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 )صلى هللا عليه وآله(.كتاب اتريخ نبينا وأحواله 

THE BOOK OF THE HISTORY OF OUR 
PROPHETsaww AND HISsaww SITUATIONS 

( * *  (1)( * )بدء خلقه وما جرى له يف امليثاق، وبدء نوره وظهوره( * * )صلى هللا عليه وآله من لدن آدم عليه السالم، وبيان حال1)ابب 
بد املطلب و( * * )والديه عليهم الصالة والسالم، وبعض احوال العرب يف( * * )اجلاهلية، وقصة )آابئه العظام، وأجداده الكرام، ال سيما ع

 الفيل، وبعض النوادر( *

CHAPTER 1 – BEGINNING OF HISsaww CREATION AND WHAT 
FLOWED FOR HIMsaww DURING THE COVENANT, AND 
BEGINNING OF HISsaww LIGHT AND HISsaww APPEARANCE 
FROM ADAMas, AND EXPLANATION OF HISsaww GREAT 
FOREFATHERSas, AND HISsaww HONOURABLE ANCESTORS, 
PRINCIPALLY ABDUL MUTTALIBasws AND HISsaww PARENTS, 
AND SOME OF THE SITUATIONS OF THE ARABS DURING THE 
PRE-ISLAMIC PERIOD, AND STORY OF THE ELEPHANT, AND 
SOME MISCELLANEOUS MATTERS 

( وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب و حكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررمت 3االايت: آل عمران ) 
 .81وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقرران قال فاشهدوا وأان معكم من الشاهدين 

The Verses – (Surah) Aal-e-Imran: And when Allah Took a Covenant of the Prophets: “When 
I have Given you from a Book and Wisdom - then a Rasool comes to you verifying to what 
is with you, you must believe in him, and you must help him”. He said: “Do you affirm and 
accept My Pact upon that?” They said: ‘We do accept’. He said: “Then bear witness, and I 
(too) am of the Bearers of Witness with you [3:81] 

نا عن ( وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيمة إان ك7االعراف ) 
 هذا غافلني 

(Surah) Al Araaf: And when your Lord Seized from the Children of Adam, their offspring 
from their foreheads and Made them testify against their own selves: “Am I not your 
Lord?” They said, ‘Yes, we testify’. (He Said): “Lest you should be saying on the Day of 
Judgment, ‘We were oblivious of this’ [7:172] 

 . 173و  172* أو تقولوا إمنا أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون 
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Or you should be saying, ‘But rather, our fathers associated from before, and were an 
offspring from after them. Will You Destroy us due to the deeds of the wrong-doers?’ 
[7:173] 

 ( الذي يراك حني تقوم 26الشعراء )

(Surah) Al Shoara: The One Who Sees you when you stand up (for Salat) [26:218] 

 .119و  118* وتقلبك يف الساجدين 

And your transfer among the Sajdah performers [26:219] 

 ( وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي وأخذان منهم ميثاقا " غليظا " 33االحزاب )

(Surah) Al Ahzaab: And when We Took from the Prophets, their Covenants, and from you, 
and from Noah and Ibrahim and Musa and Isa son of Maryam, and We Took from them a 
Solemn Covenant [33:7] 

 .8و  7* ليسأل الصادقني عن صدقهم وأعد للكافرين عذااب " أليما " 

In order for Him to Question the truthful about their truthfulness. And He has Prepared a 
painful Punishment for the Kafirs [33:8] 

يف فس: حممد بن الوليد، عن حممد بن الفرات، عن أيب جعفر عليه السالم قال: )الذي يراك حني تقوم( يف النبوة )وتقلبك يف الساجدين( قال:  - 1
 أصالب النبيني. 

Muhammad Bin Al Waleed, from Muhammad Bin Al Furaat,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘The One Who Sees you when you stand up (for Salat) 
[26:218], regarding the Prophet-hood, And your transfer among the Sajdah performers 
[26:219], heasws said: ‘In Sulb (backs) of the Prophetsas’’.1 

كنز: حممد بن العباس، عن احلسني بن هارون، عن علي بن مهزاير، عن أخيه عن ابن أسباط، عن عبد الرمحن بن محاد، عن أيب اجلارود قال:   - 2
يه أب سألت أاب جعفر عليه السالم عن قوله عزوجل: )وتقلبك يف الساجدين( قال: يرى تقلبه يف أصالب النبيني من نيب إىل نيب حىت أخرجه من صلب

 من نكاح غري سفاح من لدن آدم عليه السالم. 

Muhammad Bin Al Abbas, from Al Husayn Bin Haroun, from Ali Bin Mahziyar, from his brother, from Ibn Asbat, 
from Abdul Rahman Bin Hamad, from Abu Al Jaroud who said,  

‘I asked Abu Ja’farasws about the Words of Allahazwj Mighty and Majestic: And your transfer 
among the Sajdah performers [26:219]. Heasws said: ‘Heazwj Saw hissaww transfer in the Sulb 
of the Prophetsas; from a Prophetas to a Prophetas, until Heazwj Took himsaww out from hissaww 
fatheras, from marriage, not adultery, from Adamas onwards’’.2 

                                                           
1 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 1 
2 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 2 
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ير: بعض أصحابنا، عن حممد بن احلسني، عن علي بن أسباط، عن علي بن معمر عن أبيه قال: سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن قول هللا  - 3
 قال: يعين به حممدا " صلى هللا عليه وآله حيث دعاهم إىل االقرار ابهلل يف الذر االول.  تبارك وتعاىل: )هذا نذير من النذر االوىل(

One of our companions, from Muhammad Bin Al Husayn, from Ali Bin Asbat, from Ali Bin Ma’bar, from his 
father who said,  

‘I asked Abu Abdullahasws about the Words of Allahazwj Blessed and Exalted: This one is a 
Warner from the former Warners [53:56], Meaning by it Muhammadsaww, where hesaww 
called them to Allahazwj Mighty and Majestic to the acknowledgment with Allahazwj in the 
first (realm of the) particles’’.3 

ل، مع: احلاكم أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املروزي، عن حممد بن إبراهيم اجلرجاين عن عبد الصمد بن حيىي الواسطي، عن احلسن بن علي  - 4
م لسالاملدين، عن عبد هللا بن املبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن حممد الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أيب طالب عليهم ا

والنار وقبل أن أنه قال: إن هللا تبارك وتعاىل خلق نور حممد صلى هللا عليه وآله قبل أن خلق السماوات واالرض والعرش والكرسي واللوح والقلم واجلنة 
 خلق آدم ونوحا " وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان عليهم السالم 

Al Hakim Ahmad Bin Muhammad Bin Abdul Rahman Al Marouzy, from Muhammad Bin Ibrahim Al Jarjany, 
from Abdul Samad Bin Yahya Al Wasity, from Al Hassan Bin Ali Al Madany, from Abdullah Bin Al Mubarak, from 
Sufyan Al Sowry, 

‘From Ja’farasws Bin Muhammad Al-Sadiqasws, from hisasws fatherasws, from hisasws 
grandfatherasws, from hisasws fatherasws, from Aliasws Bin Abu Talibasws having said: ‘Allahazwj 
Blessed and Exalted Created the Noor (Light) of Muhammadsaww before Heazwj Created the 
skies and the earth, and the Throne and the Chair, and the Tablets and the Pen, and the 
Paradise and the Fire, and before Heazwj Created Adamas, and Noahas, and Ibrahimas, and 
Ismailas, and Yaqoubas, and Musaas and Isaas, and Dawoodas, and Suleymanas. 

ويعقوب( إىل قوله: )وهديناهم إىل صراط مستقيم( وقبل أن خلق االنبياء كلهم أبربع مائة ألف وكل من قال هللا عزوجل يف قوله: )ووهبنا له إسحاق 
 سنة وأربع وعشرين ألف سنة،

And (before the creation of) all the ones Allahazwj Mighty and Majestic Said in Hisazwj Words: 
And We Granted to him Is’haq and Yaqoub, [6:84] – up to Hisazwj Words: and Guided them 
to the Straight Path [6:87], and before Heazwj Created all of the Prophetsas by four hundred 
and twenty thousand years. 

دة، وحجاب الكرامة، وخلق عزوجل معه اثين عشر حجااب ": حجاب القدرة، وحجاب العظمة، وحجاب املنة، وحجاب الرمحة، وحجاب السعا
 وحجاب املنزلة، و حجاب اهلداية، وحجاب النبوة، وحجاب الرفعة، وحجاب اهليبة، وحجاب الشفاعة.

And the Mighty and Majestic Created twelve Veils with it – The Veil of Power, and the Veil of 
Magnificence, and the Veil of Conferment, and the Veil of Mercy, and the Veil of 
Auspiciousness, and the Veil of Honour, and the Veil of Status, and the Veil of Guidance, and 
the Veil of Prophet-hood, and the Veil of Eminence, and the Veil of Awe, and the Veil of 
Intercession. 

                                                           
3 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 3 
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ه يف حجاب القدرة اثين عشر ألف سنة، وهو يقول: )سبحان ريب االعلى( ويف حجاب العظمة إحدى عشر مث حبس نور حممد صلى هللا عليه وآل
 ألف سنة، وهو يقول: )سبحان عامل السر( ويف حجاب املنة عشرة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان من هو قائم ال يلهو(

Then Heazwj Withheld the Noor of Muhammadsaww in the Veil of Power for twelve thousand 
years, and hesaww was saying: ‘Glorious is mysaww Lordazwj the Exalted’; and in the Veil of 
Magnificence for eleven thousand years and hesaww was saying: ‘Glorious is the Knower of 
Secrets’; and in the Veil of Conferment for ten thousand years, and hesaww was saying: 
‘Glorious is the One Who is Standing not in vain’. 

 ويف حجاب الرمحة تسعة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان الرفيع االعلى( ويف حجاب السعادة مثانية آالف سنة وهو يقول: )سبحان من هو دائم ال
بعة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان من هو غين ال يفتقر( ويف حجاب املنزله ستة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان يسهو( ويف حجاب الكرامة س

 العليم الكرمي(

And in the Veil of Mercy for nine thousand years, and hesaww was saying: ‘Glory is the Lofty, 
the Exalted’, and in the Veil of Auspiciousness for eight thousand years and hesaww was 
saying: ‘Glorious is One Who is Permanent and does not forget’, and in the Veil of Honour 
for seven thousand years and hesaww was saying: ‘Glorious is the One Who is Rich and does 
not get impoverished’, and in the Veil of the Status for six thousand years and hesaww was 
saying: ‘Glorious is the Knower, the Benevolent’. 

العزة عما  ويف حجاب اهلداية مخسة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان ذي العرش العظيم( ويف حجاب النبوة أربعة آالف سنة وهو يقول: )سبحان رب
 ثالثة آالف سنة، وهو يقول: )سبحان ذي امللك وامللكوت(يصفون( ويف حجاب الرفعة 

And in the Veil of Guidance for five thousand years and hesaww was saying: ‘Glorious is the 
One with the Magnificent Throne, and in the Veil of Prophet-hood for four thousand years 
and hesaww was saying: ‘Glorious is the Lordazwj of the Might from what they are ascribing’, 
and in the Veil of the Eminence for three thousand years and hesaww was saying: ‘Glorious is 
the One With the Kingship and the Kingdoms. 

 حبمده( ويف حجاب الشفاعة ألف سنة، وهو يقول: )سبحان ريب العظيم وحبمده( ويف حجاب اهليبة ألفي سنة، وهو يقول: )سبحان هللا و 

And in the Veil of the Awe for two thousand years and hesaww was saying: ‘Glorious is 
Allahazwj and with Hisazwj Praise’, and in the Veil of Intercession for a thousand years, and 
hesaww as saying: ‘Glorious is Magnificent Lordazwj and with Hisazwj Praise’. 

 أن مث أظهر امسه على اللوح فكان على اللوح منورا " أربعة آالف سنة، مث أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتا " سبعة آالف سنة، إىل
آدم عليه السالم إىل صلب نوح عليه السالم، مث من صلب إىل صلب حىت أخرجه هللا  وضعه هللا عزوجل يف صلب آدم عليه السالم، مث نقله من صلب

 عز وجل من صلب عبد هللا بن عبد املطلب،

Then Heazwj Manifested hissaww name upon the Tablets. So, hesaww was radiant upon the 
Tablets for four thousand years; then Heazwj Manifested it upon the Throne, and it was 
affirmed upon the Base of the Throne for seven thousand years, until Allahazwj Mighty and 
Majestic Placed himsaww in the Sulb of Adamas, then Transferred himsaww from the Sulb of 
Adamas to the Sulb of Noahas, then from a Sulb to a Sulb until Allahazwj Mighty and Majestic 
Extracted himas from the Sulb of Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws.  
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هبا سراويله،  فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضا، ورداه برداء اهليبة، وتوجه بتاج اهلداية، وألبسه سراويل املعرفة، وجعل تكته تكة احملبة، يشد
 وجعل نعله نعل اخلوف، وانوله عصا املنزلة.

Then Heazwj Honoured himas with six honours – Heazwj Clothed himsaww with a shirt of the 
(Divine) Pleasure, and Cloaked himsaww with a robe of Awe, and Crowned himsaww with a 
crown of Guidance, and Clothed himsaww with an outfit of the understanding, and Waist-
banded himsaww with a waist-band of the Love, tightening hissaww outfit with it, and Made 
hissaww slipper to be a slipper of Fear, and Gave himas a staff of Status. 

 فقل هلم: قولوا: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا.مث قال: اي حممد اذهب إىل الناس 

Then Heazwj Said: ‘O Muhammadsaww! Go to the people and say to them: ‘Say, ‘There is no 
god except Allahazwj, Muhammadsaww is a Rasoolsaww of Allahazwj’.  

وكماه من اللؤلؤ، ودخريصه من البلور االصفر، وإبطاه من الزبرجد، وجرابنه من املرجان وكان أصل ذلك القميص من ستة أشياء: قامته من الياقوت، 
 االمحر، وجيبه من نور الرب جل جالله،

And the origin of that shirt was from six things – Its frame is of rubies, and its display is of 
pearls, and its patch is of yellow crystal, and its shoulder (area) is of aquamarine, and its 
collar is or red coral, and its pocket is from the Noor of the Lordazwj, Majestic is Hisazwj 
Majesty. 

إىل يعقوب عليه السالم به، وجنى فقبل هللا عزوجل توبة آدم عليه السالم بذلك القميص، ورد خامت سليمان عليه السالم به ورد يوسف عليه السالم 
 عليه يونس عليه السالم من بطن احلوت به، وكذلك سائر االنبياء عليهم السالم أجناهم من احملن به، ومل يكن ذلك القميص إال قميص حممد صلى هللا

 وآله. 

Allahazwj Mighty and Majestic Accepted the repentance of Adamas with that shirt, and 
Returned the ring of Suleymanas by it, and Returned Yusufas to Yaqoubas by it, and Rescued 
Yunusas from the belly of the whale by it, and like that are the rest of the Prophetsas, Heazwj 
Rescued themas from the Tests by it, and that shirt did not happen to be except the shirt of 
Muhammadsaww’’.4 

، فر: عن جعفر بن حممد الفزاري إبسناده عن قبيصة بن يزيد اجلعفي  قال: دخلت على الصادق عليه السالم وعنده ابن ظبيان والقاسم الصرييف - 5
 اء مبنية، وأرضا مدحية أو ظلمة أو نورا " فسلمت وجلست وقلت: اي ابن رسول هللا أين كنتم قبل أن خيلق هللا مس

From Ja’far Bin Muhammad Al Fazary, by his chain from Qubeysa Bin Yazeed Al Jufy who said,  

‘I went to Al-Sadiqasws and in hisasws presence were Ibn Zabyan and Al-Qasim Al-Sayrafi. So, I 
greeted and sat down, and I said, ‘O sonasws of Rasool-Allahsaww! Where were youasws 
(Imamsasws) before Allahazwj Created the Constructed sky, and the spread earth, or darkness 
or light?’  

