اهلل  :عن أمساء بنت يزيد بن السكن قالت 6٣ ❖
سلم حىت أدخلتها عليه فلما دخلت عليه أتينا حبالب من لنب فشرب منه و  عليه

خذي من رسول اهلل  :سلم مث ناوله عائشة فأعرضت فقلتو  النيب صلى اهلل عليه
فجعلت أدير اإلناء ل سلم فأخذت منه فشربت مث ناولتين فشربت و  صلى اهلل عليه

املعجم  .احلديث. سلمو  الذي شرب منه رسول اهلل صلى اهلل عليه ألصادف املوضع
 للطرباىن الكبري

 يتبركون بوضوئه الشريف صلى اهلل عليه وسلم
فأخذت من وضوئه سلم و  توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن جابر قال ٢ ❖

 سنن الدارقطين. فصببته يف بئري
دفعت إىل النيب صلى  :عن عون بن أيب جحيفة ذكر عن أبيه قال ٣٣٧٣ ❖

سلم وهو باألبطح يف قبة وكان باهلاجرة خرج بالل فنادى بالصالة مث و  اهلل عليه
سلم فوقع الناس عليه يأخذون و  فأخرج فضل وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليهدخل 

عن أىب جحيفة  ١٨5 البخارى صحيح يف البخارى وبصيغة اخرى صحيح. منه
فجعل سلم باهلاجرة فأيت بوضوء فتوضأ و  خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال

 يف البخارى وبصيغة اخرى صحيح. الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به
رأيت رسول اهلل  :عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال ٣6٩ البخارى: صحيح

أخذ وضوء رسول اهلل صلى سلم يف قبة محراء من أدم ورأيت بالال و  صلى اهلل عليه
ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا متسح به سلم و  اهلل عليه

 صحيح ويف البخارى صحيح. ومن مل يصيب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه
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 أتيت النيب صلى اهلل عليه :نا عون بن أيب جحيفة عن أبيه قالحدث ٢٤٩ مسلم:
فخرج بالل بوضوئه فمن نائل سلم مبكة وهو باألبطح يف قبة له محراء من أدم قال و 

)حدثنا عون بن أيب  :٢5٠ وىف رواية اخرى ملسلم ايضا. مسلم صحيح. وناضح
سلم يف قبة محراء من أدم ورأيت و  جحيفة أن أباه رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه

الوضوء فمن أصاب منه شيئا متسح فرأيت الناس يبتدرون ذلك بالال أخرج وضوءا 
 يف مسلم واوردها النسائى صحيح. به ومن مل يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه

َفَة قَالَ  ١٣٧ سننه َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم بياْلَبْطَحاءي : َعْن َأيبي ُجَحيـْ َشهيْدُت النَّيبي
ْنُه َشْيًئاَوَأْخرََج بياَلٌل َفْضَل َوُضوئيهي فَابـَْتَدرَُه ا  مسند ويف ى. سنن النسائلنَّاُس فَنيْلُت مي

رأيت  :حدثين عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال ١٨٧٨٢ االمام امحد بن حنبل:
سلم ورأيت بالال خرج بوضوء ليصبه و  قبة محراء من آدم لرسول اهلل صلى اهلل عليه

أخذ من بلل يد فابتدره الناس فمن أخذ منه شيئا متسح به ومن مل جيد منه شيئا 
عن عون  ١٩٧ دالئل النبوة للبيهقى: يف االمام امحد بن حنبل وورد مسند. صاحبه

 ،دفعت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم) :قال ،ذكر عن أبيه ،بن أيب جحيفة
فأخرج فضل وضوء  مث دخل ،فخرج بالل فنادى بالصالة ،باهلاجرة باألبطح يف قبة

 دالئل النبوة البيهقىفوقف الناس عليه يأخذون منه ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عن أبيه قال رأيت رسول  :عن عون بن أيب جحيفة ١٢6٨ بن حبان: صحيح ويف

فرأيت الناس سلم يف قبة محراء ورأيت بالال أخرج وضوءة و  اهلل صلى اهلل عليه
 ٣٠٧للطرباىن  املعجم الكبري ويف ابن حبان صحيح. يبتدرون وضوءه يتمسحون

سلم يف قبة محراء و  أنه رأى النيب صلى اهلل عليه :عون بن أيب جحيفة عن أبيه عن
فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن فرأيت بالال أخرج وضوءه  :من أدم قال

. املعجم أصاب منه شيئا متسح به ومن مل يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه
 للطرباىن الكبري
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كنا عند رسول اهلل صلى   :اهلل عنه قال عن أيب قراد السلمي رضي ١٢55 ❖
. احلديث. فغمس يده فيه فتوضأ فتتبعناه فحسوناهاهلل عليه وسلم فدعا بطهور 

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم
فتوضأ رسول اهلل صلى كان يف املاء قلة   :عن عائذ بن عمرو قال ٢٠65٨ ❖

والسعيد يف أنفسنا من أصابه سلم يف قدح أو يف جفنة فنضحنا به قال و  اهلل عليه
 يف حنبل واورده الطرباىناالمام امحد بن  مسند. وال نراه إال قد أصاب القوم كلهم

سلم أيت و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عائذ بن عمرو ٣٤ املعجم الكبري
بقدح أو بعس ويف املاء قلة فتوضأ به مث أمر به فرش عليهم أو قال نضح عليهم 

 املعجم الكبري .والسعيد يف أنفسنا من أصابه قال وأراه قد أصاهبم كلهمقال 
 للطرباىن

جاء رسول اهلل صلى  :عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابرا يقول ١٩١ ❖
. وصب علي من وضوئه فعقلتسلم يعودين وأنا مريض ال أعقل فتوضأ و  اهلل عليه
 البخارى صحيح

خاليت إىل رسول اهلل صلى اهلل عن السائب بن يزيد قال ذهبت يب  ٣٣٤٨ ❖
فمسح رأسي ودعا يل بالربكة سلم فقالت يا رسول اهلل إن ابن أخيت وقع و  عليه

 البخارى: صحيح يف وبصيغة اخرى. البخارى صحيح. وتوضأ فشربت من وضوئه
سلم و  ذهبت يب خاليت إىل النيب صلى اهلل عليه :عن السائب بن يزيد قال ١٨٧

فمسح رأسي ودعا يل بالربكة مث توضأ فقالت يا رسول اهلل إن ابن أخيت وجع 
عن السائب بن  ١١١ مسلم: صحيح ويف البخارى صحيح. فشربت من وضوئه

سلم فقالت يا رسول اهلل و  ذهبت يب خاليت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :يزيد يقول
. احلديث. توضأ فشربت من وضوئهفمسح رأسي ودعا بالربكة مث إن ابن أخيت وجع 

 مسلم  صحيح
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 وسلميلتمسون منه البركة والدعاء صلى اهلل عليه 
سلم مكة و  ملا فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن الوليد بن عقبة قال ٤٠6 ❖

املعجم  .احلديث. جعل أهل مكة يأتونه بصبياهنم فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم
عن الوليد بن  5٢6 االحاد واملثاىن: يف للطرباىن وارده امحد ابن اىب عاصم الكبري

ملا فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة  :عقبة بن أيب معيط رضي اهلل عنه قال
فيمسح  ،أهل مكة يأتون بصبياهنم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،جعل

 بن اىب عاصماالحاد واملثاىن المحد . رءوسهم ويدعو هلم
ابن أربع وتسعني رأيت السائب بن يزيد  :عن اجلعيد بن عبد الرمحن ٣٣٤٧ ❖

جلدا معتدال فقال قد علمت ما متعت به مسعى وبصري إال بدعاء رسول اهلل صلى 
إن خاليت ذهبت يب إليه فقالت يا رسول اهلل إن ابن أخيت شاك فادع  سلمو  اهلل عليه

 666 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. البخارى صحيح. اهلل له قال فدعا يل
 ،يعين النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ذهبت يب أمي إليه) :عن عمرو بن حريث قال

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. (فدعا يل بالرزق
 يتربكون بدعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ألوالدهم ❖
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أرسله يف حاجة فلما  ،عن أنس ١٩6٣ ❖

يا رسول اهلل ادع ألنس  :ذهب مث رجع رأت أم سليم البشر يف وجهه فقالت له
يا ذا األذنني فما زال يدعو اهلل عز وجل يل ) :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ده وبارك له اللهم أكثر ماله وول):يف أمر آخريت حىت رضيت ورضيت أم سليم فقال
 اآلحاد واملثاين المحد بن أيب عاصم. (فيه
دخلت على النيب صلى اهلل  :رضي اهلل عنها قالت ،عن أم سليم ١٩٧٧ ❖

فقلت يا رسول اهلل إن  :ما أبايل أن ال يزيد قالت :فدعا يل حىت قلتعليه وسلم 
خادمك أنس بن مالك رضي  :فقالت (من هو) :ألهلي منزلة خاصة عندي فقال

فكان فيما دعا لك يومئذ أن فدعا لك حىت ما أبايل أن ال يزيد  :اهلل عنه قالت
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أحدا نال من لني العيش ما نلته  فما أعلم :قال أنس (اللهم ارزقه ماال وولدا) :قال
ولقد دفنت بكفي هاتني مائة ال أقول لكم من ولد ولد وال  ،واهلل عز وجل حممود

 اآلحاد واملثاين المحد بن أيب عاصم. سقط
حدثين يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو ابن  ٨١5 ❖

أيت بعبد الرمحن بن عبد وأخيه عبد اهلل بن  :عن أبيه قال ،أخي عبد الرمحن بن عبد
فمسح رسول اهلل صلى اهلل  ،أتت هبما أمه ،عبد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. لم على رءوسهما ودعا هلماعليه وس
كنت عند النيب   :عن حممد بن سريين عن امرأة يقال هلا رمحا قالت ٧٠٨ ❖

يا رسول اهلل ادع اهلل يل فيه  :إذ جاءته امرأة بابن هلا فقالتسلم و  صلى اهلل عليه
 :قالت ؟منذ أسلمت :سلمو  فإنه قد تويف يل ثالثة قال النيب صلى اهلل عليه بالربكة

للطرباىن وىف االحاد واملثاىن المحد بن اىب  املعجم الكبري .جنة حصينة :نعم فقال
كنت عند   :رجاء قالت :يقال هلا ،عن امرأة ،عن حممد بن سريين ٢٩٢٠ عاصم:

ادع اهلل يل  ،يا رسول اهلل :فجاءته امرأة بابن هلا فقالتالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
. (جنة حصينة) :فإنه أخو ثالثة دفنتهم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه بالربكة

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم
وكان قد أدرك النيب  :عن زهرة بن معبد عن جده عبد اهلل بن هشام ٢٣6٨ ❖

 اهلل عليهوذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل رسول اهلل صلى سلم و  صلى اهلل عليه
فكان  فمسح رأسه ودعا له. (هو صغري)سلم فقالت يا رسول اهلل بايعه فقال و 

فيلقاه ابن عمر وابن خيرج به جده عبد اهلل بن هشام إىل السوق فيشرتي الطعام 
سلم قد دعا لك و  الزبري رضي اهلل عنهم فيقوالن له أشركنا فإن النيب صلى اهلل عليه

 صحيح. فرمبا أصاب الراحلة كما هي فيبعث هبا إىل املنزل بالربكة فيشركهم
 أي يرحبها بتمامها  (أصاب الراحلة كما هي). البخارى
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أصرم أتى  :عن أسامة بن أخدري أن رجال من بين شقرة يقال له ١١٠٢ ❖
إين  ،يا رسول اهلل :فقالفاشرتاه  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم بعبد له حبشي

 ،أصرم :فقال ،(؟ما امسك أنت) :فقال ،اشتهيت أن تسميه وأن تدعو فيه بالربكة
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. (بل أنت زرعة) :قال

 يتبركون بمالبسه الشريفة صلى اهلل عليه وسلم
إين جاءت امرأة بربدة قالت يا رسول اهلل  :عن سهل بن سعد قال 5٤٧٣ ❖

سلم حمتاجا إليها و  ل اهلل صلى اهلل عليهأكسوكها فأخذها رسو نسجت هذه بيدي 
فخرج إلينا وإهنا إلزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول اهلل اكسنيها قال 

فجلس ما شاء اهلل يف اجمللس مث رجع فطواها مث أرسل هبا إليه فقال له القوم . (نعم)
واهلل ما سألتها إال فقال الرجل ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه ال يرد سائال 

 البخارى وبصيغة اخرى صحيح. قال سهل فكانت كفنه. لتكون كفين يوم أموت
أن امرأة جاءت النيب صلى  :عن سهل رضي اهلل عنه ١٢١٨ البخارى: صحيح يف

قالوا الشملة قال  ؟سلم بربدة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما الربدةو  اهلل عليه
سلم و  فأخذها النيب صلى اهلل عليه بيدي فجئت ألكسوكها قالت نسجتها. نعم

حمتاجا إليها فخرج إلينا وإهنا إزاره فحسنها فالن فقال اكسينها ما أحسنها قال 
سلم حمتاجا إليها مث سألته وعلمت و  القوم ما أحسنت لبسها النيب صلى اهلل عليه

كون كفين قال سهل فكانت  قال إين واهلل ما سألته أللبسها إمنا سألته لتأنه ال يرد 
عن سهل بن  ٢٢٨٧6 ه:مسند يف البخارى واورده امحد بن حنبل صحيح. كفنه

سلم بربدة من سوجة فيها و  أن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه :سعد الساعدي
فأخذها  افقالت يا رسول اهلل نسجت هذه بيدي فجئت هبا ألكسوكهحاشيتاها 

سلم حمتاجا إليها فخرج علينا وإهنا إلزاره فجسها فالن بن و  النيب صلى اهلل عليه
فالن رجال مساه فقال ما أحسن هذه الربدة اكسنيها يا رسول اهلل قال نعم فلما 
دخل طواها وأرسل هبا إليه فقال له القوم واهلل ما أحسنت كسيها رسول اهلل صلى 
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فقال واهلل ه ال يرد سائال سلم حمتاجا إليها مث سألته إياها وقد علمت أنو  اهلل عليه
إين ما سألته أللبسها ولكن سألته إياها لتكون كفين يوم أموت قال سهل فكانت  

 :املعجم الكبري يف االمام امحد بن حنبل واوردها الطرباىن مسند. كفنه يوم مات
أقبلت امرأة إىل رسول اهلل بربدة  :عن أيب حازم عن سهل بن سعد أنه قال 5٧5١
سلم منها وبه و  فقبلها رسول اهلل صلى اهلل عليه عملت هذه لك بيدي :فقالت

فأعطاه  (نعم) :أكسنيها فقال :حاجة إليها فاتزرها مث خرج فقال رجل من أصحابه
سلم إليها و  قد رأيت حاجة رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقلت للرجل :إياه قال سهل

قد رأيت ما رأيتم ولكن أردت أن أخبأها حىت أكفن فيها فكفن  :فقالمث سألتها 
عن سهل بن سعد  5٧٨5 للطرباىن وىف رواية اخرى للطرباىن: املعجم الكبري .فيها
بارسول اهلل  :فقالت سلم بربدةو  جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال

حمتاجا اليها فلبسها سلم و  فأخذها رسول اهلل صلى اهلل عليه جئت أكسوك هذه
 :يارسول اهلل ما أحسن هذه فاكسنيها فقال :فرآها عليه رجل من أصحابه فقال

ما أحسنت  :سلم المة أصحابه فقالواو  فلما قام رسول اهلل صلى اهلل عليه (نعم)
سلم أخذها حمتاجا إليها مث ساهلل إياها وقد و  حني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه

واهلل ما محلين على ذلك إال رجوت بركتها  :قالشيئا فيمنعه عرفت أنه ال يسال 
 للطرباىن املعجم الكبري .سلم لعلي أكفن فيهاو  حني لبسها رسول اهلل صلى اهلل عليه

رأيت رجال ببخارى على بغلة بيضاء  :عن عبد اهلل بن سعد قال ٢٤٠٧ ❖
االحاد . وسلمكسانيها رسول اهلل صلى اهلل عليه   :عليه عمامة خز سوداء فقال

 واملثاىن المحد بن اىب عاصم
قرة بن هبرية القشريي رضي اهلل عنه أنه أتى النيب  :عن رجل يقال له ١٣٣٢ ❖

إنه كان يل ربات وأرباب نعبدهن من دون اهلل عز وجل  :صلى اهلل عليه وسلم فقال
فبعثك اهلل تبارك وتعاىل فدعوناهن فلم جينب وسألناهن فلم يعطني وجئناك فهدانا 

أفلح من رزق لبا أفلح من رزق ) :اهلل عز وجل بك فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
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االحاد . اكسين ثوبني من ثيابك قد لبستهما فكساه ،يا رسول اهلل) :فقال. (لبا
عن رجل من بين قشري  للطرباىن: املعجم الكبري يف واملثاىن المحد بن اىب عاصم وورد

يا رسول اهلل اكسين  :فقالسلم و  أنه أتى النيب صلى اهلل عليه :يقال له قرة بن هبرية
 للطرباىن املعجم الكبري .ثوبني من ثيابك قد لبستهما فكساه

ملا كان مرض عبد اهلل بن أيب الذي مات فيه  :قال ابن عباس ١١5٩٨ ❖
قد فهمت ما  :فقال عبد اهللسلم فتكلما بكالم بينهما و  جاءه النيب صلى اهلل عليه

سلم يف و  فكفنه النيب صلى اهلل عليه وصل عليتقول امنن علي فكفين يف قميصك 
واهلل أعلم اي صالة كانت وما خادع  :قميصه ذلك وصلى عليه قال ابن عباس

 للطرباىن املعجم الكبري .سلم إنسانا قطو  حممد صلى اهلل عليه
دخل جرير بن عبد اهلل  :عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال ٧٧٩١ ❖

عنده أصحابه وضن كل رجل و  سلمو  رضي اهلل عنه على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وجهه و  سلم رداءه فألقاه إليه فتلقاه بنحرهو  اهلل عليهفأخذ رسول اهلل صلى مبجلسه 

 . املستدرك للحاكماحلديث وضعه على عينيهو  فقبله
دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما  :عن أيب بردة قال ٣٤ ❖

قال فأقسمت باهلل إن رسول اهلل صلى  يصنع باليمن وكساء من اليت يسموهنا امللبدة
دالئل  يف مسلم واورده البيهقى صحيح. يف هذين الثوبني سلم قبضو  اهلل عليه
يصنع باليمن  أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما :عن أيب بردة قال ٣٢66النبوة: 

من هذين قبض رسول اهلل صلى اهلل  :فقالت ،وكساء من هذه اليت تدعوهنا امللبدة
 دالئل النبوة البيهقى. وسلم عليه
أخرجت إىل أمساء جبة من طيالسة  :أمساء قال حدثنا عبد اهلل موىل ٣٤٨ ❖

هذه جبة رسول اهلل صلى  عليها لبنة شرب من ديباج وان فرجيها مكفوفان به فقالت
 البخارى  االدب املفرد .سلم كان يلبسها للوفود ويوم اجلمعةو  اهلل عليه
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أهنا أخرجت إليه جبة طيالسة  :عن عبد اهلل موىل أمساء بنت أيب بكر ٢6٤ ❖
سلم فلما قبض كانت عند و  هذه جبة رسول اهلل صلى اهلل عليه :من ديباج فقالت

 .عائشة فلما قبضت عائشة أخذهتا فهي عندي تغسلها للمريض يستشفى هبا
 للطرباىن املعجم الكبري

  :أهناأخرجت جبة مزرورة بالديباج فقالتعن أمساء بنت أيب بكر  ٢66 ❖
 للطرباىن . املعجم الكبريسلم يلبس هذه يف احلربو  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه

أن النيب صلى اهلل عن حممد بن إسحاق بن يسار يف قصة التبوك  ٣٢٧١ ❖
فاشرتاه أبو  ،عليه وسلم أعطى أهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب هلم أمانا هلم

 النبوة البيهقى دالئلالعباس عبد اهلل بن حممد بثالمثائة دينار 
 جسده الشريفاإلهداء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم واللصق بيتبركون ب

أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا كان يهدي  :عن أنس ١٢66٩ ❖
سلم و  سلم اهلدية من البادية فيجهزه رسول اهلل صلى اهلل عليهو  للنيب صلى اهلل عليه

سلم ان زاهرا باديتنا وحنن حاضروه وكان و  اهلل عليهإذا أراد أن خيرج فقال النيب صلى 
سلم و  سلم حيبه وكان رجال دميما فاتاه النيب صلى اهلل عليهو  النيب صلى اهلل عليه

يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره فقال الرجل أرسلين من هذا 
ق ظهره بصدر النيب فجعل ال يألو ما ألصسلم و  فالتفت فعرف النيب صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل مسند. احلديث. سلم حني عرفهو  صلى اهلل عليه
عن عمرو بن رافع: أن الشريد بينما هو ميشي بني مىن والشعب يف  ٧٢5٩ ❖

وإذا وقع ناقة خلفي فالتفت  :سلم اليت حج قالو  حجة رسول اهلل صلى اهلل عليه
أال  :نعم قال :قلت ؟الشريد :فقال سلم فعرفينو  فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه

قال ما يب إعياء وال لغوب ولكن بلى يا رسول اهلل  :قلت ؟أمحلك خلفي يا شريد
 للطرباىن املعجم الكبري .سلمو  التمس الربكة يف مركيب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
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 يتبركون بطعامه واالكل معه صلى اهلل عليه وسلم
 :قالت ،عن موالهتا أم إسحاق ،دينارحدثتين أم حكيم بنت  ٢٩٢٣ ❖

 :دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بيت حفصة فأيت بثريد وخبز وحلم فقال
كنت أشتهي أن آكل من طعام رسول اهلل صلى اهلل   :هلمي يا أم إسحاق قالت

رفعته إىل  فلما أخذت العرق فناولين عرقا :قالت عليه وسلم فأكلت ونسيت صومي
ما لك يا أم  :ذكرت صومي فبقيت ال أستطيع أرفعها وال أضعها فقالفمي مث 
 ،حني شبعت :إين كنت صائمة ونسيت صومي فقال ذو اليدين :فقلت ؟إسحاق

بل هو رزق ساقه اهلل إليك ضعي العرق  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. وصومي بقية يومك

سلم و  أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :هريرة رضي اهلل عنه قالعن أيب  ٣ ❖
بتمرات قد صفيتهن يف يدي فقلت يا رسول اهلل أدع اهلل يل فيهن بالربكة فدعا يل 

فقال إذا أردت أن تأخذ شيئا فأدخل يدك وال تنثره نثرا قال أبو هريرة  فيهن بالربكة
 قال فكنا نأكل منه ونطعم فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا يف سبيل اهلل

إسحق إبن  مسند. وكان يف حقوي حىت انقطع مين ليايل عثمان رضي اهلل عنه
  راهوية

 يتبركون ببوله ودمه الشريف صلى اهلل عليه وسلم
هو حيتجم و  سلمو  عن عبد اهلل بن الزبري أنه أتى النيب صلى اهلل عليه 6٣٤٣ ❖

فلما برزت يا عبد اهلل اذهب هبذا الدم فاهرقه حيث ال يراك أحدا  :فلما فرغ قال
فلما رجعت إىل النيب  سلم عمدت إىل الدم فحسوتهو  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه

جعلته يف مكان ظننت أنه  :قال ؟ما صنعت يا عبد اهلل :سلم قالو  صلى اهلل عليه
من أمرك أن تشرب الدم : و نعم قال :قلت ؟فلعلك شربته :خاف على الناس قال

وىف كتاب االحاد واملثاىن  . املستدرك للحاكمويل للناس منكو  ويل لك من الناس
عن عبد اهلل بن الزبري أنه أتى النيب صلى اهلل عليه  5٤٠ المحد بن اىب عاصم:
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حىت ال يراه  اذهب هبذا الدم فأهرقه ،يا عبد اهلل) :فلما فرغ قال وسلم وهو حيتجم
يا عبد ) :فقال ،عمد إىل الدم فشربه ،برز عن النيب صلى اهلل عليه وسلمفلما  (أحد

 :قال ،جعلته يف أخفى مكان ظننت أنه خيفى على الناس :قال (؟اهلل ما صنعت
وويل لك من  ،ويل للناس منك ؟ومل شربت الدم) :قال ،نعم :قال (؟لعلك شربته)

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. (الناس
شج رسول اهلل صلى اهلل  :أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال عن 6٣٨6 ❖

أيب مالك بن سنان فلحس الدم عن وجهه سلم يف وجهه يوم أحد فتلقاه و  عليه
سلم من سره أن ينظر إىل من خالط دمي و  فقال النيب صلى اهلل عليه بفمه مث ازدرده

 ١١٣5 وة للبيهقي:وىف دالئل النب . املستدرك للحاكمفلينظر إىل مالك بن سنان
ملا جرح النيب صلى  ،عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أيب سعيد اخلدري

 :فقال ،جمه :فقيل له ،والح أبيض ،اهلل عليه وسلم يوم أحد مص جرحه حىت أنقاه
من أراد أن ) :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،مث أدبر يقاتل ،ال واهلل ال أجمه أبدا

 دالئل النبوة البيهقى وورد. (فاستشهد ،إىل هذا رجل من أهل اجلنة فلينظرينظر إىل 
عن أم عبد الرمحن بنت أيب سعيد حتدث عن  5٤٣٠ للطرباىن: املعجم الكبري يف

فاستقبله مالك سلم يوم أحد و  أصيب وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه :أبيها أنه قال
من أحب أن ينظر إىل من ) :سلمو  بن سنان فمص جرح رسول اهلل صلى اهلل عليه

للطرباىن وىف االحاد  املعجم الكبري .(خالط دمي دمه فلينظر إىل مالك بن سنان
أصيب وجه ) :عن أيب سعيد اخلدري قال ١٨٤٧ واملثاىن المحد بن اىب عاصم:

فاستقبله مالك بن سنان فملخ الدم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد 
 :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث ازدرده 

االحاد . (إىل مالك بن سنان من أحب أن ينظر إىل من خالط دمي دمه فلينظر)
 . واملثاين المحد بن أيب عاصم



 

 

 

31 

سلم و  اهلل عليهعن برية بن عمر بن سفينة موىل رسول اهلل صلى  6٤٣٤ ❖
خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطري  :احتجم فقال :عن أبيه عن جده قال

 للطرباىن . املعجم الكبريمث ذكرت ذلك له فضحك والناس فتغيبت فشربته
تين حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة ]عن أمها حدث :عن ابن جريج قال ٤٧٧ ❖

سلم يبول يف قدح عيدان مث يرفع حتت سريره و  كان النيب صلى اهلل عليه  :[ قالتأهنا
فبال فيه مث جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال المرأة يقال هلا بركة كانت 

 :قالت ؟أين البول الذي كان يف القدح :ختدم أم حبيبة جاءت هبا من أرض احلبشة
للطرباىن وىف االحاد  . املعجم الكبريلقد احتظرت من النار حبظار :فقال شربته

أن النيب  ،عن أمها ،عن حكيمة بنت أميمة ٢٩5١ واملثاىن المحد بن اىب عاصم:
ان له قدح من عيدان يبول فيه مث يوضع حتت سريره فجاءت صلى اهلل عليه وسلم ك

فطلبه النيب صلى اهلل بركة جاءت مع أم حبيبة من احلبشة فشربته  :امرأة يقال هلا
لقد احتضريت من النار  :شربته بركة فسأهلا فقالت شربته فقال :عليه وسلم فقالوا

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. جنة أو هذا معناه :حبضار أو قال
 يتبركون بعرقه الشريف صلى اهلل عليه وسلم 

سلم فقال و  دخل علينا النيب صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك قال ٨٣ ❖
بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النيب صلى عندنا فعرق وجاءت أمي 

قالت هذا عرقك جنعله يف  ؟سلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعنيو  اهلل عليه
 مسلم صحيح. طيبنا وهو من أطيب الطيب

كان النيب صلى اهلل   :عن أنس بن مالك قال ٨٤ وىف رواية اخرى ملسلم: ❖
على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم سلم يدخل بيت أم سليم فينام و  عليه

سلم نام يف بيتك على و  فنام على فراشها فأتيت فقيل هلا هذا النيب صلى اهلل عليه
فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدمي على الفراش ففتحت 

 فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف قواريرها ففزع النيب صلى اهلل عليهعتيدهتا 
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يا أم سليم فقالت يا رسول اهلل نرجو بركته لصبياننا قال  ؟سلم فقال ما تصنعنيو 
أن  :عن أنس عن أم سليم ٨5وىف رواية اخرى ملسلم: . مسلم صحيح. أصبت

سلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان  و  النيب صلى اهلل عليه
 الطيب والقوارير فقال النيب صلى اهلل عليهكثري العرق فكانت جتمع عرقه فتجعله يف 

 مسند وىف. مسلم صحيح. قالت عرقك أدوف به طييب ؟سلم يا أم سليم ما هذاو 
سلم يدخل بيت و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أنس قال ٢٠٧٨ الطيالسى:

أم سليم وينام على فراشها وليست مث قال فأتته يوما فقيل هلا هو ذا رسول اهلل 
سلم على فراشك فانتهت اليه وقد عرق شديدا وذلك يف احلر و  اهلل عليهصلى 

فاستيقظ رسول اهلل  فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من العرق فتجعله يف القارورة
 قالت يا رسول اهلل بركتك جنعله يف طيبناسلم فقال ما تصنعني و  صلى اهلل عليه

السي وىف رواية دالئل الطي مسند. سلم أصبتو  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
 فقال ،دخل علينا النيب صلى اهلل عليه وسلم) :قال ،عن أنس ٢١6النبوة للبيهقى: 

فاستيقظ النيب صلى اهلل  ،العرق فجعلت تسلت وجاءت أمي بقارورة ،فعرق ،عندنا
هذا عرق جنعله  :قالت (؟ما هذا الذي تصنعني ،يا أم سليم) :فقال ،عليه وسلم

دالئل النبوة  يف دالئل النبوة البيهقى وىف رواية اخرى. وهو أطيب الطيب ،لطيبنا
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يأتيها  ،عن أم سليم ،عن أنس ٢١٧للبيهقى: 

فكانت جتمع عرقه  ،وكان كثري العرق ،فيقيل عليه عندها فتبسط له نطعا فيقيل
ما  ،يا أم سليم) : عليه وسلمفقال النيب صلى اهلل ،فتجعله يف الطيب والقوارير

ورواه االمام امحد بن  دالئل النبوة البيهقى. به طييب عرقك أدوف :قالت (؟هذا
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أنس بن مالك قال ١٢٠١٩ ه:مسند يف حنبل

فتأخذ من عرقه فتجعله يف سلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه و 
االمام امحد بن حنبل وىف رواية اخرى  مسند. له اخلمرة فيصلي عليهاطيبها وتبسط 

سلم و  دخل علينا النيب صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك قال ١٢٤١٩ :هسندمب
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فاستيقظ النيب  وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهافقال عندنا فعرق 
قالت هذا عرقك جنعله سلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعني و  صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل وىف رواية اخرى مسند. يف طيبنا وهو من أطيب الطيب
كان النيب   :عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس قال ١٣٣٣٤ ه:مبسند

سلم يدخل على بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال و  صلى اهلل عليه
سلم و  فأتيت فقيل هلا هذا النيب صلى اهلل عليه فجاء ذات يوم فنام على فراشها

نائم يف بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدمي 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف على الفراش قال ففتحت عتيدها قال 

يا رسول سلم فقال ما تصنعني يا أم سليم قالت و  ففزع النيب صلى اهلل عليه قواريرها
. سنن االمام امحد بن حنبل وىف مسند.  نرجو بركته لصبياننا قال أصبتاهلل

َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم اْضَطَجَع َعَلى  َعْن أََنسي ْبني َماليك   5٣٨6 ى:النسائ َأنَّ النَّيبي
ُّ َصلَّى اللَُّه فـََنشََّفْتُه َفَجَعَلْتُه َنْطع  فـََعريَق فـََقاَمْت أُمُّ ُسَلْيم  إيىَل َعَرقيهي  يفي قَاُرورَة  فـََرآَها النَّيبي

َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل َما َهَذا الَّذيي َتْصَنعينَي يَا أُمَّ ُسَلْيم  قَاَلْت َأْجَعُل َعَرَقَك يفي طيييبي 
ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َك النَّيبي  ىسنن النسائ .َفَضحي
 صلى اهلل عليه وسلم يتحنطون عند الموت بعرق النبي

أن أم سليم كانت تبسط للنيب  :حدثين أيب عن مثامة عن أنس 5٩٢5 ❖
سلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع قال فإذا نام النيب صلى و  صلى اهلل عليه

أخذت من عرقه وشعره فجمعته يف قارورة مث مجعته يف سك قال سلم و  اهلل عليه
يل أن جيعل يف حنوطه من ذلك السك فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إ

ثنا حيىي  ٧١5 للطرباىن: املعجم الكبري ويف البخارى صحيح. قال فجعل يف حنوطه
فجعل يف حنوطه سكة أو سك تويف أنس بن مالك  :بن أيوب عن محيد قال

 للطرباىن . املعجم الكبريسلمو  ومسكة فيها من عرق رسول اهلل صلى اهلل عليه
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 في الدنيا واآلخرة صلى اهلل عليه وسلم بعصا النبييتبركون 
دعاين رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن عبد اهلل بن أنيس ١٣٩٢ ❖

أو  ،وهو بنخلة ،إنه بلغين أن ابن نبيح اهلذيل جيمع الناس ليغزوين) :فقال ،وسلم
فلما قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وذكر احلديث، (بعرنة فأته فاقتله

مث قام يب رسول  (صدقت) :قال. قد قتلته يا رسول اهلل :قلت (أفلح الوجه) :قال
أمسك هذه عندك ) :فقال ،فأعطاين عصا ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدخل يب بيته

ما هذه العصا معك يا عبد  :؛ فقالوافخرجت هبا على الناس (يا عبد اهلل بن أنيس
وأمرين أن أمسكها  ،أعطانيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قلت ؟اهلل بن أنيس

يا رسول  :فقلت ،فرجعت إليه :قال ؟أفال ترجع إليه فتسأله عن ذلك :قالوا. عندي
إن أقل الناس  ،آية بيين وبينك يوم القيامة) :قال ؟مل أعطيتين هذه العصا ،اهلل

حىت إذا مات كان قد  ،فقرهنا عبد اهلل بسيفه فلم تزل معه :قال (املتخصرون يومئذ
 دالئل النبوة البيهقى. مجيعا فدفنا ،أمر هبا فضمت معه يف كفنه

قدمت املدينة فلقيين عبد اهلل بن سالم فقال يل  :عن أيب بردة قال 6٩١٠ ❖
سلم وتصلي و  انطلق إىل املنزل فأسقيك يف قدح شرب فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه

فانطلقت معه فأسقاين سويقا . سلمو  يف مسجد صلى فيه النيب صلى اهلل عليه
 البخارى صحيح. وأطعمين مترا وصليت يف مسجده

هلما  أخرج إلينا أنس نعلني جرداوين :حدثنا عيسى بن طهمان قال ٣٢6٩ ❖
. أهنما نعال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن أنس  ،فحدثين ثابت بعد :قباالن قال

 النبوة البيهقىدالئل 
 يتبركون بقدح النبي صلى اهلل عليه وسلم

رأيت قدح النيب صلى اهلل عليه وسلم عند  :عن عاصم األحول قال ٣٢٧٠ ❖
هو قدح جيد عريض من  :فسلسله بفضة قال ،وكان قد تصدعأنس بن مالك 

لقد سقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذا القدح أكثر  :قال أنس ،نضار
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فأراد أنس أن  ،وقال ابن سريين إنه كان فيه حلقة من حديد :قال وكذامن كذا 
ال تغرين شيئا صنعه  :فقال له أبو طلحةجيعل مكاهنا حلقة من ذهب أو فضة 

 دالئل النبوة البيهقى. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرتكه
 أقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه. احلديث :عن سهل بن سعد قال 5٧٩٢ ❖
اسقنا يا أبا ) :يومئذ حىت جلس يف سقيفة بين ساعده هو وأصحابه مث قالسلم و 

فاخرج لنا سهل  :فأخرجت هلم هذا القدح فسقيتهم فيه قال أبوحازم :قال (سعد
. ذلك القدح فشربنا فيه مث استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل فوهبه له

 للطرباىن املعجم الكبري
سلم و  رأيت عند أنس قدح النيب صلى اهلل عليه :عن عاصم قال ١٢٤٣٣ ❖

  االمام امحد بن حنبل مسند. فيه ضبة من فضة
كنت   :خمضب من صفر فقالتعن زينب بنت جحش أهنا كان هلا  ١٣٩ ❖

 للطرباىن . املعجم الكبريسلمو  أرجل فيه رأس رسول اهلل صلى اهلل عليه
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 الثاينالباب 

 ويعظمونه يجلونه
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 يقرعون بابه باالظافير صلى اهلل عليه وسلم 
أن أبواب النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت  عن أنس بن مالك: ١٠٨٠ ❖

 . االدب املفرد البخارىتقرع باألظافري
مل يكن شخص أحب إليهم من رسول  عن محيد عن أنس قال: ٢٧5٤ ❖

. اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته لذلك
 سنن الرتمذي

عن املسور بن خمرمة: خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زمن  ٢5٨١ ❖
احلديبية. وذكر احلديث بطوله حىت قال: مث إن عروة جعل يرمق أصحاب النيب 

لى اهلل عليه وسلم بعينه قال فواهلل ما تنخم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خنامة ص
إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده وما حيدون إليه 

حابه فقال أي قوم واهلل لقد وفدت على امللوك أصالنظر تعظيما له فرجع عروة إىل 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي واهلل إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم حممدا واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت يف  
كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا 

قتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده وما حيدون إليه النظر تعظيما ي
 صحيح البخارىله. احلديث. 