                                                           
4 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 4 
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ق هللا آدم عليه السالم فرغنا يف صلبه، فلم قال: كنا أشباح نور حول العرش، نسبح هللا قبل أن خيلق آدم عليه السالم خبمسة عشر ألف عام، فلما خل
 .يزل ينقلنا من صلب طاهر إىل رحم مطهر حىت بعث هللا حممدا " صلى هللا عليه وآله 

Heasws said: ‘Weasws were apparitions of light (Al-Noor) around the Throne. Weasws were 
Glorifying Allahazwj before Heazwj Created Adamas by fifteen thousand years. When Allahazwj 
Created Adamas, weasws were emptied into the hisas Sulb, so weasws did not cease to be 
transferred from a clean Sulb to a clean womb until Allahazwj Sent Muhammadsaww’’.5 

صعصعة بن صوحان واالحنف بن قيس، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا  إبسناده عن االوزاعي، عنفر: جعفر بن حممد بن بشرويه القطان،  - 6
ألقى النور يف  صلى هللا عليه وآله: خلقين هللا نورا حتت العرش قبل أن خيلق آدم عليه السالم ابثين عشر ألف سنة، فلما أن خلق هللا آدم عليه السالم

ل ذلك النور من صلب إىل صلب حىت افرتقنا يف صلب عبد هللا بن عبد املطلب وأيب طالب، فخلقين ريب من ذلك صلب آدم عليه السالم فأقبل ينتق
 النور لكنه ال نيب بعدي. 

Ja’far Bin Muhammad Bin Baharwiya Al Qatan, by his chain from Al Awzaie, from Sa’sa’a Bin Sowhan and Al 
Ahnaf Bin Qays, from Ibn Abbas who said,  

‘Rasool-Allahsaww said: ‘Allahazwj Created mesaww as a Noor beneath the Throne before Heazwj 
Created Adamas by twelve thousand years. When Allahazwj Created Adamas, Heazwj Cast the 
Noor in Sulb of Adamas. Thus, that Noor went on to be transferred from a Sulb to a Sulb until 
weasws separated in the Sulb of Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws and Abu Talibasws. Mysaww 
Lordazwj Created mesaww from that Noor, but there is no Prophetas after mesaww’’.6 

الثلح، عن عيسى بن مهران، عن منذر الشراك، عن إمساعيل بن علية، عن أسلم بن ميسرة  ع: إبراهيم بن هارون، عن حممد بن أمحد بن أيب - 7
أن خيلق  العجلي، عن أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال: إن هللا خلقين وعليا و فاطمة واحلسن واحلسني من قبل

 الدنيا بسبعة آالف عام،

Ibrahim Bin Haroun, from Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Al Salj, from Isa Bin Mihran, from Manzar al Sharak, 
from Ismail Bin Aliya, from Aslan Bin Maysara Al Ajaly, from Anas Bin Malik (enemy) from Muaz Bin Jabal 
(enemy),  

‘Rasool-Allahsaww said: ‘Allahazwj Created mesaww, and Aliasws, and (Syeda) Fatimaasws, and Al-
Hassanasws, and Al-Husaynasws from before Heazwj Created the world by seven thousand 
years’.  

 قلت: فأين كنتم اي رسول هللا ؟ قال: قدام العرش، نسبح هللا وحنمده ونقدسه ومنجد، قلت: على أي مثال ؟

I said, ‘So where were yousaww, O Rasool-Allahsaww?’ Hesaww said: ‘In front of the Throne. 
Weasws were Glorifying Allahazwj, and Praising Himazwj, and extolling Hisazwj Holiness and 
Hisazwj Glory’. I said, ‘Upon which resemblance?’ 

 عز وجل أن خيلق صوران صريان عمود نور، مث قذفنا يف صلب آدم، مث أخرجنا إىل اصالب اابابء وأرحام االمهات، قال: أشباح نور، حىت إذا أراد هللا
 وال يصيبنا جنس الشرك، وال سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون،
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6 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 6 
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Heasws said: ‘Apparitions of light (Noor), until when Allahazwj Mighty and Majestic Wanted to 
Create ourasws images, weasws became pillars of Noor. Then weasws were cast into the Sulb of 
Adamas, then weasws were extracted to the Sulb of the fathers and wombs of the mothers, 
and neither did the filth of Shirk, nor foolishness of the Kufr. A group became fortunate 
through usasws and another became wretched due to (holding grudges to) usasws. 

فلما صريان إىل صلب عبد املطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفني، فجعل نصفه يف عبد هللا، ونصفه يف أيب طالب، مث أخرج الذي يل إىل آمنة، 
 إىل فاطمة بنت أسد، فأخرجتين آمنة، وأخرجت فاطمة عليا، والنصف

When weasws came to be in the Sulb of Abdul Muttalibasws, that Noor was extracted and split 
into two halves. Heazwj Made half of it to be in Abdullahasws, and half of it in Abu Talibasws. 
Then Heazwj Extracted that which was for mesaww, to Aaminaasws, and the half to Fatimaasws 
Bint Asadas. Aaminaasws brought mesaww out and Fatimaasws brought out Aliasws.  

فما كان  –يعين من النصفني مجيعا  –مث أعاد عز وجل العمود إيل فخرجت مين فاطمة، مث أعاد عز وجل العمود إىل علي فخرج منه احلسن واحلسني 
 من نور علي فصار يف ولد احلسن، وما كان من نوري صار يف ولد احلسني، فهو ينتقل يف االئمة من ولده إىل يوم القيامة. 

Then the Mighty and Majestic Re-iterated to mesaww, so (Syeda) Fatimaasws came out from 
mesaww, then the Mighty and Majestic Returned the pillar to Aliasws, and there came out from 
himasws, Al-Hassanasws and Al-Husaynasws – meaning from the two halves both together. Thus, 
whatever was from the Noor of Aliasws came to be in the sonsasws of Al-Hassanasws, and 
whatever was from mysaww Noor came to be in the sonsasws of Al-Husaynasws. So, it will be 
transferred in the Imamsasws from hisasws sonsasws, up to the Day of Qiyamah’’.7 

 -طويل يف وصف املعراج ساقه إىل أن قال: فر: جعفر بن حممد االمحسي إبسناده عن أيب ذر الغفاري، عن النيب صلى هللا عليه وآله يف خرب  - 8
يف نور من سناء  قلت: اي مالئكة ريب هل تعرفوان حق معرفتنا ؟ فقالوا: اي نيب هللا وكيف ال نعرفكم وأنتم أول ما خلق هللا ؟ خلقكم أشباح نور من نوره

 عزه، ومن سناء ملكه، ومن نور وجهه الكرمي،

Ja’far Bin Muhammad al Ahmasy, by his chain,  

‘From Abu Zarr Al-Ghafaryra, from the Prophetsaww, in a lengthy Hadeeth regarding the 
description of the Mir’aj (Ascension), hera continued it until hesaww said: ‘Isaww said: ‘O Angels 
of mysaww Lordazwj! Do you recognise usasws as is the right of ourasws recognition?’ They said, 
‘O Prophetsaww of Allahazwj! How can we not recognise yousaww and yousaww are the first of 
what Allahazwj Created?  

Heazwj Created youasws all as apparitions of Noor from Hisazwj Noor in a Noor of the Splendour 
of Hisazwj Mighty and from the splendour of Hisazwj Angels, and Noor of Hisazwj Benevolent 
Face. 

 رفع وجعل لكم مقاعد يف ملكوت سلطانه، وعرشه على املاء قبل أن تكون السماء مبنية، واالرض مدحية، مث خلق السماوات واالرض يف ستة أايم، مث
 السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبحون وتقدسون وتكربون،العرش إىل 
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And Heazwj Made for youasws a seat in the Kingdoms of Hisazwj Authority, and Hisazwj Throne 
upon the water, before it happened to be the built sky, and the spread earth. Then Heazwj 
Created the skies and the earth in six days, then Raised the earth to the seventh sky, and 
Evened upon Hisazwj Throne, and youasws were in front of Hisazwj Throne Glorifying and 
extolling the Holiness and the Greatness. 

شىت، وكنا منر بكم وأنتم تسبحون وحتمدون وهتللون وتكربون ومتجدون و تقدسون، فنسبح ونقدس ومنجد  مث خلق املالئكة من بدء ما أراد من أنوار
 ونكرب وهنلل بتسبيحكم وحتميدكم وهتليلكم وتكبريكم وتقديسكم ومتجيدكم،

Then Heazwj Created the Angels from the commencement of what Heazwj Wanted from the 
various lights, and we used to pass by youasws all and youasws were glorifying, and praising, 
and extolling the Holiness, and greatness and praising and sanctifying. So, we (also started) 
glorifying, and sanctifying, and praising, and magnifying and extolling the Holiness due to 
yourasws glorifications, and yourasws praises, and yourasws extolling the Holiness, and yourasws 
exclamations of Takbeer, and yourasws sanctifying, and yourasws glorifying.   

السماء السابعة،  : مث عرج يب إىل-وساقه إىل أن قال  –رأ عليا منا السالم فما انزل من هللا فإليكم وما صعد إىل هللا فمن عندكم، فلم ال نعرفكم ؟ اق
 فسمعت املالئكة يقولون ملا أن رأوين: احلمد هلل الذي صدقنا وعده، 

Thus, whatever descended from Allahazwj, it was to youasws, and whatever ascended to 
Allahazwj, it is from youasws, so why should we not recognise youasws all? Convey to Aliasws the 
greetings from us’ – and hesaww continued the Hadeeth until hesaww said: ‘Then Isaww 
ascended to the seventh sky, and Isaww heard the Angels saying to what was shown to 
mesaww: ‘The Praise is for Allahazwj Who was Truthful to us of Hisazwj Promise’. 

 كم ؟مث تلقوين وسلموا علي، وقالوا يل مثل مقالة أصحاهبم، فقلت: اي مالئكة ريب مسعتكم تقولون: احلمد هلل الذي صدقنا وعده، فما الذي صدق

Then they met mesaww and submitted to mesaww, and they said to mesaww similar to the 
words of their companions. Isaww said: ‘O Angels of mysaww Lordazwj! Isaww heard you saying, 
‘The Praise is for Allahazwj Who was Truthful to us of Hisazwj Promise’, so what is that which 
Heazwj was Truthful to you all?’ 

واليتكم قالوا: اي نيب هللا إن هللا تبارك وتعاىل ملا أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عزه، وجعل لكم مقاعد يف ملكوت سلطانه عرض 
 علينا، ورسخت يف قلوبنا، فشكوان حمبتك إىل هللا، فوعد ربنا أن يريناك يف السماء معنا، وقد صدقنا وعده. 

They said, ‘O Prophetsaww of Allahazwj! When Allahazwj Blessed and Exalted Created youasws as 
apparitions of light from Splendour of Hisazwj Noor and from Splendour of Hisazwj Might, and 
Made for youasws a seat in the Kingdoms of Hisazwj Authority, Presented yourasws Wilayah to 
us, and Embedded it in our hearts. We complained to Allahazwj of seeing yourasws love, and 
our Lordazwj Promised us that Heazwj will Show yousaww to us in the sky with us, and Heazwj has 
Ratified Hisazwj Promise’’.8 
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املقري الكويف، عن أمحد بن زايد الدهقان عن املخول بن إبراهيم، عن رشدة بن عبد هللا، عن خالد خص: احلسني بن محدان، عن احلسني  - 9
ا عشر املخزومي، عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه يف حديث طويل قال: قال النيب صلى هللا عليه وآله: اي سلمان فهل علمت من نقبائي ومن االثن

 قلت: هللا ورسوله أعلم،الذين اختارهم هللا لالمامة بعدي ؟ ف

Al Husayn Bin Hamdan, from Al Husayn al Maqry Al Kufy, from Ahmad Bin Ziyad Al Dahqan, from Al Makhoul 
Bin Ibrahim, from Rashda Bin Abdullah, from Khalid Al Makhzoumy,  

‘From Salman Al-Farsyra, in a lengthy Hadeeth, said, ‘The Prophetsaww said: ‘O Salmanra! Do 
youra know who are the captains and who are the twelve those whom Allahazwj has Chosen 
for the Imamate after mesaww?’ Ira said: ‘Allahazwj and Hisazwj Rasoolsaww are more knowing’.  

ودعاين فأطعت، وخلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته، قال: اي سلمان خلقين هللا من صفوة نوره 
 وخلق مين ومن علي وفاطمة احلسن و احلسني فدعامها فأطاعاه،

Hesaww said: ‘O Salmanra! Allahazwj Created mesaww from the Elite of Hisazwj Noor and called 
mesaww, so Isaww obeyed; and Heazwj Created Aliasws from mysaww Noor, and called himasws and 
heasws obeyed; and Heazwj Created (Syeda) Fatimaasws from mysaww Noor and Noor of Aliasws 
and called herasws, and sheasws obeyed; and Heazwj Created Al-Hassanasws and Al-Husaynasws 
from mesaww and from Aliasws and (Syeda) Fatimaasws, and called themasws and theyasws both 
obeyed. 

ا احلسن، وهللا فسماان ابخلمسة األمساء من أمسائه: هللا احملمود وأان حممد، وهللا العلي وهذا علي، وهللا الفاطر وهذه فاطمة، وهللا ذو اإلحسان وهذ
 ني، احملسن وهذا احلس

Then, Heazwj Named usasws with five names from Hisazwj Names – Allahazwj is ‘Al-Mahmoud’ 
(the most praised) and Isaww am Muhammadsaww (the praised); and Allahazwj is ‘Ali’ (Exalted) 
and this is Aliasws; and Allahazwj is the ‘Fatir’ (Originator), and this is Fatimaasws; and Allahazwj is 
‘Zul Ihsaan’ (with the Favours) and this is Al-Hassanasws; and Allahazwj is ‘Al-Mohsin’ (the 
Favourer) and this is Al-Husaynasws.  

أن خيلق هللا مساء مبنية، وأرضا مدحية، أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا، وكنا بعلمه مث خلق منا من صلب احلسني تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل 
 نورا نسبحه ونسمع ونطيع. اخلرب.

Then Heazwj Created from usasws, from the Sulb of Al-Husaynasws, nine Imamsasws. Heazwj Called 
themasws and theyasws obeyed Himazwj, before Allahazwj Created the built sky, and the spread-
out earth, or air, or water, or Angels, or humans, and weasws were Noor in Hisazwj Knowledge, 
glorifying Himazwj, and weasws hear and weasws obey’’.9 

الكويف، عن جعفر ابن حممد البجلي، عن أمحد بن محيد، عن الثمايل، عن أيب جعفر كنز: من كتاب الواحدة عن أيب حممد احلسن بن عبد هللا   - 10
عليه السالم: إن هللا تبارك وتعاىل أحد واحد تفرد يف وحدانيته، مث تكلم بكلمة فصارت نورا "، مث خلق من ذلك  عليه السالم قال: قال أمري املؤمنني

 يت، النور حممدا " صلى هللا عليه وآله وخلقين وذري

From the book ‘Al Wahida’, from Abu Muhammad Al Hassan Bin Abdullah Al Kufy, from Ja’far Ibn Muhammad 
Al Bajaly, from Ahmad Bin Hameed, from Al Sumaly,  
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‘From Abu Ja’farasws having said: ‘Amir Al-Momineenasws said: ‘Allahazwj Blessed and Exalted is 
One, Alone, Individual in Hisazwj Oneness. Then Heazwj Spoke with a Word and it became 
Noor (Light). Then Heazwj Created Muhammadsaww from that Noor, and Created measws and 
myasws offspring.  

 مث تكلم بكلمة فصارت روحا "، فأسكنه هللا يف ذلك النور، وأسكنه يف أبداننا، فنحن روح هللا وكلماته، وبنا احتجب عن خلقه، 

Then Heazwj Spoke with a Word and it became a Spirit, and Allahazwj Settled it in that Noor, 
and Settled it in ourasws bodies. Thus, weasws are the Spirit of Allahazwj and Hisazwj Word, and 
through usasws Heazwj is Veiled from Hisazwj creation.  

 فمازلنا يف ظلة خضراء حيث ال مشس وال قمر والليل وال هنار وال عني تطرف، نعبده ونقدسه ونسبحه قبل أن خيلق اخللق. 

Weasws did not cease to be in a green shadow where there was neither any sun, nor moon, 
nor night, nor day, nor an eye blinking. Weasws worshipped Himazwj and sanctified Himazwj and 
praised Himazwj before Heazwj Created the creation’’.10 

ن الطوسي رمحه هللا يف كتابه مصباح االنوار إبسناده عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وآله قال: إن هللا خلقين وخلق كنز: عن حممد بن احلس  - 11
جنة وال  عليا وفاطمة واحلسن و احلسني قبل أن خيلق آدم عليه السالم حني المساء مبنية، وال أرض مدحية، وال ظلمة وال نور وال مشس وال قمر وال

 انر،

From Muhammad Bin Al Hassan Al Tusy, in his book ‘Misbah Al Anwar’, by his chain from Anas (enemy),  

‘From the Prophetsaww having said: ‘Allahazwj Created measws and Created Aliasws, and (Syeda) 
Fatimaasws, and Al-Hassanasws, and Al-Husaynasws before Heazwj Created Adamas, when there 
was neither a built sky nor a spread-out earth, nor darkness nor light, nor sun nor moon, nor 
a Paradise nor Fire’.  

 فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم اي رسول هللا ؟

Al-Abbas said, ‘So, how was the commencement of yoursaww creation O Rasool-Allahsaww?’  

قين وخلق عليا " فقال: اي عم ملا أراد هللا أن خيلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا "، مث تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا "، مث مزج النور ابلروح، فخل
 وفاطمة واحلسن واحلسني،

Hesaww said: ‘O Uncle! When Allahazwj Wanted to Create usasws, Heazwj Spoke with a Word, a 
Noor (Light) was Created from it. Then Heazwj Spoke with another Word, a Spirit was Created 
from it. Then the Noor merged with the Spirit, so Heazwj Created mesaww and Created Aliasws, 
and (Syeda) Fatimaasws, and Al-Hassanasws and Al-Husaynasws.  

من  فكنا نسبحه حني ال تسبيح، ونقدسه حني ال تقديس، فلما أراد هللا تعاىل أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري، ونوري
 نور هللا، ونوري أفضل من العرش،
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So, weasws were glorifying Himazwj when there was no Glorification, and weasws were 
sanctifying Himazwj when there was no sanctimony. When Allahazwj the Exalted Wanted to 
Produce Hisazwj creation, Heazwj Split mysaww Noor and Created the Throne from it. Thus, the 
Throne is from mysaww Noor, and mysaww Noor is from the Noor of Allahazwj, and mysaww Noor 
is superior than the Throne.   

 مث فتق نور أخي علي فخلق منه املالئكة، فاملالئكة من نور علي، ونور علي من نور هللا، وعلي أفضل من املالئكة،

Then Heazwj Split the Noor of mysaww brotherasws Aliasws and Created the Angels from it. Thus, 
the Angels are from the Noor of Aliasws, and Noor of Aliasws is from Noor of Allahazwj, and 
Aliasws is superior to the Angels. 

فاطمة من نور هللا، وابنيت فاطمة أفضل من مث فتق نور ابنيت فخلق منه السماوات واالرض فالسماوات واالرض من نور ابنيت فاطمة، ونور ابنيت 
 السماوات واالرض،

Then Heazwj Split the Noor of mysaww daughterasws Fatimaasws and Created the skies and the 
earth from it. Thus, the skies and the earth after from the Noor of mysaww daughterasws 
Fatimaasws, and Noor of mysaww daughterasws Fatimaasws is from Noor of Allahazwj, and mysaww 
daughterasws Fatimaasws is superior to the skies and the earth. 

 الشمسمث فتق نور ولدي احلسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي احلسن، ونور احلسن من نور هللا، واحلسن أفضل من 

 والقمر، 

Then Heazwj Split the Noor of mysaww sonasws Al-Hassanasws and Created the sun and the moon 
from it. Thus, the sun and the moon are from the Noor of mysaww sonasws Al-Hassanasws, and 
Noor of Al-Hassanasws is from Noor of Allahazwj, and Al-Hassanasws is superior to the sun and 
the moon. 

دي احلسني مث فتق نور ولدي احلسني فخلق منه اجلنة واحلور العني، فاجلنة واحلور العني من نور ولدي احلسني، ونور ولدي احلسني من نور هللا، وول
 أفضل من اجلنة واحلور العني. 

Then Heazwj Split the Noor of mysaww sonasws Al-Husaynasws and Created the Paradise and the 
Maiden Houries from it. Thus, the Paradise and the Maiden Houries are from the Noor of 
mysaww sonasws Al-Husaynasws, and Noor of mysaww sonasws Al-Husaynasws is from Noor of 
Allahazwj, and mysaww sonasws Al-Husaynasws is superior than the Paradise and the Maiden 
Houries’’.11 

مع: القطان، عن الطالقاين، عن احلسن بن عرفة، عن وكيع، عن حممد بن إسرائيل، عن أيب صاحل، عن أيب ذر رمحة هللا عليه قال: مسعت  - 12
 طالب من نور واحد، نسبح هللا مينة العرش قبل أن خلق آدم أبلفي عام،رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو يقول: خلقت أان وعلي بن أيب 

Al Qatan, from Al Talaqany, from Al Hassan Bin Arfat, from Wakie, from Muhammad Bin Israil, from Abu Salih,  
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‘From Abu Zarrra having said: ‘Ira heard Rasool-Allahsaww and hesaww was saying: ‘Isaww and 
Aliasws are from one Noor. Weasws glorified Allahazwj on the right of the Throne before the 
creation of Adamas by two thousand years.  

صلبه، ولقد ركب نوح عليه فلما أن خلق هللا آدم عليه السالم جعل ذلك النور يف صلبه، ولقد سكن اجلنة وحنن يف صلبه، ولقد هم ابخلطيئة وحنن يف 
أرحام طاهرة  السالم السفينة وحنن يف صلبه، ولقد قذف إبراهيم عليه السالم يف النار وحنن يف صلبه، فلم يزل ينقلنا هللا عزوجل من أصالب طاهرة إىل

 حىت انتهى بنا إىل عبد املطلب،

When Allahazwj Created Adamas, Heazwj Made that Noor to be in hisas Sulb, and heas settled in 
the Paradise and weasws were in hisas Sulb, and heas had thought with committing the 
mistake and weasws were in hisas Sulb. So, Allahazwj Mighty and Majestic did not cease to 
Transfer usasws from cleans Sulb to clean wombs until Heazwj Ended with usasws to Abdul 
Muttalibasws.  

لنا فقسمنا بنصفني، فجعلين يف صلب عبد هللا، وجعل عليا يف صلب أيب طالب، وجعل يف النبوة والربكة، وجعل يف علي الفصاحة والفروسية، وشق 
 امسني من أمسائه، فذو العرش حممود وأان حممد، وهللا االعلى وهذا علي. 

Then Heazwj Divided usasws into two halves, and Made mesaww to be in the Sulb of 
Abdullahasws, and Made Aliasws to be in the Sulb of Abu Talibasws, and Made the Prophet-hood 
and the Blessings to be in mesaww, and Made the eloquence and the horsemanship to be in 
Aliasws, and Heazwj Split two names for usasws from Hisazwj Name. So, the Oneazwj with the 
Throne is ‘Mahmoud’ (the most praised One), and Isaww am Muhammadsaww (the praised 
one), and Allahazwj is the ‘A’ala’ (Exalted) and this is Aliasws (exalted)’’.12 

 مع: املكتب، عن الوراق، عن بشر بن سعيد، عن عبد اجلبار بن كثري، عن حممد بن حرب اهلاليل أمري املدينة، عن الصادق عليه السالم قال: - 13
رأت له أصال " ر إن حممدا " وعليا " صلوات هللا عليهما كاان نورا " بني يدي هللا جل جالله قبل خلق اخللق أبلفي عام، وإن املالئكة ملا رأت ذلك النو 

  وقد انشعب منه شعاع المع، فقالت: إهلنا وسيدان ما هذا النور؟

Al Maktab, from Al Waraq, from Bashr Bin Saeed, from Abdul Jabbar Bin Kaseer, from Muhammad Bin Harb Al 
Hilaly, the governor of Medina,  

‘From Al-Sadiqasws having said: ‘Muhammadsaww and Aliasws were both Noor in front of 
Allahazwj, Majestic is Hisazwj Majesty, before the Creation of the creation by two thousand 
years, and when the Angels saw that Noor, saw an origin for it, and the brilliant beams had 
spread out from it, they said, ‘Our Godazwj and our Master! What is this Noor?’ 

ولوالمها ما  فأوحى هللا عزوجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة، فأما النبوة فلمحمد عبدي ورسويل، وأما االمامة فلعلي حجيت ووليي،
 .خلقت خلقي 

Allahazwj Mighty and Majestic Revealed to them: ‘هذا نور من نوري’ “This is a Noor from Myazwj 

Noor. Its origin is Prophet-hood, and its branch is Imamate. As for the Prophet-hood, it is for 
Muhammadsaww, Myazwj servant, and Myazwj Rasoolsaww; and as for the Imamate, it is for 
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Aliasws, Myazwj Divine Authority and Myazwj Guardian, and had it not been for themas both, Iazwj 
would not have Created Myazwj creatures’’.13 

ما: املفيد، عن علي بن احلسن البصري، عن أمحد بن إبراهيم القمي،  عن حممد بن علي االمحر، عن نصر بن علي،  عن محيد، عن أنس  - 14
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول: كنت أان وعلي عن ميني العرش، نسبح هللا قبل أن خيلق آدم أبلفي عام،قال: 

Al Mufeed, from Ali Bin Al Hassan Al Basry, from Ahmad Bin Ibrahim Al Qummy, from Muhammad Bin Ali Al 
Ahmar, from Nasr Bin Ali, from Hameed, from Anas (fabricator) who said,  

‘I heard Rasool-Allahsaww saying: ‘Isaww and Aliasws were on the right of the Throne. Weasws 
glorified Allahazwj before Heazwj Created Adamas, by two thousand years.  

الطاهرين وأرحام املطهرات حىت انتهينا إىل صلب عبد املطلب، فقسمنا فلما خلق آدم جعلنا يف صلبه، مث نقلنا من صلب إىل صلب يف أصالب 
 قسمني: فجعل يف عبد هللا نصفا "، ويف أيب طالب نصفا "،

When Heazwj Created Adamas, Made usasws to be in hisas Sulb, then Transferred usasws from A 
clean Sulb to a clean Sulb, and clean wombs until weasws ended up to the Sulb of Abdul 
Muttalibasws. Weasws divided into two divisions – Heazwj Made half to be in Abdullahasws, and 
half to be in Abu Talibasws.  

لي وهذا علي، فأان وجعل النبوة والرسالة يف، وجعل الوصية والقضية يف علي، مث اختار لنا امسني اشتقهما من أمسائه: فاهلل احملمود وأان حممد، وهللا الع
 للنبوة والرسالة، وعلي للوصية والقضية. 

And Heazwj Made the Prophet-hood and the Messenger-ship to be in mesaww, and Made the 
successor-ship and the judgments to be in Aliasws. Then Heazwj Chose two names for usasws 
from Hisazwj Name. Allahazwj is ‘Al-Mahmoud’ (the most praised One), and Isaww am 
Muhammadsaww (praised one); and Allahazwj is ‘Al Ali’ (the most Exalted One), and this is 
Aliasws, (the exalted one). Thus, Isaww am for the Messenger-ship and Aliasws is for the 
successor-ship and the judgments’’.14 

نني عليهم السالم ما: الفحام، عن حممد بن أمحد اهلامشي، عن عيسى بن أمحد بن عيسى، عن أيب احلسن العسكري، عن آابئه، عن أمري املؤم - 15
 اي علي خلقين هللا تعاىل وأنت من نور هللا حني خلق آدم،  :قال: قال النيب صلى هللا عليه وآله

Al Faham, from Muhammad Bin Ahmad Al Hashimy, from isa Bin Ahmad Bin Isa,  

‘From Abu Al-Hassan Al-Askariasws, from hisasws forefathersasws, from Amir Al-Momineenasws 
having said: ‘The Prophetsaww said: ‘O Aliasws! Allahazwj the Exalted Created measws and youasws 
from Noor of Allahazwj when Heazwj Created Adamas.  

وأنت يف أيب طالب، ال تصلح النبوة إال يل، وال فأفرغ ذلك النور يف صلبه، فأفضى به إىل عبد املطلب، مث افرتق من عبد املطلب أان يف عبد هللا، 
 تصلح الوصية إال لك، فمن جحد وصيتك جحد نبويت، ومن جحد نبويت كبه هللا على منخريه يف النار. 
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That Noor was emptied into hisas Sulb. Isaww arrived to Abdul Muttalibasws. Then there was 
separation from Abdul Muttalibasws – Isaww into Abdullahasws, and youasws into Abu Talibasws. 
The Prophet-hood is not correct except for mesaww, nor is the successor-ship is correct 
except for youasws. So, the one who rejects mysaww Prophet-hood and one who rejects 
yourasws successor-ship, Allahazwj would Fling him upon his nostrils into the Fire’’.15 

ما: إبسناده عن أنس بن مالك قال: قلت للنيب صلى هللا عليه وآله: اي رسول هللا علي أخوك ؟ قال: نعم علي أخي، قلت: اي رسول هللا صف  - 16
 يل كيف علي أخوك ؟

By his chain, from Anas Bin Malik (enemy) who said,  

‘I said to the Prophetsaww, ‘O Rasool-Allahsaww! Is Aliasws yoursaww brother?’ Hesaww said: ‘Yes, 
Aliasws is mysaww brother’. I said, ‘O Rasool-Allahsaww! Describe to me how Aliasws can Aliasws be 
yoursaww brother?’  

 قال: إن هللا عز وجل خلق ماء " حتت العرش قبل أن خيلق آدم بثالثة آالف عام، وأسكنه يف لؤلؤة خضراء يف غامض علمه إىل أن خلق آدم،

Hesaww said: ‘Allahazwj Mighty and Majestic Created water beneath the Throne before Heazwj 
Created Adamas by three thousand years, and Settled it in a green pearl in the unfathomable 
of Hisazwj Knowledge, until Heazwj Created Adamas.  

إىل ظهر  رفلما خلق آدم نقل ذلك املاء من اللؤلؤة فأجراه يف صلب آدم، إىل أن قبضه هللا، مث نقله إىل صلب شيث، فلم يزل ذلك املاء ينتقل من ظه
 حىت صار يف عبد املطلب،

When Heazwj Created Adamas, Heazwj Transferred that water from the pearl and Flowed it into 
the Sulb of Adamas, until Allahazwj Captured himas (hisas soul). Then Heazwj Transferred it to 
the Sulb of Sheesas, and that water did not cease to be Transferred from a back to a back 
until it came to be in Abdul Muttalibasws.  

نصفني: فصار نصفه يف أيب عبد هللا بن عبد املطلب، ونصفه يف أيب طالب، فأان من نصف املاء وعلي من النصف اابخر فعلي  مث شقه هللا عزوجل
 أخي يف الدنيا واابخرة.

Then Allahazwj Mighty and Majestic Split it into two halves. Half of it came to be into mysaww 
fatheras Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws, and half of it into Abu Talibasws. So, Isaww am 
from half of the water and Aliasws is from the other half. Thus, Aliasws is mysaww brother in the 
world and in the Hereafter’. 

 مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وآله: )وهو الذي خلق من املاء بشرا " فجعله نسبا " وصهرا " وكان ربك قديرا "(.

Then Rasool-Allahsaww recited: And He it is Who Created a person from the water, so He 
Made for him relationships of lineage and marriage; and your Lord has always been 
Powerful [25:54]’’.16 
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ع: القطان، عن ابن زكراي، عن الربمكي، عن عبد هللا بن داهر، عن أبيه، عن حممد بن سنان، عن املفضل قال: قال يل أبو عبد هللا عليه  - 17
خللق ل خلق االسالم: اي مفضل أما علمت أن هللا تبارك وتعاىل بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو روح إىل االنبياء عليهم السالم وهم أرواح قب

 أبلفي عام ؟ قلت: بلى، 

Al Qatan, from Ibn Zakariya, from Al Bamakky, from Abdullah bin Dahir, from his father, from Muhammad Bin 
Sinan, from Al Mufazzal who said,  

‘Abu Abdullahasws said to me: ‘O Mufazzal! Do you not know that Allahazwj Blessed and 
Exalted Sent Rasool-Allahsaww while hesaww was a spirit, to the Prophetsas while theyas were 
spirits, before Heazwj Created the creatures by two thousand years?’ I said, ‘Yes’.  

 فقلت: بلى. قال: أما علمت أنه دعاهم إىل توحيد هللا وطاعته و اتباع أمره ووعدهم اجلنة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار ؟ 

Heasws said: ‘Do you not know that Heazwj Called themas to the Tawheed of Allahazwj and 
obeying Himazwj and following Hisazwj Commands, and Promised them the Paradise, upon 
that, and Promised the one who opposed, not answering to it and Denying it, the Fire?’ I 
said, ‘Yes’’.17 

ه من مع: إبسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله لعلي بن أيب طالب عليه السالم: ملا خلق هللا عز ذكره آدم ونفخ في - 18 
 روحه وأسجد له مالئكته وأسكنه جنته وزوجه حواء أمته 

By his chain from Ibn Masoud who said, ‘Rasool-Allahsaww said to Aliasws Bin Abu Talibasws: 
‘When Allahazwj, Mighty is Hisazwj Mention, Created Adamas and Blew into himas from Hisazwj 
Spirit, and Hisazwj Angels prostrated to himas, and Settled himas into Hisazwj Paradise along 
with hisas wife, Hisazwj maid.  

قي فرفع طرفه حنو العرش فإذا هو خبمسة سطور مكتوابت، قال آدم: اي رب من هؤالء ؟ قال هللا عز وجل له: هؤالء الذين إذا تشفع هبم إيل خل
 شفعتهم 

Heas raised hisas eyes towards the Throne, and there were five lines inscribed. Adamas said: 
‘O Lordazwj! Who are theyasws?’ Allahazwj Mighty and Majestic Said to himas: “Theyasws are 
those, whenever youas seek intercession through themasws to Myazwj creatures, theyasws will 
intercede”. 

 الثاين فأان العايل االعلى وهذا علي،  فقال آدم: اي رب بقدرهم عندك ما امسهم ؟ قال: أما االول فأان احملمود وهو حممد، و

Adamas said: ‘O Lordazwj! By theirasws worth in Yourazwj Presence, what are theirasws names?’ 
Heazwj Said: “As for the first, so Iazwj am ‘Al-Mahmoud’ (the most praised One) and hesaww is 
Muhammadsaww (the praised one); and the second, Iazwj am ‘Al Ali Al A’la’ (the most Exalted 
One), and this is Aliasws (the exalted one).  

 والثالث فأان الفاطر وهذه فاطمة، والرابع فأان احملسن وهذا حسن، واخلامس فأان ذو االحسان وهذا حسني، كل حيمد هللا عز وجل. 
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And the third, Iazwj am ‘Al Fatir’ (the Originator), and this is Fatimaasws, and the fourth, Iazwj 
am ‘Al Mohsin’ (the Benefactor), and this Hassanasws, and Iazwj am ‘Zul Ihsaan’ (The One with 
the Favours) and this is Husaynasws. All are praises of Allahazwj Mighty and Majestic!”’18 

ما: مجاعة، عن أيب املفضل، عن حممد بن على بن مهدي وغريه، عن حممد بن علي بن عمرو، عن أبيه، عن مجيل بن صاحل، عن أيب خالد  - 19
 واجلسد، مث إينالكابلي، عن ابن نباتة قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم: أال إين عبد هللا وأخو رسوله، وصديقه االول، قد صدقته وآدم بني الروح 

 صديقه األول يف امتكم حقا "، فنحن االولون و حنن اابخرون. 

A group, from Abu Al Mufazzal, from Muhammad Bin Ali Bin Mahdi and someone else, from Muhammad bin 
Ali Bin Amro, from his father, from Jameel Bin Salih, from Abu Khalad al Kabily, from Ibn Nubata who said,  

‘Amir Al-Momineenasws said: ‘Indeed! Iasws am a servant of Allahazwj and brother of Hisazwj 
Rasoolsaww, and the first to ratify himsaww. Adamas had ratified himsaww while heas was 
between the Spirit and the body, then Iasws ratified himasws first among your community, 
truly. Thus, weasws are the formers one, and weasws are the latter ones’’.19 

هللا فس: أيب، عن النضر، عن حيىي احلليب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد هللا عليه السالم: أول من سبق من الرسل إىل )بلى( رسول هللا صلى  - 20
 أنه كان أقرب اخللق إىل هللا تبارك وتعاىل. عليه وآله، وذلك 

My father, from Al Nazar, from Yahya Al halby, from Ibn Sinan who said,  

‘Abu Abdullahasws having said: ‘The first one from the Rasoolsas who preceded to say ‘Yes’, 
was Rasool-Allahsaww, and that is because hesaww is the closest of the people of Allahazwj 
Blessed and Exalted’’.20 

ع: الصائغ، عن أمحد اهلمداين، عن جعفر بن عبيدهللا، عن ابن حمبوب عن صاحل بن سهل، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن بعض قريش  - 21
 قال لرسول هللا صلى هللا عليه وآله: أبي شئ سبقت االنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخامتهم ؟ 

Al-Sa’ig, from Ahmad Al Hamdany, from Ja’far Bin Ubeydullah, from Ibn Mahboub from Salih Bin Sahl,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘One of the Quraysh said to Rasool-Allahsaww, ‘By which 
thing did yousaww precede the Prophetsas and are merited upon them, although yousaww were 
Sent at the end of themas and theiras last one?’ 

على أنفسهم: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى،  قال: إين كنت أول من أقر بريب جل جالله، وأول من أجاب، حيث أخذ هللا ميثاق النبيني، وأشهدهم
 فكنت أول نيب قال )بلى( فسبقتهم إىل االقرار ابهلل عزوجل.

Hesaww said: ‘Isaww was the first one to acknowledge mysaww Lordazwj, Majestic is Hisazwj 
Majesty, and the first one to answer when Allahazwj Took the Covenant of the Prophetsas, 
and Made them bear witness upon themselvesas: “Am I not your Lord?” They said, ‘Yes, we 
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testify’. [7:172]. So, Isaww was the first one to say, ‘Yes’, thus Isaww preceded them with the 
acceptance with Allahazwj Mighty and Majestic’’.21 

عليه السالم ع: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد الرمحن بن كثري، عن داود الرقي، عن أيب عبد هللا  - 22
 قال: ملا أراد هللا عزوجل أن خيلق اخللق خلقهم ونشرهم بني يديه، مث قال هلم: من ربكم ؟

Ibn Al Mutawakkal, from Al Himeyri, from Ahmad Bin Muhammad, from Ibn Mahboub, from Abdul Rahman 
Bin Kaseer, from Dawood Al Raqy,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘When Allahazwj Mighty and Majestic Wanted to Create 
the creatures, Heazwj Created them and Displayed them in front of Himazwj, then Said to 
them: “Who is your Lordazwj?” 

واالئمة صلوات هللا عليهم أمجعني، فقالوا: أنت ربنا، فحملهم العلم والدين، مث فأول من نطق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم 
 قال للمالئكة: هؤالء محلة ديين وعلمي وامنائي يف خلقي، وهم املسؤولون،

The first ones to speak were Rasool-Allahsaww and Amir Al-Momineenasws and the Imamsasws 
altogether. Theyasws said: ‘Youazwj are ourasws Lordazwj’. So, Heazwj Loaded them with the 
Knowledge and the Religion, then Said to the Angels: “Theyasws are the ones carrying Myazwj 
Religion, and Myazwj Knowledge, and Myazwj Entrustment among Myazwj creatures, and 
theyasws would be Questioned!” 

 مث قال لبين آدم: أقروا هلل ابلربوبية، وهلؤالء النفر ابلطاعة والوالية، فقالوا: نعم ربنا أقرران،

Then Heazwj Said to the children of Adamas: “Acknowledge to Allahazwj with the Lordship, and 
to these peopleasws with the obedience and the Wilayah!” They said, ‘Yes our Lordazwj, we 
accept’.  

ك آابؤان من قبل فقال هللا جل جالله للمالئكة: اشهدوا، فقالت املالئكة: شهدان على أن ال يقولوا غدا ": إان كنا عن هذا غافلني، أو يقولوا: إمنا أشر 
 وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون، اي داود االنبياء مؤكدة عليهم يف امليثاق. 

Allahazwj, Majestic is Hisazwj Majesty Said to the Angels: “Bear witness!’ The Angels said, ‘We 
bear witness’ – upon a stipulation that they will not be saying tomorrow: ‘We were 
oblivious of this’ [7:172], or they would be saying, ‘But rather, our fathers associated from 
before, and were an offspring from after them. Will You Destroy us due to the deeds of the 
wrong-doers?’ [7:173]. O Dawood! The Prophetsas were confirmed upon them during the 
Covenant’’.22 

عبد هللا عليه السالم قال: سئل رسول هللا صلى هللا ير: علي بن إمساعيل، عن حممد بن إمساعيل، عن سعدان، عن صاحل بن سهل، عن أيب  - 23
لى، فكنت عليه وآله أبي شئ سبقت ولد آدم ؟ قال: إين أول من أقر ببلى، إن هللا أخذ ميثاق النبيني وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم ؟ قالوا: ب

  .أول من أجاب

Ali Bin Ismail, from Muhammad Bin Ismail, from Sa’dan, from Salih Bin Sahl,  
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‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Rasool-Allahsaww was asked, ‘By which thing did yousaww 
precede the children of Adamas?’ Hesaww said: ‘Isaww was the first one to accept with (saying) 
‘Yes’. Allahazwj Took a Covenant of the Prophetsas and had them testify upon themselvesas: 
“Am I not your Lord?” They said, ‘Yes [7:172]. Isaww was the first one to answer’’.23 

 شى: عن زرارة قال: سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن قول هللا: )وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم( إىل )قالوا بلى( قال: كان حممد - 24
 عليه وآله السالم أول من قال بلى.

From Zurara who said,  

‘I asked Abu Abdullahasws about the Words of Allahazwj: And when your Lord Seized from the 
Children of Adam, their offspring from their foreheads – up to Hisazwj Words:  They said, 
‘Yes, we testify’.’ [7:172]. Heasws said: ‘Muhammadsaww was the first one to say, ‘Yes’’’.24 

لنبوة، فس: قال الصادق عليه السالم يف قوله تعاىل: )وإذ أخذ ربك من بين آدم( اابية، كان امليثاق مأخوذا " عليهم هلل ابلربوبية، ولرسوله اب - 25
  واالئمة ابالمامة،والمري املؤمنني

Al-Sadiqasws said regarding the Words of the Exalted: And when your Lord Seized from the 
Children of Adam, [7:172] – the Verse. The Covenant was Taken upon them for Allahazwj 
with the Lordship, and for Hisazwj Rasoolsaww with the Prophet-hood, and for Amir Al-
Momineenasws and the Imamsasws with the Imamate.  

تقولوا يوم القيامة فقال: ألست بربكم، وحممد نبيكم، وعلي إمامكم، واالئمة اهلادون أئمتكم ؟ فقالوا: بلى، فقال هللا: )أن تقولوا يوم القيامة( أي لئال 
 )إان كنا عن هذا غافلني(

Heazwj Said: “Am Iazwj not your Lordazwj, and Muhammadsaww your Prophetsaww, and Aliasws 
your Imamasws, and the Guiding Imamsasws, your Imamsasws?’ They said, ‘Yes’. Allahazwj Said: 
‘“Lest you should be saying on the Day of Judgment, - i.e., perhaps you will be saying on the 
Day of Qiyamah, ‘We were oblivious of this’ [7:172]. 

أفضلهم ابالسامي،  فأول ما أخذ هللا عز وجل امليثاق على االنبياء له ابلربوبية وهو قوله: )وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم( فذكر مجلة االنبياء مث أبرز
 فقال: )ومنك( اي حممد،

The first of what Allahazwj Mighty and Majestic Took the Covenant upon the Prophetsas was 
for Hisazwj Lordship, and it is Hisazwj Words: And when We Took from the Prophets, their 
Covenants [33:7]. Heazwj Mentioned the burdens of the Prophetsas, then Highlighted theiras 
most superior by the name. Heazwj Said: and from you, O Muhammadsaww. 

 أفضلهم، فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وآله النه أفضلهم )ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي( فهؤالء اخلمسة أفضل االنبياء، ورسول هللا

Rasool-Allahsaww preceded because hesaww was their superior, and from Noah and Ibrahim 
and Musa and Isa son of Maryam. These five are the best of the Prophetsas and Rasool-
Allahsaww is theiras superior.  
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مري املؤمنني، فقال: )وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا مث أخذ بعد ذلك ميثاق رسول هللا صلى هللا عليه وآله على االنبياء ابالميان به، وعلى أن ينصروا أ
ليه السالم، آتيتكم من كتاب وحكمة مث جائكم رسول مصدق ملا معكم( يعين رسول هللا صلى هللا عليه وآله )لتؤمنن به ولتنصرنه( يعين أمري املؤمنني ع

 ختربوا اممكم خبربه وخرب وليه واالئمة.

Then after that was the Covenant of Rasool-Allahsaww upon the Prophetsas with the belief in 
himsaww, and upon a stipulation that they would be helping Amir Al Momineenasws, so Heazwj 
Said: ‘And when Allah Took a Covenant of the Prophets: “When I have Given you from a 
Book and Wisdom – then a Rasool comes to you verifying to what is with you, you must 
believe in him – Meaning Rasool-Allahsaww, you must believe in him and you must help him” 
[3:81] – Meaning Amir-Al-Momineenasws, so inform youras respective communities of hisasws 
news, and the news of hisasws successorsasws and the Imamsasws’’.25 

ع: أيب، عن حممد العطار، عن االشعري، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان، عن أيب سعيد القماط، عن بكري قال: قال يل أبو عبد هللا  - 26
 عليه السالم: هل تدري ما كان احلجر ؟ قال: قلت ال، 

My father, from Muhammad Al Attar, from Al Ashary, from Musa Bin Umar, from Ibn Sinan, from Abu Saeed Al 
Qamat, from Bakeyr who said,  

‘Abu Abdullahasws said to me: ‘Do you know what was the (Black) Stone?’ I said, ‘No’.  

امليثاق من املالئكة له ابلربوبية وحملمد صلى هللا عليه وآله ابلنبوة ولعلي  ملالئكة عند هللا عزوجل، فلما أخذ هللاقال: كان ملكا " عظيما " من عظماء ا
 ابلوصية اصطكت فرائص املالئكة، وأول من أسرع إىل االقرار ذلك امللك، 

Heasws said: ‘It was a great Angel from the great Angels in the Presence of Allahazwj Mighty 
and Majestic. When Allahazwj Took the Covenant from the Angels for Himazwj with the 
Lordship, and for Muhammadsaww with the Prophet-hood, and for Aliasws with the successor-
ship, the limbs of the Angels trembled, and the first one from them who hastened to the 
acceptance was that Angel.  