كنا إذا حضرنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم طعاما   عن حذيفة قال: ١٠٢ ❖
. احلديث. مل نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيضع يده

َعْن َخْيَثَمَة َعْن َأىبي ُحَذيـَْفَة َعْن ُحَذيـَْفَة  ٣٧6٨داؤود:  صحيح مسلم وىف سنن اىب
َطَعاًما ملَْ َيَضْع َأَحُدنَا َيَدُه  قَاَل ُكنَّا إيَذا َحَضْرنَا َمَع َرُسولي اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم

 احلديث. سنن ايب داؤود َحىتَّ يـَْبَدأَ َرُسوُل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم.
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كنا إذا   نا احلسني بن واقد عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال:أخرب  ٤١5 ❖
املستدرك  .قعدنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له

 للحاكم
كنا إذا أتينا رسول اهلل   عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال: ٧٨٠ ❖

 لسيمسند الطياصلى اهلل عليه وسلم جلسنا حيث ننتهي. 
كان سلمان يف عصابة يذكرون اهلل فمر   عن سلمان الفارسي قال: ٤١٩ ❖

هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاءهم قاصدا حىت دنا منهم فكفوا عن 
ما كنتم تقولون فإين رأيت  احلديث إعظاما لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال:

 املستدرك للحاكم .الرمحة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها
عن سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال: مر النيب صلى اهلل عليه  ٢٧٤٣ ❖

ينتضلون فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )ارموا بين وسلم على نفر من أسلم 
إمساعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بين فالن(. قال فأمسك أحد الفريقني 

 عليه وسلم )ما لكم ال ترمون(. قالوا كيف نرمي بأيديهم فقال رسول اهلل صلى اهلل
. صحيح وأنت معهم؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )ارموا فأنا معكم كلكم(

عن سلمة قال: مر رسول اهلل صلى  6٢٩٢ البخارى وىف املعجم الكبري للطرباىن:
كان أبوكم ارموا يا بين إمساعيل فقد   اهلل عليه وسلم بنفر من أسلم يتناضلون فقال:

راميا ارموا وأنا مع بين فالن فأمسك أحد الفريقني بأيديهم فقال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: مالكم ال ترمون؟ قالوا: نرمي يا رسول اهلل وأنت معهم؟ قال ارموا 

 . املعجم الكبري للطرباىنوأنا معكم كلكم
ٌّ َعَلى قـَُعود  َلُه قَاَل َكاَنتي اْلَعْضَباُء الَ َعْن ثَابيت  َعْن أََنس   ❖  ُتْسَبُق َفَجاَء أَْعَراىبي

ُّ َفَكَأنَّ َذليَك َشقَّ َعَلى َأْصَحابي َرُسولي اللَّهي صلى اهلل عليه  َفَسابـََقَها َفَسبَـَقَها اأَلْعرَاىبي
نـَْيا إيالَّ  وسلم َن الدُّ سنن َوَضَعُه(.  فـََقاَل )َحقٌّ َعَلى اللَّهي َعزَّ َوَجلَّ َأْن اَل يـَْرَفَع َشْيًئا مي

 أيب داؤود
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عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  65٢ ❖
ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب 
بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اهلل صلى اهلل 

خلص حىت وقف يف الصف فصفق الناس وكان أبو عليه وسلم والناس يف الصالة فت
بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فأشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )أن أمكث مكانك(. فرفع 

 عليه أبو بكر رضي اهلل عنه يديه فحمد اهلل على ما أمره به رسول اهلل صلى اهلل
وسلم من ذلك مث استأخر أبو بكر حىت استوى يف الصف وتقدم رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال )يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك(. 
فقال أبو بكر ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . صحيح البخارى وسلم
الدرداء رضي اهلل عنه قال: كنت جالسا عند النيب صلى اهلل عن أيب  ٣٤6١ ❖

عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبته فقال النيب صلى 
اهلل عليه وسلم )أما صاحبكم فقد غامر(. فسلم وقال إين كان بيين وبني ابن 

فأقبلت إليك  اخلطاب شيء فأسرعت إليه مث ندمت فسألته أن يغفر يل فأىب علي
فقال )يغفر اهلل لك يا أبا بكر(. ثالثا مث إن عمر ندم فأتى منزل أيب بكر فسأل أمث 

فأتى إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فسلم فجعل وجه النيب صلى  ال أبو بكر فقالوا
اهلل عليه وسلم يتمعر حىت أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال يا رسول اهلل واهلل 

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )إن اهلل بعثين إليكم فقلتم   لم مرتنيأنا كنت أظ
كذبت وقال أبو بكر صدق. وواساين بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا يل صاحيب(. 

 مرتني فما أوذي بعدها. صحيح البخارى
ارقبوا حممدا صلى اهلل عليه وسلم  عن أيب بكر رضي اهلل عنهم قال: ٣5٠٩ ❖

 البخارى. صحيح يف أهل بيته
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عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أنه كان مع النيب صلى اهلل عليه  ٢٤6٨ ❖
 وسلم يف سفر فكان على بكر لعمر صعب فكان يتقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم

صحيح فيقول أبوه يا عبد اهلل ال يتقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم أحد. احلديث. 
 البخارى

د اهلل قال: كان للعباس ميزاب على عن عبيد اهلل بن عباس أخي عب ١٧٩٠ ❖
طريق عمر بن اخلطاب فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان 
فلما واىف امليزاب صب ماء بدم الفرخني فأصاب عمر وفيه دم الفرخني فأمر عمر 

بالناس فاتاه بقلعه مث رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غري ثيابه مث جاء فصلى 
فقال واهلل انه للموضع الذي وضعه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال عمر العباس 

للعباس وأنا أعزم عليك ملا صعدت على ظهري حىت تضعه يف املوضع الذي وضعه 
. مسند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ففعل ذلك العباس رضي اهلل تعاىل عنه

 االمام امحد بن حنبل
ألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت عن أنس رضي اهلل عنه قال: س 66٧٨ ❖

أحفوه باملسألة فصعد النيب صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم املنرب فقال )ال تسألوين 
فجعلت أنظر ميينا ومشاال فإذا كل رجل رأسه يف ثوبه عن شيء إال بينت لكم(. 

ل فأنشأ رجل كان إذا الحى يدعى إىل غري أبيه فقال يا نيب اهلل من أيب؟ فقا يبكي
مث أنشأ عمر فقال رضينا باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال )أبوك حذافة(. 

 . صحيح البخارى وىف صيغة اخرى يف صحيح البخارى:نعوذ باهلل من سوء الفنت
عن أنس بن مالك: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج فقام عبد  ٩٣ ❖

مث أكثر أن يقول )سلوين(. فربك اهلل بن حذاقة فقال من أيب؟ فقال )أبوك حذاقة(. 
عمر على ركبتيه فقال رضينا باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم 

 . صحيح البخارىنبيا فسكت



 

 

 

41 

كاد اخلريان أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي   عن ابن أيب ملكية قال: ٤56٤ ❖
م عليه ركب بين حني قد اهلل عنهما رفعا أصواهتما عند النيب صلى اهلل عليه وسلم

متيم فأشار أحدمها باألقرع بن حابس أخي بين جماشع وأشار اآلخر برجل آخر قال 
نافع ال أحفظ امسه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إال خاليف قال ما أردت خالفك 
فارتفعت أصواهتما يف ذلك فأنزل اهلل )يا أيها الذين آمنوا الترفعوا أصواتكم(. اآلية. 

فما كان عمر يسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد هذه اآلية  قال ابن الزبري
عبد اهلل بن الزبري أن  ٣٢66 . صحيح البخارى وىف. سنن الرتمذي:حىت يستفهمه

األقرع بن حابس قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول اهلل 
فتكلما عند النيب صلى اهلل  استعمله على قومه فقال عمر ال تستعمله يا رسول اهلل

عليه وسلم حىت ارتفعت أصواهتما فقال أبو بكر لعمر ما أردت إال خاليف قال ما 
أردت خالفك قال فنزلت هذه اآلية )يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق 

فكان عمر بن اخلطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النيب صلى اهلل عليه  صوت النيب(
 . سنن الرتمذيع كالمه حىت يستفهمهوسلم مل يسم

عن عقبة بن عامر اجلهين: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم طلق حفصة  ٨٠٤ ❖
اخلطاب فوضع الرتاب على رأسه فقال: ما يعبأ اهلل بك يا ابن فبلغ ذلك عمر بن 

اخلطاب بعد هذا فنزل جربيل عليه السالم فقال: ان اهلل تعاىل يأمرك أن تراجع 
 . املعجم الكبري للطرباىنمرحفصة رمحة لع

عن أيب أيوب: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نزل عليه فنزل النيب  ١٧١ ❖
قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال صلى اهلل عليه وسلم يف السفل وأبو أيوب يف العلو 

منشي فوق رأس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنحوا فباتوا يف جانب مث قال للنيب 
ليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )السفل أرفق( فقال ال أعلو صلى اهلل ع

سقيفة أنت حتتها فتحول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العلو وأبو أيوب يف السفل. 
عن أيب أمامة الباهلي  5٩٣٩صحيح مسلم. وىف. املستدرك للحاكم: احلديث. 
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سلم قلت: باأيب أنت عليه و عن أيب أيوب قال: ملا نزل علي رسول اهلل صلى اهلل 
فقال: رسول اهلل صلى اهلل عليه  وأمي أين أكره أن اكون فوقك وتكون أسفل مين

فلقد رأيت جرة وسلم إين أرفق يب أن أكون يف السفلى ملا يغشانا من الناس قال: 
لنا انكسرت فاهريق ماؤها فقمت أنا وأم أيوب يقطيفة لنا ما لنا حلاف غريها 

ؤذيه. فرقا ان يصل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء ي ننشف هبا املاء
عن أيب أيوب األنصاري  ٣٩٨6 املستدرك للحاكم ويف املعجم الكبري للطرباىن:

قال: قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة فنزل على أيب أيوب فأنزل رسول 
وبات فجعل أبو أمسى  اهلل صلى اهلل عليه وسلم السفل ونزل أبو أيوب العلو فلما

أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسفل منه وهو بينه 
وبني الوحي فجعل أبو أيوب ال ينام حياذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه فلما 
أصبح غدا على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل ما جعلت الليلة فيها 

نا وال أم أيوب قال: ومم ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أين على ظهر بيت غمضا أ
. أنت أسفل مين فأحترك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك حتريكي وأنا بينك وبني الوحي

 املعجم الكبري للطرباىن وىف االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم
أن أبا أيوب، رضي اهلل عنه حدثه أن نيب  عن أيب رهم السماعي، ١6٧٣ ❖

اهلل صلى اهلل عليه وسلم نزل يف بيته األسفل وكنت يف الغرفة فأهريق( ماء يف الغرفة 
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع هبا املاء شفقة أن خيلص إىل رسول اهلل صلى 

فق فقلت: يا اهلل عليه وسلم فنزلت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا مش
رسول اهلل، ليس ينبغي أن نكون فوقك، فانتقل إىل الغرفة فأمر رسول اهلل صلى اهلل 

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم عليه وسلم مبتاعه فنقل. احلديث.
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: بعثين رسول اهلل صلى  ١١5٩ ❖

رجعت وقد قضيتها فأتيت النيب صلى اهلل اهلل عليه وسلم يف حاجة له فانطلقت مث 
سلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع يف قليب ما اهلل أعلم به فقلت يف نفسي عليه و 
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لعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجد علي أين أبطأت عليه؟. مث سلمت عليه 
منا فلم يرد علي فوقع يف قليب أشد من املرة األوىل مث سلمت عليه فرد علي فقال )إ

. منعين أن أرد عليك أين كنت أصلي(. وكان على راحلته متوجها إىل غري القبلة
 صحيح البخارى

عن أنس قال: بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم يف خنل لنا خنل أليب  ٨5٣ ❖
حلاجته وبالل ميشي وراءه يكرم النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ميشي إىل طلحة تربز 

 رد البخارى. احلديث. االدب املفجنبه
عن بن عباس قال: أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من آخر  ٣٠6١ ❖

الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرين فجعلين حذاءه فلما أقبل رسول اهلل صلى 
فلما  سلماهلل عليه وسلم على صالته خنست فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

يا رسول اهلل أو ينبغي انصرف قال يل ما شأين أجعلك حذائي فتخنس فقلت 
ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول اهلل الذي أعطاك اهلل قال فأعجبته فدعا اهلل 

 . مسند االمام امحد بن حنبليل ان يزيدين علما وفهما
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه: ٣٤١٧ ❖

ك علمه فأتاه فوجده جالسا افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول اهلل أنا أعلم ل
يف بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النيب 

. فأتى الرجل فأخربه أنه صلى اهلل عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار
قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع املرة اآلخرة ببشارة عظيمة فقال )اذهب 

ست من أهل النار ولكن من أهل اجلنة(. صحيح البخارى وىف. إليه فقل له إنك ل
عن أنس بن مالك أنه قال: ملا نزلت هذه اآلية )يا  ١٨٧ االدب املفرد للبخارى:

[ ٢/ احلجرات / آية  ٤٩أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب( ]
نار واحتبس عن إىل آخر اآلية جلس ثابت بن قيس يف بيته وقال أنا من أهل ال

النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل النيب سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن 
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ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد إنه جلاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر 
سلم فقال ثابت أنزلت هذه اآلية ولقد علمتم أين له قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

فذكر  هلل صلى اهلل عليه وسلم فأنا من أهل النارمن أرفعكم صوتا على رسول ا
ذلك سعد للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل هو 

حدثين  ١٣١6 من أهل اجلنة. االدب املفرد البخارى ويف املعجم الكبري للطرباىن:
فعوا أصواتكم ملا نزلت هذه اآلية )ال تر  أيب ثابت بن قيس بن مشاس عن أبيه: قال:

فوق صوت النيب( قعد ثابت يف الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي قال: ما 
 يبكيك يا ثابت ]قال[: أنا رفيع الصوت وأختوف أن تكون هذه اآلية نزلت يف

فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )يا بين أما ترضى أن تعيش محيدا وتقتل 
شرى اهلل ورسوله ال أرفع صويت أبدا على شهيدا وتدخل اجلنة؟( فقال: رضيت بب

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. احلديث. املعجم الكبري للطرباىن
عن أيب هريرة: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني سار إىل مكة  ٢٣٢ ❖

باألنصار فقال يا معشر األنصار أجيبوا رسول اهلل ليفتحها قال أليب هريرة اهتف 
وذكر احلديث حىت قال: فصعد  لم فجاؤوا كأمنا كانوا على ميعادصلى اهلل عليه وس

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصفا فخطب الناس واألنصار أسفل منه فقالت 
األنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة يف قريته وأنزل اهلل 

قولون فقد أدركته رأفة بقومه تعاىل الوحي مبا قالت األنصار فقال يا معشر األنصار ت
ورغبة يف قريته قال فمن أنا إذا كال واهلل إين عبد اهلل ورسوله حقا فاحمليا حمياكم 

ما قلنا ذلك إال خمافة أن تفارقنا قال أنتم واملمات مماتكم قالوا يا رسول اهلل 
سنن  .صادقون عند اهلل وعند رسوله قال فواهلل ما منهم إال من قد بل حنره بالدموع

 الدارقطين
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: صبحت جرير بن عبد اهلل  ٢٧٣١ ❖

جرير إين رأيت األنصار يصنعون شيئا ال أجد فكان خيدمين وهو أكرب من أنس قال 
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. صحيح البخارى. ])يصنعون شيئا( أي من خدمة رسول أحدا منهم إال أكرمته
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون[ ويف صحيح 

خرجت مع جرير بن عبداهلل البجلي يف  عن أنس بن مالك قال: ١٨١مسلم: 
سفر فكان خيدمين فقلت له ال تفعل فقال إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل 

اهلل عليه وسلم شيئا آليت أن ال أصحب أحدا منهم إال خدمته زاد ابن املثىن  صلى
. وابن بشار يف حديثهما وكان جرير أكرب من أنس وقال ابن بشار أسن من أنس

عن أنس بن مالك: قال:  ٢٢١٨ صحيح مسلم ويف املعجم الكبري للطرباىن:
إين رأيت األنصار  صحبت جريرا فكان خيدمين وكان أكرب من أنس وقال جرير:

. يصنعون برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا ال أرى أحدا منهم إال أكرمته
عن أنس،  ١5٧٠ املعجم الكبري للطرباىن وىف االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم:

رضي اهلل عنه قال: صحبت جرير بن عبد اهلل فكان خيدمين. وهو أسن من أنس 
ين رأيت األنصار يصنعون برسول اهلل صلى اهلل عليه )إ :قال جرير رضي اهلل عنه

االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم . (وسلم شيئا ال أرى أحدا منهم إال أحببته
عن أنس، رضي اهلل عنه قال: صحبين جرير رضي اهلل  ١5٧١ وبصيغة اخرى له:

وسلم  )رأيت األنصار يصنعون برسول اهلل صلى اهلل عليه :عنه فجعل خيدمين فقال
 . االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصمشيئا ال أرى أحدا منهم إال أخدمه(

عن ابن مشاسة املهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة  ١٩٢ ❖
املوت. وذكر احلديث بطوله. حىت قال. فلما جعل اهلل اإلسالم يف قليب أتيت النيب 

فبسط ميينه قال فقبضت يدي صلى اهلل عليه وسلم فقلت ابسط ميينك فألبايعك 
قال مالك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشرتط قال تشرتط مباذا؟ قلت أن يغفر يل 
قال أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟ وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟ وأن 

وما كان أحد أحب إيل من رسول اهلل صلى اهلل عليه  احلج يهدم ما كان قبله؟
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يف عيين منه وما كنت أطيق أن أمأل عيين منه إجالال له ولو سئلت وسلم وال أجل 
 . احلديث. االدب املفرد البخارىأن أصفه ما أطقت ألين مل أكن أمأل عيين منه

قال فواهلل ان كنت ألشد الناس حياء من عن عمرو بن العاص  ١٧٨٤6 ❖
 عليه وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما مألت عيين من رسول اهلل صلى اهلل

 مسند االمام امحد بن حنبلوال راجعته مبا أريد حىت حلق باهلل عز وجل حياء منه. 
قيل للعباس بن عبد  حدثنا جرير عن مغرية بن أيب رزين قال: 5٣٩٨ ❖

املطلب أميا أكرب أنت أم النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: هو أكرب مين وأنا ولدت 
 . املستدرك للحاكمقبله
املطلب بن عبد اهلل بن قيس بن خمرمة عن أبيه عن جده قال: عن  ٣6١٩ ❖

ولدت أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الفيل وسأل عثمان بن عفان قباث 
فقال رسول اهلل صلى اهلل  بن أشيم أأنت أكرب أم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟

 مذي سنن الرت  عليه وسلم أكرب مين وأنا أقدم منه يف امليالد.
عن أيب احلويرث قال مسعت عبد امللك بن مروان يقول لقباث بن أشيم  ٧5 ❖

رسول اهلل  الليثي: يا قباث أنت أكرب أم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال:
صلى اهلل عليه وسلم أكرب مين وأنا أسن منه ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 . املعجم الكبري للطرباىن لعام الفيل وتنبأ على رأس أربعني من الفي
 حيرصون على الطهارة عند جمالسته او ما يتعلق به صلى اهلل عليه وسلم ❖
عن األسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليه  ٨٧٧ ❖
سلم فأصابتين جنابة يف ليلة باردة وأراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرحلة و 

 . احلديث. املعجم الكبري للطرباىنا جنبوكرهت أن أرحل ناقته وأن
عن أيب هريرة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم لقيه يف بعض طريق  ٢٧٩ ❖

املدينة وهو جنب فاخننست منه فذهب فاغتسل مث جاء فقال )أين كنت يا أبا 
فقال )سبحان اهلل  قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غري طهارة هريرة(
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: عن أيب ١٢5٩ جس(. صحيح البخارى ويف صحيح بن حبان:إن املسلم ال ين
لقيين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا جنب فمشيت معه وهو آخذ  هريرة قال:

فقال: )أين   بيدي فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت مث رجعت إليه فجلست معه
كنت يا أبا هر( قلت: لقيتين وأنا جنب فكرهت أن أجالسك فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: )إن املؤمن ال ينجس(. صحيح ابن حبان وىف. سنن 

َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َلقيَيُه يفي َطرييق  ميْن طُُرقي  ٢6٩ النسائى: َعْن َأيبي ُهَريـْرََة أَنَّ النَّيبي
ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم فـََلمَّا َجاَء اْلَمدييَنةي َوُهَو ُجُنٌب فَاْنَسلَّ َعْنُه فَاْغَتَسَل فـََفَقَدُه النَّ  يبي

قَاَل يَا َرُسوَل اللَّهي إينََّك َلقييَتيني َوأَنَا ُجُنٌب َفَكريْهُت َأْن قَاَل أَْيَن ُكْنَت يَا أَبَا ُهَريـْرََة 
لَ  ُس. سنن النسائى وىف. فـََقاَل ُسْبَحاَن اللَّهي إينَّ اْلُمْؤميَن اَل يـَْنجُ  أَُجاليَسَك َحىتَّ أَْغَتسي

عن أيب رافع عن أيب هريرة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم لقيه  ١٢١ سنن الرتمذي:
فاخننست فاغتسلت مث جئت فقال أين كنت؟ أو  وهو جنب قال ]فانبجست أي[

 سنن الرتمذي  أين ذهبت؟ قلت إين كنت جنبا قال إن املسلم ال ينجس.
هلل عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد رسول اهلل صلى اعن حذيفة أن  ١١6 ❖

قال إن املسلم ال ينجس. االدب املفرد  عنه فاغتسل مث جاء فقال كنت جنبا
َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي  ٢6٧ البخارى وىف. سنن النسائى:

ْدُت  َوَسلََّم إيَذا َلقيَي الرَُّجَل ميْن َأْصَحابيهي َماَسَحُه َوَدَعا َلُه قَاَل فـََرأَيـُْتُه يـَْوًما بُْكرًَة َفحي
نَي اْرتـََفَع النـََّهاُر فـََقاَل إييني َرأَ  ْدَت َعْنُه مُثَّ أَتـَْيُتُه حي َعيني فـَُقْلُت إييني ُكْنُت ُجُنًبا يـُْتَك َفحي

يُت أَْن مَتَسَّيني  فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إينَّ اْلُمْسليَم اَل يـَْنُجُس.  َفَخشي
  سنن النسائى

عن ابن أيب عدي عن بن عون قال: ما أخطاين أو قلما أخطاين  ٤٣٢١ ❖
ا قال بن أيب عدي عشية مخيس اال أتيته قال فما مسعته لشيء قط بن مسعود مخيس

يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال بن أيب عدي قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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قد اغرورقت عيناه  فنكس قال فنظرت إليه وهو قائم حملول أزرار قميصهيقول 
. وانتفخت أوداجه فقال أو دون ذاك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك

عن إبراهيم التيمي عن أبيه  ٢٧٠ مسند االمام امحد بن حنبل وىف سنن الدارمى:
عن عمرو بن ميمون قال: كنت ال تفوتين عشية مخيس اال آتى فيها عبد اهلل بن 

شيء قط قال رسول اهلل حىت كانت ذات عشية فقال قال مسعود فما مسعته يقول ل
قال فاغرورقتا عيناه وانتفخت أوداجه فأنا رأيته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 وقال أو مثله أو حنوه أو شبيه به. سنن الدارمى حملولة أزراره
قال قال عبد اهلل قال رسول اهلل صلى اهلل عن الشعيب عن علقمة  ٢٨١ ❖

 سنن الدارمىمث ارتعد مث قال حنو ذلك أو فوق ذاك. عليه وسلم: 
عن أيب عمرو الشيباين قال: كنت أجالس ابن مسعود حوال ال  ٨6١٣ ❖

سلم فإذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
املعجم . استقبلته الرعدة ويقول: هكذا أو حنو هذا أو قريب من هذا أو ما شاء اهلل

 الكبري للطرباىن
سريين أن بن مسعود: كان إن حدث عن رسول اهلل عن الشعيب وبن  ٢٧١ ❖

وقال هكذا أو حنوه هكذا أو حنوه. سنن  صلى اهلل عليه وسلم يف األيام تزبد وجهه
 الدارمى

كان عبد اهلل يأيت عليه السنة ال حيدث عن عمرو بن ميمون قال:   5٣٧٤ ❖
ه وسلم فحدث ذات يوم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه عن رسول اهلل صلى اهلل علي

وسلم حبديث فعلته كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته ويقول: حنو هذا أو قريبا 
عن عمرو بن  ٨6١٢. املستدرك للحاكم ويف املعجم الكبري للطرباىن: من هذا
سول قال: جلست إىل عبد اهلل أظنه قال سنة فما مسعناه حيدث فيها عن ر ميمون 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أنه حتدث يوما فجرى على لسانه قال رسول اهلل فعلته  
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كربة حىت رأيت العرق يتحدر عليه قال: إن شاء اهلل أما فوق ذا أو قريب من ذا أو 
 . املعجم الكبري للطرباىندون ذا؟

عن أيب عمرو الشيباين قال: كنت أجالس ابن مسعود حوال ال  ٨6١٣ ❖
سلم فإذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه و  يقول قال

. املعجم استقبلته الرعدة ويقول: هكذا أو حنو هذا أو قريب من هذا أو ما شاء اهلل
 الكبري للطرباىن

عن علقمة: أن عبد اهلل بن مسعود كان يقوم قائما كل عشية  ٨6٢١ ❖
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غري مرة مخيس فما مسعته يف عشية منها قال قال 

. املعجم واحدة قال: فنظرت إليه وهو معتمد على عصي فنظرت إىل العصا يزعزع
 الكبري للطرباىن

عن جابر عن الشعيب عن عمه قال: جالست ابن مسعود فما  ٨6٢٤ ❖
حدثه مث انتفض مسعته حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال حديثا مسعته 

 . املعجم الكبري للطرباىنض السعفة مث قال: هذا او حنوهانتفا
عن أيب عبيدة بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن مسعود قال: ملا كان يوم  ٣٠٨٤ ❖

بدر وجيء باألسارى قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما تقولون يف هؤالء 
ينفلنت األسارى فذكر يف احلديث قصة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال 

عنق قال عبد اهلل بن مسعود فقلت يا رسول اهلل إال منهم أحد إال بفداء أو ضرب 
سهيل بن بيضاء فإين قد مسعته يذكر اإلسالم قال فسكت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال فما رأيتين يف يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مين يف ذلك 

. احلديث. اهلل عليه وسلم إال سهيل بن بيضاء اليوم قال حىت قال رسول اهلل صلى
 سنن الرتمذي
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عن موسى وعيسى ابين طلحة عن أبيهما طلحة: أن أصحاب  ٣٢٠٣ ❖
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالوا ألعرايب جاهل سله عمن قضى حنبه من هو؟

 . احلديث. سنن الرتمذيوكانوا ال جيرتئون على مسئلته يوقرونه ويهابونه
أيب مسعود األنصاري أنه قال أتانا رسول اهلل صلى اهلل عليه عن  ٣٢٢٠ ❖

وسلم وحنن يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أمرنا اهلل أن نصلي 
قال فسكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت متنينا  عليك فكيف نصلي عليك؟

م صل على حممد ه مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قولوا اللهأنه مل يسأل
وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما 
باركت على إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما قد علمتم. سنن 

 الرتمذي
عن حممد بن إسحاق حدثين عبد اهلل بن أيب بكر عن رجل من العرب  ٧٢ ❖

لم يوم حنني ويف رجلي نعل كثيفة فوطئت قال: زمحت رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
على رجل رسول اهلل تعاىل صلى اهلل عليه وسلم فنفحين نفحة بسوط يف يده وقال 

أوجعتين قال فبت لنفسي الئما أقول أوجعت رسول اهلل صلى اهلل عليه بسم اهلل 
فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فالن قال قلت هذا  وسلم فبت بليلة كما يعلم اهلل

واهلل الذي كان مين باألمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال يل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم انك وطئت بنعلك على رجلي باألمس فأوجعتين فنفحتك نفحة 

 بالسوط فهذه مثانون نعجة فخذها هبا. سنن الدارمى
، َعْن َعْبدي اللَّهي، قَاَل: ُكنَّا ُنَسليُم عَ  ١٧٧ ❖ ي صلى اهلل عليه َعْن َأيبي َوائيل  َلى النَّيبي

َنا احْلََبَشَة، َنا َحىتَّ أَتـَيـْ فـََلمَّا َرَجْعَنا َسلَّْمُت َعَلْيهي َوُهَو ُيَصليي فـََلْم يـَُردَّ  وسلم فـَيَـُردُّ َعَليـْ
ُه، ، َفَجَلْسُت َحىتَّ إيَذا اْنَصَرَف ميْن َصالتيهي َأْخبَـَرتْ َعَليَّ، فََأَخَذيني َما قـَُرَب َوَما بـَُعدَ 

ْن أَْمريهي َما َيَشاُء، َوَقْد َأْحَدَث َأْن ال تكلموا ا يفي الصَّالةي  . فـََقاَل: إينَّ اللََّه حُيْديُث مي
 مسند إبن أيب شيبة



 

 

 

51 

عن محاد قال: كان الناس يرد بعضهم على بعض السالم يف  ١٠١٢٤ ❖
فقعد حىت سلم ابن مسعود على النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يرد عليه الصالة 

فلما قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم صالته  حزينا خييل إليه أنه قد نزل فيه شيء
ذكر ذلك له ابن مسعود فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: إن يف الصالة لشغال 

 وكفى بالصالة شغال. املعجم الكبري للطرباىن
عن سهل بن سعد قال: قال عومير لعاصم: رجل وجد مع امرأته  56٨٨ ❖

أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن  رجال
ذلك فسأل عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فكره املسائل وعاهبا 
فعظم ذلك على عاصم وكرب يف نفسه فأتاه عومير فقال: سألت رسول اهلل صلى اهلل 

 سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه فقال مل جتئين خبري عليه وسلم عن الذي أمرتك به؟
. وللحديث بقية. وسلم فكره املسائل وعاهبا حىت وددت أين خرجت من مايل

 املعجم الكبري للطرباىن
عن عبد املهيمن عن أبيه عن جده: أن عامر بن الطفيل قدم على  5٧٢٤ ❖

وته النيب صلى اهلل عليه وسلم ]املدينة[ فراجع النيب صلى اهلل عليه وسلم وارتفع ص
سلم فقال: يا عامر غض من وثابت بن قيس قائم بسيفه على النيب صلى اهلل عليه و 

صوتك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: وما أنت وذاك؟ فقال ثابت: أما 
والذي أكرمه لوال أن يكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لضربت هبذا السيف 

 . احلديث. املعجم الكبري للطرباىنرأسك
عن املقربي قال: كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بن علي رضي اهلل  ٢5٩6 ❖

عنهم فسلم عليه فرد عليه القوم ومضى وأبو هريرة ال يعلم فقيل له هذا حسن بن 
فلحقه فقال: وعليك يا سيدي فقيل له: تقول يا سيدي؟ فقال: أشهد علي يسلم 

 الكبري للطرباىن . املعجمأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إنه سيد
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عن أيب قتادة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه بينما هو على  ٣٢٨١ ❖
املنرب يقص على الناس أقبل رجل حىت جلس فمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

قال: يا  يده فقال: يا فالن أركعت ركعتني قبل أن جتلس؟ قال: ال قال: فما منعك؟
 املعجم الكبري للطرباىن ت قائم. احلديث.رسول اهلل كرهت أن أشخص وأن

عن ابن عباس: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى خامتا من  ١٢١٧5 ❖
ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف 
 يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: خذ خامتك تنتفع به

. املعجم الكبري هلل ال آخذه وقد طرحه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال: ال وا
 للطرباىن

أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ويل شعر  عن وائل بن حجر قال: ٩٩ ❖
فقال: ذباب فذهبت من شعري مث جئته فقال يل: مل أخذت من شعرك؟ قلت 

ملعجم الكبري . امسعتك تقول ذباب فظننتك تعيبين فقال: ما عيبتك وهكذا أحسن
 للطرباىن 

عن صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة وكانتا ربيبيت قيلة أهنما  ١١٧٨ ❖
القرفصاء فلما رأيت أخربهتما قيلة قالت: رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم قاعدا 

. االدب املفرد النيب صلى اهلل عليه وسلم املتخشع يف اجللسة أرعدت من الفرق
 البخارى

خرجت ذات عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال: قال بريدة:  ١١٧6 ❖
يوم أمشي يف حاجة فإذا أنا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميشي فظننته يريد 
حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حىت رآين فأشار إيل فأتيته فأخذ 

 احلديث. املستدرك احلاكم بيدي.
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 الثالثالباب 

 له وموالتهم حبهم عن يعبرون
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أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:  عن ابن عباس: ١٢55٩ ❖
يارسول اهلل إين ألحبك حىت إين ألذكرك فلوال أين أجيء فأنظر إليك ظننت أن 
نفسي خترج فأذكر أين إن دخلت اجلنة صرت دونك يف املنزلة فشق ذلك علي 
وأحب أن أكون معك يف الدرجة فلم يرد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا 

اهلل عز وجل )ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم( اآلية فأنزل 
 . املعجم الكبري للطرباىنفدعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتالها عليه

عن عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة قال: هاجر أيب صفوان إىل  ٧٤٠٠ ❖
سالم فمد إليه النيب صلى اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو باملدينة فبايعه على اإل

فقال له صفوان: إين أحبك يا رسول اهلل فقال له النيب عليه وسلم يده فمسح عليها 
 . املعجم الكبري للطرباىنصلى اهلل عليه وسلم: املرء مع من أحب

عن أنس رضي اهلل عنه: أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ٣٤٨5 ❖
قال ال شيء إال أين أحب قال )وماذا أعددت هلا(. عن الساعة فقال مىت الساعة؟ 

اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم فقال )أنت مع من أحببت(. قال أنس فما فرحنا 
. قال أنس فأنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم )أنت مع من أحببت(

يب إياهم أحب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم حب
عن أنس  ١6٣ وإن مل أعمل مبثل أعماهلم. صحيح البخارى ويف صحيح مسلم:

بن مالك قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل مىت 
قال حب اهلل ورسوله قال فإنك مع من  الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟

أشد من قول النيب صلى اهلل عليه أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد اإلسالم فرحا 
وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب اهلل ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو 

 ٢٣٨5. صحيح مسلم وىف. سنن الرتمذي: أن أكون معهم وإن مل أعمل بأعماهلم
عن أنس أنه قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل 

لساعة؟ فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الصالة فلما قضى صالته قال مىت قيام ا
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قال  أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول اهلل قال ما أعددت هلا؟
يا رسول اهلل ما أعددت هلا كبري صالة وال صوم إال أين أحب اهلل ورسوله فقال 

ن أحب وأنت مع من أحببت فما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرء مع م
. سنن الرتمذي ويف مسند االمام امحد بن فرح املسلمون بعد اإلسالم فرحهم هبذا

عن أنس بن مالك ان رجال قال: يا رسول اهلل الرجل حيب القوم  ١٣٤١٢ حنبل:
ومل يبلغ عملهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرء مع من أحب قال حسن 

ال املرء مع من أحب قال ثابت فكان أنس إذا حدث هبذا احلديث قال أعماهلم ق
 . مسند االمام امحد بن حنبلاللهم فانا حنبك وحنب رسولك

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال: خرج النيب صلى  ٢٣6٩ ❖
فقال ما اهلل عليه وسلم يف ساعة ال خيرج فيها وال يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر 

ء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنظر يف جا
 احلديث. سنن الرتمذيوجهه والتسليم عليه. 

عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنا  ٣٤55 ❖
وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لنب فشرب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وأنا على ميينه وخالد على مشاله فقال يل الشربة لك فإن شئت آثرت هبا وسلم 
 احلديث. سنن الرتمذي فقلت ما كنت أوتر على سؤرك أحدا.خالدا 

عن أيب عمرو الشيباين قال أخربين جبلة بن حارثة أخو زيد قال:  ٣٨١5 ❖
 قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل ابعث معي أخي

قال زيد يا رسول اهلل واهلل ال أختار زيدا قال هو ذا قال فإن انطلق معك مل أمنعه 
 . سنن الرتمذيعليك أحدا قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي

عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أبيه قال: كان أسيد بن حضري رجال  5٢6٢ ❖
حيدث القوم  صاحلا ضاحكا مليحا فبينما هو عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ويضحكهم فطعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حاضرته فقال: اوجعتين قال: 
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فرفع رسول اهلل صلى اقتص يا رسول اهلل إن عليك قميصا ومل يكن علي قميص قال 
اهلل عليه وسلم قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه فقال: بأيب أنت وأمي يا 

 اكم. املستدرك للحرسول اهلل أردت هذا
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه: أن النيب صلى  6٨6٠ ❖

 اهلل عليه وسلم لقي عثمان بن عفان وهو مغموم فقال: ما شأنك يا عثمان؟ قال:
بأيب أنت يا رسول اهلل وأمي هل دخل أحد من الناس ما دخل علي توفيت بنت 

فقال رسول اهلل  إىل آخر األبد رسول اهلل رمحها اهلل وانقطع الصهر فيما بيين وبينك
صلى اهلل عليه وسلم: أتقول ذلك يا عثمان وهذا جربيل عليه الصالة السالم يأمرين 
عن أمر اهلل عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل 

 عدهتا فزوجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إياها. املستدرك للحاكم
ن الفرج ثنا حممد بن عمر قال: وساق احلديث. حدثنا احلسني ب 6٨٧١ ❖

اهلل إين كنت ألحبك يف خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ام هانئ فقالت: و 
. فأكره أن يؤذوك] اجلاهلية فكيف يف اإلسالم لكين امرأة مصبية ]كثرية الصبية

 احلديث. املستدرك للحاكم
قلت يا رسول اهلل  عن أيب ميمونة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: ٧٢٧٨ ❖

 احلديث. املستدرك للحاكم إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين
حدثين مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن مسلمة رضي اهلل  ٧٩٤٣ ❖

عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعا إىل القصاص من نفسه يف خدشة 
عرابيا مل يتعمده فأتاه جربيل عليه الصالة السالم فقال: يا حممد إن اهلل مل خدشها أ

يبعثك جبارا وال متكربا فدعا النيب صلى اهلل عليه وسلم األعرايب فقال: اقتص مين 
قد أحللتك بأيب أنت وأمي وما كنت ألفعل ذلك أبدا ولو أتيت  فقال األعرايب:

 اكمفدعا له خبري. املستدرك للح على نفسي
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أنه أتى  حدثين عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيب ذر رضي اهلل عنه: ٧٩٤٤ ❖
 احلديث. املستدرك للحاكم النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: إين أحبكم أهل البيت

حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى  ٩٤ ❖
قال فبكى أبو بكر وقال كر( اهلل عليه وسلم )ما نفعين مل قط ما نفعين مال أبو ب

 سنن ابن ماجة يا رسول اهلل هل أنا ومايل إال لك يا رسول اهلل.
أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال: كنا جلوسا عند النيب  ١٠٧ ❖

صلى اهلل عليه وسلم قال )بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة. فإذا أنا بإمرأة تتوضأ إىل 
صر؟ فقالت لعمر. فذكرت غريته. فوليت مدبرا(. جنب قصر. فقلت ملن هذا الق

 ؟ سنن ابن ماجةقال أبو هريرة فبكى عمر فقال أعليك بأيب وأمي يا رسول اهلل أغار
َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اللَّهي َعْن أَبييهي َعْن ُعَمَر رضى اهلل عنه قَاَل  ١5٠٠ ❖

َّ صلى اهلل عليه وسلم يف اْلُعْمرَ  ْن اْسَتْأَذْنُت النَِّبي ةي فََأذيَن ىلي َوقَاَل )اَل تـَْنَسَنا يَا ُأَخىَّ مي
نـَْيا.ُدَعائيَك( َا الدُّ  سنن ايب داؤود . فـََقاَل َكليَمًة َما َيُسرُّىني َأنَّ ىلي هبي

عن أنس قال: )قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة، فلما  ٧55 ❖
 إلينا يا رسول اهلل فقال: دخل املدينة جاءت األنصار برجاهلا ونسائها، فقالوا:

فخرجت جوار من بين قال:  )دعوا الناقة فإهنا مأمورة( ، فربكت على باب أيب أيوب
النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: حنن جوار من بين النجار يا حبذا حممد من 
جار فخرج إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: )أحتبوين؟( فقالوا: إي واهلل 

(. دالئل قال: )وأنا واهلل أحبكم، وأنا واهلل أحبكم، وأنا واهلل أحبكم اهلل يا رسول
 النبوة البيهقى

إين لواقف يوم بدر يف الصف  :عن عبد الرمحن بن عوف، قال ٩٤٢ ❖
فنظرت عن مييين ومشايل فإذا أنا بني غالمني من األنصار حديثة أسناهنما، فتمنيت 
أن أكون بني أضلع منهما، فغمزين أحدمها فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: 
نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخربت أنه يسب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
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يده إن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا، والذي نفسي ب
 دالئل النبوة البيهقىا وذكر احلديث. فتعجبت لذلك، فغمزين اآلخر فقال يل مثله

قال: بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن موسى بن عقبة،  ١٢٢٣ ❖
، ومرثد بن أيب مرثد، يف أصحاب هلما، منهم: خبيب بن عدي، عاصم بن ثابت

وزيد بن الدثنة، عينا إىل مكة يتخربون خرب قريش، فسلكوا النجدية حىت إذا كانوا 
وذكر قول خبيب حني اسر: اللهم  بالرجيع، فذكر قصة من قتل منهم، ومن أسر،

إين ال أنظر إال يف وجه عدو، اللهم إين ال أجد رسوال إىل رسولك صلى اهلل عليه 
ليه السالم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه ، فجاء جربيل عوسلم، فبلغه عين السالم

 دالئل النبوة البيهقىوسلم فأخربه ذلك. 
وزاد عروة وموسى مجيعا، أهنم ملا رفعوا خبيبا على اخلشبة نادوه  ١٢٢5 ❖

أحتب أن حممدا مكانك؟ قال: ال واهلل العظيم ما أحب أن يفديين بشوكة  :يناشدوه
 البيهقىدالئل النبوة . احلديث. يشاكها يف قدميه

قال عروة بن الزبري يف نزول النبيب صلى اهلل عليه وسلم باحلديبية  ١٤6٧ ❖
قال: وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبعث 
إليهم رجال من أصحابه، وذكر احلديث يف كيفية الصلح والتحلل من العمرة، قال: 

يرجع عثمان بن عفان: خلص عثمان من وقال املسلمون وهم باحلديبية قبل أن 
ما أظنه طاف ) بيننا إىل البيت فطاف به، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

ذلك ظين ) قالوا: وما مينعه يا رسول اهلل وقد خلص، قال:( بالبيت وحنن حمصورون
. فرجع إليهم عثمان، فقال املسلمون: (يطوف بالكعبة حىت يطوف معنا به أن ال

فقال عثمان: بئس ما ظننتم يب، اشتفيت يا أبا عبد اهلل من الطواف بالبيت؟ 
فوالذي نفسي بيده لو مكثت هبا مقيما سنة، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
مقيم باحلديبية ما طفت هبا حىت يطوف هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولقد 

 دالئل النبوة البيهقى ريش إىل الطواف بالبيت فأبيت.دعتين ق
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عن جابر، قال: ملا قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة تلقاه  ١5٩٩ ❖
فلما نظر جعفر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

وسلم حجل، قال: يعين ميشي على رجل واحدة إعظاما منه لرسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم. احلديث. دالئل النبوة البيهقى

قال: )ملا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم عن شيبة بن عثمان،  ❖
قد عري، ذكرت أيب وعمي وقتل علي ومحزة إيامها، فقلت: اليوم أدرك ثأري  حنني

من حممد، قال: فذهبت ألجيئه عن ميينه فإذا أنا بالعباس بن عبد املطلب قائم عليه 
رع بيضاء كأهنا فضة يكشف عنها العجاج، فقلت: عمه ولن خيذله، قال: مث د

جئته عن يساره فإذا أنا بأيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، فقلت: ابن عمه 
ولن خيذله، قال: مث جئته من خلفه فلم يبق إال أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع يل 

شين، فوضعت يدي على بصري شواظ من نار بيين وبينه كأنه برق، فخفت متح
ومشيت القهقرى، والتفت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: )يا شيب، يا 

قال: فرفعت إليه بصري وهلو أحب  شيب، ادن مين، اللهم أذهب عنه الشيطان(،
 . دالئل النبوة البيهقىإيل من مسعي وبصري

قال رجل للنيب صلى اهلل  عن أيب الوازع عن عبد اهلل بن مغفل قال: ٢٣5٠ ❖
عليه وسلم يا رسول اهلل واهلل إين ألحبك فقال انظر ماذا تقول قال واهلل إين ألحبك 

فقال إن كنت حتبين فأعد  فقال انظر ماذا تقول؟ قال واهلل إين ألحبك ثالث مرات
 للفقر جتفافا فإن الفقر أسرع إىل من حيبين من السيل إىل منتهاه. سنن الرتمذي

عن مصعب بن شيبة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول اهلل صلى  ١٩٠٤ ❖
اهلل عليه وسلم يوم حنني، واهلل ما أخرجين إسالم وال معرفة به، ولكن أنفت أن 
تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول اهلل، إين أرى خيال بلقا، 

ي، مث قال: )اللهم صدر  إنه ال يراها إال كافر(، فضرب يده على قال: )يا شيبة،
اهد شيبة(، مث ضرهبا الثانية، مث قال: )اللهم اهد شيبة(، مث ضرهبا الثالثة، فقال: 
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فواهلل ما رفع يده من صدري يف الثالثة حىت ما كان أحد من  )اللهم اهد شيبة(،
 . دالئل النبوة البيهقىخلق اهلل أحب إيل منه

صلى اهلل عليه وسلم  قال: بعثين رسول اهلل عن عمرو بن العاص، ١٧٤٢ ❖
على جيش ذي السالسل، ويف القوم أبو بكر وعمر، فحدثت نفسي أنه مل يبعثين 

، فأتيته حىت قعدت بني يديه فقلت: يا رسول على أيب بكر وعمر إال ملنزلة يل عنده
قلت: إين لست أسألك عن أهلك، ، اهلل، من أحب الناس إليك؟ قال: )عائشة(

ن؟ قال: )مث عمر(، قلت: مث من؟ حىت عد رهطا، قال: قال: )فأبوها(، قلت: مث م
 قلت يف نفسي: ال أعود أسأل عن هذا. دالئل النبوة البيهقى. أخرجاه يف الصحيح

عن عبد الرمحن بن أيب عقيل، قال: )انطلقت يف وفد إىل رسول اهلل صلى  ❖
 ج عليه،اهلل عليه وسلم فأتيناه فأخننا بالباب وما يف الناس أبغض إلينا من رجل نل

 دالئل النبوة البيهقى. فلما خرجنا ما يف الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه(. 
عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   ❖

كان يف حمفل من أصحابه، إذ جاء أعرايب من بين سليم قد صاد ضبا. وذكر قصة 
 لم تفصيال. شهادة الضب بنبوة النِب صلى اهلل عليه وس

قال األعرايب: ال أتبع أثرا بعد عني واهلل لقد جئتك وما على ظهر األرض  ❖
وإنك اليوم أحب إيل من والدي، ومن عيين، ومين، وإين ألحبك  أبغض إيل منك،

: أشهد أن ال إله إال اهلل، وإنك رسول اهلل. بداخلي وخارجي وسري وعالنييت
 احلديث. دالئل النبوة البيهقى

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:  ١٩5 ❖
أن عمر استأذنه يف العمرة فأذن له فقال يا أخي ال تنسنا من دعائك وقال بعد يف 

عمر ما أحب أن يل هبا ما طلعت عليه املدينة يا أخي أشركنا يف دعائك فقال 
 . مسند االمام امحد بن حنبل الشمس لقوله يا أخي
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أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وجعفر وزيد  على رضي اهلل عنه قال: عن ❖
قال فقال لزيد أنت موالي فحجل قال وقال جلعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي 

. قال فحجل وراء زيد قال وقال يل أنت مىن وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر
 مسند االمام امحد بن حنبل

عليه وسلم عباسا فقال اسقونا  عن بن عباس جاء النيب صلى اهلل ٢٩٤6 ❖
فقال ان هذا النبيذ شراب قد مغث ومرث أفال نسقيك لبنا أو عسال قال اسقونا 
مما تسقون منه الناس فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعه أصحابه من املهاجرين 
واألنصار بسقاءين فيهما النبيذ فلما شرب النيب صلى اهلل عليه وسلم عجل قبل ان 

قال بن عباس فرضا رسول اهلل صلى رفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا يروي ف
. مسند االمام امحد اهلل عليه وسلم بذلك أحب ايل من ان تسيل شعاهبا لبنا وعسال

 بن حنبل
ان أبا هريرة قال ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: بينما أنا  ٨٤5١ ❖

 جنب قصر فقلت ملن هذا القصر قالوا لعمر نائم رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة توضأ إىل
بن اخلطاب فذكرت غريتك فوليت مدبرا وعمر رمحه اهلل حني يقول ذلك رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم جالس عنده مع القوم فبكى عمر حني مسع ذلك من رسول 

. مسند االمام قال أعليك بأيب أنت أغار يا رسول اهللاهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 د بن حنبلامح
عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من أنفق  ٨٧٧6 ❖

زوجا أو قال زوجني من ماله أراه قال يف سبيل اهلل دعته خزنة اجلنة يا مسلم هذا 
خري هلم إليه فقال أبو بكر هذا رجل ال تودي عليه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قال فبكى أبو بكر وقال وهل نفعين اهلل يب بكر وسلم ما نفعين مال قط اال مال أ
 . مسند االمام امحد بن حنبلاال بك وهل نفعين اهلل اال بك وهل نفعين اهلل اال بك
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عن أيب سعيد اخلدري قال: ملا أعطي رسول اهلل صلى اهلل عليه  ١١٧٤٨ ❖
 وسلم ما أعطي من تلك العطايا يف قريش وقبائل العرب ومل يكن يف األنصار منها

شيء وجد هذا احلي من األنصار يف أنفسهم. وذكر احلديث بطوله. قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم أفال ترضون يا معشر األنصار ان يذهب الناس بالشاة والبعري 
وترجعون برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رحالكم فوالذي نفس حممد بيده لوال 

ك الناس شعبا وسلكت األنصار شعبا اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سل
لسلكت شعب األنصار اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار 

ا مث وقالوا رضينا برسول اهلل قسما وحظقال فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم 
 انصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتفرقنا. مسند االمام امحد بن حنبل 

باس: شرب النيب صلى اهلل عليه وسلم وبن عباس عن عن بن ع ١٩٠٤ ❖
ميينه وخالد بن الوليد عن مشاله فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم الشربة لك وان 

. قال ما أوثر على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحداشئت آثرت هبا خالدا 
 مسند االمام امحد بن حنبل

 عليه وسلم: يقدم عليكم عن أنس قال قال رسول اهلل صلى اهلل ١٢٠٤5 ❖
أقوام هم أرق منكم قلوبا قال فقدم االشعريون فيهم أبو موسى األشعري فلما دنوا 

(. مسند االمام )غدا نلقي األحبة. حممدا وحزبهمن املدينة كانوا يرجتزون يقولون 
  امحد بن حنبل

عن صفوان بن أمية قال: أعطاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ١5٣٣٩ ❖
. صار وإنه أحب الناس إيلم حنني وأنه ألبغض الناس إيل فما زال يعطيين حىت يو 

 مسند االمام امحد بن حنبل
كنا مع النيب صلى اهلل عليه   عن زهرة بن معبد عن جده قال: ١٨٠٧6 ❖

وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال واهلل ألنت يا رسول اهلل 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يؤمن أحدكم  أحب ايل من كل شيء اال نفسي
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حىت أكون عنده أحب إليه من نفسه فقال عمر فألنت اآلن واهلل أحب ايل من 
. مسند االمام امحد بن نفسي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اآلن يا عمر

 حنبل
عن أيب أمامة قال ان فىت شابا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم  ٢٢٢65 ❖
ال: يا رسول اهلل ائذن يل بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أدنه فق

. احلديث. واهلل جعلين اهلل فداءكفدنا منه قريبا قال فجلس قال أحتبه ألمك قال ال 
 مسند االمام امحد بن حنبل

عن معاذة عن عائشة: ان النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يستأذن  ٢٤5٢٠ ❖
م املرأة منا بعد ان نزلت هذه اآلية )ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك إذا كان يو 

من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك( قالت فقلت هلا ما كنت تقولني 
كنت أقول له ان كان ذلك إىل فإين ال أريد يا رسول اهلل ان أوثر عليك له قالت  

 . مسند االمام امحد بن حنبلأحدا
كان يعجبنا أن نصلي مما يلي ميني   الرباء عن أبيه قال: عن يزيد بن ١56٤ ❖

 . صحيح ابن خزميةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألنه كان يبدأ بالسالم عن ميينه
عن حكيم بن حزام قال: أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بإناء فيه  ٣١٢١ ❖

أسن منه لنب وعن مينيه رجل من أهل البادية وعن يساره رجل من أصحابه وهو 
فلما قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم حاجته من الشراب قال يا فىت هذا لك فتأذن 

لن أعطي نصييب من سؤرك أحدا فناوله  يل فأسقيه؟ قال: هو يل؟ قال: نعم قال:
 فشرب. املعجم الكبري للطرباىن النيب صلى اهلل عليه وسلم

نيب صلى اهلل عن حصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء ملا لقي ال ٣55٤ ❖
عليه وسلم قال: يا رسول اهلل مرين مبا أحببت وال أعصي لك أمرا فعجب لذلك 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو غالم فقال له عند ذلك: اذهب فاقتل أباك قال: 
فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال له: أقبل فإين مل أبعث بقيطعة رحم فمرض طلحة 
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ليه وسلم يعوده يف الشتاء يف برد وغيم فلما بعد ذلك فأتاه النيب صلى اهلل ع
انصرف قال ألهله: ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت فآذنوين به حىت أشهده 
وأصلي عليه وعجلوه فلم يبلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم بين سامل بن عوف حىت 

 والتويف وجن عليه الليل فكان فيما قال طلحة: ادفنوين وأحلقوين بريب عز وجل 
فأخرب  تدعوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإين أخاف اليهود أن يصاب يف سبيب

النيب صلى اهلل عليه وسلم حني أصبح فجاء حىت وقف على قربه فصف الناس معه 
 مث رفع يديه فقال: اللهم الق طلحة ويضحك إليك. املعجم الكبري للطرباىن

اهلل أجعل ثلث صاليت يا رسول  عن حبان بن منقذ أن رجال قال: ٣5٧٤ ❖
عليك؟ قال: نعم إن شئت قال: الثلثني؟ قال نعم قال: فصاليت كلها؟ قال رسول 

. املعجم اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذن يكفيك اهلل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك
 الكبري للطرباىن

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن أبا أيوب األنصاري الذي كان  ٣٨٧6 ❖
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نزل عليه حني هاجر إىل املدينة غزا أرض الروم فأتى 

يا أبا أيوب  عبد اهلل بن عباس بالبصرة وقد أمره علي رضي اهلل عنهما عليها فقال:
 صلى اهلل عليه وسلم فأمر أريد أن أخرج لك عن مسكين كما خرجت لرسول اهلل

 . احلديث. املعجم الكبري للطرباىنأهله فخرجوا وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار
عن خالد بن سعيد أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف يده  ٤١١٨ ❖

خامت فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: يا خالد ما هذا اخلامت؟ قال: خامت اختذته 
ل: فطرحته إليه فإذا هو خامت من حديد ملون عليه فضة فقال قال: فاطرحه إيل قا

فأخذه النيب صلى اهلل  قلت: حممد رسول اهلل نقشه؟النيب صلى اهلل عليه وسلم: ما 
 عليه وسلم فلبسه وهو اخلامت الذي كان يف يده. املعجم الكبري للطرباىن

عن سهل بن سعد قال: أيت صلى اهلل عليه وسلم بقدح فشرب  5٧٨٠ ❖
عن ميينه غالم من أصغر القوم واألشياخ عن يساره فقال: )يا غالم أتاذن يل أن و 
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. املعجم قال: ما كنت ألوثر بفضل فيك يا رسول اهلل فأعطاه إياهأعطيه األشياخ؟ 
 الكبري للطرباىن

عن صفوان بن أمية قال: أعطاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ٧٣٤٠ ❖
. املعجم فما زال يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيل يوم حنني وإنه ألبغض الناس إيل

 الكبري للطرباىن
عن ابن عباس قال: دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على  ١١٠6٣ ❖

علي وفاطمة ومها يضحكان فلما رأيا النيب صلى اهلل عليه وسلم سكتا فقال هلما 
 سكتتما؟ النيب صلى اهلل عليه وسلم: ما لكما كنتما تضحكان فلما رأيتماين

فبادرت فاطمة فقالت: بأيب أنت يا رسول اهلل قال هذا: أنا أحب إىل رسول اهلل 
منك فقلت: بل أنا أحب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منك فتبسم رسول 

. املعجم اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: يا بنية لك رقة الولد وعلي أعز علي منك
 الكبري للطرباىن

جلسنا يوما أمام بيوت رسول اهلل صلى اهلل عن كعب بن عجرة قال:  ٢٩٣ ❖
عليه وسلم يف املسجد يف رهط منا معاشر األنصار ورهط املهاجرين ورهط من بين 
هاشم فاختصمنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أينا أوىل به وأحب إليه قلنا 

يبته يف حنر عدوه فنحن أوىل حنن معاشر األنصار آمنا به واتبعناه وقاتلنا معه وكت
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحبهم إليه وقال إخواننا املهاجرون: حنن الذين 
هاجرنا إلىاهلل ورسوله فارقنا العشائر واألهلني واألموال وقد حضرنا ما حضرمت 
وشهدنا ما شهدمت فنحن أوىل الناس برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحبهم إليه 

إخواننا من بين هاشم: حنن عشرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد حضرنا فقال 
الذي حضرمت وشهدنا الذي شهدمت فنحن أوىل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وأحبهم إليه فخرج إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأقبل علينا فقال: انكم 

: صدقتم من يرد هذا عليكم؟ وأخربناه لتقولوا شيئا فقلنا مثل مقالتنا فقال لألنصار
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مبا قال اخواننا املهاجرون فقال: )صدقوا وبروا من يرد هذا عليهم؟ مث قال: أال 
أقضي بينكم؟ قلنا بلى بأبينا وأمنا أنت يا رسول اهلل فقال: أما أنتم يا معشر 

عشر األنصار فإمنا أنا أخوكم فقالوا اهلل أكرب ذهبنا به ورب الكعبة وأما أنتم م
املهاجرين فإمنا أنا منكم فقالوا اهلل أكرب ذهبنا به ورب الكعبة وأما أنتم بنو هاشم 

. املعجم فأنتم مين وإيل فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 الكبري للطرباىن

عن معاذ بن جبل قال: ان رسول صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيدي  ١١٠ ❖
بأيب وأمي يا رسول اهلل وأنا واهلل  اين ألحبك فقال له معاذ: يوما مث قال: يا معاذ

 . املعجم الكبري للطرباىنأحبك
فقال: عن عبد الرمحن بن ميسرة قال: مر ]باملقداد[ ناس أو رجل  6٠٨ ❖

. املعجم الكبري لقد أفلحت هاتان العينان رأتا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 للطرباىن

سدي قال: جئت رسول اهلل صلى اهلل عليه عن وابصة بن معبد األ ٤٠٣ ❖
وسلم وألنا ال أريد أن أدع من الرب واإلمث شيئا إال سألته عنه فأتيته وهو يف عصابة 
من املسلمني حوله فجعلت أختطاهم ألدنو منه فانتهرين بعضهم فقال: إليك يا 

ل فقا فقلت: إين أحب أن أدنو منهوابصة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: دعوا وابصة أدن مين يا وابصة فأدناين حىت كنت 

 بني يديه. احلديث. املعجم الكبري للطرباىن
عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إذا كان يوم  ٢6٤ ❖

ريب  القيامة حد اهلل الذين شتموا عائشة مثانني مثانني على رؤوس اخلالئق فيستوهب
املهاجرين منهم فاستأمرك يا عائشة( فسمعت عائشة الكالم فبكت وهي يف البيت 

والذي بعثك باحلق نبيا لسرورك أطيب إيل من سروري فتبسم رسول اهلل  مث قالت:
 . املعجم الكبري للطرباىنصلى اهلل عليه وسلم ضاحكا وقال: )ابنة أبيها(
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رضي اهلل عنه إليه  أن كانت أحب أمساء علي عن سهل بن سعد: ٨5٢ ❖
ألبو تراب وأن كان ليفرح أن يدعى هبا وما مساه أبا تراب إال النيب صلى اهلل عليه 

 . احلديث. االدب املفرد البخارىوسلم
خدرت رجل بن عمر فقال له رجل  عن عبد الرمحن بن سعد قال: ٩6٤ ❖

 . االدب املفرد البخارىاذكر أحب الناس إليك فقال حممد
ملا حضر أحد دعاين أيب من الليل ضي اهلل عنه قال: عن جابر ر  ١٢٨6 ❖

فقال ما أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 
. احلديث. وإين ال أترك بعدي أعز علي منك غري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 صحيح البخارى
 صلى اهلل عليه عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال: أيت رسول اهلل ٢٢٣٧ ❖

وسلم بقدح فشرب وعن ميينه غالم هو أحدث القوم واألشياخ عن يساره قال )يا 
فقال ما كنت ألوثر بنصييب منك أحدا يا غالم أتأذن يل أن أعطي األشياخ(. 

 . صحيح البخارىرسول اهلل فأعطاه إياه
عن عمرو بن تغلب رضي اهلل عنه قال: أعطى رسول اهلل صلى اهلل  ٢٩٧6 ❖
يه وسلم قوما ومنع آخرين فكأهنم عتبوا عليه فقال )إين أعطي قوما أخاف عل

ظلعهم وجزعهم وأكل أقواما إىل ما جعل اهلل يف قلوهبم من اخلري والغناء منهم عمرو 
فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن يل بكلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه بن تغلب(. 

 صحيح البخارىوسلم محر النعم. 
جاءت هند بنت  عروة أن عائشة رضي اهلل عنها قالت:حدثين  ٣6١٣ ❖

عتبة قالت يا رسول اهلل ما كان على ظهر األرض من أهل خباء أحب إيل أن يذلوا 
من أهل خبائك مث أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل أن يعزوا من 

وقال )وأيضا والذي نفسي بيده(. صحيح البخارى ويف صحيح  أهل خبائك
جاءت هند إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا  عن عائشة قالت: ٨ :مسلم
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رسول اهلل واهلل ما كان على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يذهلم اهلل من 
أهل خبائك وما على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يعزهم اهلل من أهل 

 فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )وأيضا والذي نفسي بيده(. صحيح مسلم خبائك
عن الرباء رضي اهلل عنه قال: ملا أقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل  ٣6٩6 ❖

. فعطش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمر براع املدينة. وذكر احلديث. حىت قال
. فأتيته فشرب حىت رضيتقال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لنب 

ملا  عن الرباء قال قال أبو بكر الصديق: ٩٠ صحيح البخارى ويف صحيح مسلم:
خرجنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة مررنا براع وقد عطش 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لنب فأتيته هبا فشرب حىت 

 . صحيح مسلمرضيت
إن كانت أحب أمساء علي رضي اهلل عنه  عن سهل بن سعد قال: 5٨5١ ❖

إليه ألبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى هبا وما مساه أبو تراب إال النيب صلى اهلل 
 . احلديث. صحيح البخارىعليه وسلم

عن عبد اهلل بن هشام قال: كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو  6٢5٧ ❖
ال له عمر يا رسول اهلل ألنت أحب إيل من كل شيء فقآخذ بيد عمر بن اخلطاب 

إال من نفسي فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )ال والذي نفسي بيده حىت أكون 
أحب إليك من نفسك( فقال له عمر فإنه اآلن واهلل ألنت أحب إيل من نفسي 

 (. صحيح البخارىفقال النيب صلى اهلل عليه وسلم )اآلن يا عمر
ن تغلب قال: أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم مال عن عمرو ب ٧٠٩٧ ❖

فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أهنم عتبوا فقال )إين أعطي الرجل وأدع الرجل 
والذي أدع أحب إيل من الذي أعطي أعطي أقواما ملا يف قلوهبم من اجلزع واهللع 

تغلب(. وأكل أقواما إىل ما جعل اهلل يف قلوهبم من الغىن واخلري منهم عمرو بن 
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. فقال عمرو ما أحب أن يل بكلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم محر النعم
 صحيح البخارى

عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، أنه قال: جلسنا إىل  ٢٧6 ❖
طوىب هاتني العينني اللتني رأتا رسول اهلل  رجل:املقداد بن األسود يوما فقال له 

 عاصم واملثاىن المحد بن اىباالحاد صلى اهلل عليه وسلم. 
عن عبد الرمحن بن صفوان بن قتادة رضي اهلل عنه قال: هاجرت  ١١٠٣ ❖

فقال له أيب: إن هذا عبد الرمحن، مع أيب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
. االحاد قال: )هو معي، إن املرء مع من أحب( هاجر إليك لريى حسن وجهك،

 واملثاىن المحد بن اىب عاصم
عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر قال لفاطمة رضي اهلل عنهما:  ٢6١٧ ❖

. االحاد واهلل ما كان أحد أحب إيل من أبيك، وال أحدا أحب إيل بعد أبيك منك(
 واملثاىن المحد بن اىب عاصم

عن بن أيب مليكة قال كان رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر الصديق  65 ❖
ناقته فينيخها فيأخذه قال فقالوا له أفال أمرتنا  رضي اهلل عنه قال فيضرب بذراع

أمرين أن ال أسأل الناس  إن حبييب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نناولكه فقال:
 شيئا. مسند االمام امحد بن حنبل

عن بن عباس: أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أكب على الركن  ١٣١ ❖
قبلك أو استلمك  اهلل عليه وسلم حبييب صلىفقال إين ألعلم أنك حجر ولو مل أر 

ما استلمتك وال قبلتك )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة(. مسند االمام 
 امحد بن حنبل

عن ابن حذيفة )هو عمران( عن أم املؤمنني ميمونة قال كانت  ٢٤٠٨ ❖
تدان دينا. فقال هلا بعض أهلها ال تفعلي. وأنكر ذلك عليها فقالت بلى. إين 
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يقول: )مامن مسلم يدان دينا يعلم اهلل منه  خليلى صلى اهلل عليه وسلمنيب و مسعت 
 أنه يريد أداءه إال أداه اهلل عنه يف الدنيا(. سنن ابن ماجة

خليلي وصفيي صاحب هذه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال  ٧6٣٢ ❖
 : ما نزعت الرمحة إال من شقي. املستدرك للحاكماحلجرة صلى اهلل عليه وسلم

بثالث ال ادعهن حىت اموت الوتر قبل ان  خليليعن أيب هريرة قال أوصاين  ❖
 أنام وصوم ثالثة أيام من كل شهر ومن الضحى ركعتني. رواه الدارمى

بسبع.  أمرين خليلي صلى اهلل عليه وسلمعن أيب ذر قال:  ٢١٤5٣ ❖
: عن أيب ذر قال ٢١556 احلديث. مسند االمام امحد بن حنبل. وىف رواية اخرى:

 خبمس. احلديث. مسند االمام امحد بن حنبل. وىف رواية اخرى: حِبأوصاين 
بثالث ال أدعهن إن شاء اهلل. احلديث.  حِبعن أيب ذر قال: أوصاين  ٢١55٨

 مسند االمام امحد بن حنبل
عن عبد األعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة  ١٩٣١٩ ❖

ن بن أيب ليلى فأخذ بيده فقال نسيت فكرب مخسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرمح
م فكرب مخسا فال أىب القاسم خليلي صلى اهلل عليه وسلقال ال ولكن صليت خلف 

 أتركها أبدا. مسند االمام امحد بن حنبل 
عن األحنف بن قيس قال دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع  ❖

والسجود قلت ال أخرج حىت انظر أعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر فلما 
فرغ قلت يا عبد اهلل أعلى شفع تدري انصرفت أم على وتر فقال ان ال أدري فإن 

يقول ما من  سلمخليلي أبا القاسم صلى اهلل عليه و اهلل يدري مث قال إين مسعت 
عبد يسجد هلل سجدة اال رفعه اهلل هبا درجة وحط عنه خطيئة قلت من أنت رمحك 

 اهلل قال انا أبو ذر قال فتقاصرت إيل نفسي. رواه الدارمى
عن عديسة بنت أهبان بن صفية الغفاري قالت: جاء علي بن أيب  ٢٢٠٣ ❖

وابن عمك عهد إىل  إن خليليطالب إىل أيب فدعاه إىل اخلروج معه فقال يل أيب 
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إذا اختلف الناس أن اختذ سيفا من خشب فقد اختذته فإن شئت خرجت به معك 
 قال فرتكه. سنن الرتمذي

عن مروان األصغر قال مسعت أبا رافع قال: رأيت أبا هريرة سجد  ٩٨٨٠ ❖
وال أزال أسجد حىت  خليلييف إذا السماء انشقت قال فسألته فقال سجد فيها 

   ام امحد بن حنبلألقاه. مسند االم
أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم  حيبعن أبا هريرة قال مسعت  ١٠٢٩٧ ❖

يقول: ان فساد أميت على يدي أغيلمة سفهاء من قريش. مسند االمام امحد بن 
 حنبل
 عن مضارب بن حزن قال قلت يعين أليب هريرة هل مسعت من ١٠٣٢6 ❖

 عليه وسلم: ال عدوى وال هامة شيئا حتدثنيه قال نعم مسعته يقول صلى اهلل خليلك
 وخري الطري الفأل والعني حق. مسند االمام امحد بن حنبل

عن خالد بن غالق العبس قال نزلت على أيب هريرة قال ومات  ١٠٣٣٠ ❖
ابن يل فوجدت عليه فقلت هل مسعت من خليلك شيئا نطيب بأنفسنا عن موتانا 

 االمام امحد بن حنبلقال نعم مسعته قال: صغارهم دعاميص اجلنة. مسند 
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 وسلميسارعون الى تلبية رغباته صلى اهلل عليه 
بينما حنن نسري ذات يوم مع رسول اهلل صلى  :بن أمية قال عن يعلى 66١ ❖

سلم مسا إليه و  فلما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه :ببعري قالسلم إذا حنن و  اهلل عليه
يا يعلى انطلق إىل أهل هذا البعري  :سلمو  برأسه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم يوصيكم به و  فاشرته منهم وإن مل يبيعوك فقل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
أما أمي اهلل لقد نضحنا عليه عشرين سنة وإن كنا لنريد أن ننحره بالغداة فأما  :قالوا

 . املعجم الكبريسلم فإنا ال نألوه خرياو  إذا وصانا به رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن 

كنت   :عن أيب عمران اجلوين عن ربيعة بن كعب األسلمي قال ٢٧١٨ ❖
يا ربيعة أال  :سلمو  النيب صلى اهلل عليه سلم فقال يلو  أخدم النيب صلى اهلل عليه

 اهلل يا رسول اهلل ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم املرأةو  ال :قال فقلت ؟تتزوج
 مث راجعت نفسي فقلت :فأعرض عين قال :قالما أحب أن يشغلين عنك شيء و 
يف نفسي أنا أقول : و اآلخرة قالو  اهلل يا رسول اهلل أنت أعلم مبا يصلحين يف الدنياو 

 :قال فقلت ؟ليت قال يل الثالثة ألقولن نعم قال فقال يل الثالثة يا ربيعة أال تتزوج
انطلق إىل آل فالن إىل حي من  :بلى يا رسول اهلل مرين مبا شئت أو مبا أحببت قال

سلم فقل هلم إن رسول اهلل و  األنصار فيهم تراخي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
 :يأمركم أن تزوجوا ربيعة فالنة امرأة منهم قالو  قرئكم السالمسلم يو  صلى اهلل عليه

برسول و  سلمو  مرحبا برسول اهلل صلى اهلل عليه :فقالوافأتيتهم فقلت هلم ذلك 
سلم و  اهلل ال يرجع رسول رسول اهلل صلى اهلل عليهو  سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه

 املستدرك للحاكم .احلديث .إال حباجته
 :كثري بن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه قال العباسحدثين   5٤١٨ ❖

فقال رسول اهلل  سلم يوم حنني احلديثو  شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
فو اهلل  :أي عباس ناد يا أصحاب السمرة فناديتهم قال :سلمو  صلى اهلل عليه
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يا لبيكاه يا  :لكأمنا عطفتهم حني ما مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها فقالوا
 . املستدرك للحاكماحلديث لبيكاه

 َعْن رَافيعي ْبني َخدييج  قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم ٤٠٧٢ ❖
َيًة فييَها  يف ليَنا َوَعَلى إيبيليَنا َأْكسي َسَفر  فـََرَأى َرُسوُل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم َعَلى َرَواحي

َأاَل أََرى َهذيهي احلُْْمرََة َقْد )ٌر فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم ُخُيوُط عيْهن  محُْ 
رَاًعا ليَقْولي َرُسولي اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم َحىتَّ نـََفَر بـَْعُض إيبيليَنا . (َعَلْتُكمْ  فـَُقْمَنا سي

َها َيَة فـَنَـَزْعَناَها َعنـْ  سنن ايب داؤود. فََأَخْذنَا اأَلْكسي
واهلل أنا ملع رسول اهلل  :عن أيب اليسر كعب بن عمرو قال قال ١556٤ ❖

سلم خبيرب عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم وحنن و  صلى اهلل عليه
سلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم و  قال رسول اهلل صلى اهلل عليهحماصروهم إذ 

 قال فخرجت أشتد مثل الظليمقال أبو اليسر فقلت أنا يا رسول اهلل قال فأفعل 
سلم موليا قال اللهم أمتعنا به قال فأدركت و  فلما نظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

الغنم وقد دخلت أوائلها احلصن فأخذت شاتني من أخراها فاحتضنتهما حتت يدي 
مث أقبلت هبما أشتد كأنه ليس معي شيء حىت ألقيتهما عند رسول اهلل صلى اهلل 

فذحبومها فأكلومها فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول اهلل صلى  سلمو  عليه
سلم هالكا فكان إذا حدث هبذا احلديث بكي مث يقول أمتعوا يب لعمري  و  اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل  مسند. كنت آخرهم
ملا دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم أزقة  :قال ،عن عروة بن الزبري ١١٩١ ❖

هذه نساء األنصار  :قالوا (؟ما هذا) :فقال ،املدينة إذا النوح والبكاء يف الدور
 :فاستغفر له وقال ،فلما مسع البكاء ذكره عمه محزة رضي اهلل عنه ،يبكني قتالهم

وسعد بن  ،سعد بن معاذ :فسمع قوله ،(لكن محزة ال بواكي له اليوم باملدينة)
فمشوا يف دورهم حىت مجعت كل  ،وعبد اهلل بن رواحة ،ومعاذ بن جبل ،عبادة

واهلل ال تبكني اليوم قتيال لألنصار حىت تبكني  :وقالوا ،باكية ونائحة كانت باملدينة
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وكانوا  ،فإنه قد ذكر أنه ال بواكي له ،محزة عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فلما مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،اهلل عليه وسلمحيبون رضا رسول اهلل صلى 

 ،فاستغفر هلم ،فأخرب مبا فعلت األنصار بنسائهم (؟ما هذا) :وسلم البكاء قال
ما ) :وقال ،ورضي عمن أمر برضا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقال هلم معروفا

 دالئل النبوة البيهقى. وهنى عنه ،(وما أحب البكاء ،هذا أردت
 وسلمراحته صلى اهلل عليه  في يجتهدون

سلم إذا خطب قام و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن بن بريدة عن أبيه قال ❖
فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأيت جبذع خنلة فحفر له وأقيم إىل جنبه قائما 

سلم إذا خطب فطال القيام و  سلم فكان النيب صلى اهلل عليهو  للنيب صلى اهلل عليه
يه استند إليه فاتكأ عليه فبصر به رجل كان ورد املدينة فرآه قائما إىل جنب ذلك عل

فقال ملن يليه من الناس لو أعلم أن حممدا حيمدين يف شيء يرفق به لصنعت اجلذع 
له جملسا يقوم عليه فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النيب صلى اهلل 