، وعني انظره ومل يكن فيهم أشد حبا حملمد وآل حممد منه، فلذلك اختاره هللا عزوجل من بينهم، وألقمه امليثاق، فهو جيئ يوم القيامة وله لسان انطق،
 .وليشهد لكل من وافاه إىل ذلك املكان، وحفظ امليثاق 

There has never happened to be among them anyone more intense for his love of 
Muhammadsaww and the Progenyasws of Muhammad21aw than him, and due to that Allahazwj 
Chose him from between them, and Caused him to devour the Covenant, and he would be 
coming on the Day of Judgement, and for him would be a speaking tongue, and seeing eyes. 
He would be testifying for everyone who had been loyal to it at that place, and preserved 
the Covenant’’.26 

ما: املفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن حممد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن  - 27
صبته ، حممد، عن أبيه، عن جده عليهم السالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: ما قبض هللا نبيا " حىت أمره أن يوصي إىل عشريته من ع

 اوصي، فقلت: إىل من اي رب ؟  وأمرين أن
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Al Mufeed, from Ibn Qawlawiyah, from his father, from Sa’ad, from Ibn Isa, from Ibn Marouf, from Muhammad 
Bin Sinan, from Talha Bin Zayd,  

‘From Ja’farasws Bin Muhammadasws, from hisasws fatherasws, from hisasws grandfatherasws 
having said: ‘Rasool-Allahsaww said: ‘Allahazwj did not Capture (the soul of) any Prophetsaww 
until Heazwj Commanded him to bequeath to hisas own clan, its best one, and Commanded 
mesaww that Isaww bequeath’. Isaww said: ‘To whom, O Lordazwj?’  

اي حممد إىل ابن عمك علي بن أيب طالب، فإين قد أثبته يف الكتب السالفة، وكتبت فيها أنه وصيك، وعلى ذلك أخذت ميثاق اخلالئق فقال: أوص 
 ومواثيق أنبيائي ورسلي، أخذت مواثيقهم يل ابلربوبية، ولك اي حممد ابلنبوة، ولعلي بن أيب طالب ابلوالية. 

Heazwj Said: “Bequeath, O Muhammadsaww, to the sonasws of yoursaww uncleasws Aliasws Bin Abu 
Talibasws, for Iazwj Have Affirmed himasws in the previous Books, and have Written in it that 
heasws is yoursaww successorasws, and upon that Iazwj Took the Covenant of the creatures, and 
Covenants of Myazwj Prophetsas and Myazwj Rasoolsas. Iazwj Took theiras Covenants for Meazwj 
with the Lordship, and for yousaww, O Muhammadsaww, with the Prophet-hood, and for Aliasws 
Bin Abu Talibasws with the Wilayah’’.27 

 كا: أمحد بن إدريس، عن احلسني بن عبيدهللا، عن حممد بن عيسى، وحممد بن عبد هللا ، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن أيب عبد هللا عليه  - 28
لم تزل وحبري، ف بال بدن قبل أن أخلق مساوايت وأرضي وعرشي –يعين روحا "  –السالم قال: قال هللا تبارك وتعاىل: اي حممد إين خلقتك وعليا نورا " 

 هتللين ومتجدين، مث مجعت روحيكما فجعلتهما واحدة،

Ahmad Bin Idrees, from Al Husayn Bin Ubeydullah, from Muhammad Bin Isa, and Muhammad Bin Abdullah, 
from Ali Bin hadeed, from Marazam,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Allahazwj Blessed and Exalted Said: ‘O Muhammadsaww! 
Iazwj Created yousaww and Aliasws as Noor” – meaning soul without a body, “Before Iazwj 
Created Myazwj skies, and Myazwj earth, and Myazwj Throne, and Myazwj seas, and youasws both 
did not cease to sanctify Meazwj and glorifying Meazwj. Then Iazwj Gathered yourasws souls and 
Made these to be one.  

مث خلق فكانت متجدين وتقدسين وهتللين، مث قسمتها ثنتني، وقسمت الثنتني ثنتني، فصارت أربعة: حممد واحد، وعلي واحد، واحلسن واحلسني ثنتان، 
 بدن، مث مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا.هللا فاطمة من نور ابتدأها روحا " بال 

So, youasws were both praising Meazwj, and extolling Myazwj Holiness and sanctifying Meazwj”. 
Then Heazwj Divided it into two, and Divided the two as three, so it became three – 
Muhammadsaww one, and Aliasws one, and Al-Hassanasws and Al-Husaynasws two. Then Allahazwj 
Created (Syeda) Fatimaasws from Noor, Commencing it as a spirit without a body. Then Heazwj 
Wipes us with Hisazwj Right Hand, and Poured Hisazwj Noor into usasws’’.28 

كا: احلسني بن حممد، عن املعلى، عن عبد هللا بن إدريس، عن حممد بن سنان قال: كنت عند أيب جعفر الثاين عليه السالم فأجريت اختالف   - 29
 الشيعة، فقال: اي حممد إن هللا تبارك وتعاىل مل يزل متفردا بوحدانيته، مث خلق حممدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، 

Al Husayn Bin Muhammad, from Al Moalla, from Abdullah Bin Idrees, from Muhammad Bin Sinan who said,  
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‘I was in the presence of Abu Ja’farasws the 2nd, and there flowed the differing of the Shias. 
Heasws said: ‘O Muhammad! Allahazwj Blessed and Exalted did not cease to be Individual with 
Hisazwj Oneness. Then Heazwj Created Muhammadsaww, and Aliasws, and (Syeda) Fatimaasws. 
Theyasws remained for a thousand epochs.  

إال أن  مث خلق مجيع االشياء فأشهدهم خلقها ، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض امورها إليهم، فهم حيلون ما يشاؤون، وحيرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا
 يشاء هللا تبارك وتعاىل، 

Then Heazwj Created the entirety of the things, and Made themasws witness its creation, and 
Flowed theirasws obedience upon these, and Delegated its affair to themasws. Thus, theyasws 
are permitting whatever theyasws so desire, and are prohibiting whatever theyasws so desire, 
and theyasws will never desire except if Allahazwj Blessed and Exalted so Desires’.  

 مث قال: اي حممد هذه الداينة اليت من تقدمها مرق، ومن ختلف عنها حمق، ومن لزمها حلق، خذها إليك اي حممد.

Then heasws said: ‘O Muhammadsaww! This is the Religion which, one who precedes it would 
miss it, and one who stays behind from it would be obliterated, and one who necessitates it 
would preserve it. Take it to you, O Muhammad’’.29 

ما: مجاعة عن أيب املفضل، عن رجاء بن حيىي، عن داود بن القاسم، عن عبد هللا بن الفضل، عن هارون بن عيسى بن هبلول، عن بكار بن  - 30
قال رسول هللا صلى هللا  :لك ، عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جده أمري املؤمنني عليهم السالم قالحممد بن شعبة، عن أبيه، عن بكر بن عبد امل

من عليه وآله: اي علي خلق هللا الناس من أشجار شىت، وخلقين وأنت من شجرة واحدة، أان أصلها وأنت فرعها، فطوىب لعبد متسك أبصلها، وأكل 
 فرعها.

A group, from Abu Al Mufazzal, from Raja’a Bin Yahya,, from Dawood Bin Al Qasim, from Abdullah Bin Al Fazal, 
from Haroun Bin Isa Bin Bahloul, from Baka Bin Muhammad Bin Sha’ba, from his father, from Bakr Bin Abdul 
Malik,  

‘From Aliasws Bin Al-Husaynasws, from hisasws fatherasws, from hisasws grandfatherasws, from 
hisasws grandfatherasws Amir Al-Momineenasws having said: ‘Rasool-Allahsaww said: ‘O Aliasws! 
Allahazwj Created the people from various trees, and Created mesaww and youasws from one 
tree. Isaww am its root and youasws are its branch, therefore beatitude is for a servant who 
attaches with its root and eats from its branch’’.30 

، عن ما: مجاعة، عن أيب املفضل، عن عبد هللا بن إسحاق بن إبراهيم املدائين، عن عثمان بن عبد هللا، عن عبد هللا بن هليعة، عن أيب الزبري -  31
إىل علي عليه السالم  جابر بن عبد هللا قال: بينا النيب صلى هللا عليه وآله بعرفات، وعلي عليه السالم جتاهه وحنن معه، إذ أومأ النيب صلى هللا عليه وآله

يف كفي، فأخذ بكفه، فقال: اي علي خلقت أان وأنت من شجرة أان أصلها،  –يعين كفك  –فقال: ادن مين اي علي، فدان منه، فقال: ضع مخسك 
 وأنت فرعها، واحلسن واحلسني أغصاهنا، فمن تعلق بغصن من أغصاهنا أدخله هللا اجلنة.

A group, from Abu Al Mufazzal, from Abdullah Bin Is’haq Bin Ibrahim Al Madainy, from Usman Bin Abdullah, 
from Abdullah Bin Lahiya, from Abu Al Zubeyr, from Jabir Bin Abdullah who said,  
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‘While the Prophetsaww was at Arafat, and Aliasws was facing himsaww and we were with 
himsaww, when the Prophetsaww gestured to Aliasws and said: ‘Come near mesaww, O Aliasws!’ So, 
heasws went near himsaww. Hesaww said: ‘Place yourasws five – meaning yourasws palm, in mysaww 
palm. Hesaww grabbed hisasws palm. Hesaww said: ‘O Aliasws! Isaww and youasws are Created from 
one tree. Isaww am its root and youasws are its branch, and Al-Hassanasws and Al-Husaynasws are 
its twigs, so the one who attaches with a twig from its twigs, Allahazwj would Enter him into 
the Paradise’’.31 

ما: الغضائري، عن علي بن حممد العلوي، عن احلسن بن علي بن صاحل، عن الكليين، عن علي بن حممد، عن إسحاق بن إمساعيل  - 32
له النيسابوري، عن الصادق عليه السالم عن آابئه عليهم السالم، عن احلسن بن علي عليه السالم قال: مسعت جدي رسول هللا صلى هللا عليه وآ

 .ور هللا عزوجل، وخلق أهل بييت من نوري، وخلق حمبيهم من نورهم، وسائر اخللق يف النار يقول: خلقت من ن

Al Ghazairy, from Ali Bin Muhammad Al Alawy, from Al Hassan Bin Ali Bin Salih, from Al Kulayni, from Ali Bin 
Muhammad, from Is’haq Bin Ismail Al Naysaboury,  

‘From Al-Sadiqasws, from hisasws forefathersasws, from Al-Hassanasws Bin Aliasws having said: 
‘Iasws heard myasws grandfathersaww Rasool-Allahsaww saying: ‘Isaww am Created from the Noor 
of Allahazwj Mighty and Majestic, and the Peopleasws of mysaww Household are created from 
mysaww Noor, and the ones who love themasws are created from theirasws Noor, and the rest 
of the people are in the Fire’’.32 

محد بن حممد بن زايد العطار، ما: الغضائري، عن علي بن حممد العلوي، عن عبد هللا بن حممد، عن احلسني، عن أيب عبد هللا بن أسباط، عن أ - 33
ى هللا عن حممد بن مروان الغزال، عن عبيد بن حيىي، عن حيىي بن عبد هللا بن احلسن، عن جده احلسن بن علي عليه السالم قال: قال رسول هللا صل

فيها طينة خلقنا هللا عزوجل منها، وخلق الثلج، وأطيب من املسك،  عليه وآله: إن يف الفردوس لعينا " أحلى من الشهد، وألني من الزبد، وأبرد من
 شيعتنا منها، 

Al Ghazairy, from Ali Bin Muhammad Al Alawy, from Abdullah Bin Muhammad, from Al Husayn, from Abu 
Abdullah Bin Asbat, from Ahmad Bin Muhammad Bin Ziyad al Atar, from Muhammad Bin Marwan Al Ghazal, 
from Ubeyd Bin Yahya, from Yahya Bin Abdullah Bin Al Hassan, from his grandfather,  

‘Al-Husaynasws Bin Aliasws having said: ‘Rasool-Allahsaww said: ‘In Al-Firdows (Paradise) there is 
a spring sweeter than the honey, and softer than the butter, and colder than the snow, and 
more aromatic than the musk. In it there is clay Allahazwj Mighty and Majestic Created usasws 
from it, and Created ourasws Shias from it.  

 ه السالم.فمن مل يكن من تلك الطينة فليس منا وال من شيعتنا، وهي امليثاق الذي أخذ هللا عز وجل على والية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب علي

So, the one who does not happen to be from that clay, he isn’t from usasws nor from ourasws 
Shias, and it is the Covenant which Allahazwj Mighty and Majestic Took upon the Wilayah of 
Amir Al-Momineen Aliasws Bin Abu Talibasws’’.33 

دري قال: كنا جلوسا " مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال: اي رسول كتاب فضائل الشيعة إبسناده عن أيب سعيد اخل   -  34
 هللا أخربين عن قول هللا عزوجل البليس: )أستكربت أم كنت من العالني( فمن هم اي رسول هللا ؟ الذين هم أعلى من املالئكة ؟
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The book ‘Fazail Al Shia’, by its chain from Abu Saeed Al Khudry who said,  

‘We were seated with Rasool-Allahsaww, when a man came and said, ‘O Rasool-Allahsaww! 
Inform me about the Words of Allahazwj Mighty and Majestic to Ibleesla: Were you arrogant 
or were you from the exalted ones?” [38:75]. So, who are they, O Rasool-Allahsaww, those 
who are more exalted than the Angels.’  

هللا  ن خيلقفقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: أان وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني، كنا يف سرادق العرش نسبح هللا وتسبح املالئكة بتسبيحنا قبل أ
نه أىب أن عزوجل آدم أبلفي عام، فلما خلق هللا عز وجل آدم أمر املالئكة أن يسجدوا له، ومل أيمران ابلسجود، فسجدت املالئكة كلهم إال إبليس فإ

 يسجد، 

Rasool-Allahsaww said: ‘Isaww, and Aliasws, and (Syeda) Fatimaasws, and Al-Hassanasws and Al-
Husaynasws. Weasws in the Pavilions of the Throne Glorifying Allahazwj. The Angels had been 
Glorifying by ourasws Glorification for two thousand years before Allahazwj created Adamas. 
When Allahazwj Mighty and Majestic Created Adamas, Heazwj Commanded the Angels that 
they should do Sajdah to himas, and did not Command them for the Sajdah except for ourasws 
sake. All of the Angels did Sajdah except for Ibleesla, for hela refused to do Sajdah. 

 اؤهم يف سرادق العرش.من العالني( أي من هؤالء اخلمس املكتوب أمس فقال هللا تبارك وتعاىل: )أستكربت أم كنت

Therefore Allahazwj Blessed and Exalted Said: Were you arrogant or were you from the 
exalted ones?” [38:75], i.e., those five whose names are Inscribed in the Pavilions of the 
Throne”.34 

ير: ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن بشر بن أيب عقبة، عن أيب جعفر وأيب عبد هللا عليهما السالم قال: إن هللا خلق حممدا من طينة من  - 35
ة أمري جوهرة حتت العرش، وإنه كان لطينته نضح، فجبل طينة أمري املؤمنني عليه السالم من نضح طينة رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وكان لطين

 ؤمنني عليه السالم نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمري املؤمنني عليه السالم، امل

Ibn Isa, from Ibn Mahboub, from Bashr Bin Abu Uqba,  

‘From Abu Ja’farasws and Abu Abdullahasws having said: ‘Allahazwj Created Muhammadsaww 
from clay from essence beneath the Throne, and for its clay was dough. The clay of Amir Al-
Momineenasws was kneaded from dough of the clay of Rasool-Allahsaww, and for the clay of 
Amir Al-Momineenasws there was dough, and ourasws clay was kneaded from the dough of 
the clay of Amir Al-Momineenasws.   