به فأمر أن يصنع له هذه املراقي الثالث أو األربع سلم فقال ايئتوين به فأتوه و  عليه
سنن . سلم يف ذلك راحةو  هي اآلن يف منرب املدينة فوجد النيب صلى اهلل عليه

 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أيب بن كعب قال ٣6 :وىف رواية اخرى ىالدارم
ن فقال له رجل مسلم يصلي إىل جذع وخيطب إليه إذا كان املسجد عريشا و 

أصحابه اال جنعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم اجلمعة وتسمع من خطبتك 
وىف رواية  ى. سنن الدارمقال نعم فصنع له الثالث درجات هن اللوايت على املنرب

سلم و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أيب سعيد قال ى:سنن الدارم. يف اخرى
اصنع لك منربا ختطب عليه فصنع له  فأتاه رجل رومي فقالخيطب إىل لزق جذع 

 ى. سنن الدارممنربا هذا الذي ترون
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 صلى اهلل عليه وسلم ويصنعون له الطعام اطعامه في يسارعون
ملا حفر اخلندق رأيت  :عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال ٣٨٧6 ❖

سلم مخصا شديدا فانكفأت إىل امرأيت فقلت هل عندك و  بالنيب صلى اهلل عليه
سلم مخصا شديدا فأخرجت إىل جرابا و  فإين رأيت برسول اهلل صلى اهلل عليه ؟شيء

 صحيح. احلديث. فيه صاع من شعري ولنا هبيمة داجن فذحبتها وطحنت الشعري
ملا حفر اخلندق رأيت  :عن جابر بن عبداهلل ١٤١ :مسلم صحيح ويف البخارى

امرأيت فقلت هلا هل عندك سلم مخصا فانكفأت إىل و  برسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم مخصا شديدا فأخرجت يل جرابا و  فإين رأيت برسول اهلل صلى اهلل عليه ؟شيء

ففرغت إىل فراغي  فيه صاع من شعري ولنا هبيمة داجن قال فذحبتها وطحنت
سلم فقالت ال تفضحين و  فقطعتها يف برمتها مث وليت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم ومن معه قال فجئته فساررته فقلت يا رسول اهلل إنا و  عليه برسول اهلل صلى اهلل
. قد ذحبنا هبيمة لنا وطحنت صاعا من شعري كان عندنا فتعال أنت يف نفر معك

 مسلم صحيح. احلديث
مير بنا  ،كنا آل حممد صلى اهلل عليه وسلم) :أهنا قالت ،عن عائشة ٢٩٨ ❖

أنه حولنا أهل  إال أنه التمر واملاء إال ،ما نوقد بنار للطعام ،واهلالل ،واهلالل ،اهلالل
دور من األنصار فيبعث أهل كل دار بغزيرة شاهتم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

دالئل النبوة . (فكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسقينا من ذلك اللنب ،وسلم
لقد كان  :عائشة قالتعن  ٢55٣٠االمام امحد بن حنبل:  مسند ويف البيهقى

يأيت على آل حممد الشهر ما يرى يف بيت من بيوته الدخان قلت يا أمه وما كان 
غري أنه كان له جريان صدق من األنصار وكان طعامهم قالت األسودان التمر واملاء 

 االمام امحد بن حنبل مسند. هلم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألباهنا
سلم يوما و  جئت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك يقول 6 ❖

 قال أسامة وأنا أشك فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم وقد عصب بطنه بعصابة
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 ؟سلم بطنهو  على حجر فقلت لبعض أصحابه مل عصب رسول اهلل صلى اهلل عليه
فقالوا من اجلوع فذهبت إىل أيب طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا 

سلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض و  ت رسول اهلل صلى اهلل عليهأبتاه قد رأي
فقالت  ؟أصحابه فقالوا من اجلوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء

سلم وحده و  فإن جاءنا رسول اهلل صلى اهلل عليهنعم عندى كسر من خبز ومترات 
مسلم  حصحي. أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم مث ذكر سائر احلديث بقصته

جئت رسول اهلل صلى  :قال ،عن أنس بن مالك ٣١٩ وىف دالئل النبوة للبيهقى:
اهلل عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم وقد عصب بطنه بعصابة 

 ؟مل عصب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :على حجر فقلت لبعض أصحابه
يا  :سليم بنت ملحان فقلتفذهبت إىل أيب طلحة وهو زوج أم . من اجلوع :قالوا
فسألت  ،قد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد عصب بطنه بعصابة ،أبتاه

 ؟هل من شيء :فقال ،فدخل أبو طلحة على أمي. فقال من اجلوع ،بعض أصحابه
  دالئل النبوة البيهقى. احلديث. عندي كسر من خبز ومترات ،نعم :فقالت

لقد مسعت  :أبو طلحة ألم سليمقال  :عن أنس بن مالك قال ٣٣٨5 ❖
سلم ضعيفا أعرف فيه اجلوع فهل عندك من و  صوت رسول اهلل صلى اهلل عليه

قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعري مث أخرجت مخارا هلا فلقت اخلبز  ؟شيء
 ببعضه مث دسته حتت يدي والثتين ببعضه مث أرسلتين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

عن أنس بن مالك  ١٤٢ مسلم: صحيح ويف بخارىال صحيح. احلديث. سلمو 
سلم و  قد مسعت صوت رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال أبو طلحة ألم سليم :يقول

فقالت نعم فأخرجت أقراصا من  ؟ضعيفا أعرف فيه اجلوع فهل عندك من شيء
شعري مث أخذت مخارا هلا فلفت اخلبز ببعضه مث دسته حتت ثويب وردتين ببعضه مث 

 مسلم  صحيح. احلديث. سلمو  أرسلتين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
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ُمي  َعْن أََنَس ْبَن َماليك  قال: ٣٤٣١وىف املوطا لالمام مالك: ❖ قَاَل أَبُو طَْلَحَة ألي
ْعُت َصْوَت َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َضعييًفا أَْعريُف فييهي اجلُْوَع ُسَلْيم   َلَقْد مسَي

َارًا هَلَا  ْن َشعيري  مُثَّ َأَخَذْت مخي ْن َشْيء  فـََقاَلْت نـََعْم فََأْخَرَجْت أَقْـرَاًصا مي فـََهْل عيْنَدكي مي
هي مُثَّ أَْرَسَلْتيني إيىَل َرُسولي اللَّهي  هي مُثَّ َدسَّْتُه حَتَْت يَديي َوَردَّْتيني بيبَـْعضي َز بيبَـْعضي  فـََلفَّْت اخْلُبـْ

قَاَل َفَذَهْبُت بيهي فـََوَجْدُت َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم 
ْم فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َجاليًسا يفي  دي َوَمَعُه النَّاُس فـَُقْمُت َعَلْيهي اْلَمْسجي

موطأ . اخلديث. َوَسلََّم آْرَسَلَك أَبُو طَْلَحَةقَاَل فـَُقْلُت نـََعْم قَاَل ليلطََّعامي فـَُقْلُت نـََعمْ 
 مالك
خرج  :جده قالعن حممد بن إبراهيم بن عنمة اجلهين عن أبيه عن  ١55 ❖

يا رسول اهلل بأيب  :فقالسلم ذات يوم فلقيه رجل من األنصار و  النيب صلى اهلل عليه
فنظر النيب صلى اهلل  :قال ؟وأمي أنت إنه ليسوؤين الذي أرى بوجهك وعن ما هو

فخرج الرجل يعدو أو شبيها  (اجلوع) :سلم إىل وجه الرجل ساعة مث قالو  عليه
بالعدو حىت أتى بيته فالتمس فيه الطعام فلم جيد شيئا فخرج إىل بين قريظة فآجر 
نفسه بكل دلو ينزعها مترة حىت مجع حفنة أو كفا من متر مث رجع بالتمر حىت وجد 

 للطرباىن  . املعجم الكبريسلم يف جملس مل يرم فوضعه بني يديهو  النيب صلى اهلل عليه
سلم قدرا فقال له ناولين و  أنه طبخ للنيب صلى اهلل عليه :ن أيب عبيدع ❖

فناوله الذراع مث قال ناولين الذراع فناوله ذراعا مث قال الذراع وكان يعجبه الذراع 
ناولين الذراع فقلت يا نيب اهلل وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده أن لو 

 ىالدارم. سنن سكت ألعطيت أذرعا ما دعوت به
 أن جدته مليكة دعت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك ٣٧٣ ❖
َعْن  ٨٠٠ ى:. سنن النسائالبخارى وىف صحيح. سلم لطعام صنعته له فأكل منهو 

تَُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم ليَطَعام   أََنسي ْبني َماليك   َقْد َأنَّ َجدَّ
عن أنس بن مالك ان  ١٢٨٧ ى:سنن الدارم وىف .ى. سنن النسائاحلديث. َصنَـَعْتهُ 
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جدته مليكة دعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لطعام صنعته فأكل مث قال قوموا 
قال أنس فقمت إىل حصري لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته  فألصلي بكم

مباء فقام عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز 
 االمام امحد بن حنبل: مسند ويف ى. سنن الدارموراءنا فصلى لنا ركعتني مث انصرف

 صلى اهلل عليه ان جدته مليكة دعت رسول اهلل :عن أنس بن مالك ١٢٣6٢
 االمام امحد بن حنبل مسند. سلم لطعام صنعته فأكل منهو 
قال أيب ألمي حدثنا عبد اهلل بن بسر وكانت له صحبة يسرية قال  ٢٠٢٢ ❖

وقال بيدة يقلل لو صنعت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طعاما فصنعت ثريدة 
على ذروهتا مث قال  فانطلق أيب فدعاه فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده

خذوا باسم اهلل فأخذوا من نواحيها فلما طعموا دعا هلم فقال اللهم اغفر هلم 
عن  ٧٠٨5: . املستدرك للحاكمى وىف. سنن الدارموارمحهم وبارك هلم يف رزقهم

سلم و  لو صنعت لرسول اهلل صلى اهلل عليه :ألمي قال أيب :عبد اهلل بن بسر قال
كلوا بسم   :تقلل فانطلق أيب فدعاه فوضع يده عليها مث قال طعاما فصنعت ثريدة

 بارك هلمو  ارمحهمو  اللهم اغفر هلم :اهلل فأخذوا من حنوها فلما طعموا دعا هلم فقال
 . املستدرك للحاكمارزقهمو 
تزوج رسول اهلل صلى اهلل  :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال ٣٢١٨ ❖

أم سليم حيسا فجعلته يف تور فقالت يا سلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي و  عليه
سلم فقل بعثت إليك هبا أمي وهي و  أنس اذهب هبذا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ويف ي. سنن الرتمذاحلديث تقرئك السالم وتقول إن هذا منا لك قليل يا رسول اهلل
 أعرس النيب صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك قال ١٢5 للطرباىن: املعجم الكبري

فجعلت أم سليم حيسا مث جعلته يف تور وهم سلم امرأة من نسائه يعين زينب و 
سلم وأقرأه و  إذهب هبذا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :يومئذ يف جهد شديد فقالت

سلم و  مين السالم وأخربه أن هذا منا له قليل فجئت رسول اهلل صلى اهلل عليه
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يا  :م وهي تقرئك السالم وتقول لكبعثت هبذا إليك أم سلي :فقلت يا رسول اهلل
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. رسول اهلل هذا منا لك قليل

رسول اهلل صلى  :دعا أبو عبس بن جرب األنصاري :عن أنس قال 5٤٩6 ❖
سلم اخلعوا و  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم لطعام صنعه هلمو  اهلل عليه

 املستدرك للحاكم. نعالكم عند الطعام فإهنا سنة مجيلة
حفر بئرا يوم ذي قرد و  أن طلحة حنر جزورا :عن موسى بن طلحة 56٠٤ ❖

سلم يا طلحة الفياض فسمي طلحة و  قال النيب صلى اهلل عليهسقاهم فو  فأطعمهم
 . املستدرك للحاكمالفياض

 أهنا دفعت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ضباعة بنت الزبري 6٩٢٠ ❖
 املستدرك للحاكم .احلديث .سلم حلما فنهس منهو 
عن أنس قال: أنفجت أرنبا بالبقيع فاشتد يف أثرها فكنت يف من  ٧١٠٠ ❖

فأتيت هبا أبا طلحة فأمر هبا فذحبت مث شويت فأعجز اشتد فسبقهم إليها فأخذهتا 
 فقال النيب صلى اهلل عليهسلم و  عجزها فأرسل به معي إىل النيب صلى اهلل عليه

املستدرك  .عجز أرنب بعث هبا أبو طلحة إليك فقبله مين :قلت ؟ما هذا :سلمو 
  للحاكم

عن إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث أن أم حكيم بنت الزبري  ٢١6٩ ٣ ❖
فرمبا جنيئه حىت  سلم هنديه إليهو  قالت كنا نصنع الطعام لرسول اهلل صلى اهلل عليه

. احلديث. يأتيها فأتاها ذات يوم فوجد عندها كتف شاة فقدمته إليه فأكل منها
 إسحق إبن راهوية مسند
بعثت معي أم سليم مبكتل فيه رطب إىل رسول  :عن أنس قال ١٢٠٧١ ❖

وخرج قريبا إىل موىل له دعاه صنع له طعاما قال فلم أجده  سلمو  اهلل صلى اهلل عليه
فإذا هو يأكل فدعاين آلكل معه قال وصنع له ثريدا بلحم وقرع قال وإذا هو فأتيته 

 االمام امحدبن حنبل مسند. احلديث. يعجبه القرع قال فجعلت أمجعه وأدنيه منه
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سلم إىل طعام و  أن خياطا دعا النيب صلى اهلل عليه :عن أنس ١٢٨٨٤ ❖
 االمام امحد بن حنبل مسند. احلديث. فاتاه بطعام

أيب بكر و  سلمو  صنعت للنيب صلى اهلل عليه :أيب أيوب قالعن  ٤٠٩٠ ❖
اذهب  :سلمو  فقال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. فادع يل ثالثني من أشراف األنصار

 سلم طعاماو  صنعت لرسول اهلل صلى اهلل عليه :عن صهيب قال ٧٣٢١ ❖
ال  :فقلت ؟وهؤالء :فأتيته وهو يف نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فأومأ إيل

ال مرتني  :فقلت ؟وهؤالء :فسكت فقمت مكاين فلما نظر إيل أومأت إليه فقال
نعم وهؤالء وإمنا كان شيئا يسريا صنعته له فجاء وجاؤوا  :فعل ذلك أو ثالثا فقلت
 للطرباىن  املعجم الكبري .وفضل منه :معه فأكلوا وأحسبه قال

سلم يف بيت و  أكل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ابن عباس قال ١٠66١ ❖
 للطرباىن املعجم الكبري .ضباعة بنت احلارث كتفا

سلم نبيذ و  كان ينبذ للنيب صلى اهلل عليه  :عن ابن عباس قال ١١٨١٤ ❖
 للطرباىن املعجم الكبري .زبيب فيشربه ذلك اليوم ومن الغد

سلم دخل على عائشة و  عن أم عطية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه ١٤٨ ❖
ال إال شيء بعثت به إلينا نسيبة وهي أم عطية  :قالت (؟هل عندك شيء) :فقال

 املعجم الكبري .إهنا قد بلغت حملها) :من الشاة اليت بعثت هبا إليها من الصدقة قال
  للطرباىن

شيبان بن فروخ ثنا حممد بن حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ثنا  ٢٩٣ ❖
كانت يل شاة   :عن أنس بن مالك عن أمه قالت :زياد الربمجي ثنا أبو ظالل

يا زينب أبلغي هذه العكة  :فجمعت من مسنها عكة فبعث هبا مع زينب فقلت
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. سلم يأتدم هباو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
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  وسلمصلى اهلل عليه  ويشتهيه يتحسسون ما يحبه
عن أنس قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعجبه القرع قال فقدم  ٢٠5١ ❖

 ىسنن الدارم. فجعلت أتناوله واجعله بني يديهإليه 
أمرين أيب حبريرة  :عن جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حزام قال ٧٠٩٩ ❖

فإذا هو يف منزله سلم و  فحملتها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليهفصنعت مث أمرين 
لكنها حريرة أمرين هبا أيب و  ال يا رسول اهلل :قلت ؟ما هذا يا جابر أحلم هذا :فقال

هل رأيت رسول اهلل صلى  :مث رجعت إىل أيب فقالفصنعت مث أمرين فحملتها إليك 
قال  ؟أحلم هذا يا جابر :قال :قلت ؟فما قال لك :نعم قال :قلت ؟سلمو  اهلل عليه

سلم اشتهى اللحم فقام إىل داجن و  ون رسول اهلل صلى اهلل عليهعسى أن يك :أيب
فقال رسول اهلل صلى اهلل محلتها إليه  :شواها مث أمرين حبملها إليه فقالو  له فذحبها

سعد و  ال سيما عبد اهلل بن عمرو بن حرامو  جزى اهلل األنصار عنا خريا :سلمو  عليه
عن جابر بن عبد اهلل  ٧٠٢٠ بن حبان: صحيح ويف . املستدرك للحاكمبن عبادة

سلم و  أمر أيب خبزيرة فصنعت مث أمرين فحملتها اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال
ال ولكنها خزيرة فأمر  :قلت ؟(ما هذا يا جابر أحلم ذا) :فأتيته وهو يف منزله فقال

 ؟سلمو  هل رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :فلما رجعت اىل أيب قالهبا فقبضت 
 ؟(ما هذا يا جابر أحلم ذا) :نعم قال :فقلت ؟هل قال شيئا :نعم فقال :فقلت

سلم قد اشتهى اللحم فقام و  عسى أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال أيب
اىل داجن له فذحبها مث أمر هبا فشويت مث أمرين فحملته اىل رسول اهلل صلى اهلل 

 ١٧٨6 وىف االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم: ابن حبان صحيح. سلمو  عليه
أمر أيب خبزيرة فصنعت ) :قال ،عن جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري

مث محلتها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ال يا رسول اهلل ولكنها  :فقلت :قال (؟ما هذا يا جابر أحلم هذا) :يف منزله فقال

 :فقال ،مث رجعت إىل أيب :قال ،خزيرة أمر هبا أيب فصنعت مث أمرين فحملتها إليك
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 :نعم فقال يل ما قال لك قلت :هل رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت
عسى أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال( أحلم هذا يا جابر) :قال يل

اشتهى اللحم فقام إىل داجن له فذحبها مث سلخها مث أمر هبا فشويت مث أمرين 
ما ) :وإذا هو يف جملسه قاعد فقال يل فحملتها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اهلل  إين رجعت إىل أيب فسألين ما قال لك رسول اهلل صلى :فقلت (؟هذا يا جابر
عسى أن يكون رسول  :فقال أيب (؟أحلم هذا يا جابر: )قال :فقلت ؟عليه وسلم

اهلل اشتهى اللحم فقام إىل داجن له فذحبها مث أمر هبا فشويت مث أمرين أن أمحلها 
جزى اهلل األنصار عنا ) :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،إليك يا رسول اهلل

االحاد (. وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما ،عمروخريا وال سيما عبد اهلل بن 
 واملثاىن المحد بن اىب عاصم

 وسلميدخلون السرور عليه صلى اهلل عليه 
جاء أبو بكر رضي اهلل عنه بأبيه أبو قحافة إىل  :عن ابن عمر قال ٨٣٢٣ ❖

سلم يقوده شيخ أعمى يوم فتح مكة فقال له رسول اهلل و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
أردت أن يؤجر واهلل ألنا   :قال ؟أال تركت الشيخ حىت نأتيه :سلمو  اهلل عليهصلى 

كنت باسالم أيب طالب أشد فرحا مين باسالم أيب ألتمس بذلك قرة عينك فقال 
 للطرباىن  . املعجم الكبريصدقت :سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه

أن الناس كانوا  :حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها ٢٤٣5 ❖
يتحرون هبداياهم يوم عائشة يبتغون هبا أو يبتغون بذلك مرضاة رسول اهلل صلى اهلل 

عن هشام عن أبيه عن  ٨٢ مسلم: صحيح البخارى وىف صحيح. سلمو  عليه
أن الناس كانوا يتحرون هبداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول اهلل  :عائشة

  مسلم صحيح. سلمو  صلى اهلل عليه
كان أليب بكر رضي اهلل عنه   :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ١٠6٧5 ❖

سلم ال يقوم عنه إال للعباس وكان يسر ذلك رسول و  جملس من النيب صلى اهلل عليه
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فزال له أبو بكر عن جملسه فقال له  سلم فأقبل العباس يوماو  اهلل صلى اهلل عليه
يا رسول اهلل عمك قد أقبل فنظر  :فقال ؟؟مالك :سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه

 . املعجم الكبريسلم مث أقبل على أيب بكر مبتسماو  إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن
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 اخلامسالباب 

 وقدومه بمالقاته يحتفون
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أول من قدم علينا  :عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب أنه قال ٤٢5٤ ❖
ابن أم مكتوم فكانوا يقرؤونا فقدم رسول و  املدينة من املهاجرين مصعب بن عمري

سورا من املفصل مث و  (سبح اسم ربك األعلى)قد قرأت و  سلمو  اهلل صلى اهلل عليه
مث قدم عمار بن ياسر مث قدم عمر بن اخلطاب يف عشرين و  قدم سعد بن مالك

 سلم فما فرحنا بشيء فرحنا برسول اهلل صلى اهلل عليهو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
 .سلمو  هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه :الصبيان يسعون يقولونو  سلم جعل النساءو 

 املستدرك للحاكم
ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة عن عبد اهلل بن سالم قال  ❖

 ى. سنن الدارماحلديث. استشرفه الناس فقالوا قدم رسول اهلل قدم رسول اهلل
ملا قدم رسول اهلل  :عن زرارة بن أوىف عن عبد اهلل بن سالم قال ٢٤٨5 ❖

 سلم املدنية اجنفل الناس إليه وقيل قدم رسول اهلل صلى اهلل عليهو  صلى اهلل عليه
 سلم قدم رسول اهلل صلى اهلل عليهو  سلم قدم رسول اهلل صلى اهلل عليهو 
عن زرارة بن  ٤٢٨٣: . املستدرك للحاكموىف رواية ي. سنن الرتمذاحلديثسلمو 

 ملا ورد رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال :أيب أوىف عن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه
 .احلديث. سلمو  قيل قدم رسول اهلل صلى اهلل عليهو  سلم املدينة اجنفل الناس إليهو 

 املستدرك للحاكم
مضى رسول : و قال :اهلل عنهعن الرباء عن أيب بكر الصديق رضي  ٤٢٨٢ ❖

صاح و  خرج الناس حىت دخلنا يف الطريقو  سلم حىت قدم املدينةو  اهلل صلى اهلل عليه
 الغلمان جاء حممد رسول اهلل اهلل أكرب جاء حممد جاء رسول اهللو  اخلدامو  النساء

  املستدرك للحاكم .فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر
ملا أخربين عروة بن الزبري أنه مسع الزبري يذكر أنه  :قال :عن الزهري ٤٢٧٧ ❖

سلم كانوا يغدون كل غداة و  مسع املسلمون باملدينة مبخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه
إىل احلرة فينتظرونه حىت يؤذيهم حر الظهرية فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره فلما 
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م لينظر إليه فبصر برسول اهلل آووا إىل بيوهتم أوىف رجل من يهود أطما من آطامه
أصحابه مبيضني يزول هبم السراب فلم ميلك اليهودي أن و  سلمو  صلى اهلل عليه

يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون فثار املسلمون إىل  :قال بأعلى صوته
 املستدرك للحاكم .سلم بظهر احلرةو  السالح فتلقوا رسول اهلل صلى اهلل عليه

صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) :قال ،مسرة عن جابر بن ٢١٢ ❖
فجعل ميسح خدي  ،فاستقبله ولدان ،مث رجع إىل أهله وخرجت معه ،صالة األوىل

 دالئل النبوة البيهقى. أحدهم واحدا واحدا
فلما  ،قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة) :عن أنس قال ٧55 ❖

 :إلينا يا رسول اهلل فقال :فقالوا ،دخل املدينة جاءت األنصار برجاهلا ونسائها
فخرجت جوار من بين  :أيوب قال فربكت على باب أيب ،(دعوا الناقة فإهنا مأمورة)

حنن جوار من بين النجار يا حبذا حممد من  :النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن
إي واهلل  :فقالوا( ؟أحتبوين☹فخرج إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال جار

دالئل (. وأنا واهلل أحبكم ،وأنا واهلل أحبكم ،وأنا واهلل أحبكم) :يا رسول اهلل قال
مر عن أنس قال  ٧56 دالئل النبوة: يف وىف رواية اخرى للبيهقى النبوة البيهقى

 :حبي بين النجار وإذا جوار يضربن بالدف يقلنرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم حنن جوار من بين النجار يا حبذا حممد من جار

 دالئل النبوة البيهقى. (اهلل يعلم أن قليب حيبكن)
ملا قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم ) :قال ،عن السائب بن يزيد ٢٠١٨ ❖

دالئل النبوة . (الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداعاملدينة من غزوة تبوك تلقاه 
 البيهقى

ملا قدم النيب ) :يقول ،مسعت ابن عائشة :يقول ،خليفة أىب عن ٢٠١٩ ❖
طلع البدر علينا  :صلى اهلل عليه وسلم املدينة جعل النساء والصبيان والوالئد يقلن

 دالئل النبوة البيهقى. (من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع
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سلم املدينة و  ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس قال ١٢6٧٠ ❖
 االمام امحد بن حنبل مسند. لعبت احلبشة لقدومه حبراهبم فرحا بذلك

اين ألسعى يف الغلمان يقولون جاء  :عن أنس بن مالك قال ١٣٣٤٢ ❖
حممد فأسعى فال أرى شيئا مث يقولون جاء حممد فأسعى فال أرى شيئا قال حىت 

سلم وصاحبه أبو بكر فكنا يف بعض حرار املدينة مث و  جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه
فاستقبلهما زهاء مخسمائة من بعثنا رجل من أهل املدينة ليؤذن هبما األنصار 

فأقبل رسول اهلل فقالت األنصار انطلقا آمنني مطاعني  ر حىت انتهوا إليهمااألنصا
سلم وصاحبه بني أظهرهم فخرج أهل املدينة حىت إن العواتق لفوق و  صلى اهلل عليه

البيوت يرتاءينه يقلن أيهم هو أيهم هو قال فما رأينا منظرا مشبها به يومئذ قال 
. ويوم قبض فلم أر يومني مشبها هبما أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا

 االمام امحد بن حنبل مسند
قدم رسول اهلل صلى اهلل  :عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء قال ١٨5٩١ ❖

 سلم فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اهلل صلى اهلل عليهو  عليه
 مسند. سلمو  سلم قال حىت جعل االماء يقلن قدم رسول اهلل صلى اهلل عليهو 

 االمام امحد بن حنبل
سلم و  ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن السائب بن يزيد يقول 66٨٨ ❖

 :قال السائب خرج الناس يتلقونه فخرج النساء والصبياناملدينة من غزوة تبوك 
سلم بثنية و  فكنت فيمن تلقاه مع الصبيان حىت لقينا رسول اهلل صلى اهلل عليه

عن  ٢١٤5 وىف االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم: للطرباىن املعجم الكبري .الوداع
ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من  :رضي اهلل عنه قال ،السائب بن يزيد

قال السائب خرجت مع الناس وأنا غالم  تبوك خرج الناس يتلقونه إىل ثنية الوداع
 اىب عاصماالحاد واملثاىن المحد بن . فتلقيناه
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قدمت يف وفد ثقيف حني وفدوا  :عن عثمان بن أيب العاص قال ٨٣56 ❖
سلم و  سلم فلبسنا حللنا بباب النيب صلى اهلل عليهو  على رسول اهلل صلى اهلل عليه

 من ميسك لنا رواحلنا وكل القوم أحب الدخول على النيب صلى اهلل عليه :فقالوا
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. سلم وكره التخلف عنهو 
سلم ملا قدم من و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ابن عباس ١١٩5٣ ❖

 .فحمل واحدا بني يديه وآخر من خلفه مكة استقبله أغيلمة من بين عبد املطلب
 للطرباىن املعجم الكبري

سلم إذا قدم و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن عبداهلل بن جعفر قال 66 ❖
قال وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني  تلقى بصبيان أهل بيتهمن سفر 

. يديه مث جئ بأحد ابين فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة
 مسلم صحيح

سلم إذا قدم و  كان النيب صلى اهلل عليه  :حدثين عبداهلل بن جعفر قال 6٧ ❖
باحلسني قال فحمل أحدنا بني يديه  قال فتلقى يب وباحلسن أو من سفر تلقى بنا

 مسلم صحيح. واآلخر خلفه حىت دخلنا املدينة
سلم املدينة فنزل أعلى و  قدم النيب صلى اهلل عليه :عن أنس قال ٤١٨ ❖

سلم فيهم و  املدينة يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف فأقام النيب صلى اهلل عليه
متقلدي السيوف كأين أنظر إىل النيب  مث أرسل إىل بين النجار فجاؤواأربع عشرة ليلة 
سلم على راحلته وأبو بكر ردفه ومأل بين النجار حوله حىت ألقى و  صلى اهلل عليه
 البخارى صحيح. احلديث. بفناء أيب أيوب
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 السادسالباب 

           بيوتهم في عليهم بدخوله يحتفون
 اكرامه في ويجتهدون
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سلم أستعينه يف دين  و  أتيت النيب صلى اهلل عليه :عن جابر قال ١٤٢٨٤ ❖
كان على أيب قال فقال آتيكم قال فرجعت فقلت للمرأة ال تكلمي رسول اهلل 

قال فأتانا فذحبنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر  سلم وال تسأليه و  صلى اهلل عليه
صل علي وعلى زوجي أو قال فلما خرج قالت له املرأة  كأنكم عرفتم حبنا اللحم

صل علينا قال فقال اللهم صل عليهم قال فقلت هلا أليس قد هنيتك قالت ترى 
االمام امحد  مسند. سلم كان يدخل علينا وال يدعو لناو  رسول اهلل صلى اهلل عليه

ترك أيب عليه دينا من  :عن جابر بن عبد اهلل قال ٤5 ى:سنن الدارم وىف بن حنبل
سلم و  التمر فاشتد علي بعض غرمائه يف التقاضي فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه

فقلت يا رسول اهلل إن أيب أصيب يوم كذا وكذا وإنه ترك عليه دينا من التمر وإنه 
قد اشتد علي بعض غرمائه يف الطلب فأحب أن تعينين عليه لعله أن ينظرين طائفة 

هذا الصرام املقبل قال نعم آتيك إن شاء اهلل قريبا من وسط النهار قال من متره إىل 
سلم و  فجاء ومعه حواريوه قال فجلسوا يف الظل وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم و  وقد قلت المرأيت إن رسول اهلل صلى اهلل عليهواستأذن مث دخل علينا قال 
سلم يف و  رسول اهلل صلى اهلل عليهجاءين اليوم وسط النهار فال يرينك وال تؤذي 

شيء وال تكلميه ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام فقلت ملوىل يل اذبح هذه 
العناق وهي داجن مسينة فالوحا والعجل أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول اهلل صلى 

سلم وأنا معك فلم نزل فيها حىت فرغنا منها وهو نائم فقلت إن رسول و  اهلل عليه
سلم حني يستيقظ يدعو بطهوره وأنا أخاف إذا فرغ ان يقوم و  صلى اهلل عليه اهلل

فال يفرغ من طهوره حىت يوضع العناق بني يديه فلما استيقظ قال يا جابر ايتين 
بطهور قال نعم فلم يفرغ من وضوئه حىت وضعت العناق بني يديه قال فنظر إيل 

دعا حوارييه قال فجيء بالطعام ادع أبا بكر مث  فقال كأنك قد علمت حبنا اللحم
فوضع قال فوضع يده وقال بسم اهلل كلوا فأكلوا حىت شبعوا مث قام وقام أصحابه 
فخرجوا بني يديه وكان يقول خلوا ظهري للمالئكة قال فاتبعتهم حىت بلغت سقفه 
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فأخرجت امرأيت صدرها وكانت سترية فقالت يا رسول اهلل صل علي وعلى الباب 
فرجعت إىل . وذكر احلديث حىت قال. اهلل عليك وعلى زوجكزوجي قال صلى 

سلم يف بييت و  امرأيت فقلت أمل أكن هنيتك أن تكلمي رسول اهلل صلى اهلل عليه
فقالت تظن أن اهلل تعاىل يورد نبيه يف بييت مث خيرج وال أسأله الصالة علي وعلى 

 ى . سنن الدارمزوجي
بن عيينة حدثين عبيد اهلل بن أيب  أخربنا علي بن عبد اهلل ثنا سفيان ٢٠5٤ ❖

نزل علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتكلفنا له طعاما يزيد عن أم أيوب قالت 
 ى. سنن الدارماحلديث. فيه شيء من بعض هذه البقول

كان رسول اهلل صلى اهلل   :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال ٢6٣6 ❖
سلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام حتت عبادة و  عليه

سلم فأطعمته وجعلت تفلي و  فدخل عليها رسول اهلل صلى اهلل عليهبن الصامت 
االدب  .البخارى وىف صحيح. احلديث. سلمو  رأسه فنام رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم و  اهلل عليه عن أنس بن مالك قال: كان النيب صلى ٩5٢ للبخارى: املفرد
فأطعمته يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت حتت عبادة بن الصامت 

للبخارى وىف موطا االمام مالك:  . االدب املفرداحلديث. وجعلت تفلي رأسه فنام
َذَهَب َكاَن َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا :  َعْن أََنسي ْبني َماليك  قَالَ  ١6٨٩

ْلَحاَن فـَُتْطعيُمُه وََكاَنْت أُمُّ َحرَام  حَتَْت ُعَباَدَة ْبني  إيىَل قـَُباء  َيْدُخُل َعَلى أُمي َحرَام  بيْنتي مي
َها َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يـَْوًما َفَأْطَعَمْتُه َوَجَلَسْت الصَّاميتي  َفَدَخَل َعَليـْ

هي فـََناَم َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ تـَْفليي يفي رَأْ  موطأ االمام مالك . احلديث. سي
عن عبد اهلل بن أيب طلحة عن انس بن مالك أنه مسعه  ١6٤5 :ي. سنن الرتمذوىف

سلم يدخل على أم حرام بنت ملحان و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :يقول
فدخل عليها رسول اهلل صلى اهلل فتطعمه وكانت أم حرام حتت عبادة بن الصامت 

. سلمو  سلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه فنام رسول اهلل صلى اهلل عليهو  عليه
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عن أنس بن مالك قال:   666٧ بن حبان: صحيح ويف ي. سنن الرتمذاحلديث
سلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه و  اهلل عليه كان رسول اهلل صلى

 فدخل عليها رسول اهلل صلى اهلل عليهوكانت أم حرام حتت عبادة بن الصامت 
. سلمو  سلم يوما فأطعمته مث جلست تفلي رأسه فنام رسول اهلل صلى اهلل عليهو 

 ابن حبان صحيح. احلديث
سلم ذات يوم أو و  خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أيب هريرة قال ١٤٠ ❖

قاال  (؟ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة)ليلة فإذا هو بأيب بكر وعمر فقال 
 (وأنا والذي نفسي بيده ألخرجين الذي أخرجكما قوموا)اجلوع يا رسول اهلل قال 

رأة قالت مرحبا فقاموا معه فأتى رجال من األنصار فإذا هو ليس يف بيته فلما رأته امل
قالت ذهب يستعذب  (؟أين فالن)سلم و  وأهال فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم وصاحبيه مث و  إذ جاء األنصاري فنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليهلنا من املاء 
قال احلمد هلل ما أحد اليوم أكرم أضيافا مين قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر 

سلم و  كلوا من هذه وأخذ املدية فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليهومتر ورطب فقال  
فذبح هلم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا  (إياك واحللوب)

والذي نفسي بيده )سلم أليب بكر وعمر و  قال رسول اهلل صلى اهلل عليهورووا 
اجلوع مث مل ترجعوا حىت لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم 

عن أيب هريرة  ٢٣6٩ :ي. سنن الرتمذمسلم وىف صحيح. (أصابكم هذا النعيم
سلم يف ساعة ال خيرج فيها وال يلقاه فيها أحد و  خرج النيب صلى اهلل عليه :قال

فقال خرجت ألقى رسول اهلل صلى اهلل  ؟فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر
وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك  سلم وأنظر يفو  عليه

سلم وأنا قد و  قال فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه ؟قال اجلوع يا رسول اهلل ؟يا عمر
وجدت بعض ذلك فانطلقوا إىل منزل أيب اهليثم ابن التيهان األنصاري وكان رجال  

المرأته أين صاحبك فقالت كثري النخل والشاء ومل يكن له خدم فلم جيدوه فقالوا 
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مث جاء انطلق يستعذب لنا املاء فلم يلبثوا أن جاء أبو اهليثم بقربة يزعبها فوضعها 
سلم ويفديه بأبيه وأمه مث انطلق هبم إىل حديقته فبسط و  يلتزم النيب صلى اهلل عليه

أفال سلم و  هلم بساطا مث انطلق إىل خنلة فجاء بقنو فوضعه فقال النيب صلى اهلل عليه
فقال يا رسول اهلل إين أردت أن ختتاروا أو قال ختريوا من رطبه  ؟تنقيت لنا من رطبه

سلم هذا والذي و  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك املاء
نفسي بيده من النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيام ظل بارد ورطب طيب وماء بارد 

سلم ال تذحبن ذات و  نع هلم طعاما فقال النيب صلى اهلل عليهفانطلق أبو اهليثم ليص
 وورد ي. سنن الرتمذاحلديث .قال فذبح هلم عناقا أو جديا فأتاهم هبا فأكلوادر 

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي  ٧١٧٨ :. املستدرك للحاكميف
ال يلقاه و  خيرج فيه سلم يف ساعة الو  خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه :اهلل عنه قال

 :فقال ؟ما جاء بك يا أبا بكر :فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي اهلل عنه فقال
السالم عليه فلم و  النظر يف وجههو  سلمو  خرجت للقاء رسول اهلل صلى اهلل عليه