وهم خري لنا، وكان لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا، فقلوهبم حتن إلينا ، وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، وحنن خري هلم، 
 ورسول هللا صلى هللا عليه وآله لنا خري وحنن له خري.

And there was dough for ourasws clay, and the clay of ourasws Shias was kneaded from the 
dough of ourasws clay. Their hearts incline towards usasws, and ourasws hearts are kinder upon 
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them than the kindness of the parent to the child, and weasws are good to them, and they 
are good to usasws, and Rasool-Allahsaww is good to usasws and weasws are good to himsaww’’.35 

ير: حممد بن محاد، عن أخيه أمحد، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أبيه، عن أيب احلسن االول عليه السالم قال: مسعته يقول: خلق هللا  - 36
 ليوم الذي أخذ هللا ميثاقهم، االنبياء واالوصياء يوم اجلمعة، وهو ا

Muhammad Bin Hamad, from his brother Ahmad, from Ibrahim Bin Abdul Hameed, from his father,  

‘From Abu Al-Hassanasws the 1st, he (the narrator) said, ‘I heard himasws saying: ‘Allahazwj 
Created the Prophetsas and the successorsas on the day of Friday, and it is the day Allahazwj 
Took their Covenant’.  

 وقال: خلقنا حنن وشيعتنا من طينة خمزونة ال يشذ منها شاذ إىل يوم القيامة.

And heasws said: ‘Weasws and ourasws Shias are created from treasured clay, there being no 
deviator will deviate from it up to the Day of Qiyamah’’.36 

ير: امحد بن موسى، عن احلسن بن موسى، عن علي بن حسان، عن عبد الرمحن بن كثري، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن هللا عز وجل  - 37
 خلق حممدا وعرتته من طينة العرش فال ينقص منهم واحد، وال يزيد منهم واحد.

Ahmad Bin Musa, from Al Hassan Bin Musa, from Ali Bin Hasan, from Abdul Rahman Bin Kaseer,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Allahazwj Mighty and Majestic Created Muhammadsaww 
and hisasws Familyasws from the clay of the Throne, therefore, nor one from them would be 
reduce, nor would anyone be increased from them’’.37 

ابن احلجاج قال: إن هللا تبارك وتعاىل خلق حممدا " وآل  ير: بعض أصحابنا، عن حممد بن احلسني، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الرمحن - 38
 حممد من طينة عليني، وخلق قلوهبم من طينة فوق ذلك. اخلرب.

(P.s. – This is not a Hadeeth)38 

ك: العطار، عن أبيه، عن االشعري، عن ابن أيب اخلطاب، عن أيب سعيد الغضنفري ، عن عمرو بن اثبت، عن أيب محزة قال: مسعت علي بن  - 39
اء نوره ، يعبدونه قبل خلق احلسني عليهما السالم يقول: إن هللا عز وجل خلق حممدا " وعليا " واالئمة االحد عشر من نور عظمته أرواحا " يف ضي

 اخللق، يسبحون هللا عز وجل ويقدسونه، وهم االئمة اهلادية من آل حممد صلوات هللا عليهم أمجعني.

Al Atar, from his father, from Al Ashary, from Ibn Abu Al Khatab, from Abu Saeed Al Gazanfary, from Amro Bin 
Sabit, from Abu Hamza who said,  

‘I heard Aliasws Bin Al-Husaynasws saying: ‘Allahazwj Mighty and Majestic Created 
Muhammadsaww and Aliasws and the eleven Imamsasws from the Noor of Hisazwj Magnificence 
as spirits in the illumination of Hisazwj Noor, worshipping Himazwj before the creation of the 
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creatures, glorifying Allahazwj Mighty and Majestic and sanctifying Himazwj, and theyasws are 
the Guiding Imamsasws from the Progenyasws of Muhammadsaww’’.39 

ك: ابن إدريس، عن أبيه، عن حممد بن احلسني بن زيد، عن احلسن بن موسى، عن علي بن مساعة، عن علي بن احلسن بن رابط، عن أبيه،  - 40
نا، فقيل عن املفضل، قال: قال الصادق عليه السالم: إن هللا تبارك وتعاىل خلق أربعة عشر نورا " قبل خلق اخللق أبربعة عشر ألف عام، فهي أرواح

 اي ابن رسول هللا ومن االربعة عشر ؟ له: 

Ibn Idrees, from his father, from Muhammad Bin Al Husayn Bin Zayd, from Al hassan Bin Musa, from Ali Bin 
Sama’at, from Ali Bin Al Hassan Bin Rabat, from Al Mufazzal who said,  

‘Al-Sadiqasws said: ‘Allahazwj Blessed and Exalted Created fourteen Noors before the creation 
of the creatures by fourteen thousand years, so these are ourasws souls’. It was said to 
himasws, ‘O sonasws of Rasool-Allahsaww! And who are the fourteen?’  

سني واالئمة من ولد احلسني، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال، ويطهر االرض من كل جور فقال: حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحل
 وظلم.

Heasws said: ‘Muhammadsaww, and Aliasws, and (Syeda) Fatimaasws, and Al-Hassanasws, and Al-
Husaynasws, and the Imamsasws from the sonsasws of Al-Husaynasws, the last of themasws being 
Al-Qaimasws who will rise after hisasws Occultation and will kill Al-Dajjalla, and cleanse the 
earth from all tyranny and injustice’’.40 

ال  من رايض اجلنان لفضل هللا بن حممود الفارسي إبسناده إىل جابر اجلعفي، عن أيب جعفر عليه السالم قال: اي جابر كان هللا وال شئ غريه، - 41
 معلوم وال جمهول، فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق حممدا صلى هللا عليه وآله، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، 

From (the book) ‘Riyaz Al Janan’ of Fazlullah Bin Mahmoud Al Farsy, by his chain to Jabir Al Jufy,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘O Jabir! Allahazwj Existed and there was nothing apart from 
Himazwj, neither known or unknown. The first of what Heazwj Commenced with from Hisazwj 
creation is that Heazwj Created Muhammadsaww, and Created usasws the Peopleasws of the 
Household with himsaww from the Noor of Hisazwj Magnificence.  

 .وال مشس وال قمرفأوقفنا أظلة خضراء بني يديه، حيث ال مساء وال أرض وال مكان، وال ليل وال هنار، 

Weasws paused as green shadows in front of Himazwj when there was neither a sky, nor earth, 
nor place, nor night, nor day, nor sun nor moon’’.41 

يدي الرمحن قبل أن خيلق عرشه أبربعة عشر وروى أمحد بن حنبل إبسناده عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله إنه قال: كنت أان وعلي نورا بني  - 42 
 ألف عام.

It is reported by Ahmad Bin Hanbal, by his chain,  
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‘From Rasool-Allahsaww having said: ‘Isaww and Aliasws were both Noor in front of the 
Beneficent before Heazwj Created Hisazwj Throne, by four thousand years’’.42 

مث خلق وعن جابر بن عبد هللا قال: قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله: أول شئ خلق هللا تعاىل ما هو ؟ فقال: نور نبيك اي جابر، خلقه هللا  - 43
 منه كل خري.

And from Jabir Bin Abdullah who said,  

‘I said to Rasool-Allahsaww, ‘The first thing Allahazwj the Exalted Created, what is it?’ Hesaww 
said: ‘Noor of your Prophetsaww, O Jabir! Allahazwj Created himsaww, then Created all good 
from himsaww’’.43 

 ابتدعه من نوره، واشتقه من جالل عظمته.وعن جابر أيضا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: أول ما خلق هللا نوري،  - 44

And from Jabir as well having said,  

‘Rasool-Allahsaww said: ‘The first of what Allahazwj Created was mysaww Noor. Heazwj 
Commenced it from Hisazwj Noor, and Derived it from the Majesty of Hisazwj Magnificence’’.44 

كا: علي بن حممد، عن سهل بن زايد، عن حممد بن علي بن إبراهيم، عن علي ابن محاد، عن املفضل قال: قلت اليب عبد هللا عليه السالم:    - 45
 كيف كنتم حيث كنتم يف االظلة ؟ 

Ali Bin Muhammad, from sahl Bin Ziyad, from Muhammad Bin Ali Bin Ibrahim, from Ali Ibn Ahmad, from Al 
Mufazzal who said,  

‘I said to Abu Abdullahasws, ‘How were youasws when youasws were in the shadows?’  

بدا له فقال: اي مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غريان يف ظلة خضراء، نسبحه ونقدسه و هنلله ومنجده، وما من ملك مقرب والذي روح غريان حىت 
 فخلق ما شاء كيف شاء من املالئكة وغريهم، مث أهنى  علم ذلك إلينا.يف خلق االشياء، 

Heasws said: ‘O Mufazzal! Weasws were with ourasws Lordazwj. There wasn’t anyone with Himazwj 
apart from usasws in the green shade. Weasws glorified Himazwj and extolled Hisazwj Holiness, 
and sanctified Himazwj and praised Himazwj, and there was neither an Angel of Proximity nor 
anyone with a soul apart from usasws, until Heazwj Began it in the creation of the things. So, 
Heazwj Created whatever Heazwj so Desired from the Angels and others, then Concluded the 
knowledge of that with usasws’’.45 

 كا: امحد بن إدريس، عن احلسني بن عبد هللا الصغري. عن حممد بن إبراهيم اجلعفري، عن أمحد بن علي بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن علي  - 46
عبد هللا عليه السالم قال: إن هللا كان إذ ال كان، فخلق الكان واملكان، وخلق نور االنوار الذي نورت منه االنوار، بن أيب طالب عليه السالم، عن أيب 

 وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه االنوار، وهو النور الذي خلق منه حممدا " وعليا "، 
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Ahmad Bin Idrees, from Al Husayn Bin Abdullah Al Sagheer, from Muhammad Bin Ibrahim Al Ja’fary, from 
Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Umar,  

‘Son of Aliasws Bin Abu Talibasws, from Abu Abdullahasws having said: ‘Allahazwj Existed when 
there was no other existence. Heazwj Created the existence (beings), and the space, and 
Created the Noor of the lights from which the lights are illuminated, and Made to flow into 
it from Hisazwj Own Noor from which the lights lit up, and it is the Noor from which were 
created Muhammadsaww and Aliasws.  

هللا وأيب طالب  فلم يزاال نورين أولني إذ ال شئ كون قبلهما، فلم يزاال جيراين طاهرين مطهرين يف االصالب الطاهرة حىت افرتقا يف أطهر طاهرين يف عبد
 .عليهما السالم

Theyasws did not cease to be two former Noors when there was nothing existing before the 
two of themasws. Thus, they bothasws did not cease to flow as clean, having been Cleaned, 
into the clean Sulbs, until they bothasws separated in the cleanest of the two clean (lineages), 
in Abdullahasws and Abu Talibasws’’.46 

كا: أمحد بن إدريس، عن احلسني بن عبد هللا، عن حممد بن عبد هللا، عن حممد بن سنان، عن املفضل، عن جابر بن يزيد قال: قال يل أبو   -  47
 جعفر عليه السالم: اي جابر إن هللا أول ما خلق خلق حممدا " وعرتته اهلداة املهتدين، فكانوا أشباح نور بني يدي هللا، 

Ahmad Bin Idrees, from Al Husayn Bin Abdullah, from Muhammad Bin Abdullah, from Muhammad Bin Sinan, 
from Al Mufazzal, from Jabir Bin Yazeed who said,  

‘Abu Ja’farasws said to me: ‘O Jabir! Allahazwj, the first of what Heazwj Created, created 
Muhammadsaww and hissaww familyasws, the Guided Guides. Theyasws were apparitions of Noor 
in front of Allahazwj’.  

فبه كان يعبد هللا وعرتته، ولذلك خلقهم قلت: وما االشباح ؟ قال: ظل النور، أبدان نورانية بال أرواح، وكان مؤيدا " بروح واحد  وهي روح القدس، 
 فياء، يعبدون هللا ابلصالة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل، ويصلون الصلوات، وحيجون ويصومون.حلماء علماء بررة أص

I said, ‘And what are the apparitions?’ Heasws said: ‘Shades of Noor, bodies of luminosity 
without souls, and theyasws were aided by one Spirit and it is the Holy Spirit. By it, hesaww and 
hissaww familyasws were worshipping Allahazwj, and for that Heazwj Created themasws as 
forbearing, knowledgeable, righteous elites worshipping Allahazwj with the Salat, and the 
Fasting, and the Sajdah, and the glorification, and the sanctification, and theyasws are 
sending the Salawat, and were performing Hajj and Fasting’’.47 

(The following report is from the Jewish Rabbi, and the historian of Israelite history and Ibn 
Abbas) 

رواة هلذا اقول: قال الشيخ أبو احلسن البكري استاد الشهيد الثاين قدس هللا روحهما يف كتابه املسمى بكتاب االنوار: حدثنا أشياخنا وأسالفنا ال - 48
 عليه وآله احلديث عن أيب عمر االنصاري سألت عن كعب االحبار ووهب بن منبه وابن عباس قالوا مجيعا ": ملا أراد هللا أن خيلق حممدا " صلى هللا

واله مازخرفت قال ملالئكته: إين اريد أن أخلق خلقا " أفضله واشرفه على اخلالئق أمجعني، وأجعله سيد االولني واالخرين، واشفعه فيهم يوم الدين، فل

                                                           
46 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 46 
47 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 47 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 30 of 208 

اعرتاض العبيد على موالهم ؟ ! مسعنا  اجلنان، وال سعرت النريان، فاعرفوا حمله، وأكرموه لكراميت، وعظموه لعظميت،  فقالت املالئكة: إهلنا وسيدان وما
موضع ضرحيه، وقضى أن  وأطعنا، فعند ذلك أمر هللا تعاىل جربئيل  ومالئكة الصفيح االعلى ومحلة العرش فقبضوا تربة رسول هللا صلى هللا عليه وآله من

قبضة طاهرة  مل ميش عليها قدم مشت إىل املعاصي، فعرج هبا خيلقه من الرتاب، ومييته يف الرتاب، وحيشره على الرتاب، فقبضوا من تربة نفسه الطاهرة 
تشرق االمني جربئيل فغمسها يف عني السلسبيل، حىت نقيت كالدرة البيضاء، فكانت تغمس كل يوم يف هنر من أهنار اجلنة، وتعرض على املالئكة، ف

وف املالئكة، فإذا نظروا إليها قالوا: اهلنا وسيدان إن أمرتنا ابلسجود أنوارها فتستقبلها املالئكة ابلتحية واالكرام، وكان يطوف هبا جربئيل يف صف
، سجدان، فقد اعرتفت املالئكة بفضله وشرفه قبل خلق آدم عليه السالم، وملا خلق هللا آدم عليه السالم مسع يف ظهره نشيشا "  كنشيش الطري

هذا تسبيح حممد العريب، سيد االولني واالخرين، فالسعادة ملن تبعه وأطاعه، والشقاء وتسبيحا " وتقديسا "، فقال آدم: اي رب وما هذا ؟ فقال: اي آدم 
آدم عليه ملن خالفه ، فخذ اي آدم بعهدي، وال تودعه إال االصالب الطاهرة من الرجال، واالرحام من النساء الطاهرات الطيبات العفيفات ، مث قال 

ونورا " وهباء ووقارا "، وكان نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف غرة آدم كالشمس يف دوران قبة الفلك،  السالم: اي رب لقد زدتين هبذا املولود شرفا "
واء أمرها أن أو كالقمر يف الليلة املظلمة، وقد أانرت منه السماوات واالرض والسرادقات والعرش والكرسي، وكان آدم عليه السالم إذا أراد أن يغشى ح

ول هلا: هللا يرزقك هذا النور، وخيصك به، فهو وديعة هللا وميثاقه، فال يزال نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف غرة آدم عليه تتطيب وتتطهر، ويق
 ما خلق نور حبيبه حممد صلى هللا عليه وآله قبل السالم. فروي  عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم قال: كان هللا وال شئ معه، فأول