اجلوع يا  :قال ؟ما جاء بك يا عمر :يلبث أن جاء عمر رضي اهلل عنه فقال له
وجدت بعض ذاك فانطلقوا إىل منزل أيب اهليثم بن التيهان أنا قد : و رسول اهلل قال

مل يكن أحد من خدم فلم جيدوه فقالوا و  الشاءو  كان رجال كثري النخلو  األنصاري
فقالت انطلق يستعذب لنا املاء فلم يلبثوا أن جاء أبو اهليثم  ؟أين صاحبك :المرأته

أمه و  يفديه بأبيهو  سلمو  عليه مث جاء فالتزم رسول اهلل صلى اهللبقربة يزعبها فوضعها 
فانطلق هبم إىل حديقة فبسط هلم بساطا مث انطلق إىل خنلة فجاء بقنو فوضعه 

يا رسول اهلل إين أردت  :سلم أفال انتقيت لنا رطبة فقالو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
فقال رسول اهلل صلى اهلل  شربوا من ذلك املاءو  رطبه فأكلواو  أن ختريوا من بسره

رطب و  اهلل النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم القيامة ظل باردو  هذا :سلمو  عليه
ماء بارد فانطلق أبو اهليثم ليصنع هلم طعاما فقال له رسول اهلل صلى اهلل و  طيب
. احلديث فذبح هلم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلواال تذحبن ذات در  :سلمو  عليه
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عن أيب هريرة حدثين أبو بكر  56٧ للطرباىن: املعجم الكبري ويف املستدرك للحاكم
فاتين العشاء ذات ليلة فجعلت أتقلب ال يأتيين النوم فقلت لو  :بن أيب قحافة قال

خرجت إىل املسجد فصليت ما قدر يل ففعلت مث استندت إىل ناحية منه فدخل 
ما أخرجك هذه  :أبو بكر قال :فقلت ؟من هذا :عمر فلما رآين أنكرين وقال

اجلوع وأنا ما أخرجين إال الذي أخرجك فلم يلبث أن أدخل رسول  :قلت ؟عةالسا
فبدرين عمر  (؟من هذان) :سلم فلما رأى سوادنا أنكره فقالو  اهلل صلى اهلل عليه

فأخربناه اخلرب  (؟ما أخرجكما هذه الساعة) :هذا أبو بكر وهذا عمر فقال :فقال
انطلقوا بنا إىل منزل الواقمي فأتيتا الباب وأنا ما اخربجين إال الذي أخرجكما ) :قال

ذهب يستعذب لنا من حش  :قالت (؟أين فالن) :فاستأذنا فخرجت املرأة فقال
بين حارثة ففتحت الباب فدخلنا فلم نلبث أن جاء حامال قربة على ظهره حىت 

 مرحبا وأهال ما زار الناس خري :فقالعلقها يف كرنفة من كرانف النخل مث أقبل الينا 
من زور زاروين الليلة مث جاء بعذق بسر فجعلنا ننتقي يف القمر ونأكل مث أخذ 

أو  (إياك واحللوب) :سلمو  الشفرة وجال يف الغنم فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه
فذبح لنا شاة وسلخها وقطعها يف القدر وأمر املرأة فعجنت  (ذات الدر)قال 

وحبزت مث جاءنا بثريدة وحلم فأكلنا مث قام إىل القربة وقد ختفقها الريح فربدت 
احلمد هلل خرجنا مل خيرجنا إال اجلوع مث مل  :سلمو  فقال النيب صلى اهلل عليهفأسقانا 

 :عنه يو القيامة مث قال للواقمينرجع حىت أصبنا هذا هذا من النعيم الذي تسألون 
فانظر أول سيب يأتيين ) :ال يا رسول اهلل قال :قال (أما لك خادم يكفيك هذا)

موعدك  :قال ؟ما جاء بك :فائتين أمر لك خبادم فلم يلبث أن أتاه سيب فأتاه فقال
يا رسول اهلل كن أنت الذي ختتار يل  :قم فاخرت منهم فقال :الذي وعدتين قال

إليه فأتى امرأته فأخربها مبا قال لرسول اهلل صلى اهلل هذا الغالم فأحسن  خذ :قال
 :قالت ؟وما االحسان :فقد أمرك أن حتسن إليه قال :سلم وما قال له فقالتو  عليه

 للطرباىن . املعجم الكبريجلو  هو حر لوجه اهلل عز :أن تعتقه قال
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 اهلل عليه صنع بعض عموميت للنيب صلى :عن أنس بن مالك قال ١٢١٢٤ ❖
. سلم طعاما فقال يا رسول اهلل اين أحب ان تأكل يف بييت وتصلي فيه قال فاتاهو 

عن عبد احلميد  ٧56 االمام امحد بن حنبل وىف سنن بن ماجة: مسند. احلديث
صنع بعض عموميت للنيب صلى اهلل  :ارود عن أنس بن مالك قالبن املنذر بن اجل

سلم إين أحب أن تأكل يف بييت و  اهلل عليهفقال للنيب صلى . سلم طعاماو  عليه
 سنن ابن ماجة .احلديث. قال فأتاه. وتصلي فيه

سلم استأذن و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس أو غريه ١٢٤٢٩ ❖
على سعد بن عبادة فقال السالم عليكم ورمحة اهلل فقال سعد وعليك السالم ورمحة 

حىت سلم ثالثا ورد عليه سعد ثالثا ومل سلم و  اهلل ومل يسمع النيب صلى اهلل عليه
فقال يا رسول اهلل بأيب أنت سلم واتبعه سعد و  يسمعه فرجع النيب صلى اهلل عليه

وأمي ما سلمت تسليمة اال هي بأذين ولقد رددت عليك ومل أمسعك أحببت ان 
مث أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نيب اهلل صلى  استكثر من سالمك ومن الربكة

سلم فلما فرغ قال أكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وافطر و  عليه اهلل
 للطرباىن املعجم الكبري ويف االمام امحد بن حنبل مسند. عندكم الصائمون

سلم دار و  أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن قيس بن سعد قال ٨٩٠ ❖
سعد فقام على باهبا فسلم ورد عليه سعد وخافت مث سم ورد عليه سعد وخافت مث 

سلم راجعا فتبعه و  فانصرف رسول اهلل صلى اهلل عليهسلم ورد عليه سعد وخافت 
سعد يسعى يف أثره فقال يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي واهلل ما منعين أن أرد عليك 

فدخل ووضع ماء يتربد فاغتسل فأيت مبلحفة قد السالم إال لتكثر لنا من سالمك 
 :مث جاء فجلس فقال صبغت بالورس فلبسها فلقد رأيت ردع الورس على عكنه

فلما أراد  (اللهم صل على األنصار وعلى ذرية األنصار وعلى ذرية ذرية األنصار)
أن ينصرف أيت حبمار فجعل عليه قطيفة ما هي خبرز وال مرعزي وارسل معه ابنه 

فقال سعد يا  (امحله بني يدي) :سلمو  ه احلمار فقال رسول اهلل صلى اهلل عليهيرد
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يا رسول اهلل  :قال (نعم هو أحق بصدر محاره) :قال ؟رسول اهلل امحله بني يديك
 للطرباىن . املعجم الكبري(امحله خلفي) :احلمار لك قال

سلم على أم و  دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس قال ١٢٠٧٢ ❖
 بن حنبل االمام امحد مسند. احلديث. سليم فأتته بتمر ومسن

سلم املدينة وأنا بن عشر و  قدم النيب صلى اهلل عليه :من أنس قال ١٢٠٩٨ ❖
فدخل علينا فحلبنا له من شاة ومات وأنا بن عشرين وكن أمهايت حتثين على خدمته 

 بن حنبل االمام امحد مسند. احلديث. داجن وشيب له من بئر يف الدار
سلم فعمدت و  دخل على رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال يل جابر ١5٣٠١ ❖

إىل عنز ألذحبها فثغت فسمع ثغوهتا فقال يا جابر ال تقطع درا وال نسال فقال يا 
 االمام امحد بن حنبل مسند. نيب اهلل إمنا هي عتودة علفتها البلح والرطبة حىت مسنت

سلم ياتينا يف و  اهلل صلى اهلل عليه كان رسول  :عن أم جبيد قالت ٢٧١٩5 ❖
االمام  مسند. بين عمرو بن عوف فاختذ له سويقة يف قعبة يل فإذا جاء سقيتها إياه

 امحد بن حنبل
دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهلل صلى  :عن سهل بن سعد قال ٤٨٨١ ❖

قال سهل سلم يف عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس و  اهلل عليه
أنقعت له مترات من الليل فلما  ؟سلمو  ماسقت رسول اهلل صلى اهلل عليه تدرون

عن سهل بن  5٧٩٤ للطرباىن: املعجم الكبري ويف البخارى صحيح. أكل سقته إياه
سلم و  ملا عرس أبو سهل أسيد الساعدي دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه :سعد قال
أم أسيد وبلت مترات من الليل  وصنع هلم طعاما وما قربه إليهم اال امرأتهوأصحابه 

سلم من الطعام أتته به و  يف تور من حجارة فلما فرغ رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن . املعجم الكبريفسقته

خرج رسول اهلل صلى  :عن ابن عباس أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول 56٨ ❖
 :قالوذكر احلديث حىت . سلم عند الظهر فوجد أبا بكر يف املسجدو  اهلل عليه
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 فتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه (مروا بنا إىل منزل أيب اهليثم بن التيهان االنصاري)
أم اهليثم من وراء الباب تسمع سالمه و  سلم بني أيدينا فسلم واستأذن ثالث مراتو 

سلم من السالم فلما أراد أن ينصرف و  تريد أن يزيدها رسول اهلل صلى اهلل عليه
يا رسول اهلل قد واهلل مسعت تسليمك  :أم اهليثم تسعى خلفهم فقالتخرجت 

 .احلديث. سلم خرياو  ولكين أردت أن تزيدنا من سالمك قال هلا صلى اهلل عليه
 للطرباىن املعجم الكبري

أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه  :موالة سعد قالت ،عن أم طارق ٣٠٤٩ ❖
 :وسلم فاستأذن مرارا فلم يرد عليه فرجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال سعد

. إمنا أمسكنا عنه ليزيدنا ائيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فأقرئيه السالم وأعلميه أنا
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم

لو  :قالت أمي أليب :ه قالعن عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عن ١٢١٩ ❖
 ففعلنا وصنعنا له ثريدا :صنعت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طعاما فدعوته قال

جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدخل البيت فوضعت أمي له ) مث ،بسمن
 فقعد عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،لنا فجمعتها له ليكون أوطأ له قطيفة

فلما  ،وأشار إىل ذروهتا بأصابعه الثالث (.خذوا بسم اهلل) :فوضعنا له ماء فقال
 :فقال. يا رسول اهلل ادع اهلل تعاىل لنا :قلنا. فرغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم (. اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم يف رزقهم)
إن األنصار ) :رضي اهلل عنه أنه قال ،األنصاريعن أيب أيوب  ١66٨ ❖

فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه اقرتعوا أيهم يأوي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم. (رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أهنا   ،رضي اهلل عنها ،حدثتين أم حكيم بنت الزبري :قال إسحاق ٢٨٠٤ ❖
كانت تصنع للنيب صلى اهلل عليه وسلم طعاما فتبعث به إليه ورمبا أتاها فأكل 
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االحاد . عندها وأهنا زعمت أنه أتاها ذات يوم فأتته بكتف فجعلت تسحاها له
 واملثاىن المحد بن اىب عاصم

أهنا جعلت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  ،عن عمرة بنت حزم ٣٠٩١ ❖
االحاد واملثاىن  .احلديث. شته وذحبت له شاة فأكلهاصور خنل ملتف كنسته ور 

 المحد بن اىب عاصم
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 ورجليه يديه يقبلون
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حدثنا حممد بن عباد ثنا سفيان هو بن عيينة عن بن جدعان عن أنس  5٠ ❖
انا أول من يأخذ حبلقة باب اجلنة فأقعقعها قال  :سلم قالو  ان النيب صلى اهلل عليه

سلم حيركها وصف لنا سفيان كذا و  أنس كأين انظر إىل يد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وقال له ثابت مسست يد رسول اهلل صلى ومجع أبو عبد اهلل أصابعه وحركها قال 

 ى سنن الدارم. سلم بيدك قال نعم قال فاعطنيها أقبلهاو  اهلل عليه
عن ابن عمر قال قبلنا يد النيب صلى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ٣٧٠٤ ❖

 ماجة نسنن اب سلمو  اهلل عليه
قبلوا يد النيب صلى اهلل عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود  ٣٧٠5 ❖

 سنن ابن ماجة. سلم ورجليهو  عليه
ثَُه َأنَّ َعْبَد  5٢٢5 ❖ َلى َحدَّ ثـََنا يَزييُد ْبُن َأىبي زييَاد  َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َأىبي لَيـْ َحدَّ

ثَُه َوذََكَر قيصًَّة قَاَل  ي صلى اهلل عليه وسلم  يـَْعىني  َفَدنـَْونَااللَّهي ْبَن ُعَمَر َحدَّ ميَن النَِّبي
 سنن ايب داؤود. فـََقبـَّْلَنا يََدهُ 

بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم حيدث أصحابه  :قال ،العصري مزيدةعن  ❖
فقام عمر  ،(سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خري أهل املشرق) :إذ قال هلم

 ،من بين عبد القيس :قالوا ؟من القوم :فقال ،فتوجه حنوهم فلقي ثالثة عشر راكبا
أما إن النيب صلى اهلل عليه  :قال ،ال :قالوا ؟أجتارة ؟فما أقدمكم هذه البالد :قال

مث مشى معهم حىت أتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وسلم قد ذكركم آنفا فقال خريا
 فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم ،هذا صاحبكم الذي تريدونه :فقال عمر للقوم

ومنهم من سعى حىت أتوا النيب صلى اهلل  ،ومنهم من هرول ،فمنهم من مشى إليه
 ومجع متاع ،وختلف األشج يف الركاب حىت أناخها ،فأخذوا بيده فقبلوهاعليه وسلم 

دالئل  .حىت أخذ بيد الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقبلهامث جاء ميشي  ،القوم
 النبوة البيهقى
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رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه ) :قالت ،عن ميمونة بنت كردم ١٩6 ❖
وبيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وأنا مع أيب ،وهو على ناقة له ،مبكة ،وسلم

فأقر له رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،منه أيب فأخذ بقدمه فدنا ،كدرة الكتاب  درة
 دالئل النبوة البيهقى. وسلم
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج  ،عن ابن عمر ،عن نافع ٢٤٨٧ ❖

 ،إين امرأة مسلمة حمرمة ،يا رسول اهلل :وعمر بن اخلطاب معه فعرضت امرأة فقالت
ادعي ) :فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم. ومعي زوج يل يف بييت مثل املرأة

ما تقول امرأتك يا ) :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فدعته وكان خرازا ،(زوجك
ما مرة  :فقالت امرأته ،والذي أكرمك ما جف رأسي منها :فقال الرجل ،(؟عبد اهلل

 ،نعم :قالت ،(؟أتبغضيه) :فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واحدة يف الشهر
فوضع جبهتها على جبهة  ،(أدنيا رءوسكما) :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

مث مر رسول اهلل  ،(اللهم ألف بينهما وحبب أحدمها إىل صاحبه) :مث قال ،زوجها
صلى اهلل عليه وسلم بسوق النمط ومعه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فطلعت 

فلما رأت النيب صلى اهلل عليه وسلم طرحت وأقبلت  ،املرأة حتمل أدما على رأسها
 (؟كيف أنت وزوجك) :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقبلت رجليه

فقال رسول اهلل  ،الد وال والد أحب إيل منهوالذي أكرمك ما طارف وال ت :فقالت
وأنا أشهد أنك رسول  :فقال عمر ،(أشهد أين رسول اهلل) :صلى اهلل عليه وسلم

 دالئل النبوة البيهقى. اهلل
قبل يد النيب صلى  :عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن عمر أنه ٤٧5٠ ❖

 بن حنبل االمام امحد مسند. سلمو  اهلل عليه
يا أنس مسست يد رسول  :جدعان قال قال ثابت ألنسعن بن  ١٢١١5 ❖

بن  االمام امحد مسند. سلم بيدك قال نعم قال أرين أقبلهاو  اهلل صلى اهلل عليه
 حنبل
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عن سامل عن رجل من أشجع يقال له زاهر ابن حرام األشجعي  5٣١٠ ❖
أو هدية سلم إذا أتاه إال بطرفة و  وكان رجال بدويا ال يأيت النيب صلى اهلل عليه :قال

سلم بالسوق يبيع سلعة ومل يكن أتاه و  يهديها فرآه رسول اهلل صلى اهلل عليه
 . املعجم الكبريوأبصر رسول اهلل فقبل كفيهفاحتضنه من ورائه بكفيه فالتفت 

 للطرباىن
عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها الزارع وكان يف وفد عبد  5٣١٣ ❖

فنقبل يدي النيب صلى اهلل ملا قدمنا املدينة جعلنا نتحادر من رواحلنا  :القيس قال
ثـَْتىني أُمُّ  5٢٢٧وىف سنن اىب داؤود  للطرباىن . املعجم الكبريسلم ورجليهو  عليه َحدَّ

َها زَاريع  وََكانَ  َلمَّا َقديْمَنا َوْفدي َعْبدي اْلَقْيسي قَاَل  يف أَبَاَن بيْنُت اْلَوازيعي ْبني زَاريع  َعْن َجدي
ي صلى اهلل عليه وسلم َوريْجَلهُ  ليَنا فـَنـَُقبيُل يََد النَِّبي ْن َرَواحي  .اْلَمدييَنَة َفَجَعْلَنا نـََتَباَدُر مي

 سنن ايب داؤود .احلديث
لقيت واثلة بن األسقع فقلت  :عن حيىي بن احلارث الدماري قال ٢٢6 ❖

فقلت أعطين يدك نعم  :فقال ؟مسلو  بايعت بيدك هذه رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن املعجم الكبري .أقبلها فأعطانيها فقبلتها

جاء األشج ميشى حىت أخذ بيد النيب صلى  :مزيدة العبدي قالعن  5٨٧ ❖
سلم أما إن فيك خللقني حيبهما و  فقال له النيب صلى اهلل عليه سلم فقبلهاو  اهلل عليه

خلقا معي قال ال بل جبال جبلت عليه قال اهلل ورسوله قال جبال جبلت عليه أو 
 للبخارى . االدب املفرداحلمد هلل الذي جبلين على ما حيب اهلل ورسوله

كنا يف غزوة فحاص الناس حيصة قلنا كيف نلقى   :عن بن عمر قال ٩٧٢ ❖
سلم وقد فررنا فنزلت إال متحرفا لقتال فقلنا ال نقدم املدينة و  النيب صلى اهلل عليه

سلم من صالة الفجر قلنا و  حد فقلنا لو قدمنا فخرج النيب صلى اهلل عليهفال يرانا أ
 للبخارى . االدب املفردقال أنا فئتكم فقبلنا يدهحنن الفرارون قال أنتم العكارون 
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مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن  :عن عبد الرمحن بن رزين قال ٩٧٣ ❖
 بايعت هباتني نيب اهلل صلى اهلل عليهفأخرج يديه فقال األكوع فأتيته فسلمنا عليه 

 االدب املفرد .سلم فأخرج كفا له ضخمة كأهنا كف بعري فقمنا إليها فقبلناهاو 
 للبخارى

سلم بيدك قال نعم و  أمسست النيب صلى اهلل عليه :قال ثابت ألنس ٩٧٤ ❖
 للبخارى االدب املفرد .فقبلها

اهلل فأخذنا بيديه قدمنا فقيل ذاك رسول  :عن الوازع بن عامر قال ٩٧5 ❖
 للبخارى االدب املفرد .ورجليه نقبلها

لقيت واثلة بن األسقع رضي اهلل  :عن حيىي بن احلارث الرمادي قال ٨٣6 ❖
 ،نعم :فقال ؟بايعت بيدك هذه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عنه فقلت له

 عاصماالحاد واملثاىن المحد بن اىب . فأعطاين فقبلتها ،أعطين أقبلها :فقلت
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 الثامنالباب 

 وجماله حسنه في يتاملون
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ما رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة محراء من رسول اهلل  :عن الرباء قال ٩٢ ❖
سلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بني املنكبني ليس بالطويل وال و  صلى اهلل عليه

 :عن أيب إسحق عن الرباء قال ١٧٢٤ :ي. سنن الرتمذمسلم وىف صحيح. بالقصري
له  سلمو  ما رأيت من ذي ملة يف حلة محراء أحسن من رسول اهلل صلى اهلل عليه

. سنن شعر يضرب منكبيه بعيد ما بني املنكبني مل يكن بالقصري وال بالطويل
ما رأيت من ذي ملة ) :قال ،عن الرباء ١56 وىف دالئل النبوة للبيهقى: يالرتمذ

 ،له شعر يضرب منكبيه ،محراء من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن يف حلة
. سنن قى وىفدالئل النبوة البيه (ليس بالطويل وال بالقصري ،بعيد ما بني املنكبني

َما َرأَْيُت َأَحًدا َأْحَسَن يفي ُحلَّة  مَحْرَاَء ميْن َرُسولي اللَّهي  َعْن اْلبَـرَاءي قَالَ  5٠٧5 ىالنسائ
 ى. سنن النسائَومُجَُّتُه َتْضريُب َمْنكيبَـْيهي  اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ َصلَّى 

رأيت رسول اهلل صلى اهلل  :عن ايب إسحاق عن جابر بن مسرة قال ٢٨١١ ❖
سلم وإىل و  سلم يف ليلة إضحيان فجعلت أنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليهو  عليه

 وورد كذلك ي. سنن الرتمذالقمرالقمر وعليه حلة محراء فإذا هو عندي أحسن من 
عن أيب إسحاق عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه  ٧٣٨٣: . املستدرك للحاكميف

عليه حلة محراء و  سلم يف ليلة أضحيانو  رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال
 . املستدرك للحاكمإىل القمر فلهو أحسن يف عيين من القمرو  فجعلت أنظر إليه

رأيت النيب صلى اهلل  :قال ،عن جابر بن مسرة ١١١ وة للبيهقى:دالئل النب يف وورد
فلهو   ،فجعلت أنظر إليه وإىل القمر ،وعليه حلة محراء عليه وسلم يف ليلة إضحيان

 ١١٢دالئل النبوة البيهقى وبصيغة اخرى للبيهقى:  (كان يف عيين أحسن من القمر
 ،يف ليلة إضحيان ،عليه وسلمرأيت رسول اهلل صلى اهلل ) :قال ،عن جابر بن مسرة
سنن  وىف دالئل النبوة البيهقى. (فجعلت أماثل بينه وبني القمر ،وعليه حلة محراء

رأيت رسول اهلل صلى اهلل  :عن أيب إسحاق عن جابر بن مسرة قال 5٧ ى:الدارم
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سلم يف ليلة أضحيان وعليه حلة محراء فجعلت انظر إليه وإىل القمر قال و  عليه
 ى . سنن الدارمأحسن يف عيين من القمرفلهو كان 

سأل رجل الرباء أكان وجه رسول اهلل صلى  :عن أيب إسحاق قال ٣6٣6 ❖
 يف وورد كذلك ي. سنن الرتمذمثل القمرقال ال  ؟سلم مثل السيفو  اهلل عليه

أكان وجه  :قال رجل للرباء :قال ،حدثنا أبو إسحاق ١٠٨ دالئل النبوة للبيهقى:
كان مثل   ولكنه ،ال) :فقال ؟رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديدا مثل السيف

عن الرباء  :عن أيب إسحاق 6٤ ى:سنن الدارم وىف دالئل النبوة البيهقى. (القمر
ال سلم مثل السيف قال و  قال سأله رجل أرأيت كان وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ىسنن الدارم. مثل القمر
أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ عن  6٠ ❖

لو رأيته رأيت سلم قالت يا بين و  صفي لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه :بن عفراء
عن أيب عبيدة بن  ١١6 وىف دالئل النبوة للبيهقى:. ىسنن الدارم. الشمس طالعة

صفي يل رسول اهلل صلى  :قلت للربيع بنت معوذ :قال ،حممد بن عمار بن ياسر
 :ويف رواية إبراهيم قالت (الشمس طالعة :لو رأيته لقلت) :قالت ،اهلل عليه وسلم

 املعجم الكبري ويف دالئل النبوة البيهقى. (لو رأيته رأيت الشمس طالعة ،يا بين)
قلت للربيع بنت  :عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال 6٩6 للطرباىن:

لو رأيته رأيت  :سلم فقالتو  صفي يل رسول اهلل صلى اهلل عليه :معوذ بن عفراء
 للطرباىن . املعجم الكبريالشمس طالعة

ما رأيت شيئا أحسن من النيب صلى اهلل عليه ) :قال ،عن أىب هريرة ١٣٠ ❖
كأن   ،وما رأيت أحدا أسرع يف مشيه منه ،كأن الشمس جتري يف وجهه  ،وسلم

 دالئل النبوة البيهقى. (وإنه غري مكرتث ،إنا لنجتهد ،األرض تطوى له
ينشد حقا له أشد من مناشدة  ،ما مسعت مناشدا :قال ،عن عبد اهلل ٨٩٨ ❖

اللهم إين أنشدك عهدك ) :جعل يقول ،حممد صلى اهلل عليه وسلم يوم بدر
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 ،شق وجهه القمروكأن مث التفت  ،(العصابة ال تعبد اللهم إن هتلك هذه ،ووعدك
 دالئل النبوة البيهقى. كأمنا أنظر إىل مصارع القوم عشية) :فقال
سلم رجال مربوعا بعيد و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :الرباء قال عن ٩١ ❖

ما رأيت شيئا قط  عليه حلة محراءما بني املنكبني عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه 
 مسلم صحيح. سلمو  أحسن منه صلى اهلل عليه

أفلج  ،كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) :قال ،عن ابن عباس ١٤١ ❖
 دالئل النبوة البيهقى. (كالنور بني ثناياه  وكان إذا تكلم رئي ،الثنيتني

سلم و  ضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عمر بن اخلطاب قال 6٢٩٠ ❖
 ابن حبان صحيح. وكان من أحسن الناس ثغرا

مسعت الرباء بن عازب قال مسعت النيب  :عن عدي بن ثابت قال ١٧٧ ❖
فما مسعت أحدا أحسن صوتا سلم قرأ يف العشاء بالتني والزيتون و  صلى اهلل عليه

 مسلم صحيح. منه
ضخم ) :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال ،عن أيب هريرة ١٨٩ ❖

 دالئل النبوة البيهقى. (مل أر بعده مثله ،حسن الوجه ،القدمني
 ،ضخم الكفني ،ضخم القدمني كان رسول اهلل) :سلمة قالعن أىب  ١٩١ ❖

 دالئل النبوة البيهقى. (مل أر بعده شبيها به صلى اهلل عليه وسلم
مل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه ) :عن علي كرم اهلل وجهه قال ٢٢٩ ❖

 ،ضخم الرأس واللحية ،وكان شثن الكفني والقدمني ،بالقصريوسلم بالطويل وال 
كأمنا   ،إذا مشى ميشي قلعا ،طويل املسربة ،ضخم الكراديس ،محرةوجهه  مشربا

دالئل النبوة  .(مل أر قبله وال بعده مثله صلى اهلل عليه وسلم ،ينحدر من صبب
كان   :عن على رضي اهلل عنه قال ٧٤6 االمام امحد بن حنبل: مسند ويف البيهقى

سلم ليس بالطويل وال بالقصري ضخم الرأس واللحية و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
شثن الكفني والقدمني مشرب وجهه محرة طويل املسربة ضخم الكراديس إذا مشى 
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. سلمو  مل أر قبله وال بعده مثله صلى اهلل عليهتكفأ تكفؤا كأمنا ينحط عن صبب 
  االمام امحد بن حنبل مسند
سئل أبو هريرة عن صفة النيب صلى اهلل عليه  :قال ،عن الزهري ٢٣٤ ❖

بعيد  ،ما هوإىل الطول  كان ربعة  ،كان أحسن الناس صفة وأمجلها) :فقال ،وسلم
 إذا وطئ ،أكحل العينني أهدب ،شديد سواد الشعر ،أسيل اجلبني ،ما بني املنكبني

. فكأنه سبيكة فضة إذا وضع رداءه عن منكبيه. ليس أمخص. بقدمه وطئ بكلها
دالئل النبوة . (مل أر قبله وال بعده مثله صلى اهلل عليه وسلم. وإذا ضحك يتألأل

 البيهقى
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس ): قال ،عن الرباء ٢٠٣ ❖

 دالئل النبوة البيهقى. (وال بالقصري ،ليس بالطويل الذاهب ،وأحسنهم خلقا ،وجها
سلم رجال مربوعا بعيد و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الرباء ١٨٤٩6 ❖

ما رأيت شيئا قط ما بني املنكبني عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه عليه حلة محراء 
 االمام امحد بن حنبل مسند. سلمو  أحسن منه صلى اهلل عليه

 أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن املستورد بن شداد عن أبيه قال ٧١١٠ ❖
 للطرباىن . املعجم الكبريأبرد من الثلجو  بيده فإذا هي ألني من احلريرفأخذت سلم و 
ما مسست شيئا قط خزا وال حريرا ألني من   :قال أنس بن مالك ١٢٠6٧ ❖

سلم وال مشمت رائحة أطيب من ريح رسول اهلل و  كف رسول اهلل صلى اهلل عليه
عن  ٢٠١5 :يالرتمذ. سنن وىف االمام امحد بن حنبل مسند. سلمو  صلى اهلل عليه

عشر سنني فما قال يل  خدمت النيب صلى اهلل عليه وسلم :ثابت عن أنس قال
وكان رسول اهلل أف قط وما قال لشيء صنعته مل صنعته وال لشيء تركته ملا تركته 

سلم من أحسن الناس خلقا وال مسست خزا قط وال حريرا وال و  صلى اهلل عليه
سلم وال مشمت مسكا قط وال و  صلى اهلل عليهشيئا كان ألني من كف رسول اهلل 

وىف دالئل  يسنن الرتمذ .سلمو  عطرا كان أطيب من عرق النيب صلى اهلل عليه
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ما مشمت شيئا قط مسكا وال عنربا أطيب من ) :قال أنس ٢١٠ النبوة للبيهقى:
وال مسست شيئا قط حريرا وال ديباجا ألني  ،ريح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

سنن  وىف دالئل النبوة البيهقى. مسا من كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
سلم أزهر و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أخربنا ثابت عن أنس قال 6١ ى:الدارم

وما مسست حريرة وال ديباجة ألني من كفه اللون كان عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ 
 ى سنن الدارم. وال مشمت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة وال غريها

صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) :قال ،عن جابر بن مسرة ٢١٢ ❖
فجعل ميسح خدي  ،فاستقبله ولدان ،مث رجع إىل أهله وخرجت معه ،صالة األوىل

  ،فوجدت ليده بردا ورحيا :قال. وأما أنا فمسح خدي :قال. أحدهم واحدا واحدا
 دالئل النبوة البيهقى. كأمنا أخرجها من جؤنة عطار

كنت مع أيب   :عن حبيب بن خدرة حدثين رجل من بين حريش قال 6٣ ❖
سلم ماعز بن مالك فلما أخذته احلجارة و  حني رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه

من عرق إبطه مثل  فسال عليسلم و  أرعبت فضمين إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
 ى سنن الدارم. ريح املسك

سلم و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن األعمش عن إبراهيم قال 65 ❖
 ىسنن الدارم. بريح الطيبيعرف بالليل 

سلم مل يسلك طريقا أو ال يسلك و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن جابر 66 ❖
سنن . قال من ريح عرقهمن طيب عرقه أو طريقا فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه 

 ىالدارم
 ،أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال ،عن يزيد بن األسود ٢١٣ ❖

 ،فإذا هي أبرد من الثلج ،فناولنيها ،يا رسول اهلل ناولين يدك) :فقلت له ،وهو مبىن
 دالئل النبوة البيهقى. (وأطيب رحيا من املسك
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أيت النيب ) :عن أيب قال ،حدثين أهلي :قال ،عن عبد اجلبار بن وائل ٢١٤ ❖
مث صب يف  ،يف الدلو مث مج ،فشرب من الدلو ،صلى اهلل عليه وسلم بدلو من ماء

 .(منها مثل رائحة املسك ففاح مث مج يف البئر ،شرب من الدلو :أو قال ،البئر
 دالئل النبوة البيهقى

ما رأيت شيئا أحسن من رسول اهلل صلى اهلل  :عن أيب هريرة قال ٣6٤٨ ❖
. كأمنا األرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكرتث  سلم يف مشيتهو  عليه

 يسنن الرتمذ
رأيت رجال ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن  :عن أم معبد قالت ٤٢٧٤ ❖

يف و  يف أشفاره وطفو  مل تزريه صعلة وسيم قسيم يف عينيه دعجو  اخللق مل تعبه ثجلة
إن و  كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقاريف حليته  و  يف عنقه سطعو  صوته صهل

أمجله من قريب حلو و  أحسنهو  أهباه من بعيدو  عاله البهاء أمجل الناسو  تكلم مساه
ال هذر كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن ربعة ال تشنأه من و  املنطق فصال ال نزر

 ال تقتحمه عني من قصر غضن بني غصنني فهو أنضر الثالثة منظراو  طول
إن أمر تبادروا إىل أمره حمفود و  قدرا له رفقاء حيفون به أن قال مسعوا لقوله أحسنهمو 

 املستدرك للحاكم .احلديث .ال منفذو  حمشود ال عابس
 ،الوجه أبلج ،رأيت رجال ظاهر الوضاءة :قالت. أم معبد وصف ٢٣5 ❖

 :وسيم قسيم وقال حممد بن موسى ،ومل تزر به صعلة ،مل تعبه حنلة ،حسن اخللق
 ،ويف عنقه سطع ،ويف صوته صهل ،ويف أشفاره غطف ،وسيما قسيما يف عينه دعج

 ،وإن تكلم مسا وعاله البهاء ،إن صمت فعليه الوقار. أزج أقرن ،ويف حليته كثاثة
ال نذر  ،فصل ،حلو املنطق. وأحاله وأحسنه من قريب ،أمجل الناس وأهباه من بعيد

ال بائن من طول وال تقتحمه عني  ربعة. نظم يتحدرن كأن منطقه خرزات.  وال هذر
له رفقاء  ،حسنهم قدراوا ،صنني فهو أنضر الثالثة منظراغصنا بني غ ،من قصر
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ابس ال ع ،حمفود حمشود ،إىل أمره وإن أمر تبادروا ،إن قال أنصتوا لقوله ،به حيفون
 دالئل النبوة البيهقى. (وال مفند صلى اهلل عليه وسلم

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أمجل كان ) :قال ،عن أنس ٢5٢ ❖
 دالئل النبوة البيهقى. (ومن أشجع الناس ،ومن أجود الناس ،الناس
ما رأيت أحدا أجند وال  :عن عبد امللك بن عمري قال قال بن عمر 5٩ ❖

 ى سنن الدارم. سلمو  أجود وال أشجع وال أضوأ وأوضأ من رسول اهلل صلى اهلل عليه
شهدت يوم دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم أر  :عن أنس قال ٧5٤ ❖

 دالئل النبوة البيهقى. (منه يوما أحسن وال أضوأ
أهنا متثلت هبذا البيت وأبو بكر رضي اهلل  :عن عائشة رضي اهلل عنها ٢6 ❖

فقال أبو  (ربيع اليتامى عصمة لألرامل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه)عنه يقضي 
بن  االمام امحد مسند. سلمو  بكر رضي اهلل عنه ذاك واهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه

 حنبل
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 التاسعالباب 

 ويفدونه عليه ويخافون يحرسونه
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 يفتدونه بانفسهم صلى اهلل عليه وسلم
ذكر رجال على عهد  :قال :عن السري بن حيىي ثنا حممد بن سرين ٤٢6٨ ❖

فبلغ  :عمر رضي اهلل عنه فكأهنم فضلوا عمر على أيب بكر رضي اهلل عنهما قال
ليوم من و  اهلل لليلة من أيب بكر خري من آل عمر: و ذلك عمر رضي اهلل عنه فقال

سلم لينطلق إىل و  أيب بكر خري من آل عمر لقد خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه
ساعة خلفه حىت فطن له رسول و  ميشي ساعة بني يديهمعه أبو بكر فجعل و  الغار

ساعة و  يا أبا بكر مالك متشي ساعة بني يدي :سلم فقالو  اهلل صلى اهلل عليه
يا رسول اهلل أذكر الطلب فأمشي خلفك مث أذكر الرصد فأمشي بني  :فقال ؟خلفي

 الذيو  نعم :يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوين قال :يديك فقال
بعثك باحلق ما كانت لتكون من ملمة إال أن تكون يب دونك فلما انتهيا إىل الغار 

استربأه حىت إذا  و  مكانك يا رسول اهلل حىت أستربئ لك الغار فدخل :قال أبو بكر
مكانك يا رسول اهلل حىت استربئ  :كان يف أعاله ذكر أنه مل يستربئ احلجرة فقال

الذي نفسي : و فقال عمر يا رسول اهلل فنزل انزل :استربئ مث قالو  احلجرة فدخل
 ٧٣٠ وىف دالئل النبوة للبيهقى: . املستدرك للحاكملتلك الليلة خري من آل عمر

ذكر رجال على عهد عمر فكأهنم فضلوا عمر على  :حدثنا حممد بن سريين قال
واهلل لليلة من أيب  :فلما بلغ ذلك عمر رضي اهلل عنه قال ،أيب بكر رضي اهلل عنهما

لقد خرج رسول اهلل  ،وليوم من أيب بكر خري من آل عمر ،بكر خري من آل عمر
فجعل ميشي  ،صلى اهلل عليه وسلم ليلة انطلق إىل الغار ومعه أبو بكر رضي اهلل عنه

 :ساعة بني يديه وساعة خلفه حىت فطن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
يا رسول اهلل أذكر  :فقال (؟شي ساعة بني يدي وساعة خلفييا أبا بكر مالك مت)