فلما خلق هللا خلق املاء والعرش والكرسي والسماوات واالرض و اللوح والقلم واجلنة والنار واملالئكة وآدم وحواء أبربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام، 
ر إليه ويقول: اي عبدي تعاىل نور نبينا حممد صلى هللا عليه وآله بقي ألف عام بني يدي هللا عز وجل واقفا " يسبحه وحيمده، واحلق تبارك وتعاىل ينظ

تفع أنت املراد واملريد، وأنت خرييت من خلقي، وعزيت وجاليل لوالك ما خلقت االفالك، من أحبك أحببته، ومن أبغضك أبغضته، فتالال نوره وار 
مث حجاب اجلربوت، مث شعاعه، فخلق هللا منه اثين عشر حجااب " أوهلا حجاب، القدرة، مث حجاب العظمة، مث حجاب العزة، مث حجاب اهليبة، 

عاىل حجاب الرمحة، مث حجاب النبوة، مث حجاب الكربايء، مث حجاب املنزلة مث حجاب الرفعة، مث حجاب السعادة، مث حجاب الشفاعة، مث إن هللا ت
لك اثىن عشر ألف عام، مث أمر نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله أن يدخل يف حجاب القدرة فدخل وهو يقول: )سبحان العلي االعلى( وبقي على ذ

أمره أن يدخل يف حجاب العظمة فدخل وهو يقول: )سبحان عامل السر وأخفى( أحد عشر ألف عام، مث دخل يف حجاب العزة وهو يقول: )سبحان 
يف حجاب اجلربوت امللك املنان( عشرة آالف عام، مث دخل يف حجاب اهليبة وهو يقول: )سبحان من هو غين ال يفتقر( تسعة آالف عام، مث دخل 

ل وهو يقول: )سبحان الكرمي االكرم( مثانية آالف عام، مث دخل يف حجاب الرمحة وهو يقول: )سبحان رب العرش العظيم( سبعة آالف عام، مث دخ
لعظيم يف حجاب النبوة وهو يقول: )سبحان ربك رب العزة عما يصفون( ستة آالف عام، مث دخل يف حجاب الكربايء و هو يقول: )سبحان ا

 االعظم( مخسة آالف عام، مث دخل يف حجاب املنزلة وهو يقول: )سبحان العليم الكرمي( أربعة آالف عام، مث دخل يف حجاب الرفعة وهو يقول:
يف  )سبحان ذى امللك وامللكوت( ثالثة آالف عام، مث دخل يف حجاب السعادة وهو يقول: )سبحان من يزيل االشياء وال يزول( ألفي عام، مث دخل

قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم: مث إن هللا تعاىل خلق من  حجاب الشفاعة وهو يقول: )سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم( ألف عام
ه وآله: أنزل يف حبر العز نور حممد صلى هللا عليه وآله عشرين حبرا " من نور، يف كل حبر علوم ال يعلمها إال هللا تعاىل، مث قال لنور حممد صلى هللا علي

قى، مث يف حبر اخلشية، فنزل، مث يف حبر الصرب، مث يف حبر اخلشوع، مث يف حبر التواضع، مث يف حبر الرضا، مث يف حبر الوفاء، مث يف حبر احللم، مث يف حبر الت
يانة، مث يف حبر احلياء، حىت تقلب يف عشرين حبرا "، فلما خرج من مث يف حبر االانبة، مث يف حبر العمل، مث يف حبر املزيد، مث يف حبر اهلدى، مث يف حبر الص

قام فقطرت منه آخر االحبر قال هللا تعاىل: اي حبييب واي سيد رسلي، واي أول خملوقايت واي آخر رسلي أنت الشفيع يوم احملشر، فخر النور ساجدا "، مث 
 تعاىل من كل قطرة من نوره نبيا " من االنبياء، فلما تكاملت االنوار صارت تطوف قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة، فخلق هللا

هل، حول نور حممد صلى هللا عليه وآله كما تطوف احلجاج حول بيت هللا احلرام، وهم يسبحون هللا وحيمدونه ويقولون: )سبحان من هو عامل ال جي
تقر( فناداهم هللا تعاىل: تعرفون من أان ؟ فسبق نور حممد صلى هللا عليه وآله قبل االنوار سبحان من هو حليم ال يعجل، سبحان من هو غين ال يف

، وخري واندى: )أنت هللا الذي ال إله إال أنت، وحدك ال شريك لك، رب االرابب، وملك امللوك( فإذا ابلنداء من قبل احلق: أنت صفيي، وأنت حبييب
ق من نور حممد صلى هللا عليه وآله جوهرة، وقسمها قسمني، فنظر إىل القسم االول بعني اهليبة فصار ماء خلقي، امتك خري امة اخرجت للناس، مث خل

لوح، عذاب، ونظر إىل القسم الثاين بعني الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه املاء، فخلق الكرسي من نور العرش، وخلق من نور الكرسي ال
له: اكتب توحيدي، فبقي القلم ألف عام سكران من كالم هللا تعاىل، فلما أفاق قال: اكتب، قال: اي رب وما أكتب وخلق من نور اللوح القلم، وقال 

ر، سبحان ؟ قال: اكتب: )الإله إال هللا، حممد رسول هللا( فلما مسع القلم اسم حممد صلى هللا عليه وآله خر ساجدا "، وقال: سبحان الواحد القها
فع رأسه من السجود وكتب: )ال إله إال هللا، حممد رسول هللا( مث قال: اي رب ومن حممد الذي قرنت امسه ابمسك وذكره بذكرك ؟ العظيم االعظم، مث ر 
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وسراج منري، وشفيع وحبيب، فعند ذلك انشق القلم من  قال هللا تعاىل له: اي قلم فلواله ما خلقتك، وال خلقت خلقي إال الجله، فهو بشري ونذير،
ل هذا ر حممد صلى هللا عليه وآله، مث قال القلم: السالم عليك اي رسول هللا، فقال هللا تعاىل: وعليك السالم مين ورمحة هللا وبركاته، فألجحالوة ذك

حممد وآل  صار السالم سنة، والرد فريضة، مث قال هللا تعاىل: اكتب قضائي وقدري، وما أان خالقه إىل يوم القيامة، مث خلق هللا مالئكة يصلون على
واجلاللة، والسخاء، حممد، ويستغفرون المته إىل يوم القيامة، مث خلق هللا تعاىل من نور حممد صلى هللا عليه وآله اجلنة، وزينها أبربعة أشياء: التعظيم، 

ات، ومن زبدها االرضني، فلما خلق هللا واالمانة، وجعلها الوليائه وأهل طاعته، مث نظر إىل ابقي اجلوهرة بعني اهليبة فذابت، فخلق من دخاهنا السماو 
االرض، مث تبارك وتعاىل االرض صارت متوج أبهلها كالسفينة، فخلق هللا اجلبال فأرساها  هبا، مث خلق ملكا " من أعظم ما يكون يف القوة فدخل حتت 

قرار فخلق هلا ثورا " عظيما " مل يقدر أحد ينظر إليه  مل يكن لقدمي امللك قرار فخلق هللا صخرة عظيمة وجعلها حتت قدمي امللك، مث مل يكن للصخرة
لها لعظم خلقته وبريق عيونه، حىت لو وضعت البحار كلها يف إحدى منخريه ما كانت إال كخردلة ملقاة يف أرض فالة، فدخل الثور حتت الصخرة ومح

له حوات " عظيما "، واسم ذلك احلوت به موت. فدخل احلوت حتت  على ظهره وقرونه، واسم ذلك الثور هلوات، مث مل يكن لذلك الثور قرار فخلق هللا
والصخرة على الثور، والثور على احلوت، واحلوت  قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر احلوت فاالرض كلها على كاهل امللك، وامللك على الصخرة،

ق عما حتت الظلمة، مث خلق هللا تعاىل العرش من ضياءين: أحدمها الفضل والثاين على املاء، واملاء على اهلواء، واهلواء على الظلمة، مث انقطع علم اخلالئ
علم الرضا، العدل، مث أمر الضياءين فانتفسا بنفسني، فخلق منهما أربعة أشياء: العقل واحللم والعلم والسخاء، مث خلق من العقل اخلوف، وخلق من ال

ه االشياء يف طينة حممد صلى هللا عليه وآله، مث خلق من بعدهم أرواح املؤمنني من امة حممد صلى ومن احللم املودة، ومن السخاء احملبة، مث عجن هذ
ا تكاملت االنوار هللا عليه وآله، مث خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظالم وسائر املالئكة من نور حممد صلى هللا عليه وآله، فلم

الثة وسبعني ألف عام، مث انتقل نوره إىل اجلنة فبقي سبعني ألف عام، مث انتقل إىل سدرة املنتهى فبقي سبعني ألف عام، سكن نور حممد حتت العرش ث
ية، مث مث إىل السماء الثان مث انتقل نوره إىل السماء السابعة، مث إىل السماء السادسة، مث إىل السماء اخلامسة، مث إىل السماء الرابعة، مث إىل السماء الثالثة،

ىل االرض ويقبض منها إىل السماء الدنيا، فبقي نوره يف السماء الدنيا إىل أن أراد هللا تعاىل أن خيلق آدم عليه السالم أمر جربئيل عليه السالم أن ينزل إ
ذا أتتك مالئكته فقويل: أعوذ ابهلل قبضة، فنزل جربئيل فسبقه اللعني إبليس فقال لالرض: إن هللا تعاىل يريد أن خيلق منك خلقا " ويعذبه ابلنار، فإ

جربئيل منكم أن أتخذوا مين شيئا يكون للنار فيه نصيب ، فجاءها جربئيل عليه السالم فقالت: إين اعوذ ابلذي أرسلك أن أتخذ مين شيئا "، فرجع 
فبعث عزرائيل فقال:  ر إسرافيل فرجع كذلك،ومل أيخذ منها شيئا "، فقال: اي رب قد استعاذت بك مين فرمحتها، فبعث ميكائيل فعاد كذلك، مث أم

القهم وأان أعوذ بعزة هللا أن أعصي له أمرا "، فقبض قبضة من أعالها و أدوهنا وأبيضها وأسودها وأمحرها وأخشنها وأنعمها ، فلذلك اختلفت أخ
نعم، لكن مل ألتفت له فيها، وطاعتك اي موالي أوىل من وألواهنم، فمنهم االبيض واالسود واالصفر، فقال له تعاىل: أمل تتعوذ منك االرض يب، فقال: 

ء وصاحلني وغري رمحيت هلا، فقال له هللا تعاىل: مل ال رمحتها كما رمحها أصحابك ؟ قال: طاعتك أوىل، فقال: اعلم أين اريد أن أخلق منها خلقا " أنبيا
ق تعاىل: ما يبكيك ؟ قال: إذا كنت كذلك كرهوين هؤالء اخلالئق، فقال: ال ذلك، وأجعلك القابض الرواحهم، فبكى عزرائيل عليه السالم فقال له احل

كانت أصال "،   ختف إين أخلق هلم علال فينسبون املوت إىل تلك العلل، مث بعد ذلك أمر هللا تعاىل جربئيل عليه السالم أن أيتيه ابلقبضة البيضاء اليت
والصافون واملسبحون، فقبضوها من موضع ضرحيه وهي البقعة املضيئة املختارة من بقاع االرض،  فأقبل جربئيل عليه السالم ومعه املالئكة الكروبيون

ق من اهلداية فأخذها جربئيل من ذلك املكان فعجنها مباء التسنيم وماء التعظيم وماء التكرمي وماء التكوين وماء الرمحة وماء الرضا وماء العفو، فخل
ء كفيه، ومن الصرب فؤاده، ومن العفة فرجه، ومن الشرف قدميه، ومن اليقني قلبه، ومن الطيب أنفاسه، مث رأسه، ومن الشفقة صدره، ومن السخا

فيه من روحي خلطها بطينة آدم عليه السالم، فلما خلق هللا تعاىل آدم عليه السالم أوحى إىل املالئكة: )إين خالق بشرا " من طني فإذا سويته ونفخت 
املالئكة جسد آدم عليه السالم ووضعوه على ابب اجلنة وهو جسد ال روح فيه، واملالئكة ينتظرون مىت يؤمرون ابلسجود، فقعوا له ساجدين( فحملت 

بعد ذلك الروح  وكان ذلك يوم اجلمعة بعد الظهر، مث إن هللا تعاىل أمر املالئكة ابلسجود الدم عليه السالم فسجدوا إال إبليس لعنه هللا، مث خلق هللا
: ادخلي يف هذا اجلسم، فرأت الروح مدخال " ضيقا " فوقفت، فقال هلا: ادخلي كرها "، واخرجي كرها "، قال: فدخلت الروح يف اليافوخ  وقال هلا

مد املالئكة، فلما وصلت إىل اخلياشيم عطس آدم عليه السالم، فأنطقه هللا تعاىل ابحلمد، فقال: احل إىل العينني، فجعل ينظر إىل نفسه، فسمع تسبيح
فلذلك صار هلل، وهي أول كلمة قاهلا آدم عليه السالم، فقال احلق تعاىل: رمحك هللا اي آدم، هلذا  خلقتك، وهذا لك ولولدك أن قالوا مثل ما قلت، 
إله إال هللا،  تسميت العاطس  سنة، ومل يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس، مث إن آدم عليه السالم فتح عينيه فرأى مكتواب " على العرش: )ال

ليه حممد رسول هللا( فلما وصلت الروح إىل ساقه قام قبل أن تصل إىل قدميه فلم يطق فلذلك قال تعاىل: )خلق االنسان من عجل(. قال الصادق ع
 ساقيه وقدميه مائة عام السالم: كانت الروح يف رأس آدم عليه السالم مائة عام، ويف صدره مائة عام، ويف ظهره مائة عام، ويف فخذيه مائة عام، ويف

ع آدم عليه فلما استوى آدم عليه السالم قائما " أمر هللا املالئكة ابلسجود، وكان ذلك بعد الظهر يوم اجلمعة، فلم تزل يف سجودها إىل العصر، فسم
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هذا تسبيح حممد العريب سيد االولني و السالم من ظهره نشيشا " كنشيش الطري، وتسبيحا " و تقديسا "، فقال آدم: اي رب وما هذا ؟ قال: اي آدم 
أان حواء، خلقين  االخرين، مث إن هللا تبارك وتعاىل خلق من ضلعه االعوج حواء وقد أانمه هللا تعاىل، فلما انتبه رآها عند رأسه، فقال: من أنت ؟ قالت:

قتكما لدار امسها جنيت، فسبحاين وامحداين، اي آدم اخطب هللا لك، قال: ما أحسن خلقتك ! فأوحى هللا إليه: هذه أميت حواء وأنت عبدي آدم، خل
 رب حواء مين وادفع مهرها إيل، فقال آدم: وما مهرها اي رب ؟ قال: تصلي على حبييب حممد صلى هللا عليه وآله عشر مرات، فقال آدم: جزاؤك اي

جربئيل، والزوجة حواء، والشهود املالئكة، فواصلها، وكانت  على ذلك احلمد والشكر ما بقيت، فتزوجها على ذلك، وكان القاضي احلق، و العاقد
لينظروا إىل نور ولدك حممد صلى : املالئكة يقفون من وراء آدم عليه السالم، قال آدم عليه السالم: الي شئ اي رب تقف املالئكة من ورائي ؟ فقال

ه يف جبهته، فكانت املالئكة تقف قدامه صفوفا، مث سأل آدم عليه السالم ربه هللا عليه وآله، قال: اي رب اجعله أمامي حىت تستقبلين املالئكة، فجعل
سطى، وفاطمة أن جيعله يف مكان يراه آدم، فجعله يف االصبع السبابة، فكان نور حممد صلى هللا عليه وآله فيها، ونور علي عليه السالم يف االصبع الو 