لو   ،يا أبا بكر) :فقال ،مث أذكر الرصد فأمشي بني يديك ،فأمشي خلفك ،الطلب
والذي بعثك باحلق ما كانت  ،نعم :قال (؟كان شيء أحببت أن يكون لك دوين

فلما انتهينا من الغار قال أبو بكر  ،لتكن من ملمة إال أحببت أن تكون يل دونك
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مكانك يا رسول اهلل حىت استربئ لك الغار فدخل فاستربأه حىت إذا   :رضي اهلل عنه
مكانك يا رسول اهلل حىت استربئ  :فقال ،كان يف أعاله ذكر أنه مل يسترب اجلحرة

سي والذي نف :فنزل فقال عمر ،انزل يا رسول اهلل :مث قال ،فدخل فاستربأ ،اجلحرة
دالئل النبوة . فهذا الذي سألتين عنه. بيده لتلك الليلة خري من آل عمر مبيته

 البيهقى
سلم وهو و  دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أيب رافع قال ٩55 ❖

نائم أو يوحى إليه وإذا حية يف جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظه فاضطجعت 
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. دونهبينه وبني احلية فإن كان شيء كان يب 

شرى  :قال :عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ٤٢6٣ ❖
كان املشركون يرمون و  سلم مث نام مكانهو  لبس ثوب النيب صلى اهلل عليهو  علي نفسه

 سلم ألبسه بردةو  قد كان رسول اهلل صلى اهلل عليهو  سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
يرونه و  سلم فجعلوا يرمون علياو  قريش تريد أن تقتل النيب صلى اهلل عليهكانت و 

 ٤٢6٤ وىف رواية اخرى له: املستدرك للحاكم .احلديث. سلمو  النيب صلى اهلل عليه
إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان اهلل علي بن أيب  :قال :عن علي بن احلسني

 سلم و  عند مبيته على فراش رسول اهلل صلى اهلل عليه قال عليو  طالب
  (باحلجرو  من طاف بالبيت العتيقو  وقيت بنفسي خري من وطئ احلصا)
  (رسول اهلل إله خاف أن ميكروا به فنجاه ذو الطول اإلله من املكر)
  (يف سرتو  يف حفظ اإللهو  بات رسول اهلل يف الغار آمنا موقىو )
املستدرك  .(األسرو  يتهمونين وقد وطنت نفسي على القتلمل و  بت اراعيهمو )

 للحاكم
ملا كان يوم أحد اهنزم الناس عن النيب  :عن أنس رضي اهلل عنه قال ٣6٠٠ ❖

سلم جموب به عليه و  سلم وأبو طلحة بني يدي النيب صلى اهلل عليهو  صلى اهلل عليه
حبجفة له وكان أبو طلحة رجال راميا شديد القد يكسر يؤمئذ قوسني أو ثالثا وكان 
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فأشرف النيب صلى اهلل . (انثرها أليب طلحة)الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقول 
يا نيب اهلل بأيب أنت وأمي ال تشرف سلم ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة و  عليه

 االدب املفرد .البخارى وىف صحيح. هام القوم حنري دون حنركيصبك سهم من س
كان أبو طلحة جيثو بني يدي رسول اهلل   :عن أنس بن مالك يقول ٨٠٢ للبخارى:

وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك  سلمو  صلى اهلل عليه
ثابت عن  أخربنا ٢5٤٧ :. املستدرك للحاكمالبخارى وىف االدب املفرد .ءالفدا

أبا طلحة رضي اهلل عنه كان يرمي يوم أحد بني يدي رسول  :أنس رضي اهلل عنه أن
كان أبو طلحة و  سلم خلفهو  رسول اهلل صلى اهلل عليهو  سلمو  اهلل صلى اهلل عليه

 سلم شخصه لينظر أين يقع سهمهو  كان إذا رمى يرفع النيب صلى اهلل عليهو  راميا
هكذا بأيب أنت يا رسول اهلل ال يصيبك سهم  :ليقو و  كان أبو طلحة يرفع صدرهو 

سلم و  كان أبو طلحة يود نفسه بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليهو  حنري دون حنرك
وىف رواية  . املستدرك للحاكميا رسول اهلل أنا أجلد قومي فمرين مبا شئت :فيقول
أن أبا طلحة   :عن محيد الطويل عن أنس بن مالك 55٠٩ املستدرك: يف اخرى

سلم و  كان النيب صلى اهلل عليهو  سلمو  كان يرمي بيد يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه
يرفع ظهره من خلفه لينظر أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول 

املستدرك  .هكذا يا نيب اهلل فداك حنري دون حنرك :يقولو  سلمو  اهلل صلى اهلل عليه
 للحاكم

كان و  هكذا بأيب أنت يا رسول اهلل ال يصيبك سهم حنري دون حنرك :ليقو  ❖
يا رسول اهلل  :فيقول سلمو  أبو طلحة يود نفسه بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه

عن  55٠٩وىف رواية اخرى:  . املستدرك للحاكمأنا أجلد قومي فمرين مبا شئت
يدي رسول اهلل صلى  أن أبا طلحة كان يرمي بيد :محيد الطويل عن أنس بن مالك

سلم يرفع ظهره من خلفه لينظر أين يقع و  كان النيب صلى اهلل عليهو  سلمو  اهلل عليه
 :يقولو  سلمو  نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول اهلل صلى اهلل عليه
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االمام امحد  مسند ويف .املستدرك للحاكم .هكذا يا نيب اهلل فداك حنري دون حنرك
كان أبو طلحة يرمي بني يدي رسول اهلل صلى   :عن أنس قال ١٢٠٤٣ بن حنبل:

سلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إىل و  سلم وكان رسول اهلل صلى اهلل عليهو  اهلل عليه
سلم و  مواقع نبله قال فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول اهلل صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل وىف روايات اخرى مسند. وقال يا رسول اهلل حنري دون حنرك
سلم و  عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه ١٣٧٧١االمام امحد بن حنبل مبسند

قال وكان جيثو بني يديه يف احلرب مث صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة  :قال
االمام  مسند. (ونفسي لنفسك الفداء. وجهي لوجهك الوقاء)ينثر كنانته ويقول 

 امحد بن حنبل
كان أبو طلحة يترتس مع النيب صلى اهلل   :عن أنس بن مالك قال ١٣٨٢6 ❖

سلم برتس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى أشرف النيب و  عليه
 االمام امحد بن حنبل مسند. سلم ينظر إىل مواقع نبلهو  صلى اهلل عليه

أن أبا طلحة كان يرمي بني يدي رسول اهلل صلى اهلل  :عن أنس ١٤٠٩٠ ❖
سلم خلفه يترتس به وكان راميا وكان إذا و  سلم يوم أحد والنيب صلى اهلل عليهو  عليه

سلم شخصه ينظر أين يقع سهمه ويرفع أبو و  رمي رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه
سهم حنري دون طلحة صدره ويقول هكذا بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ال يصيبك 

أن أبا  :عن أنس ٤5٨٢ بن حبان: صحيح ويف االمام امحد بن حنبل مسند. حنرك
سلم فكان النيب صلى اهلل و  طلحة كان يرمي بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم يرفع رأسه من خلفه لينظر أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يتقي و  عليه
سلم يقول هكذا يا نيب اهلل جعلين اهلل فداك حنري و  به رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ابن حبان صحيح. دون حنرك
رأيت يد طلحة اليت وقى هبا النيب  :عن قيس بن أيب حازم قال ٣5١٨ ❖

 البخارى وىف سنن ابن ماجة: صحيح. سلم قد شلتو  صلى اهلل عليه
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وقي . رأيت يد طلحة شالء :حدثنا وكيع عن إمساعيل عن قيس قال ١٢٨ ❖
 بن حبان: صحيح ويف سنن ابن ماجة سلم يوم أحدو  رسول اهلل صلى اهلل عليههبا 

رأيت يد طلحة بن عبيد اهلل شالء وقى هبا  :عن قيس بن أيب حازم قال 6٩٨١
 ابن حبان صحيح. سلم يوم أحدو  النيب صلى اهلل عليه

سلم و  أهدى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن قتادة بن النعمان قال ١٢ ❖
سلم حىت و  فدفعها إيل يوم أحد فرميت هبا بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليهقوس 

سلم و  سنتها ومل أزل عن مقامي نصب وجه رسول اهلل صلى اهلل عليهاندقت عن 
سلم و  ألقى السهام بوجهي كلما مال سهم منها إىل وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم بال رمي أرميه فكان آخرها و  ميلت رأسي ألقي وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه
سهما بدرت منه حدقيت على خدي وتفرق اجلمع فأخذت حدقيت بكفي فسعيت 

 سلم فلما رآها رسول اهلل صلى اهلل عليهو  هبا يف كفي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
اللهم أن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها ) :سلم يف كفي دمعت عيناه فقالو 

 املعجم الكبري .[ ] كانت أحسن عينيه وأحدمها نظرا (دمها نظرأحسن عينيه وأح
كنت نصب وجه رسول   :عن قتادة بن النعمان قال ١٣ للطرباىن وبصيغة اخرى:

سلم بوجهي و  سلم يوم أحد أقي وجه رسول اهلل صلى اهلل عليهو  اهلل صلى اهلل عليه
سلم بظهره و  اهلل عليهوكان أبو دجانة مساك بن خرشة موقيا لظهر رسول اهلل صلى 

 للطرباىن املعجم الكبري .حىت امتأل ظهره سهاما وكان ذلك يوم أحد
 وسلميحرسونه صلى اهلل عليه 

ليت )سلم ذات ليلة فقال و  أرق النيب صلى اهلل عليه :قالت عائشة 6٨٠٤ ❖
. (من هذا)إذ مسعنا صوت السالح قال . (رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلة

سلم حىت مسعنا و  رسول اهلل جئت أحرسك فنام النيب صلى اهلل عليه قيل سعد يا
 البخارى: صحيح يف البخارى وبصيغة اخرى صحيح. غطيطه
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سلم و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ٢٧٢٩ ❖
إذ مسعنا . (ليت رجال من أصحايب صاحلا حيرسين الليلة)سهر فلما قدم املدينة قال 

فقال أنا سعد بن أيب وقاص جئت ألحرسك ونام . (من هذا)صوت سالح فقال 
عن عائشة  ٣٩ مسلم: صحيح ويف البخارى صحيح. مسلو  النيب صلى اهلل عليه

سلم ذات ليلة فقال ليت رجال صاحلا من و  أرق رسول اهلل صلى اهلل عليه :قالت
 فقال رسول اهلل صلى اهلل عليهقالت ومسعنا صوت السالح أصحايب حيرسين الليلة 

عائشة  تقال قال سعد بن أيب وقاص يا رسول اهلل جئت أحرسك ؟سلم من هذاو 
ة مسلم وبصيغ صحيح. سلم حىت مسعت غطيطهو  فنام رسول اهلل صلى اهلل عليه

 سهر رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عائشة قالت ٤٠ مسلم: صحيح يف اخرى
قالت سلم مقدمه املدينة ليلة فقال ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلة و 

قال سعد بن أيب وقاص  ؟فبينا حنن كذلك مسعنا خشخشة سالح فقال من هذا
قال وقع يف نفسي خوف  ؟سلم ما جاء بكو  فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه

رسول اهلل صلى اهلل  فدعا له سلم فجئت أحرسهو  على رسول اهلل صلى اهلل عليه
 عن٢5١٣6 االمام امحد بن حنبل: مسند ويف مسلم صحيح. سلم مث نامو  عليه

إىل جنبه قالت  سلم سهر ذات ليلة وهىو  : ان رسول اهلل صلى اهلل عليهعائشة
فقلت ما شانك يا رسول اهلل قالت فقال ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسين 
الليلة قال فبينا انا على ذلك إذ مسعت صوت السالح فقال من هذا قال أنا سعد 
بن مالك فقال ما جاء بك قال جئت ألحرسك يا رسول اهلل قالت فسمعت 

 االمام امحد بن حنبل مسند. مهسلم يف نو و  غطيط رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم ذات و  كنت أحرس النيب صلى اهلل عليه  :عن بن األدرع قال ١٨٩٩٢ ❖

االمام  مسند. احلديث. فخرج لبعض حاجته قال فرآين فأخذ بيدي فانطلقنا ليلة
 امحد بن حنبل
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سلم كان حيرسه و  ان رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أيب موسى ٢٢٠٧٩ ❖
 االمام امحد بن حنبل مسند. ه فذكر حنوهأصحاب

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيرس حىت ) :قالت ،عن عائشة ٤٨٩ ❖
أيها ) هلم :فقال ،فأخرج رأسه من القبة واهلل يعصمك من الناس :نزلت هذه اآلية

 دالئل النبوة البيهقى. (الناس انصرفوا فقد عصمين اهلل تعاىل
سلم حيرس و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن ابن عباس قال ١١66٣ ❖

فكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجاال من بين هاشم حيرسونه حىت نزلت 
واهلل يعصمك من )إىل قوله  (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)هذه اآلية 

عصمين جل قد و  يا عم إن اهلل عز :فأراد عمه أن يرسل معه من حيرسه فقال (الناس
 للطرباىن  املعجم الكبري .من اجلن واألنس

 وسلمصلى اهلل عليه  وراحته يحرصون على سالمته
سلم كان أي ساعة اتى و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن سعد القرظ 5٤5٢ ❖

سلم قد جاء و  قباء أذن بالل باألذان ألن يعلم الناس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
بعض فرقى فيجتمعوا اليه فأتى يوما وليس معه بالل فنظر زنوج النصح بعضهم اىل 

ما محلك على أن ) :سلمو  سعد يف عذق األذان فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه
بأيب وأمي رأيتك يف قلة من الناس ومل أر بالال معك ورأيت  :قال (؟تؤذن يا سعد

 هؤالء الزنوج ينظر بعضهم اىل بعض وينظرون إليك فخشيت عليك منهم فأذنت
فأذن سعد ثالث مرات يف حياة  (أصبت يا سعد إذا مل تر بالال معي فأذن) :قال

 للطرباىن  املعجم الكبري .سلمو  النيب صلى اهلل عليه
سلم مشهدا و  مل يشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال عن صهيب ٧٣٠٩ ❖

ومل يسر سرية قط إال كنت قط إال كنت حاضره ومل يبايع بيعة قط إال كنت حاضره 
حاضرها وال غزا غزوة قط أول الزمان وآخره إال كنت فيه عن ميينه أو مشاله وما 

وما جعلت خافوا أمامهم قط إال كنت أمامهم وال ما وراءهم إال كنت وراءهم 
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سلم بيين وبني العدو قط حىت تويف رسول اهلل صلى اهلل و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
  للطرباىن املعجم الكبري .سلمو  عليه
أن سعد  ،حدثنا عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم :قال ،عن ابن إسحاق ٨٩١ ❖

يا رسول  :قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا التقى الناس يوم بدر ،بن معاذ
فإن أظهرنا  ،ونلقى عدونا ،وننيخ لك ركائبك ،أال نبين لك عريشا فتكون فيه ،اهلل

 وإن تكن األخرى فتجلس على ركائبك ،اهلل عليهم وأجنزنا فذاك ما أحب إلينا
فقد واهلل ختلف عنك أقوام ما حنن لك بأشد حبا  ،وتلحق مبن وراءنا من قومنا

فأثىن عليه  ،يوادونك وينصرونك ،لو علموا أن نلقى حربا ما ختلفوا عنك ،منهم
فبين لرسول اهلل صلى اهلل عليه  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خريا ودعا له به

دالئل النبوة . فكان فيه وأبو بكر رضي اهلل عنه ما معهما غريمها ،وسلم عريش
 البيهقى

أقبلنا من خيرب أنا وأبو طلحة ورسول اهلل صلى اهلل  :عن أنس قال ١٢٩٧٠ ❖
سلم فصرع و  سلم وصفية رديفته قال فعثرت ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليهو  عليه

سلم وصرعت صفية قال فاقتحم أبو طلحة فقال يا و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
املرأة رسول اهلل جعلين اهلل فداك قال أشك قال ذاك أم ال أضررت قال ال عليك 

قال فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها مث أصلح هلا 
االمام امحد بن  مسند. رحلها فركبنا مث اكتنفناه أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله

 حنبل
كنا مع النيب صلى   :عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنهما قال ٣٩5٢ ❖

اف فطفنا معه وصلى فصلينا معه وسعى بني الصفا سلم حني اعتمر فطو  اهلل عليه
 مسند ويف البخارى صحيح. فكنا نسرته من أهل مكة ال يصيبه أحد بشيءواملروة 

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت عبد اهلل بن أيب أوىف  ٧٢١احلميدى: 
سلم فكنا نسرته حني طاف من و  اعتمرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :يقول
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قال سفيان أراه يف عمرة القضاء قال إمساعيل وأرانا بن  صبيان أهل مكة ال يؤذونه
 احلميدي مسند. سلم يوم حننيو  أيب أوىف ضربة أصابته مع النيب صلى اهلل عليه

مات إنسان كان رسول اهلل  :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ١١٩٠ ❖
ما )سلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليال فلما أصبح أخربوه فقال و  صلى اهلل عليه

فأتى قربه  قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك. (منعكم أن تعلموين
، َعْن َأيبي َعني الزُّْهرييي  5٨ بن اىب شيبة: مسند ويف البخارى صحيح. فصلى عليه

يـَُعوُد فـَُقرَاَء  صلى اهلل عليه وسلم َكاَن َرُسوُل اللَّهي   :قَالَ  ،َعْن أَبييهي  ،أَُماَمَة ْبني َسْهل  
ْن أَْهلي اْلَعَوايلي  ،َوَيْشَهُد َجَنائيَزُهْم إيَذا َماتُوا ،أَْهلي اْلَمدييَنةي  فـََقاَل  ،فـَتـُُوفـيَيتي اْمرَأٌَة مي

َرْت َفآذينُويني فَأَتـَْوُه لييـُْؤذينُوهُ  :صلى اهلل عليه وسلم  َرُسوُل اللَّهي  فـََوَجُدوُه  ،إيَذا ُأْحضي
َوَهَوامَّ  ،َوخَتَوَُّفوا َعَلْيهي ظُْلَمَة اللَّْيلي  ،َوَقْد َذَهَب ميَن اللَّْيلي َفَكريُهوا َأْن يُوقيظُوهُ  ،نَائيًما

َا اأَلْرضي  َها ،َفَذَهُبوا هبي َناَك لينـُْؤذيَنكَ  ،يَا َرُسوَل اللَّهي  :اقَاُلو  ،فـََلمَّا َأْصَبَح َسَأَل َعنـْ  ،أَتـَيـْ
 ،َوَهَوامَّ اأَلْرضي  ،َوخَتَوَّفْـَنا َعَلْيَك ظُْلَمَة اللَّْيلي  ،َفَكريْهَنا َأْن نُوقيَظكَ  ،فـََوَجْدنَاَك نَائيًما

َها ،إيىَل قـَرْبيَها صلى اهلل عليه وسلم َفَذَهُبوا َفَمَشى َرُسوُل اللَّهي  . وََكبـََّر أَْربـًَعا َفَصلَّى َعَليـْ
  :سهل بن حنيف قال عن 55٨6 للطرباىن: املعجم الكبري ويف إبن أيب شيبة مسند

سلم يعود فقراء أهل املدينة ويشهد جنائزهم إذا و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
إذا ) :سلمو  ماتوا فتوفيت امرأة من أهل العوايل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

الليل فكرهوا أن يوقظوه فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب من  (حضرت فآذنوين
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. وختوفوا عليه ظلمة الليل وهوام األرض فذهبوا هبا

كان الرجل إذا ثقل يف عهد رسول اهلل صلى   :عن أيب سعيد قال ٢٢٠١ ❖
حىت يكون عنده فرمبا  سلمو  سلم فحضر دعونا رسول اهلل صلى اهلل عليهو  اهلل عليه

سلم فرأينا ان ندعه حىت و  طال ذلك فقلنا هذا يشق على رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم فكنا على ذلك مث رأينا انه ارفق و  ميوت مث ندعو اليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
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 مسند. سلم ان حنمل جنائزنا اليه ففعلنا فكان األمرو  برسول اهلل صلى اهلل عليه
 الطيالسي

 وسلميتفقدونه خوفا عليه صلى اهلل عليه 
هل كان ابن مسعود شهد مع رسول  :عن عامر قال سألت علقمة ١5٠ ❖

قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت  ؟سلم ليلة اجلنو  اهلل صلى اهلل عليه
قال ال ولكنا   ؟سلم ليلة اجلنو  هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه يف األودية و  كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
والشعاب فقلنا استطري أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فلما أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول اهلل فقدناك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر 

عن  ٣٢5٨ :ي. سنن الرتمذالبخارى وىف . االدب املفرداحلديث. مليلة بات هبا قو 
هل صحب النيب صلى  :الشعيب عن علقمة قال قلت البن مسعود رضي اهلل عنه

قد افتقدناه ذات سلم ليلة اجلن منكم أحد قال ما صحبه منا أحد ولكن و  اهلل عليه
حىت إذا  ليلة بات هبا قومليلة وهو مبكة فقلنا اغتيل أو استطري ما فعل به فبتنا بشر 

. وساق احلديث. أصبحنا أو كان يف وجه الصبح إذا حنن به جيئ من قبل حراء
ي  ،َعْن َداُودَ  ٢١١ ابن اىب شيبة: مسند ويف يسنن الرتمذ  ،َعْن َعْلَقَمةَ  ،َعني الشَّْعيبي

َلَتهُ  :قـُْلُت ليَعْبدي اللَّهي  :قَالَ  ْنُكْم لَيـْ َلَة اجلْيني َأَحٌد مي َّ َعَلْيهي السَّالُم لَيـْ َب النَّيبي  :قَالَ  ؟َأَصحي
َلة  َفَخَرْجَنا َنْطُلُبُه بيالشيَعابي َواأَلْودييَةي  ،ال َنا بيَشري لَيـْ  ،اْسُتطيريَ  :َونـَُقولُ  ،َوَلكيْن فـََقْدنَاُه فَبيتـْ

ْن قيَبلي ُكًدى فـَُقْلَنافـََلمَّا َأْصَبْحَنا اْستَـْقبَـَلَنا  َلة  فـَُقْلَنا ،يَا َرُسوَل اللَّهي  :مي َنا بيَشري لَيـْ  :بيتـْ
أَتَايني َداعيي اجلْيني فَأَتـَْيتـُُهْم َفأَقْـرَأْتـُُهُم اْلُقْرآَن مُثَّ اْنطََلَق  :فـََقالَ  ،اْغتييْلَت َأْو َأَصاَبَك َشْيءٌ 

  إبن أيب شيبة مسند. ريَاهنييمْ بيَنا َحىتَّ أَرَانَا آثَاَرُهْم َوآثَاَر ني 
مسعت سليم بن عامر  :ين ابن جابر قالحدثنا بشر بن بكر حدث ٢٢١ ❖

 نزلنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول :يقول
سلم منزال فاستيقظت من الليل فإذا ال أرى شيئا اطول من مؤخرة رحلي قد لصق  و 
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فقمت أختلل الناس حىت وقعت إىل مضجع رسول اهلل بعريه باألرض و  كل إنسان
سلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد و  صلى اهلل عليه

إنا إليه راجعون ذهب برسول اهلل صلى اهلل و  إنا هلل :أقولو  فخرجت أختلل الناس
فنظرت سوادا فمضيت فرميت حبجر  سلم حىت خرجت من العسكر كلهو  عليه

إذا بني أيدينا صوت  و  أبو عبيدة بن اجلراحو  فمضيت إىل السواد فإذا معاذ بن جبل
يا قوم  :كدوي الرحى أو كصوت اهلضباء حني يصيبها الريح فقال بعضنا لبعض

سلم فلبثنا ما شاء اهلل مث و  أثبتوا حىت تصبحوا أو يأتيكم رسول اهلل صلى اهلل عليه
نعم فأقبل إلينا  :فقلنا ؟عوف بن مالكو  أبو عبيدةو  أمث معاذ بن جبل :نادى

أتدري ما خريين  :ال خيربنا حىت قعد على فراشه فقالو  فخرجنا ال نسأله عن شيء
 فإنه خريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة :رسوله أعلم قالو  اهلل :فقلنا ؟ريب الليلة

رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلنا من أهلها يا  :بني الشفاعة فاخرتت الشفاعة فقلناو 
 املستدرك للحاكم .هي لكل مسلم :قال
سلم معنا و  كنا قعودا حول رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أىب هريرة قال 5٢ ❖

سلم من بني أظهرنا فأبطأ و  أبو بكر وعمر يف نفر فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه
فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا 

سلم حىت أتيت حائطا لألنصار لبين النجار فدرت به و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
والربيع )أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة 

سلم و  فاحتفزت كما حيتفز الثعلب فدخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه (اجلدول
قلت كنت بني أظهرنا  ؟فقلت نعم يا رسول اهلل قال ما شأنك ؟فقال أبو هريرة

فكنت أول من فزع فأتيت هذا  فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا
 . االدب املفرداحلديث. احلائط فاحتفزت كما حيتفز الثعلب وهؤالء الناس ورائي

 البخارى
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عبد الرمحن بن عن عبد الرمحن بن احلويرث عن حممد بن جبري عن  ٨١٠ ❖
سلم خارج من املسجد و  رسول اهلل صلى اهلل عليهو  دخلت املسجد :عوف قال

فسجد فأطال هو ال يشعر حىت دخل خنال فاستقبل القبلة و  فتبعته أمشي وراءه
أنا وراءه حىت ظننت أن اهلل قد توفاه فأقبلت أمشي حىت جئته فطأطأت و  السجود

ملا أطلت  :فقلت ؟ما لك يا عبد الرمحن :رأسي أنظر يف وجهه فرفع رأسه فقال
إين ملا  :فقالالسجود يا رسول اهلل خشيت أن يكون تويف نفسك فجئت أنظر 

دخلت النخل لقيت جربائيل فقال إين أبشرك أن اهلل يقول من سلم عليك سلمت 
 املستدرك للحاكم .من صلى عليك صليت عليهو  عليه
 :بن سعيد عن أبيه قالعن العباس بن عبد الرمحن عن كندير  ٤١٨٤ ❖

رب رد إيل ) :يقولو  هو يرجتزو  حججت يف اجلاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت
عبد املطلب بن  :فقالوا ؟من هذا :فقلت (اصطنع عندي يداو  راكيب حممدا رده إيل

قد و  مل يبعثه يف حاجة إال أجنح فيهاو  هاشم بعث بابن ابنه حممد يف طلب إبل له
يا بين لقد جزعت عليك  :قالو  فاعتنقهاإلبل و  ث أن جاء حممدأبطأ عليه فلم يلب

اهلل ال أبعثك يف حاجة أبدا ال تفارقين بعد هذا و  جزعا مل أجزعه على شيء قط
عن  ،عن كندير بن سعيد 5٣ وىف دالئل النبوة للبيهقى: . املستدرك للحاكمأبدا
يا  :ويقول وهو يرجتز، فإذا أنا برجل يطوف بالبيت حججت يف اجلاهلية :قال ،أبيه

 :فقلت (رده رب) :وقال غريه رب رد راكيب حممدا يا رب رده واصطنع عندي يدا
ومل  ،بعث بابن ابنه حممد يف طلب إبل له ،عبد املطلب بن هاشم :فقال ؟من هذا

فلم يلبث أن جاء حممد  :قال. وقد أبطأ عليه ،يبعثه يف حاجة إال أجنح فيها
 ،لقد جزعت عليك جزعا مل أجزعه على شيء قط ،يا بين :وقال ،فاعتنقه ،واإلبل

 دالئل النبوة البيهقى. وال تفارقين بعد هذا أبدا ،واهلل ال أبعثك يف حاجة أبدا
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عن الصعب بن جثامة قال مر يب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ١٨٣٠ ❖
 املعجم الكبري ويف ى. سنن الدارمبودان وأهديت له حلم محار وحشوأنا باألبواء أو 

 أهديت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن الصعب بن جثامة قال ٧٤٣٤ للطرباىن:
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. سلم محارا وحشيا صدته بودان وأهديته لهو 
يقول أهدي حدثنا مصعب بن سليم قال مسعت أنس بن مالك  ٢٠6٢ ❖

 ى. سنن الدارمإىل النيب صلى اهلل عليه وسلم التمر فأخذ يهديه
قدم أنس بن مالك  :حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال ١٧٢٣ ❖

فقلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال فبكى وقال  ؟فأتيته فقال من أنت
وإنه بعث إىل النيب صلى إنك لشبيه بسعد وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطوهلم 

 وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول اهلل صلى اهلل عليه عليهاهلل 
ما رأينا كاليوم ثوبا  ؟افصعد تاملنرب فقام أو قعد فجعل الناس يلمسوهنا فقالو  سلمو 

 ي. سنن الرتمذملناديل سعد يف اجلنة خري مما ترون ؟قط فقال أتعجبون من هذه
أهدى دحية الكليب لرسول  :عن الشعيب قال قال املغرية بن شعبة ١٧6٩ ❖

  يسنن الرتمذ .سلم خفني فلبسهماو  اهلل صلى اهلل عليه
أن رجال  :بريدة عن أبيهأخربنا احلسني بن واقد حدثين عبد اهلل بن  ٢٣٧٠ ❖

إن  :اركب يا رسول اهلل فقال :هو ميشي فقالو  سلم حبمارو  أتى النيب صلى اهلل عليه
 املستدرك للحاكم .قد فعلت :صاحب الدابة أحق بصدر دابته إال أن جتعله يل قال

أخربين يونس عن الزهري حدثين كثري بن العباس بن عبد املطلب  5٤١٨ ❖
سلم يوم حنني و  شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :العباسرضي اهلل عنه قال 

سلم و  أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل صلى اهلل عليهو  فلزمت أنا
سلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن و  رسول اهلل صلى اهلل عليهو  هنفارقفلم 

 املستدرك للحاكم .احلديث .نعامة اجلذامي
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عبد امللك بن قدامة بن إبراهيم اجلمحي حدثين عمر بن أنبأ  6٩٠٠ ❖
كانت أم نبيه بنت احلجاج أم عبد اهلل بن   :شعيب بالشام عن أبيه عن جده قال

املستدرك  .احلديث .تلطفهو  سلمو  عمرو امرأة هتدي لرسول اهلل صلى اهلل عليه
 للحاكم

عنه عن أيب إسحاق عن أيب قرة الكندي عن سليمان رضي اهلل  ٧٠٨6 ❖
هو جالس فوضعته بني و  سلمو  صنعت طعاما فأتيت به النيب صلى اهلل عليه :قال

 .كلوا بسم اهلل  :قال ألصحابهو  قلت هدية فوضع يده ؟ما هذا :يديه فقال
 املستدرك للحاكم

مسعت  :عن عبد اهلل بن نيار األسلمي عن عروة بن الزبري قال ٧١6٨ ❖
 سلم لبناو  أهدت أم سنبلة لرسول اهلل صلى اهلل عليه :عائشة رضي اهلل عنها تقول

سلم هنانا أن و  إن رسول اهلل صلى اهلل عليه :فدخلت علي به فلم جتده فقلت هلا
يا أم  :أبو بكر فقالو  سلمو  نأكل طعام األعراب فدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه

اسكيب يا أم سنبلة  :يا رسول اهلل لنب أهديته لك قال :فقالت ؟سنبلة ما هذا معك
سلم و  اسكيب يا أم سنبلة فتناوله رسول اهلل صلى اهلل عليه :فناول أبا بكر مث قال

يا رسول اهلل حدثتنا أنك  :يا بردها على الكبد قالت عائشة :فشرب قالت فقلت
حنن و  يا عائش إهنم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا :هنيت عن طعام األعراب فقال

املعجم  ويف .املستدرك للحاكم .دعوا أجابوا فليسوا بأعراب إذاو  أهل حاضرهتم
سلم و  أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :أم سنبلة قالت عن ٣٩6 للطرباىن: الكبري
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. هبدية
كان الناس يتحرون   :أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ٨٠٩ ❖

 مسند. سلمو  هبداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول اهلل صلى اهلل عليه
 إسحق إبن راهوية
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أهدى إىل رسول اهلل صلى  :عن عكرمة عن بن عباس عن عائشة قالت ٧٩ ❖
سنن . وأنا نائمة فخبأ يل منها العجز فلما قمت أطعمين سلم أرنبو  اهلل عليه
أهديت لرسول اهلل  :عن ابن عباس ١٠6٤٤ للطرباىن: املعجم الكبري ويف الدارقطين

عائشة نائمة فرفع هلا منها العجز فلما انتبهت أعطاها و  سلم أرنباو  صلى اهلل عليه
 للطرباىن املعجم الكبري .إياه فأكلته

ان خالته أم حفيد أهدت إىل رسول اهلل صلى اهلل  :عن بن عباس ٢٢٩٩ ❖
 بن حنبل االمام امحد مسند. احلديث. وأقطا سلم مسنا وأضباو  عليه
سلم توضأ لصالة و  روى ابن عباس ان رسول اهلل صلى اهلل عليه ٢٣٧٧ ❖

الظهر يف بعض حجره مث دعا بالل إىل الصالة فنهض خارجا فلما وقف على باب 
قال فرجع رسول اهلل  احلجرة لقيته هدية من خبز وحلم بعث هبا إليه بعض أصحابه

 مسند. سلم مبن معه ووضعت هلم يف احلجرة قال فأكل وأكلوا معهو  صلى اهلل عليه
 بن حنبل االمام امحد

أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا كان يهدي  :عن أنس ١٢66٩ ❖
سلم و  فيجهزه رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم اهلدية من الباديةو  للنيب صلى اهلل عليه

. سلم ان زاهرا باديتنا وحنن حاضروهو  أراد أن خيرج فقال النيب صلى اهلل عليه إذا
عن سامل  5٣١٠ للطرباىن: املعجم الكبري ويف بن حنبل االمام امحد مسند. احلديث

وكان رجال بدويا ال  :عن رجل من أشجع يقال له زاهر ابن حرام األشجعي قال
املعجم  .احلديث. إال بطرفة أو هدية يهديهاسلم إذا أتاه و  يأيت النيب صلى اهلل عليه

 للطرباىن الكبري
سلم و  عبد اهلل بن بسر صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليهعن  ١٧٧٢٣ ❖

 مسند. سلم باهلدية فيقبلهاو  كانت أخيت تبعثين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال
 االمام امحد بن حنبل
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 أن امرأة جاءت النيب صلى اهلل عليه :عن سهل رضي اهلل عنه ١٢١٨ ❖
قالت . قالوا الشملة قال نعم ؟سلم بربدة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما الربدةو 

 .احلديث. سلمو  نسجتها بيدي فجئت ألكسوكها فأخذها النيب صلى اهلل عليه
عن سهل بن سعد  ٢٢٨٧6 االمام امحد بن حنبل: مسند ويف البخارى صحيح

سلم بربدة من سوجة فيها و  أن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه :الساعدي
فأخذها  حاشيتاها فقالت يا رسول اهلل نسجت هذه بيدي فجئت هبا ألكسوكها

 املعجم الكبري ويف االمام امحد بن حنبل مسند. احلديث. سلمو  النيب صلى اهلل عليه
أقبلت امرأة إىل رسول اهلل بربدة  :عن سهل بن سعد أنه قال 5٧5١ للطرباىن:

ا وبه سلم منهو  عملت هذه لك بيدي فقبلها رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقالت
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. حاجة إليها فاتزرها مث خرج

أهدي و  كنت أرمي الوحش أصيدها  :عن سلمة بن األكوع قال 6٢٢٢ ❖
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. حلومها إىل رسول اهلل عليه وسلم

 سلم أرنباو  أهديت لرسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ابن عباس ١٠6٤٤ ❖
 املعجم الكبري .عائشة نائمة فرفع هلا منها العجز فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلتهو 

 للطرباىن
سلم يف عكة و  أن أم مالك كانت هتدي للنيب صلى اهلل عليه :عن جابر ٨ ❖

 مسلم صحيح. احلديث. هلا مسنا
سلم عروسا و  كان النيب صلى اهلل عليه  :عن أنس بن مالك قال ٤٨6٨ ❖

سلم هدية فقلت هلا و  لو أهدينا لرسول اهلل صلى اهلل عليهبزينب فقالت يل أم سليم 
افعلي فعمدت إىل متر ومسن وأقط فاختذت حيسة يف برمة فأرسلت هبا معي إليه 

 البخارى صحيح. احلديث. فانطلقت هبا إليه
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 احلادي عشرالباب 

 يحب وما يحب من يحبون
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إن خياطا دعا رسول اهلل  :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال ١٩٨6 ❖
سلم لطعام صنعه قال أنس ابن مالك فذهبت مع رسول اهلل صلى و  صلى اهلل عليه

سلم خبزا و  اهلل عليه سلم إىل ذلك الطعام فقرب إىل رسول اهلل صلىو  اهلل عليه
سلم يتتبع الدباء من حوايل و  فرأيت النيب صلى اهلل عليهومرقا فيه دباء وقديد 

 :ي. سنن الرتمذالبخارى وىف صحيح. القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ
حدثين مالك بن أنس عن إسحق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس بن  ١٨5٠

سلم يتتبع يف الصحفة يعين الدباء فال و  رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :مالك قال
ثنا سليمان  ١٣٣٨٣االمام امحد بن حنبل  مسند ويف ي. سنن الرتمذأزال أحبه

سلم رجل و  دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ثابت عن أنس بن مالك قال
 اهلل صلى اهلل عليهدباء فجعل رسول فانطلق وانطلقت معه قال فجئ مبرقة فيها 

سلم يأكل ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت القيه إليه وال أطعم منه و 
شيئا فقال أنس فما زلت أحبه قال سليمان فحدثت هبذا احلديث سليمان التيمي 

االمام  مسند. فقال ما أتينا أنس بن مالك قط يف زمان الدباء اال وجدناه يف طعامه
 امحد بن حنبل 

َهاب  َعْن أََنسي ْبني  ٤٢٢٣ ❖ يَم ْبني َسْعد  َعني اْبني شي  يف َماليك  أَنَُّه رََأىَعْن إيبـْرَاهي
ًدا َفَصَنَع النَّاُس فـََلبيُسوا َوَطرََح  ي صلى اهلل عليه وسلم َخامَتًا ميْن َوريق  يـَْوًما َواحي يَدي النَِّبي

ُّ صلى اهلل عليه وسلم َفَطرََح النَّاسُ   يب داؤودسنن أ. النَِّبي
عن عمري بن إسحاق قال كنت مع احلسن بن على فلقينا أبو هريرة  ٧٤55 ❖

سلم يقبل قال و  أرين أقبل منك حيث رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال
 بن حنبل االمام امحد مسند. القميصة قال فقبل سرته

عن أيب سلمة قال كان أبو هريرة حيدثنا عن رسول اهلل صلى اهلل  ١١6٤٢ ❖
ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يف صالة يسأل اهلل  :سلم انه قالو  عليه

خريا اال آتاه إياه قال وقللها أبو هريرة بيده قال فلما تويف أبو هريرة قلت واهلل لو 
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علم فأتيته فأجده جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة ان يكون عنده منها 
ه العراجني اليت أراك تقوم قال هذه عراجني يقوم عراجني فقلت يا أبا سعيد ما هذ

سلم حيبها ويتخصر هبا فكنا و  جعل اهلل لنا فيها بركة كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
. فنحن حنب هذه العراجنيوذكر احلديث بطوله حىت قال . نقومها ونأتيه هبا

 بن حنبل االمام امحد مسند. احلديث
أخذ رسول  :)حدثين طلحة بن نافع أنه مسع جابر بن عبداهلل يقول ١6٧ ❖

سلم بيدي ذات يوم إىل منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال و  اهلل صلى اهلل عليه
قال جابر فما  (فإن اخلل نعم األدم)فقالوا ال إال شيء من خل قال  (؟ما من أدم)

سلم وقال طلحة ما زلت و  يهزلت أحب اخلل منذ مسعتها من نيب اهلل صلى اهلل عل
 االمام امحد بن حنبل: مسند ويف مسلم صحيح. أحب اخلل منذ مسعتها من جابر

سلم أخذ بيده إىل منزله فلما و  أن نيب اهلل صلى اهلل عليه :عن جابر بن عبد اهلل
انتهى قال ما من غداء أو عشاء شك طلحة قال فأخرجوا فلقا من خبز قال ما من 

إال شيء من خل قال أدنيه فإن اخلل نعم األدم هو قال جابر ما زلت آدم قالوا ال 
سلم وقال طلحة ما زلت و  أحب اخلل منذ مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل مسند. أحب اخلل منذ مسعته من جابر
سلم و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أيب أيوب األنصاري قال ١٧٠ ❖

إذا أيت بطعام أكل منه وبعث بفضله إيل وإنه بعث إيل يوما بفضلة مل يأكل منها 
قال فإين  (ال ولكين أكرهه من أجل رحيه)قال  ؟ألن فيها ثوما فسألته أحرام هو

 االمام بن حنبل: مسند ويف مسلم صحيح. أكره ما كرهت
سلم إذا و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن جابر بن مسرة قال ٢٠٩١٧ ❖

أهدى له طعام أصاب منه مث بعث بفضله إىل أيب أيوب رضي اهلل عنه فأهدى له 
طعام فيه ثوم فبعث به إىل أيب أيوب ومل ينل منه شيئا فلم ير أبو أيوب أثر النيب 

سلم فسأله عن و  سلم يف الطعام فأتى به رسول اهلل صلى اهلل عليهو  صلى اهلل عليه
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 مسند. قال فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكرهأجل رحيه  ذلك فقال إين إمنا تركته من
كان   :عن جابر بن مسرة قال 5١١٠ بن حبان: صحيح ويف االمام امحد بن حنبل

سلم يف دار أيب أيوب فأيت بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
أثر النيب صلى اهلل وأرسل به إىل أيب أيوب فلم يأكل منه أبو أيوب إذ مل ير فيه 

ال ولكن كرهته ) :قال ؟يا رسول اهلل أحرام هو :سلم مث أتاه فسأله عنه فقالو  عليه
 ابن حبان صحيح. (إين أكره ما كرهت :فقال (من أجل الريح

سلم بعثه يف و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عمرو بن العاص ٤5٤٠ ❖
يا رسول اهلل من أحب الناس  :وذكر احلديث بطوله حىت قال. ذات السالسل

 :قال ؟من الرجال :قال (عائشة) :قال ألحب من حتب :قال (؟مل) :قال ؟إليك
عن عمرو بن  ١١6 للطرباىن: املعجم الكبري ويف ابن حبان صحيح. (أبو بكر)

ألحب  :قلت (؟ومل) :قال ؟قلت يا رسول اهلل أي الناس أحب إليك :العاص قال
  للطرباىن املعجم الكبري. (عائشة) :قال من حتب

سلم و  أكل عند رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال :عن ابن عمر ١٣٣6٧ ❖
 . املعجم الكبريسلمو  ضب فقذره وحنن نقذر ماقذر رسول اهلل صلى اهلل عليه

 للطرباىن 
 كنت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال 55٤5 ❖
ادع  ثالثا أين لكع)سلم يف سوق من أسواق املدينة فانصرف فانصرفت فقال و 

فقام احلسن بن علي ميشي ويف عنقه السخاب فقال النيب صلى . (احلسن بن علي
اللهم إين أحبه )سلم بيده هكذا فقال احلسن بيده هكذا فالتزمه فقال و  اهلل عليه

د أحب إيل من احلسن بن علي وقال أبو هريرة فما كان أح (فأحبه وأحب من حيبه
 البخارى صحيح. سلم ما قالو  بعدما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َيْصُبُغ حليَْيَتُه بيالصُّْفرَةي َحىتَّ مَتَْتليَئ  َعْن َزْيد  اْبَن َأْسَلمَ  ٤٠66 ❖
َ َتْصُبُغ بيالصُّْفرَةي فـََقاَل  إيىني رَأَْيُت َرُسوَل اللَّهي صلى اهلل عليه ثيَيابُُه ميَن الصُّْفرَةي َفقييَل َلُه ملي
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َا وملَْ َيُكْن َشْىٌء َأَحبَّ إيلَْيهي  َا ثيَيابَُه ُكلََّها َحىتَّ  وسلم َيْصُبُغ هبي َها َوَقْد َكاَن َيْصُبُغ هبي نـْ مي
 سنن ايب داؤود. عيَماَمَتهُ 

ثـََنا ُعْرَوُة ْبُن َعْبدي اللَّهي  ٤٠٨٤ ❖ ثـََنا ُمَعاوييَُة ْبُن قـُرََّة َحدََّثىني َأىبي قَاَل  َحدَّ َحدَّ
ْن ُمزَ  يف أَتـَْيُت َرُسوَل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم يَصُه َرْهط  مي يـَْنَة فـََبايـَْعَناُه َوإينَّ َقمي

ْسُت اخْلَامتََ  يف فـََبايـَْعُتُه مُثَّ أَْدَخْلُت َيديى قَالَ  َلُمْطَلُق اأَلْزرَاري  هي َفَمسي قَاَل . َجْيبي َقمييصي
َا َتاء  َواَل َحرٍّ َواَل يـَُزريرَاني  يف ُعْرَوُة َفَما َرأَْيُت ُمَعاوييََة َواَل ابـَْنُه َقطُّ إيالَّ ُمْطليقيى أَْزرَاريمهي شي

 سنن ايب داؤود. أَْزرَاَرمُهَا أََبًدا
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 الثاين عشرالباب 

 ونهـــــــــــــــــــــــــــــيخدم
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عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده  ١١٢٧٠ ❖
سلم فنبيت عنده تكون له احلاجة أو و  صلى اهلل عليهكنا نتناوب رسول اهلل   :قال

االمام  مسند. احلديث. يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر احملتسبون وأهل النوب
 امحد بن حنبل

كان شباب من األنصار سبعني رجال   :عن أنس بن مالك قال ١٣٤٨٧ ❖
يقال هلم القراء قال كانوا يكونون يف املسجد فإذا أمسوا انتحوا ناحية من املدينة 
فيتدارسون ويصلون حيسب أهلوهم أهنم يف املسجد وحيسب أهل املسجد أهنم يف 
أهليهم حىت إذا كانوا يف وجه الصبح استعذبوا من املاء واحتطبوا من احلطب فجاؤوا 

االمام امحد  مسند. احلديث. مسلو  به فأسندوه إىل حجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه
 بن حنبل

كان أبو طلحة يسوق نفسه بني يدي رسول اهلل صلى   :عن أنس ١٤٠٩٠ ❖
. سلم ويقول إين جلد يا رسول اهلل فوجهين يف حوائجك ومرين مبا شئتو  اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل مسند
وذكر  :بن عامر الكالعي قال مسعت أبا أمامة يقولعن سليم  ٢٢٣١٢ ❖

: انا يومئذ بن ثالثني سنة أزاحم البعري أزحزحه لرسول اهلل حىت قال. احلديث بطوله
 االمام امحد بن حنبل مسند. سلمو  صلى اهلل عليه

كنت مع رسول اهلل صلى اهلل   :عن أيب عبد الرمحن الفهري قال ٢٢5٢٠ ❖
فسرنا يف يوم قائظ شديد احلر فنزلنا حتت ظالل الشجر سلم يف غزوة حنني و  عليه

فلما زالت الشمس لبست ألميت وركبت فرسي فانطلقت إىل رسول اهلل صلى اهلل 
سلم وهو يف فسطاطه فقلت السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل حان و  عليه

بيك أجل فقال يا بالل فثار من حتت مسرة كان ظله ظل طائر فقال لالرواح فقال 
وسعديك وأنا فداؤك فقال اسرج يل فرسي فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما 

 االمام امحد بن حنبل مسند. أشر وال بطر قال فاسرج قال فركب وركبنا
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سلم يف و  كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن أيب قتادة قال ٢٢5٩٩ ❖
املاء سفر فقال إنكم ان ال تدركوا املاء غدا تعطشوا وانطلق سرعان الناس يريدون 

سلم و  سلم فمالت برسول اهلل صلى اهلل عليهو  ولزمت رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم فدعمته فادعم مث مال فدعمته فادعم و  راحلته فنعس رسول اهلل صلى اهلل عليه

احلته فدعمته فانتبه فقال من الرجل قلت أبو مث مال حىت كاد أن ينجفل عن ر 
. قتادة قال مذ كم كان مسريك قلت منذ الليلة قال حفظك اهلل كما حفظت رسوله

 االمام امحد بن حنبل مسند
سلم كان يستقى له و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عائشة ٢٤٧٣٧ ❖

 االمام امحد بن حنبل مسند. املاء العذب من بيوت السقيا
 ]اى جتهيز راحلته[ كانت رحلة  :عن موسى بن طلحة عن أبيه قال ٢١٢ ❖

ذاك إىل ) :فقال سلم وطيبه إيل فأتاه رجل يسأله أحدمهاو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم و  فأتاين فأعلمين فأبيت عليه فعاد إىل النيب صلى اهلل عليه (طلحة بن عبيد اهلل

سلم و  إىل النيب صلى اهلل عليه وقال مثل ذلك فأتاين فأعلمين فأبيت عليه فرجع
وقال مثل ذلك فرجع إيل فقلت يف نفسي ما يعثه إيل إال وهو حيب أن يقضي 

 :سلم ال يكاد يسأل شيئا إال فعله فقلتو  حاجته وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم أحب إيل من أيل رحلته فدفعتها إليه و  ألن أيل بشرة رسول اهلل صلى اهلل عليه

أي الرحلتني   :سلم سفرا فأمر أن يرحل له فأتاين فقالو   صلى اهلل عليهفأراد النيب
الطائفية فرحلها له مث  :فقلت ؟سلمو  كانت أحب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

ردوها ) :فالن فقال :قالوا (؟من رحل هذا) :قرهبا إليه فلما ثارت به انكبت فقال
أحدا يف اإلسالم غريه لكي واهلل ما غششت  :فردت إيل قال طلحة (إىل طلحة

 للطرباىن  . املعجم الكبريسلمو  ترجع إيل رحلة رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم و  كان أمين على مطهرة النيب صلى اهلل عليه  :عن أيب ميسرة قال ٨٤٨ ❖

 للطرباىن  . املعجم الكبريونعليه ويعاطيه حاجته
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كنت آخذا   :حدثنا علي بن زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه قال ٢5٣٤ ❖
. سلم يف أوسط أيام التشريق أذود الناس عنهو  بزمام ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ى سنن الدارم
عن األعمش عن إمسعيل بن مسلم عن احلسن عن عبد اهلل بن  ١٤٨٩ ❖

سلم و  إين ملمن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه :مغفل قال
 يالرتمذ. سنن احلديث. وهو خيطب

عن حممد بن إسحق عن حيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري عن  ١6٩٢ ❖
سلم و  كان على النيب صلى اهلل عليه  :أبيه عن جده عبد اهلل بن الزبري بن العوام قال

درعان يوم أحد فنهض إىل الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة حتته فصعد النيب صلى 
 الصخرة فقال مسعت النيب صلى اهلل عليهسلم عليه حىت استوى على و  اهلل عليه

عن ابن  ٤٣١٢: . املستدرك للحاكموىف يسنن الرتمذ .سلم يقول أوجب طلحةو 
فحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري عن أبيه عن جده الزبري  :إسحاق قال

سلم حني ذهب لينهض إىل و  فرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال :رضي اهلل عنه
سلم قد ظاهر بني درعني فلم يستطع أن و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليهو  الصخرة
سلم و  إليها فجلس طلحة بن عبيد اهلل حتته فنهض رسول اهلل صلى اهلل عليهينهض 

املستدرك  .أوجب طلحة :سلمو  حىت استوى عليها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للحاكم

سلم و  لقد قدت بنيب اهلل صلى اهلل عليه :حدثنا إياس عن أبيه قال 6٠ ❖
سلم هذا و  واحلسن واحلسني بغلته الشهباء حىت أدخلتهم حجرة النيب صلى اهلل عليه

 مسلم صحيح. قدامه وهذا خلفه
  :عن العالء بن احلارث عن القاسم بن معاوية عن عقبة بن عامر قال ٨٧٧ ❖

يا عقبة أال  :ر فقالالسفسلم راحلته يف و  كنت أقود برسول اهلل صلى اهلل عليه
قل أعوذ برب )و (قل أعوذ برب الفلق) :بلى قال :قلت ؟أعلمك خري سورتني قرئتا
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املستدرك  .كيف ترى يا عقبة  :فلما نزل صلى هبما صالة الغداة مث قال (الناس
 للحاكم

أخربنا عبد الوارث بن سعيد ثنا سعيد بن مجهان حدثين سفينة  ٢٨٤٩ ❖
اشرتط عليك أن و  قالت يل أم سلمة رضي اهلل عنها أعتقك :رضي اهلل عنه قال

قلت لو أنك مل تشرتطي علي  :سلم ما عشت قالو  ختدم رسول اهلل صلى اهلل عليه
اشرتطت علي و  فاعتقتين :سلم ما عشت قالو  ما فراقت رسول اهلل صلى اهلل عليه
 . املستدرك للحاكمسلم ما عشتو  أن أخدم رسول اهلل صلى اهلل عليه

حدثنا املبارك بن فضالة عن أيب عمران اجلوين عن ربيعة بن كعب  ٢٧١٨ ❖
  . املستدرك للحاكماحلديث .سلمو  كنت أخدم النيب صلى اهلل عليه  :األسلمي قال

أن أنس بن  :إبراهيم بن ثابت البصري القصار ثنا ثابت البناين ٤65١ ❖
مالك رضي اهلل عنه كان شاكيا فأتاه حممد بن احلجاج يعوده يف أصحاب له وذكر 

 سلم بني يديهو  انس لقد كنت خادم رسول اهلل صلى اهلل عليهحىت قال . احلديث
سلم غالم من أبناء و  كان كل يوم خيدم بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليهو 

 . املستدرك للحاكماألنصار
حدثنا إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن أيب حازم  5٤١5 ❖

سلم يف و  خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال
سلم يغتسل فقام العباس بن و  زمان القيظ فنزل منزال فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه

 صلى اهلل فنظرت إىل رسول اهلل :عبد املطلب فسرته بكساء من صوف قال سهل
هو يقول اللهم اسرت و  هو رافع رأسه إىل السماءو  سلم من جانب الكساءو  عليه

 . املستدرك للحاكمولده من النارو  العباس
عن الزهري حدثين كثري بن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه  5٤١٨ ❖

 أبوو  سلم يوم حنني فلزمت أناو  شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :قال العباس
 سلم فلم نفارقهو  سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل صلى اهلل عليه
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سلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نعامة و  رسول اهلل صلى اهلل عليهو 
الكفار وىل املسلمون مدبرين فطفق رسول اهلل صلى و  اجلذامي فلما التقى املسلمون

أنا آخذ بلجام بغلة رسول اهلل  :ال العباسسلم يركض بغلته قبل الكفار قو  اهلل عليه
أبو سفيان آخذ بركاب رسول اهلل و  سلم أكفها إرادة أن ال تسرعو  صلى اهلل عليه
 . املستدرك للحاكماحلديث سلمو  صلى اهلل عليه

طاف رسول اهلل صلى  :عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال 666٧ ❖
عبد اهلل بن أم مكتوم آخذ خبطامها و  اجلدعاءسلم يف حجته على ناقته و  اهلل عليه

 . املستدرك للحاكميرجتز
كان ألم سليم قدح فلم أدع   :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال ٧٠٧5 ❖

 اللنبو  سلم فيه العسلو  شيئا من الشراب إال قد سقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
 . املستدرك للحاكماملاءو  النبيذو 
َسفييَنَة قَاَل ُكْنُت مَمُْلوًكا ألُمي َسَلَمَة فـََقاَلْت َعْن َسعييدي ْبني مُجَْهاَن َعْن  ٣٩٣٤ ❖

فـَُقْلُت . أُْعتيُقَك َوَأْشرَتيُط َعَلْيَك َأْن خَتُْدَم َرُسوَل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم َما عيْشتَ 
صلى اهلل عليه وسلم َما عيْشُت فََأْعتَـَقْتىني إيْن ملَْ َتْشرَتيطيى َعَلىَّ َما فَاَرْقُت َرُسوَل اللَّهي 

 سنن ايب داؤود. َواْشتَـَرَطْت َعَلىَّ 
عن أيب عمران اجلوين عن ربيعة بن كعب قال كنت اخدم النيب  ١١٧٣ ❖

يا ربيعة اال تتزوج قلت يا رسول اهلل واهلل ما  :سلم فقال ذات يومو  صلى اهلل عليه
. وساق احلديث.  عن خدمتك شيءوما أحب ان يشغلىنعندي ما يقيم امرأة 

 الطيالسي مسند
كنت أخدم   :حدثين أيب عن أبيه عن رجل منا يقال له األسلع قال ٨٧5 ❖

 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. هسلم وأرحل لو  النيب صلى اهلل عليه
كان النيب   :عن أيب أيوب األنصاري قال :عن حبيب بن أيب ثابت ٤٠٤٨ ❖

سلم يطوف بني الصفا واملروة فسقطت على حليته ريشة فابتدر إليه و  صلى اهلل عليه
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نزع اهلل عنك ما  :سلمو  أبو أيوب فأخذها من حليته فقال له النيب صلى اهلل عليه
 للطرباىن  . املعجم الكبريتكره
سلم عند أيب و  كان للنيب صلى اهلل عليه  :عن سهل بن سعد قال 5٧٢٩ ❖

 للطرباىن  الكبري. املعجم ثالثة أفراس يعلفهن
سلم كان يستند إىل و  عن سهل بن سعد: أن النيب صلى اهلل عليه 5٧٣٢ ❖

 :قال عباس (إن الناس قد كثروا فلو كان منرب أقعد عليه) :جذع فلما كثر الناس قال
. املعجم فذهب أيب فقطع عيدان املنرب من الغابة فال أدري عملها أو استعملها

 للطرباىن الكبري
سلم راح إىل مكة من و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :أمامةعن أيب  ٧٨٨٨ ❖

. الرتوية فقدم إىل جانبه بالل معه ثوب على عود يسرته من حر الشمسمىن يوم 
 للطرباىن  املعجم الكبري

 خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن عبد اهلل بن مسعود قال ١٠٣٤١ ❖
قد  :قلت ما أمرين به أحد قال ؟من أمرك هبذا :فقال سلم حلاجته فأتيته مباءو 

 للطرباىن . املعجم الكبريأحسنت أبشر باجلنة مث جاء علي فبشره باجلنة
أشهدت بيعة  :قال قلت البن عمر :عن عطاء بن أيب رباح ١٣5٧٨ ❖

 :قال ؟فما كان عليه :نعم قلت :قال ؟سلمو  الرضوان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
يف ورأيت النعمان بن مقرن املزين قائما على وسقميص من قطن وجبة حمشوة ورداء 

 للطرباىن . املعجم الكبريرأسه قد رفع أغصان الشجرة عن رأسه والناس يبايعونه
سلم يف و  أنه كان يوضيء رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن معاذ بن جبل ٩5 ❖

 للطرباىن . املعجم الكبريقدح مضبب بنحاس ويسقيه فيه
سلم و  وضأت رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن معقل بن يسار قال 5٣٨ ❖

 :فقال نعم فقام متوكئا علي :يعين ابنته قلت ؟هل لك يف فاطمة :ذات يوم فقال يل
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أما انه سيحمل الثقل غريك ويكون االجر لك فكأنه مل يكن علي شيء حىت دخلنا 
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. على فاطمة

كنت أرحل   :مسعت معمرا يقولعن عبد الرمحن بن عقبة قال  ١٠٩6 ❖
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. سلمو  لرسول اهلل صلى اهلل عليه

ملا فرغ رسول اهلل  :عن عبد الرمحن بن عقبة قال مسعت معمرا يقول ١٠٩6 ❖
سلم من حجه أمرين فأخذت املوسى فصقلتها فقال رسول اهلل و  صلى اهلل عليه
سلم من شحمة و  يا معمر امكنك رسول اهلل صلى اهلل عليه :سلمو  صلى اهلل عليه

 : قاليا رسول اهلل أين أرى ذلك منا علي وفضال :أذنه ويف يدك املوسى فقلت
 للطرباىن املعجم الكبري .احلديث. أجل
كانت يل إبل أمحل عليها فأتيت املدينة وشهدت   :عن أيب خرية قال ٩٢٢ ❖

ا وكنا حنمل له املاء على إبلنا حنينسلم خيربا أو قال و  مع النيب صلى اهلل عليه
. سلم بالربكة ودعا لولديو  وكانت يل باملدينة جتارة فدعا النيب صلى اهلل عليه

 للطرباىن املعجم الكبري
 َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اللَّهي اأْلَْنَصارييي أَنَُّه قَالَ  ٣٣٧٣ ❖
َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َغْزَوةي َبيني أمَْنَار  قَاَل َجابيٌر  ❖

َنا أَنَا نَازيٌل حَتَْت َشَجَرة  إيَذا َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  فـَُقْلُت يَا َرُسوَل  أَقْـَبلَ فـَبَـيـْ
الظيلي قَاَل فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم فـَُقْمُت إيىَل غيرَارَة  لََنا اللَّهي َهُلمَّ إيىَل 

ْرَو قيثَّاء  َفَكَسْرتُُه مُثَّ قـَرَّبـُْتُه إيىَل َرُسولي اللَّهي َصلَّى  فَاْلَتَمْسُت فييَها َشْيًئا فـََوَجْدُت فييَها جي
 موطأ مالك . اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ 

سلم و  أن النيب صلى اهلل عليه :ومالك بن أوس بن احلدثان أنسعن  6٤٢ ❖
فوجده ساجدا  خرج يتربز فلم جيد أحدا يتبعه فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة

سلم رأسه فقال و  يف مسرب فتنحى فجلس وراءه حىت رفع النيب صلى اهلل عليه
أحسنت يا عمر حني وجدتين ساجدا فتنحيت عين ان جربيل جاءين فقال من 
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 . االدب املفردسلم عشرا ورفع له عشر درجاتو  صلى عليك واحدة صلى اهلل عليه
 البخارى

سلم يوما و  خرج النيب صلى اهلل عليه :عن أيب موسى األشعري قال ١١5١ ❖
إىل حائط من حوائط املدينة حلاجته وخرجت يف إثره فلما دخل احلائط جلست 

االدب  .احلديث. سلمو  وقلت ألكونن اليوم بواب النيب صلى اهلل عليهعلى بابه 
أنه توضأ يف بيته  :عن أبو موسى األشعري ٢٩ مسلم: صحيح ويف البخارى املفرد

سلم وألكونن معه يومي هذا قال و  مث خرج فقال أللزمن رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم فقالوا خرج وجه ههنا قال و  فجاء املسجد فسأل عن النيب صلى اهلل عليه

فخرجت على أثره أسأل عنه حىت دخل بئر أريس قال فجلست عند الباب وباهبا 
سلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا و  ى اهلل عليهمن جريد حىت قضى رسول اهلل صل

هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودالمها يف البئر قال 
فقلت ألكونن بواب رسول اهلل فسلمت عليه مث انصرفت فجلست عند الباب 

 مسلم صحيح. احلديث. سلم اليومو  صلى اهلل عليه
. سلم تسع سننيو  اهلل عليهخدمت رسول اهلل صلى عن أنس قال  5٣ ❖

 مسلم صحيح. احلديث
سلم و  لقد قدت بنيب اهلل صلى اهلل عليه :حدثنا إياس عن أبيه قال 6٠ ❖

سلم هذا و  واحلسن واحلسني بغلته الشهباء حىت أدخلتهم حجرة النيب صلى اهلل عليه
 مسلم صحيح. قدامه وهذا خلفه

دخل اخلالء فوضعت سلم و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن ابن عباس ١٤٣ ❖
 صحيح. (اللهم فقهه يف الدين)فأخرب فقال . (من وضع هذا)قال  له وضوءا
أن  :عن ابن عباس عن عبيداهلل بن أيب يزيد ١٣٨ مسلم: صحيح ويف البخارى

 مسلم  صحيح. احلديث. سلم أتى اخلالء فوضعت له وضوءاو  النيب صلى اهلل عليه
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سلم إذا خرج و  عن أنس بن مالك يقول كان النيب صلى اهلل عليه ١٤٩ ❖
 البخارى صحيح. حلاجته أجيء أنا وغالم ومعنا إداوة من ماء يعين يستنجي به

أنه خرج  :سلمو  عن املغرية بن شعبة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه ٢٠٠ ❖
ومسح  حلاجته فأتبعه املغرية بإداوة فيها ماء فصب عليه حني فرغ من حاجته فتوضأ

 البخارى صحيح. على اخلفني
سلم يف سفر فأهويت و  كنت مع النيب صلى اهلل عليه  :عن املغرية قال ٢٠٣ ❖

 صحيح. فمسح عليهما. (دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني)فقال  ألنزع خفيه
 البخارى

سلم يف سفر و  كنت مع النيب صلى اهلل عليه  :مغرية بن شعبة قالعن  ٣56 ❖
سلم حىت و  فأخذهتا فانطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه. (يا مغرية خذ اإلداوة)فقال 

توارى عين فقضى حاجته وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت 
ومسح على خفيه مث  أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصالةفأخرج يده من 

 البخارى صحيح. صلى
أن امرأة من األنصار قالت  :عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ١٩٨٩ ❖

سلم يا رسول اهلل أال أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن يل و  لرسول اهلل صلى اهلل عليه
 ارىالبخ صحيح. احلديث. قال فعملت له املنرب. (إن شئت)قال . غالما جنارا

خرجت مع رسول اهلل صلى اهلل  :أنس بن مالك رضي اهلل عنهعن  ٢٧٣٢ ❖
سلم راجعا وبدا له أحد و  فلما قدم النيب صلى اهلل عليه سلم إىل خيرب أخدمهو  عليه
اللهم إين أحرم ما بني )مث أشار بيده إىل املدينة قال . (هذا جبل حيبنا وحنبه)قال 

 البخارى صحيح. (صاعنا ومدناالبتيها كتحرمي إبراهيم مكة اللهم بارك لنا يف 
سلم و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ٢٧٣6 ❖

فخرج . (التمس غالما من غلمانكم خيدمين حىت أخرج إىل خيرب)قال أليب طلحة 
 يب أبو طلحة مرديف وأنا غالم راهقت احللم فكنت أخدم رسول اهلل صلى اهلل عليه
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اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز )إذا نزل فكنت أمسعه كثريا يقول  سلمو 
 البخارى صحيح. (والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة الرجال

كنت آيت النيب   :رضي اهلل عنه قال ،عن ربيعة بن كعب األسلمي ٢١١٢ ❖
مرافقتك يف اجلنة  :فقلت (سلين) :فقال صلى اهلل عليه وسلم بوضوئه وحباجته

. (أعين على نفسك بكثرة السجود) :هو ذاك فقال :فقلت (؟أو غري ذلك) :فقال
 اآلحاد واملثاين المحد بن أيب عاصم

جاءت أم سليم هي أم أنس إىل رسول  :قال ،عن أنس بن مالك ٢٤٤٩ ❖
 ،يا رسول اهلل :فقالت ،وردتين ببعضه ،خبمارها وقد أزرتين ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 دالئل النبوة البيهقى. احلديث. هذا أنيس أتيتك به خيدمك
سلم املدينة وأنا بن و  قدم النيب صلى اهلل عليه :عن من أنس قال ١٢٠٩٨ ❖

االمام  مسند. احلديث. وكن أمهايت حتثين على خدمتهعشر ومات وأنا بن عشرين 
 امحد بن حنبل

سلم و  دفعين أيب إىل النيب صلى اهلل عليه :عن قيس بن سعد قال ٨٩٣ ❖
 الطرباىن  املعجم الكبري .احلديث. أخدمه

سلم املدينة وليس له خادم و  قدم النيب صلى اهلل عليه :عن أنس قال ١6٤ ❖
فقال سلم و  فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق يب حىت أدخلىن على النيب صلى اهلل عليه

قال فخدمته يف السفر واحلضر يا نيب اهلل إن أنسا غالم كيس لبيب فليخدمك 
 البخارى . االدب املفرداحلديث. سلمو  مقدمه املدينة حىت توىف صلى اهلل عليه
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 الثالث عشرالباب 

 لفراقه ويحزنون ويشتاقون اليه يحنون
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َأنَّ َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل ليُشَهَداءي  أَنَُّه بـََلَغهُ َعْن َأيبي النَّْضري  ❖
يُق أََلْسَنا يَا َرُسوَل اللَّهي بيإيْخَواهنييْم  ْم فـََقاَل أَبُو َبْكر  الصيدي أُُحد  َهُؤاَلءي َأْشَهُد َعَلْيهي

َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم فـََقاَل َأْسَلْمَنا َكَما َأْسَلُموا َوَجاَهْدنَا َكَما َجاَهُدوا 
بـََلى َوَلكيْن اَل أَْدريي َما حُتْديثُوَن بـَْعديي فـََبَكى أَبُو َبْكر  مُثَّ َبَكى مُثَّ قَاَل أَئينَّا َلَكائيُنوَن 

 موطأ مالك. بـَْعَدكَ 
ما مسعت بن عمر يذكر النيب قط اال  :عن عمرو بن حممد عن أبيه قال ٨6 ❖

 ى. سنن الدارمبكى
دخلت على عائشة فدعت يل بطعام  :عن الشعيب عن مسروق قال ٢٣56 ❖

قالت أذكر  ؟وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إال بكيت قال قلت مل
سلم الدنيا واهلل ما شبع من خبز و  احلال اليت فارق عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه

 يسنن الرتمذ .وحلم مرتني يف يوم
حدثنا وكيع عن أيب هالل عن عبد اهلل بن سوادة عن أنس بن  ٣٢٩٩ ❖

سلم وهو يتغدى و  قال أتيت النيب صلى اهلل عليه (رجل من بين عبد األشهل)مالك 
فياهلف نفسي هال كنت طعمت من طعام . فقلت إين صائم (ادن فكل) :فقال

 سنن ابن ماجة سلمو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
أن معاذ بن جبل ملا بعثه النيب صلى اهلل عليه  ،عن عاصم بن محيد السكوين ❖

ورسول اهلل  ،وسلم إىل اليمن فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب
إنك عسى أن  ،يا معاذ) :قال ،فلما فرغ ،صلى اهلل عليه وسلم ميشي حتت راحلته

فبكى معاذ خشعا  ،(ولعلك أن متر مبسجدي وقربي ،ال تلقاين بعد عامي هذا
االمام  مسند ويف دالئل النبوة البيهقى. احلديث. لفراق النيب صلى اهلل عليه وسلم

ان معاذا ملا بعثه النيب  :عن عاصم بن محيد السكوين ٢٢١٠٧ امحد بن حنبل:
سلم يوصيه ومعاذ و  سلم خرج إىل اليمن معه النيب صلى اهلل عليهو  صلى اهلل عليه

سلم ميشى حتت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ و  اهلل عليهراكب ورسول اهلل صلى 
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وقربى فبكى معاذ انك عسى ان ال تلقاين بعد عامي هذا ولعلك ان متر مبسجدي 
 االمام امحد بن حنبل مسند. سلمو  بن جبل جشعا لفراق رسول اهلل صلى اهلل عليه

على عن رفاعة بن رافع قال مسعت أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه يقول  6 ❖
سلم يقول و  سلم مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليهو  منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه

مث سري عنه مث قال مسعت  سلمو  فبكى أبو بكر حني ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلوا اهلل العفو  :سلم يقول يف هذا القيظ عام األولو  رسول اهلل صلى اهلل عليه

 بن حنبل االمام امحد مسند. ىلوالعافية واليقني يف اآلخرة واألو 
سلم و  دخلت على النيب صلى اهلل عليه :عن عبد اهلل بن عمرو قال 66٢٣ ❖

ايل فقال ست فيكم أيتها األمة موت وهو يتوضأ وضوءا مكيثا فرفع رأسه فنظر 
االمام  مسند. احلديث. سلم فكأمنا انتزع قليب من مكانهو  نبيكم صلى اهلل عليه

  بن حنبل امحد
حدثنا عبد اهلل حدثين أيب ثنا محاد اخلياط ثنا هشام بن سعد عن  ١٠٩٠٤ ❖

سلم إىل و  خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه :نعيم بن عبد اهلل اجملمر عن أيب هريرة قال
سوق بين قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها مث رجع فاحتِب يف املسجد وقال أين 
لكاع ادعوا يل لكاعا فجاء احلسن عليه السالم فاشتد حىت وثب يف حبوته فادخل 

ثالثا قال أبو هريرة ما فمه يف فمه مث قال اللهم اين أحبه فأحبه وأحب من حيبه 
االمام  مسند. معت عيين أو بكت شك اخلياطرأيت احلسن اال فاضت عيين أو د

  بن حنبل امحد
دخلت على جابر بن عبد اهلل وهو  :أخربين حممد بن املنكدر قال ١١6٧٨ ❖

االمام امحد  مسند. سلم مين السالمو  أقرئ رسول اهلل صلى اهلل عليهميوت فقلت له 
 بن حنبل
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قل ليلة تأيت  :حدثنا عبد اهلل حدثين أيب قال مسعت أنسا يقول ١٣٢٩٠ ❖
 مسند. علي اال وأنا أرى فيها خليلي عليه السالم وأنس يقول ذلك وتدمع عيناه

 االمام امحد بن حنبل
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 الرابع عشرالباب 

 ومصابه لحاله يرقون
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ملا كان يوم بدر قال نظر  :عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ٢٠٨ ❖
سلم إىل أصحابه وهم ثالث مائة ونيف ونظر إىل املشركني و  النيب صلى اهلل عليه

سلم القبلة مث مد يديه وعليه و  فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النيب صلى اهلل عليه
رداؤه وإزاره مث قال اللهم أين ما وعدتين اللهم أجنز ما وعدتين اللهم إنك إن هتلك 

العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه  هذه
فأتاه أبو بكر رضي اهلل عنه فأخذ رداءه فرداه مث جل ويدعوه حىت سقط رداؤه و  عز

. احلديث. التزمه من ورائه مث قال يا نيب اهلل كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك
 االمام امحد بن حنبل مسند
سلم و  دخلت على النيب صلى اهلل عليه :بن مالك قال عن أنس ١١6٣ ❖

وهو على سرير مرمول بشريط حتت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف ما بني جلده 
سلم ما و  ثوب فدخل عليه عمر فبكى فقال له النيب صلى اهلل عليهوبني السرير 

رم على يبكيك يا عمر قال أما واهلل ما أبكي يا رسول اهلل أال أكون أعلم أنك أك
اهلل من كسرى وقيصر فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت يا رسول اهلل 

سلم أما ترضى يا عمر أن تكون هلم و  فقال النيب صلى اهلل عليه باملكان الذي أرى
للبخارى  . االدب املفردالدنيا ولنا اآلخرة قلت بلى يا رسول اهلل قال فإنه كذلك

فذكر . حدثه ،ابن عباس أن عمر بن اخلطابعن  ٢٨٨ ى:وىف دالئل النبوة للبيهق
دخلت على  :إىل أن قال ،احلديث يف اعتزال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نساءه

فأدىن  ،فإذا هو مضطجع على حصري ،يف خزانته ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وقلبت عيين يف خزانة رسول اهلل  ،وإذا احلصري قد أثر يف جنبه ،وجلس ،عليه إزاره

قبضة من  :فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غري قبضتني أو قال ،صلى اهلل عليه وسلم
 فابتدرت :قال. أو أفيقان ،وإذا أفيق معلق ،حنو الصاعني وقبضة من قرظ ،شعري

 :قلت (؟ما يبكيك يا ابن اخلطاب) :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عيناي
ورسوله وخريته من  ،وأنت صفوة اهلل عز وجل ،وما يل ال أبكي ،يا رسول اهلل
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وأنت  ،كسرى وقيصر يف الثمار واألهنار  :وهذه األعجام ،وهذه خزانتك ،خلقه
 :قلت (؟أما ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا ،يا ابن اخلطاب) :قال ؟هكذا

وىف رواية اخرى دالئل النبوة البيهقى . (فامحد اهلل عز وجل) :قال. بلى يا رسول اهلل
دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،عن أنس بن مالك ٢٩١ للبيهقى:

 ،حشوها ليف ،وحتت رأسه وسادة من أدم ،وهو على سرير مرمول بالشريط ،وسلم
 ،فاحنرف النيب صلى اهلل عليه وسلم احنرافة ،وناس من أصحابه ،ودخل عليه عمر

فقال عمر  ؟(ما يبكيك يا عمر) :فقال له ،فرأى عمر أثر الشريط يف جنبه فبكى
وما يل ال أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا  :رضي اهلل عنه

أما  ،يا عمر) :فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنت على احلال الذي أرى
دالئل . (هو كذلك) :قال. بلى :قال (؟ولنا اآلخرة ،ترضى أن تكون هلم الدنيا

 :عن أنس بن مالك قال ١٢٤٤٠ االمام امحد بن حنبل: مسند ويف النبوة البيهقى
سلم وهو على سرير مضطجع مرمل بشريط و  دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه

وحتت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر 
سلم احنرافة فلم ير عمر بني جنبه وبني الشريط و  صلى اهلل عليهفاحنرف رسول اهلل 

سلم فبكى عمر فقال له النيب و  ثوبا وقد أثر الشريط جبنب رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم ما يبكيك يا عمر قال واهلل اال أن أكون أعلم انك أكرم على و  صلى اهلل عليه

يا فيما يعبثان فيه وأنت يا رسول جل من كسرى وقيصر ومها يعبثان يف الدنو  اهلل عز
سلم أما ترضى ان تكون هلم و  اهلل باملكان الذي أرى فقال النيب صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل مسند. الدنيا ولنا اآلخرة قال عمر بلى قال فإنه كذاك
 ،اضطجع النيب صلى اهلل عليه وسلم على حصري :قال ،عن عبد اهلل ٢٩٢ ❖

أال  ،بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل :وأقول ،فجعلت أمسحه عنه ،فأثر احلصري جبلده
 ،ما أنا والدنيا ؟ما يل وللدنيا) :فقال. أذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه

 دالئل النبوة البيهقى. (مث راح وتركها ،والدنيا كراكب استظل حتت شجرة إمنا أنا
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ملا كان  :اهلل عنه قالحدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي  ٢٠٨ ❖
جل املشركني فقتل و  وذكر احلديث فلما كان يومئذ والتقوا فهزم اهلل عز. يوم بدر

 منهم سبعون رجال وأسر منهم سبعون رجال فاستشار رسول اهلل صلى اهلل عليه
سلم أبا بكر وعليا وعمر رضي اهلل عنهم فقال أبو بكر رضي اهلل عنه يا نيب اهلل و 

والعشرية واإلخوان فإين أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا  هؤالء بنو العم
منهم قوة لنا على الكفار وعسى اهلل أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال رسول اهلل 

سلم ما ترى يا بن اخلطاب قال قلت واهلل ما أرى ما رأى أبو بكر و  صلى اهلل عليه
ريبا لعمر فأضرب عنقه ومتكن عليا رضي اهلل عنه ولكين أرى أن متكنين من فالن ق

رضي اهلل عنه من عقيل فيضرب عنقه ومتكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه 
حىت يعلم اهلل أنه ليست يف قلوبنا هوادة للمشركني هؤالء صناديدهم وأئمتهم 

سلم ما قال أبو بكر رضي اهلل عنه ومل و  وقادهتم فهوى رسول اهلل صلى اهلل عليه
قال عمر رضي اهلل عنه أخذ منهم الفداء فلما أن كان من الغد يهو ما قلت ف

سلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي اهلل عنه وإذا مها و  غدوت إىل النيب صلى اهلل عليه
يبكيان فقلت يا رسول اهلل أخربين ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء 

سلم و  لى اهلل عليهقال فقال النيب ص بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما
الذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدىن من هذه 

 بن حنبل االمام امحد مسند. الشجرة لشجرة قريبة
دخلت على رسول اهلل صلى اهلل  :عن عبد اهلل بن مسعود قال ١٠٣٢٧ ❖

فبكيت سلم وهو يف غرفة كأهنا بيت محام وهو نائم على حصري قد أثر جبنبه و  عليه
يا رسول اهلل كسرى وقيصر يطؤون على اخلز  :قلت ؟ما يبكيك يا عبد اهلل :فقال

فال تبك يا عبد  :قال واحلرير والديباج وأنت نائم على هذا احلصري قد أثر جبنبك
اهلل فإن هلم الدنيا ولنا اآلخرة وما أنا والدنيا وما مثلي ومثل ا لدنيا إال كمثل راكب 

 للطرباىن . املعجم الكبرينزل حتت شجرة مث سار وتركها
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َرْت بيْنٌت ليَرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي  َعْن اْبني َعبَّاس  قَالَ  ١٨٤٢ ❖ َلمَّا ُحضي
َها إيىَل َصْدريهي مُثَّ َوَضَع  َوَسلََّم َصغيريٌَة فََأَخَذَها َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َفَضمَّ

َي بـَنْيَ َيَدْي َرُسولي اللَّهي َصلَّى  َها فـََقَضْت َوهي فـََبَكْت أُمُّ أمَْيََن اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يََدُه َعَليـْ
ُه فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يَا أُمَّ أمَْيََن أَتـَْبكينَي َوَرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَّ 

 لَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يـَْبكييَعَلْيهي َوَسلََّم عيْنَدكي فـََقاَلْت َما يلي اَل أَْبكيي َوَرُسوُل اللَّهي صَ 
فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إييني َلْسُت أَْبكيي َوَلكينـََّها َرمْحٌَة مُثَّ قَاَل َرُسوُل 

َرْي  َعَلى ُكلي َحال  تـُنـْزَُع نـَفْ  ْن بـَنْيي َجْنبَـْيهي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم اْلُمْؤميُن خبي ُسُه مي
 ى. سنن النسائَوُهَو حَيَْمُد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 
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 اخلامس عشرالباب 

 السرور عليه ويدخلون معه يستانسون
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 :أخربين عبد احلميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب قال 5٧٠٣ ❖
هو يأكل مترا فأقبلت آكل و  سلم باهلجرةو  قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه

 فقلت إمنا آكل على شقي ؟بك رمدو  أتأكل التمر :بعيين رمد فقالو  التمر
. املستدرك سلمو  فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه :ليس به رمد قال الصحيح
 للحاكم

سلم دخل مكة يف عمرة و  أن النيب صلى اهلل عليه :عن أنس ٢٨٤٧ ❖
 رواحة بني يديه ميشي وهو يقولعبد اهلل بن و  القضاء

  (خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله) ❖
  (ضربا يزيل اهلام عن مقيله ويذهل اخلليل عن خليله) ❖
سلم ويف و  فقال له عمر يا ابن رواحة بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه ❖

يا عمر فلهي  سلم خل عنهو  حرم اهلل تقول الشعر فقال له النيب صلى اهلل عليه
 ي. سنن الرتمذأسرع فيهم من نضح النبل

مسعت  :حدثنا زحر بن حصني عن جده محيد بن منهب قال 5٤١٧ ❖
هاجرت إىل رسول اهلل  :جدي خرمي بن أوس بن حارثة بن الم رضي اهلل عنه يقول

فأسلمت فسمعت العباس بن عبد املطلب سلم منصرفه من تبوك و  صلى اهلل عليه
قل  :سلمو  يا رسول اهلل إين أريد أن أمتدحك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه :يقول

  :فقال العباس :ال يفضفض اهلل فاك قال
  (يف مستودع حيث خيصف الورقو  من قبلها طبت يف الظالل)
  (ال علقو  ال مضغةو  مث هبطت البالد ال بشر أنت)
  (أهله الغرقو  قد أجلم نسراو  بل نطفة تركب السفني)
  (تنقل من صالب إىل رحم إذا مضى عامل بدا طبق)
  (حىت احتوى بيتك املهني من خندق علياء حتتها النطق)
  (ضاءت بنورك األفقو  أنت ملا ولدت أشرقت األ رضو )



 

 

 

158 

  . املستدرك للحاكم(سبل الرشاد خنرتقو  يف النورو  فنحن يف ذلك الضياء)
ْرَداس  َعْن أَبييهي َعْن َجديهي  5٢٣6 ❖ ثـََنا اْبُن كيَنانََة ْبني َعبَّاسي ْبني مي قَاَل َحدَّ

َك َرُسوُل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكر  أَْو ُعَمُر َأْضَحَك اللَُّه  َضحي
نَّكَ   سنن أيب داؤود. َوَساَق احلَْدييثَ . سي
سلم و  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عن عمر رضي اهلل عنه قال ١٧٨ ❖

االمام  مسند. يسمر عند أيب بكر الليلة كذلك يف األمر من أمر املسلمني وأنا معه
 بن حنبل امحد
كان يل جار من األنصار وكنا نتناوب   عن عمر بن اخلطاب قال: ٢٢٢ ❖

فدخلت وذكر حديث اعتزاله صلى اهلل عليه وسلم لنسائه حىت قال . النزول
فقلت أطلقت يا رسول اهلل نساءك سلم و  على رسول اهلل صلى اهلل عليهفسلمت 

فرفع رأسه إيل وقال ال فقلت اهلل أكرب لو رأيتنا يا رسول اهلل وكنا معشر قريش قوما 
نغلب النساء فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن 

هي تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقالت من نسائهم فتغضبت على امرأيت يوما فإذا 
سلم لرياجعنه وهتجره و  ما تنكر أن أراجعك فواهلل إن أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه

إحداهن اليوم إىل الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن 
أن يغضب اهلل عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول اهلل صلى اهلل 

سلم فقلت يا رسول اهلل فدخلت على حفصة فقلت ال يغرك إن كانت و  عليه
سلم منك فتبسم أخرى و  جارتك هي أوسم وأحب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه

 بن حنبل االمام امحد مسند. فقلت استأنس يا رسول اهلل قال نعم فجلست
استأذن عمر على رسول اهلل صلى  :عن سعد بن أيب وقاص قال ١٤٧٢ ❖

سلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن فلما و  اهلل عليه
سلم يعىن فدخل و  استأذن قمن يبتدرن احلجاب فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه

سلم يضحك فقال عمر أضحك اهلل سنك يا رسول اهلل و  ورسول اهلل صلى اهلل عليه
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الء الاليت كن عندي فلما مسعن سلم عجبت من هؤ و  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
صوتك ابتدرن احلجاب قال عمر فأنت يا رسول اهلل كنت أحق أن يهنب مث قال 

سلم قلن نعم و  عمر أي عدوات أنفسهن أهتبنين وال هتنب رسول اهلل صلى اهلل عليه
 سلم قال رسول اهلل صلى اهلل عليهو  أنت أغلظ وأفظ من رسول اهلل صلى اهلل عليه

نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري والذي  سلمو 
 بن حنبل االمام امحد مسند. فجك

جاء أبو طلحة يوم حنني يضحك رسول اهلل صلى  :عن أنس قال ١٣٠65 ❖
سلم من أم سليم قال يا رسول اهلل أمل تر إىل أم سليم متقلدة خنجرا و  اهلل عليه

ما تصنعني به يا أم سليم قالت أردت ان  سلمو  فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه
 االمام امحد بن حنبل مسند. دنا مين أحد منهم طعنته به

عمرو بن رافع: أن الشريد بينما هو ميشي بني مىن والشعب يف عن  ٧٢5٩ ❖
وإذا وقع ناقة خلفي فالتفت  :سلم اليت حج قالو  حجة رسول اهلل صلى اهلل عليه
أال  :نعم قال :قلت ؟الشريد :سلم فعرفين فقالو  فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه

بلى يا رسول اهلل قال ما يب إعياء وال لغوب ولكن  :قلت ؟أمحلك خلفي يا شريد
يا شريد هل معك  :فقالسلم و  التمس الربكة يف مركيب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه

هات فأنشدته فإذا  :أنا أروى الناس قال :قلت ؟من شعر أمية بن أيب الصلت شيء
إيه أنشدته حىت إذا طال  :سلم سكت وإذا قالو  سكت رسول اهلل صلى اهلل عليه

عند اهلل علم أمية بن أيب  :سلم عند ذلكو  ذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
  للطرباىن . املعجم الكبريالصلت

كان أصحاب رسول اهلل   :عن مكحول قال مسعت أيب أمامة يقول ٧5٨١ ❖
 سلم يتناشدون األشعار ويضحكون ورسول اهلل صلى اهلل عليهو  صلى اهلل عليه

 للطرباىن . املعجم الكبريسلم جالس يبتسم معهمو 
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لو  :خرجت ليلة من الليايل مظلمة فقلت :عن قتادة بن النعمان قال ١٩ ❖
بنفسي ففعلت  سلم فشهدت معه الصالة وآنستهو  أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه

يا ) :سلم فقالو  فلما دخلت املسجد برقت السماء فرآين رسول اهلل صلى اهلل عليه
. املعجم أردت بأيب وأمي أنت أردت أن أونسك :فقلت (؟قتادة ما هاج عليك

 للطرباىن الكبري
دخل أبو بكر يستأذن على رسول اهلل صلى  :عن جابر بن عبداهلل قال ٢٩ ❖

الناس جلوسا ببابه مل يؤذن ألحد منهم قال فأذن أليب بكر سلم فوجد و  اهلل عليه
سلم جالسا حوله و  فدخل مث أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النيب صلى اهلل عليه

سلم فقال و  قال فقال ألقولن شيئا أضحك النيب صلى اهلل عليهنساؤه وامجا ساكتا 
ا فوجأت عنقها يا رسول اهلل لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة فقمت إليه

. سلم وقال هن حويل كما ترى يسألنين النفقةو  فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه
 مسلم صحيح

أكنت جتالس رسول اهلل  :عن مساك بن حرب قال قلت جلابر بن مسرة 6٩ ❖
قال نعم كثريا كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه  ؟سلمو  صلى اهلل عليه

الصبح حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر 
 مسلم صحيح. سلمو  اجلاهلية فيضحكون ويتبسم صلى اهلل عليه

 أن رجال على عهد النيب صلى اهلل عليه :عن عمر بن اخلطاب 6٣٩٨ ❖
 يلقب محارا وكان يضحك رسول اهلل صلى اهلل عليهسلم كان امسه عبد اهلل وكان و 
سلم قد جلده يف الشراب فأيت به يوما فأمر به و  وكان النيب صلى اهلل عليه سلمو 

فقال النيب صلى اهلل  ؟فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به
 البخارى  صحيح. (ال تلعنوه فواهلل ما علمت إال أنه حيب اهلل ورسوله)سلم و  عليه
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 السادس عشرالباب 

 موته عند جزعهم من مشاهد
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كان سبب موت أيب بكر موت   عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه قال: ٤٤١٠ ❖
 . املستدرك للحاكمرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما زال جسمه جيري حىت مات

خطب رسول اهلل صلى  عنه قال:عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل  ٣٤5٤ ❖
اهلل عليه وسلم الناس وقال )إن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك 
العبد ما عند اهلل(. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن خيرب رسول اهلل صلى اهلل 

و عليه وسلم عن عبد خري فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو املخري وكان أب
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إن من أمن الناس علي يف  بكر أعلمنا

صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أبا بكر ولكن أخوة 
اإلسالم ومودته ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر(. صحيح 

عن أنيس بن أيب حيىي عن أبيه عن أيب سعيد  ٧٧ البخارى وىف سنن الدارمى:
اخلدري قال: خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه 

واتبعناه قال وحنن يف املسجد عاصبا رأسه خبرقة حىت أهوى حنو املنرب فاستوى عليه 
ت والذي نفسي بيده اين ألنظر إىل احلوض من مقامي هذا مث قال إن عبدا عرض

عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة قال فلم يفطن هلا أحد غري أيب بكر فذرفت عيناه 
فبكى مث قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول اهلل قال مث هبط 

 . سنن الدارمىفما قام عليه حىت الساعة
 ميت: ان أبا بكر قبل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو عن عائشة ٢٠٢6 ❖
: أن أبا بكر رضي اهلل عنه قبل النيب صلى عن عائشة وابن عباس ٤١٨٨ ❖

 . صحيح البخارى اهلل عليه وسلم بعد موته
ان أبا بكر دخل علي النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد  عن عائشة: ٢٤٠٧5 ❖

وفاته فوضع فمه بني عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال وا نبياه واخلياله 
 ام امحد بن حنبل. مسند االمواصفياه
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عن عائشة رضي اهلل عنها: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ٣٤6٧ ❖
فقام عمر يقول واهلل ما مات مات وأبو بكر بالسنح قال إمساعيل يعين بالعالية 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت وقال عمر واهلل ما كان يقع يف نفسي إال ذاك 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهلل . ل وأرجلهموليبعثنه اهلل فليقطعن أيدي رجا

صلى اهلل عليه وسلم فقبله قال بأيب أنت وأمي طبت حيا ميتا والذي نفسي بيده ال 
يذيقنك اهلل املوتتني أبدا مث خرج فقال أيها احلالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر 

ا صلى اهلل جلس عمر فحمد اهلل أبو بكر وأثىن عليه وقال أال من كان يعبد حممد
عليه وسلم فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت. وقال 
)أنك ميت وإهنم ميتون(. وقال )وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهلل شيئا 

 . صحيح البخارى وىف سنن الدارمى:س يبكونوسيجزي اهلل الشاكرين(. فنشج النا
عن أيوب عن عكرمة قال: تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم اإلثنني  ٨٣

وقالوا ان رسول اهلل صلى اهلل فحبس بقية يومه وليلته والغد حىت دفن ليلة األربعاء 
عليه وسلم مل ميت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى فقام عمر فقال ان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل ميت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى 
واهلل ال ميوت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت يقطع أيدي أقوام وألسنتهم فلم 

ويقول فقام العباس فقال إن رسول اهلل  يزل عمر يتكلم حىت أزبد شدقاه مما يوعد
إنه يأسن كما يأسن البشر أي قوم فادفنوا صلى اهلل عليه وسلم قد مات وإنه لبشر و 

صاحبكم فإنه أكرم على اهلل من ان مييته إماتتني أمييت أحدكم إماتة ومييته إماتتني 
وهو أكرم على اهلل من ذلك أي قوم فادفنوا صاحبكم فإن يك كما تقولون فليس 

هلل ما بعزيز على اهلل أن يبحث عنه الرتاب إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وا
مات حىت ترك السبيل هنجا واضحا فأحل احلالل وحرم احلرام ونكح وطلق وحارب 
وسامل ما كان أرعى غنم يتبع هبا صاحبها رؤوس اجلبال خيبط عليها العضاة مبخبطه 
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وميدر حوضها بيده بأنصب وال أدأب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان 
أم أمين تبكي فقيل هلا يا أم أمين تبكي  قال وجعلت فيكم أي قوم فادفنوا صاحبكم

على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت إين واهلل ما أبكي على رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم إال أن أكون أعلم أنه قد ذهب إىل ما هو خري له من الدنيا ولكين 

سنن  .أبكي علي خرب السماء انقطع قال محاد خنقت العربة أيوب حني بلغ ها هنا
ملا   عن أنس بن مالك قال: ١٣٠5١ الدارمي. وىف مسند االمام امحد بن حنبل:

كان يوم اإلثنني كشف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سرت احلجرة فرأى أبا بكر 
وهو يصلي بالناس قال فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم قال وكدنا 

فأراد أبو بكر ان  صلى اهلل عليه وسلم ان نفتنت يف صالتنا فرحا لرؤية رسول اهلل
ذلك فقام عمر ينكص فأشار إليه ان كما أنت مث أرخى السرت فقبض من يومه 

فقال إن رسول اهلل مل ميت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إىل موسى فمكث عن 
قومه أربعني ليلة واهلل اين ألرجو ان يعيش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت 

ي رجال من املنافقني وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون ان رسول اهلل صلى يقطع أيد
 . مسند االمام امحد بن حنبلاهلل عليه وسلم قد مات

قال ملا ثقل النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل يتغشاه عن أنس  ٤١٩٣ ❖
فقالت فاطمة عليها السالم واكرب أباه فقال هلا )ليس على أبيك كرب بعد اليوم(. 

ات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إىل فلما م
جربيل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السالم يا أنس أطابت أنفسكم أن حتثوا 

 . صحيح البخارى وىف سنن الدارمى:على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرتاب
ان فاطمة قالت يا أنس كيف طابت أنفسكم  عن ثابت عن أنس بن مالك: ٨٧

ان حتثوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرتاب وقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه 
وا أبتاه جنة الفردوس مأواه وا أبتاه إىل جربيل ننعاه وا أبتاه أجاب ربا دعاه قال 

ارمي. . سنن الدمحاد حني حدث ثابت بكى وقال ثابت حني حدث به أنس بكى
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أن فاطمة بنت  أنبأ معمر عن ثابت عن أنس: ٤٣٩6وىف. املستدرك للحاكم: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت: يا 

. املستدرك أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إىل جربيل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
قال أنس فلما دفنا رسول اهلل  ١٣١٣٩ بن حنبل:للحاكم ويف مسند االمام امحد 

يا أنس أطابت أنفسكم إن دفنتم رسول  صلى اهلل عليه وسلم ورجعنا قالت فاطمة:
 . مسند االمام امحد بن حنبلاهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الرتاب ورجعتم

شهدته يوم عن ثابت عن أنس ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  ٨٨ ❖
فما رأيت يوما قط كان أحسن وال أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول دخل املدينة 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح وال أظلم من 
 . سنن الدارمي. وىف. سنن الرتمذي:يوم مات فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بن سليمان الضبعي  حدثنا بشر بن هالل الصواف البصري حدثنا جعفر ٣6١٨
ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل صلى اهلل  عن ثابت عن أنس بن مالك قال:

عليه وسلم املدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها  
كل شيء وملا نفضنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األيدي وإنا لفي دفنه 

أخربنا أبو حامت  ٤٣٨٩نن الرتمذي وىف. املستدرك للحاكم: . سحىت أنكرنا قلوبنا
ملا   الرازي ثنا أبو ظفر ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي اهلل عنه قال:

كان اليوم الذي مات فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أظلم من املدينة كل 
د بن عبد اهلل عن حمم ٤٣٩٠. املستدرك للحاكم وبصيغة اخرى يف املستدرك:شيء

شهدت اليوم  اخلزاعي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهلل عنه قال:
. املستدرك الذي تويف فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم أر يوما كان أقبح منه

ملا قبض رسول  عن أنس بن مالك قال: ٣٢٤٤ للحاكم وىف دالئل النبوة للبيهقى:
أظلمت املدينة، حىت مل ينظر بعضنا إىل بعض، وكان  اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

دالئل النبوة  أحدنا يبسط يده، فال يبصرها، فما فرغنا من دفنه حىت أنكرنا قلوبنا



 

 

 

166 

شهدت اليوم الذي  عن أنس قال: ٣٢٤5 البيهقى وبصيغة اخرى يف دالئل النبوة:
دالئل النبوة  نهتويف فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم أر يوما، كان أقبح م

شهدت وفاته عن أنس قال:  ١٢٢56 البيهقى ويف مسند االمام امحد بن حنبل:
فما رأيت يوما قط أظلم وال أقبح من اليوم الذي تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . مسند االمام امحد بن حنبلوسلم فيه
حنن جمتمعون  عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت: ٣٢٤٨ ❖
بكي، مل ننم، ورسول اهلل يف بيوتنا وحنن نسكن لرؤيته على السرير، إذ مسعنا ن

صوت الكرازين يف السحر قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل املسجد، فارجتت 
املدينة صيحة واحدة وأذن بالل بالفجر، فلما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم بكى، 

 قربه، فغلق دوهنم، فيا هلا من فانتحب، فزادنا حزنا، وعاجل الناس الدخول إىل
مصيبة، ما أصبنا بعدها مبصيبة إال هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى اهلل عليه 

 دالئل النبوة البيهقى وسلم.
قال بن شهاب أخربين رجل من األنصار غري متهم أنه مسع عثمان بن  ٢٤ ❖

رسول  أن رجاال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم حني تويف عفان حيدث:
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حزنوا عليه حىت كاد بعضهم أن يوسوس قال عثمان 

 . مسند االمام امحد بن حنبلفكنت منهم
عن أنس قال: مل خيرج إلينا نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثا  ١٠٠ ❖

يتقدم فقال نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم باحلجاب فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر 
ما وضح لنا وجه نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان فرفعه فل

قال فأومأ نيب اهلل  أعجب إلينا من وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم حني وضح لنا
صلى اهلل عليه وسلم بيده إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى نيب اهلل صلى اهلل عليه 

فرد للبخارى ويف صحيح وسلم احلجاب فلم نقدر عليه حىت مات. االدب امل
: أخربين أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي هلم يف وجع النيب 6٤٨ البخارى:
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صلى اهلل عليه وسلم الذي تويف فيه حىت إذا كان يوم االثنني وهم صفوف يف 
الصالة فكشف النيب صلى اهلل عليه وسلم سرت احلجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن 

يضحك فهممنا أن نفنت من الفرح برؤية النيب صلى اهلل وجهه ورقة حمصف مث تبسم 
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النيب صلى اهلل عليه  عليه وسلم

وسلم خارج إىل الصالة فأشار إلينا النيب صلى اهلل عليه وسلم )أن أمتوا صالتكم(. 
 وأرخى السرت فتويف من يومه. صحيح البخارى 

آخر نظرة نظرهتا  عن أنس قال: ١٢٠٩٣ د بن حنبل:وىف مسند االمام امح ❖
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم اإلثنني كشف الستارة والناس خلف أيب 
بكر فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف فأراد الناس أن يتحركوا فأشار إليهم أن 

االمام  مسنداثبتوا والقي السجف وتويف يف آخر ذلك اليوم صلى اهلل عليه وسلم. 
عن أنس بن مالك قال: مل خيرج  ١٤٨٨ امحد بن حنبل: وىف صحيح بن خزمية:

إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثا فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر يصلى 
فرفع النيب صلى اهلل عليه وسلم احلجاب فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه بالناس 

فأوما رسول اهلل صلى اهلل عليه  عليه وسلم حيث وضح لنا وجه رسول اهلل صلى اهلل
وسلم إىل أيب بكر أن تقدم وأرخى نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلجاب فلم 

 نوصل إليه حىت مات صلى اهلل عليه وسلم. صحيح ابن خزمية 
ملا وضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف  عن ابن عباس قال: ١١5١5 ❖

لى اهلل عليه وسلم قطيفة كان الرسول صلى اهلل حفرته أخذ شقران موىل النيب ص
عليه وسلم يلبسها ويفرتشها فدفنها معه يف القرب وقال: ال يلبسها أحد بعد رسول 

 . املعجم الكبري للطرباىناهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان الذين نزلوا يف قرب رسول   عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: ١١5١6 ❖

لي والفضل ومتم ابنا العباس وشقران موىل رسول اهلل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ع
صلى اهلل عليه وسلم وقد قال أوس بن خوىل لعلي رضي اهلل عنه: يا علي أنشدك 
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باهلل يف حظنا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: انزل مع القوم فنزل فكانوا 
 . املعجم الكبري للطرباىنمخسة
حنن نغسل رسول اهلل صلى اهلل عليه بينما  عن ابن عباس: قال: ١٢5٩6 ❖

وسلم فجاء رجل فدق الباب فقال: أذكر كرم اهلل إال أعطيتموين اليوم نصيبا من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال علي: أدخلواه واجعلوه من وراء السرت يناولنا 

 املعجم الكبري للطرباىن املاء فأدخلناه فكان يناولنا املاء. احلديث.
حممد أن رجال من أصحاب حممد ذهب بصره فعادوه القاسم بن عن  5٣٣ ❖

فقال: كنت أريدمها ألنظر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأما إذ قبض النيب صلى 
االدب املفرد  اهلل عليه وسلم فواهلل ما يسرين أن ما هبما بظِب من ظباء تبالة.

 للبخارى 
رضي اهلل عنهما  مر أبو بكر والعباس عن أنس ابن مالك قال: ٣5٨٨ ❖

مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا جملس النيب 
فدخل على النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه بذلك قال  صلى اهلل عليه وسلم منا

فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد املنرب 
م فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال )أوصيكم باألنصار فإهنم  ومل يصعده بعد ذلك اليو 

كرشي وعيبيت وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هلم فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا 
 عن مسيئهم(. صحيح البخارى 

إين )آخر الناس عهدا  عن املغرية بن شعبة، رضي اهلل عنه قال: ١٣٨٤ ❖
دنا له حلدا، فلما دفناه وخرجوا ألقيت برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حفرنا له وحل

الفأس يف القرب، فدخلت فأخرجتها ومسحت على النيب صلى اهلل عليه وسلم(. 
 االحاد واملثاىن المحد بن اىب عاصم
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احلرباين قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلى قال حدثين أبو راشد  ٢٢٣5٣ ❖
يا أبا أمامة ان من املؤمنني من  :سلم فقال يلو  أخذ بيدي رسول اهلل صلى اهلل عليه

 االمام امحد بن حنبل  مسند. يلني يل قلبه
لقيين  :لقيين أبو أمامة فأخذ بيدي مث قال :عن راشد بن سعد قال ٧٤٩٩ ❖

يا أبا أمامة إن من املؤمنني من  :سلم فأخذ بيدي مث قالو  رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن . املعجم الكبرييلني له قليب

عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهلل صلى  ١٤٢ ❖
ذي سلم والو  وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه :سلم فذكر أحاديث منهاو  اهلل عليه

نفس حممد بيده ليأتني على أحدكم يوم وال يراين مث ألن يراين أحب إليه من أهله 
 مسلم صحيح. وماله معهم

سلم قال من أشد أميت يل و  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أيب هريرة ١٢ ❖
 مسلم صحيح. حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآين بأهله وماله

ال يؤمن أحدكم حىت ) :سلمو  اهلل عليه عن أنس قال قال النيب صلى ١5 ❖
 مسلم صحيح. (أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

خريكم  :سلمو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ايب هريرة قال 5٣5٩ ❖
 خريكم ألهلي من بعدي 

أن أباه  :قال قريش فحدثين حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ❖
 . املستدرك للحاكماملؤمنني حبديفة بيعت بعده بأربعني ألف ديناروصى ألمهات 

فرض عمر ألمهات املؤمنني عشرة  :عن مصعب بن سعد قال 6٧٢٣ ❖
. املستدرك سلمو  إهنا حبيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه :قالو  زاد عائشة ألفنيو  آالف

 للحاكم
أن درجا قدم إىل عمر من  :حدثين ذكوان أبو عمرو موىل عائشة 6٧٢5 ❖

مل يدروا كيف يقسمونه و  ال :قالوا ؟تدرون ما مثنه :فيه جوهر فقال ألصحابهو  العراق
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 ؟سلم إياهاو  تأذنون أن أبعث به إىل عائشة حلب رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال
ماذا فتح على ابن اخلطاب بعد رسول  :فبعث به إليها ففتحته فقالت نعم :فقالوا

 . املستدرك للحاكمسلم اللهم ال تبقين لعطيته لقابلو  اهلل صلى اهلل عليه
أقبلت مع رسول اهلل صلى اهلل  :مسع أبا هريرة رضي اهلل عنه يقول ٢٠٧٩ ❖

مل و  مل يولد *و  قل هو اهلل أحد * اهلل الصمد * مل يلد)سلم فسمع رجال يقرأ و  عليه
ماذا يا  :وجبت فسألته :سلمو  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه (كفوا أحديكن له  

قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إىل الرجل أبشره مث فرقت أن اجلنة  :قال ؟رسول اهلل
ء مث ذهبت إىل الرجل سلم فآثرت الغداو  يفوتين الغداء مع رسول اهلل صلى اهلل عليه

 . املستدرك للحاكمفوجدته قد ذهب
أخي من اليمن و  : قدمت أناعن األسود أنه مسع أبا موسى يقول 5٣٧5 ❖

فمكثنا حينا ما نرى إال أن عبد اهلل بن مسعود رجل من أهل بيت رسول اهلل صلى 
 . املستدرك للحاكمدخول أمه عليهو  سلم مما نرى من دخولهو  اهلل عليه

سلم وعليه و  أتى النيب صلى اهلل عليه :عن ضمرة بن ثعلبة انه ١٩٠٠٠ ❖
حلتان من حلل اليمن فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك اجلنة فقال لئن 
 استغفرت يل يا رسول اهلل ال أقعد حىت أنزعهما عىن فقال النيب صلى اهلل عليه

االمام  مسند. هسلم اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة فانطلق سريعا حىت نزعهما عنو 
 امحد بن حنبل 

سلم و  ن شعر رسول اهلل صلى اهلل عليهعن محيد أن أنسا سئل ع ١٣٨٨5 ❖
سلم من شعر قتادة و  ما رأيت شعرا أشبه بشعر رسول اهلل صلى اهلل عليه :فقال

 االمام امحد بن حنبل مسند. ففرح يومئذ قتادة
 :سلمو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن سهل بن سعد قال 5٧5٧ ❖
 ؟ماهذا :فكان الناس يقولون (سيعزي الناس بعضهم بعضا من بعدي للتعزية يف)
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سلم لقي الناس بعضم بعضا يعزي بعضهم و  فلما قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه
 للطرباىن . املعجم الكبريسلمو  برسول اهلل صلى اهلل عليه

أن أبا هاشم بن عتبة بن ربيعة كان له  :عن يزيد بن حسان عن أبيه ٧٢٠٢ ❖
 ما بال شاربك وقد جاء عن النيب صلى اهلل عليه :شارب يعقده خلف قفاه فقلت

إين كنت أخذت شاريب فأتيت رسول اهلل  :فقال ؟سلم يف إخفاء الشارب ما جاءو 
  ؟مىت أخذت شاربك :سلم فأمر يده علي فقالو  صلى اهلل عليه

  :الساعة قال :قلت ❖
 فال تأخذه حىت تلقاين  ❖
. ألقاء فلن أجزه حىت ألقاهسلم إىل قبل أن و  فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه ❖

 للطرباىن املعجم الكبري
سلم نعليه وهو يصلي و  خلع النيب صلى اهلل عليه :عن عبداهلل قال ٩٩٧٢ ❖

رأيناك خلعت  :قالوا ؟ما محلكم على خلع نعالكم :فخلع من خلفه نعاهلم فقال
فخلعتهما سلم أخربين أن يف إحداها قذرا و  إن جربيل صلى اهلل عليه :فقال فخلعنا

  للطرباىن . املعجم الكبريلذلك فال ختلعوا نعالكم
كنت يف األسارى   :عن أيب عزيز بن عمري أخي مصعب بن عمري قال ٩٧٧ ❖

استوصوا باألسارى خريا وكنت يف  :سلمو  يوم بدر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
نفر من األنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموين اخلبز 

 للطرباىن . املعجم الكبريسلم إياهمو  بوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه
اللَّهي َصلَّى اللَُّه َأنَّ أَبَا قـََتاَدَة اأْلَْنَصارييَّ قَاَل ليَرُسولي  َعْن حَيْىَي ْبني َسعييد   ٣٤٩٣ ❖

ُلَها فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم نـََعْم َوَأكْ  ريْمَها َعَلْيهي َوَسلََّم إينَّ يلي مُجًَّة أَفَأَُرجي
َا َدَهنَـَها يفي اْليَـْومي َمرَّتـَنْيي ليَما قَاَل َلُه َرُسوُل اللَّهي   َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َفَكاَن أَبُو قـََتاَدَة ُرمبَّ

 موطأ مالك .َوَسلََّم نـََعْم َوَأْكريْمَها
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سلم وحنن صبيان فسلم و  أتانا رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن أنس ١١٣٩ ❖
قال فأبطأت علينا وأرسلين يف حاجة وجلس يف الطريق ينتظرين حىت رجعت إليه 

سلم يف حاجة و  يهعلى أم سليم فقالت ما حبسك فقلت بعثين النيب صلى اهلل عل
 .سلمو  قالت ما هي قلت إهنا سر قالت فاحفظ سر رسول اهلل صلى اهلل عليه

 البخارى االدب املفرد
كان سلمة يتحرى الصالة عند األسطوانة اليت قال يزيد أخربنا قال   ٢6٤ ❖

عند املصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة قال 
 مسلم صحيح. اسلم يتحرى الصالة عندهو  اهلل عليهرأيت النيب صلى 
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 الخاتمة
ُكمْ  مينْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ  ﴿  بياْلُمْؤمينينيَ  َعَلْيُكمْ  َحرييصٌ  َعنيتُّمْ  َما َعَلْيهي  َعزييزٌ  أَنـُْفسي

يمٌ  َرُءوفٌ  َ  فـَُقلْ  تـََولَّْوا فَإينْ .  َرحي  اْلَعْرشي  َربُّ  َوُهوَ  تـَوَكَّْلتُ  َعَلْيهي  ُهوَ  إيالَّ  إيَلهَ  اَل  اللَّهُ  َحْسيبي
 ﴾ اْلَعظييمي 
 

ْذنَا الَ  َربَـَّنا ﴿ يَنا إين تـَُؤاخي َنا حَتْميلْ  َوالَ  َربَـَّنا َأْخطَْأنَا َأوْ  نَّسي  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  إيْصرًا َعَليـْ
ْلَنا َوالَ  َربَـَّنا قـَْبليَنا مين الَّذيينَ   أَنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغفيرْ  َعنَّا َواْعفُ  بيهي  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما حُتَمي

 ﴾ اْلَكافيريينَ  اْلَقْومي  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا
 

 المراجع
 للبخاري املفرد االدب

 البخاري صحيح
 مسلم صحيح

 حنبل بن امحد مسند
 مالك االمام موطأ

 حبان ابن صحيح
 يذالرتم صحيح

 البيهقي النبوة دالئل
 للحاكم املستدرك

 النسائي سنن
 مسند الشافعي

 الدارمي

 ابن ماجة
 ابو داؤود
 ابن خزمية
 الطرباين

 امحد بن ايب عاصم
 الدارقطين

 اسحاق بن راهويه
 مسند ابن ايب شيبة
 مسند ابن اجلعد
 مسند احلميدي
 مسند الشهاب
يمسند الطيالس

 