 اخلنصر، واحلسني عليه السالم يف االهبام، وكانت أنوارهم كغرة الشمس يف قبة الفلك، أو كالقمر عليها السالم يف اليت تليها، واحلسن عليه السالم يف
صك به، فهو يف ليلة البدر، وكان آدم عليه السالم إذا أراد أن يغشي حواء أيمرها أن تتطيب وتتطهر، ويقول هلا: اي حواء هللا يرزقك هذا النور وخي

ور رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف غرة آدم عليه السالم حىت محلت حواء بشيث، وكانت املالئكة أيتون حواء ويهنؤهنا، وديعة هللا وميثاقه، فلم يزل ن
نه حجااب " فلما وضعته نظرت بني عينيه إىل نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله يشتعل اشتعاال "، ففرحت بذلك، وضرب جربئيل عليه السالم بينها وبي

لظه مقدار مخسمأة عام، فلم يزل حمجواب " حمبوسا " حىت بلغ شيث عليه السالم مبالغ الرجال، والنور يشرق يف غرته، فلما علم آدم عليه من نور  غ
من  ىل علىالسالم أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له: اي بين إين مفارقك عن قريب، فادن مين حىت آخذ عليك العهد وامليثاق كما أخذه هللا تعا
فت سكان قبلك، مث رفع آدم عليه السالم رأسه حنو السماء وقد علم هللا ما أراد، فأمر هللا املالئكة أن ميسكوا عن التسبيح ولفت أجنحتها، وأشر 

ودي: اي آدم قل ما اجلنان من غرفاهتا، وسكن صرير أبواهبا، وجراين أهنارها، وتصفيق أوراق أشجارها، وتطاولت الستماع ما يقول آدم عليه السالم، ون
منه أنت قائل، فقال آدم عليه السالم: اللهم رب القدم قبل النفس، ومنري القمر والشمس، خلقتين كيف شئت، وقد أودعتين هذا النور الذي أرى 

، وإذا ابلنداء من قبل هللا التشريف والكرامة وقد صارلولدي شيث، وإين اريد أن آخذ عليه العهد وامليثاق كما أخذته علي، اللهم وأنت الشاهد عليه
يهبط إىل تعاىل: اي آدم خذ على ولدك شيث العهد، وأشهد عليه جربئيل وميكائيل واملالئكة أمجعني، قال: فأمر هللا تعاىل جربئيل عليه السالم أن 

 رب العاملني، فأقبل جربئيل على آدم عليه االرض يف سبعني ألفا " من املالئكة أبيديهم ألوية احلمد، وبيده حريرة بيضاء، و قلم مكون من مشية هللا
ب السالم، وقال له: اي آدم ربك يقرئك السالم ويقول لك: اكتب على ولدك شيث كتااب ، وأشهد عليه جربئيل وميكائيل واملالئكة أمجعني، فكت

أضوء من نور الشمس، وأروق من السماء، مل يقطعا الكتاب، وأشهد عليه، وختمه جربئيل خبامته، ودفعه إىل شيث: وكسا قبل انصرافه حلتني محراوين 
لة  البيضاء، وكانت ومل يفصال، بل قال هلما اجلليل: كونيا فكانتا، مث تفرقا وقبل شيث العهد وألزمه نفسه، ومل يزل ذلك النور بني عينيه حىت تزوج احملاو 

لت به مسعت مناداي " ينادي: هنيئا " لك اي بيضاء، لقد استودعك هللا نور بطول حواء، واقرتن إليها خبطبة جربئيل، فلما وطأها محلت أبنوش، فلما مح
إىل ادد ، ومنه  سيد املرسيلن، سيد االولني واالخرين، فلما ولدته أخذ عليه شيث العهد كما أخذ عليه، وانتقل إىل ولده قينان، ومنه إىل مهالئيل، ومنه

ملك ، مث إىل نوح، ومن نوح إىل سام، ومن سام  يس ولده متوشلخ، وأخذ عليه العهد، مث انتقل إىلإىل اخنوخ وهو إدريس عليه السالم، مث أودعه إدر 
إبراهيم، مث إىل إىل ولده أرفخشد ، مث إىل ولده عابر ، مث إىل قالع ، مث إىل أرغو، ومنه إىل شارغ ، ومنه إىل اتخور ، مث انتقل إىل اترخ، ومنه إىل 

نه إىل اهلميسع ، مث انتقل إىل نبت مث إىل يشحب، ومنه إىل ادد، ومنه إىل عدانن، ومنه إىل معد، ومنه إىل نزار، ومنه إىل إمساعيل، مث إىل قيذار ، وم
 غالب، مضر، ومن مضر إىل إلياس ، ومن إلياس إىل مدركة، ومنه إىل خزمية، ومنه إىل كنانة، ومن كنانة إىل قصى ، ومن قصى إىل لوي، ومن لوي إىل

وكان نور رسول  فهر، ومن فهر إىل عبد مناف، ومن عبدمناف إىل هاشم، وإمنا مسي هامشا " النه هشم الثريد لقومه، وكان امسه عمرو العالء، ومنه إىل
من بطن رج هللا صلى هللا عليه وآله يف وجهه، إذا أقبل تضئ منه الكعبة، وتكتسي من نوره نورا " شعشعانيا "، ويرتفع من وجهه نور إىل السماء، وخ

وسارت  امه عاتكة بنت مره، بنت فاجل  بن ذكوان، وله ضفرياتن كضفرييت إمساعيل عليه السالم، يتوقد نورمها إىل السماء، فعجب أهل مكة من ذلك،
ناديه ابشر اي إليه قبائل العرب من كل جانب، وماجت منه الكهان، ونطقت األصنام بفضل النيب املختار، وكان هاشم ال مير حبجر وال مدر إال وي

احلنادس، هاشم فإنه سيظهر من ذريتك أكرم اخللق على هللا تعاىل، و أشرف العاملني حممد خامت النبيني، وكان هاشم إذا مشى يف الظالم أانرت منه 
هللا عليه وآله يف ويرى من حوله كما يرى من ضوء املصباح، فلما حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودع نور رسول هللا صلى 
وهو أيىب عليهم،  األرحام الزكية من النساء فقبل هاشم العهد وألزمه نفسه، وجعلت امللوك تتطاول إىل هاشم ليتزوج منهم ويبذلون إليه االموال اجلزيلة ،

كسو العراين، ويطعم اجلائع، و يفرج عن وكان كل يوم أييت الكعبة ويطوف هبا سبعا "، ويتعلق أبستارها، وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه، وكان ي
ضل منه شئ املعسر، ويويف عن املديون، ومن اصيب بدم دفع عنه ، وكان اببه ال يغلق عن صادر وال وارد، وإذا أومل وليمة أو اصطنع طعاما " الحد وف
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عهم وشرفوه وعظموه، وسلموا إليه مفاتيح الكعبة والسقاية والطيور حىت حتدثوا به وجبوده يف االفاق، وسوده أهل مكة أبمج أيمر به أن يلقى إىل الوحش
ومصادر امور الناس ومواردها، وسلموا إليه لواء نزار، وقوس إمساعيل عليه السالم، وقميص إبراهيم عليه السالم، ونعل شيث عليه  واحلجابة والرفادة

ده، وكان يقوم ابحلاج ويرعاهم، ويتويل امورهم ويكرمهم، وال ينصرفون إال السالم، وخامت نوح عليه السالم، فلما احتوى على ذلك كله ظهر فخره وجم
ول: )معاشر شاكرين. قال أبو احلسن البكري: وكان هاشم إذا أهل  هالل ذي احلجة أيمر الناس ابالجتماع إىل الكعبة، فإذا اجتمعوا قام خطيبا "  ويق

هذا املوسم زوار بيت هللا وهم أضياف هللا، واالضياف هم أوىل ابلكرامة، وقد خصكم هللا تعاىل الناس إنكم جريان هللا وجريان بيته، وإنه سيأتيكم يف 
( هبم وأكرمكم، وإهنم سيأتونكم شعثا " غربا " من كل فج عميق، ويقصدونكم من كل مكان سحيق، فاقروهم وامحوهم وأكرموهم يكرمكم هللا تعاىل

وكان هاشم ينصب أحواض االدمي ، وجيعل فيها ماء من ماء زمزم، وميلي ابقي احلياض من سائر االابر  وكانت قريش خترج املال الكثري من أمواهلم،
التمر، حبيث تشرب احلاج ، وكان من عادته أنه يطعمهم قبل الرتوية بيوم، وكان حيمل هلم الطعام إىل مىن وعرفة، وكان يثرد هلم اللحم والسمن و 

س من مىن، مث يقطع عنهم الضيافة. قال أبو احلسن البكري: بلغنا أنه كان أبهل مكة ضيق وجدب وغالء، ومل ويسقيهم اللنب إىل حيث  تصدر النا
كعكا " وزيتا "، ومل يرتك عنده من ذلك قوت يوم واحد،  يكن عندهم ما يزودون به احلاج، فبعث هاشم إىل حنو الشام أابعر، فباعها واشرتى أبمثاهنا

فاهم مجيعهم ، وصدر الناس يشكرونه يف االفاق، وفيه يقول الشاعر: اي أيها الرجل اجملدر حيله * هال مررت بدار عبد بل بذل ذلك كله للحاج، فك
ه مناف ؟ ! ثكلتك امك لو مررت بباهبم * لعجبت من كرم ومن أوصاف. عمرو العالء هشم الثريد لقومه * والقوم فيها مسنتون  عجاف بسطوا إلي

الشتاء ورحلة االصياف قال: فبلغ خربه إىل النجاشي ملك احلبشة، وإىل قيصر ملك الروم، فكاتبوه و راسلوه أن يهدوا له بناهتم  الرحلتني كليهما * عند
أىب عليه وآله، ف رغبة يف النور الذي يف وجهه، وهو نور حممد صلى هللا عليه وآله، ألن رهباهنم وكهاهنم أعلموهم أبن ذلك النور نور رسول هللا صلى هللا

دة  هاشم عن ذلك، وتزوج من نساء قومه، ورزق منهن أوالدا "، وكان أوالده الذكور أسد ومضر  وعمرو وصيفى، وأما البنات فصعصعة  ورقية وخال
بعض الليايل وقد  والشعثاء، فهذه مجلة الذكور واالانث، و نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف غرته مل يزل، فعظم ذلك عليه وكرب لديه، فلما كان يف

أاته آت طاف ابلبيت سأل هللا تعاىل أن يرزقه ولدا " يكون فيه نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فأخذه النعاس، فمال عن البيت، مث اضطجع، ف
شبها " من النساء، فإنك ترزق هلا م يقول يف منامه: عليك بسلمى بنت عمرو فإهنا طاهرة مطهرة االذايل، فخذها، وادفع هلا املهر اجلزيل، فلم جتد

وأحضر بين عمه منها ولدا " يكون منه النيب صلى هللا عليه وآله فصاحبها ترشد، واسع  إىل أخذ الكرمية عاجال "، قال: فانتبه هاشم فزعا " مرعواب "، 
ملرأة املعروفة يف قومها، كبرية يف نفسها ، قد كملت عفة وأخاه املطلب، وأخربهم مبا رآه يف منامه ومبا قال اهلاتف، فقال له أخوه املطلب: ايبن ام إن ا

واعتداال وهي سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن  زيد بن عامر بن غنم بن مازن بن النجار، وهم أهل االضياف والعفاف، وأنت أشرف منهم 
خطااب "، فقال هلم: احلاجة ال تقضى إال بصاحبها، وقد حسبا "، وأكرم منهم نسبا "، قد تطاولت إليك امللوك واجلبابرة ، وإن شئت فنحن لك 

ن من مجعت فضالت وجتارة واريد أن أخرج إىل الشام للتجارة ولوصال هذه املرأة، فقال له أصحابه حنن نفرح لفرحك، ونسر لسرورك، وننظر ما يكو 
ودون اخليل واجلمال، وعليها أمحال االدمي، وعند خروجه  اندى أمرك، مث إن هامشا " خرج للسفر  وخرج معه أصحابه أبسلحتهم، وخرج معه العبيد يق

ثرب  يف أهل مكة فخرجت معه السادات واالكابر، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم، فأمرهم ابلرجوع وسار هووبنو عمه وأخوه املطلب إىل ي
هللا عليه وآله ذلك الوادي من غرة هامشحىت دخل مجلة البيوت، فلما رآهم كاالسود طاليب بين النجار. فلما وصلوا املدينة أشرق بنور رسول هللا صلى 

اء الالمع، أهل يثرب ابدروا إليهم مسرعني، وقالوا: من أنتم أيها الناس ؟ فما رأينا أحسن منكم مجاال "، وال سيما صاحب هذا النور الساطع، والضي
ن بين لوي بن غالب ، وهذا أخوان هاشم بن عبد مناف، وقد جئناكم خاطبني، وفيكم قال هلم املطلب: حنن أهل بيت هللا، وسكان حرم هللا، حن

هلم:  راغبني، وقد علمتم أن أخاان هذا خطبه امللوك واالكابر، فما رغب إال فيكم، وحنب أن ترشدوان إىل سلمى، وكان أبوها يسمع اخلطاب، فقال
اثر، والسادات الكرام، واملطعمون الطعام ، وهناية اجلود واالكرام، ولكم عندان ما تطلبون، غري أن مرحبا " بكم، أنتم أرابب الشرف و املفاخر، والعز وامل

مع نساء املرأة  اليت خرجتم الجلها وجئتم هلا طالبني هي ابنيت وقرة عيين، وهي مالكة نفسها ، ومع ذلك إهنا خرجت ابالمس إىل سوق من أسواقنا 
اع، فإن أقمتم عندان فأنتم يف العناية والكالية، وإن أردمت أن تسريوا إليها ففي الرعاية، ومن اخلاطب هلا والراغب فيها ؟ من قومها يقال هلا سوق بين قينق

صاحب قالوا: صاحب هذا النور الساطع، والضياء الالمع، سراج بيت هللا احلرام، ومصباح الظالم، املوصوف ابجلود واالكرام هاشم بن عبد مناف، 
قد رغبت يف هذا الرجل أكثر من رغبته  ف، و ذروة األحقاف، فقال أبوها: بخ بخ لقد علوان وفخران خبطبتكم، اعلموا اي من حضر إينرحلة االيال

طوا وأصحابه وح فينا، غري أين اخربكم أن أمري دون أمرها ، وها أان أسري معكم إليها، فانزلوا اي خري زوار، واي فخر بين نزار، قال: فنزل هاشم وأخوه
لت القوم منه رحاهلم ومتاعهم، وسبق أبوها عمرو إىل قومه، وحنر هلم النحاير، وعقر هلم العقاير، وأصلح هلم الطعام، وخرجت هلم العبيد ابجلفان، فأك

، وخرج اليهود، حسب احلاجة، ومل يبق من أهل يثرب أحد إال خرج ينظر إىل هاشم ونور وجهه، وخرج االوس واخلزرج والناس متعجنب من ذلك النور
بارهم: ما فلما نظروا إليه عرفوه ابلصفة اليت وجدوها يف التوراة والعالمات، فعظم ذلك عليهم، وبكوا بكاء شديدا "، فقال بعض اليهود حلرب من أح
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يف كتبكم ابملاحي، وهذه  بكاءكم ؟ قال: من هذا الرجل الذي يظهر منه سفك دمائكم وقد جاءكم السفاك القتال الذي تقاتل معه االمالك املعروف
يل بينكم أنواره قد ابتدرت، قال: فبكى اليهود من قوله، وقالوا له: اي اابان فهل هذا الذي ذكرت نصل إىل قتله، ونكفي شره ؟ فقال هلم: هيهات ح

خياطب من السماء، ويقول: قال جربئيل وبني ما تشتهون، وعجزمت عما أتملون، إن هذا هو املولود الذي ذكرت لكم، تقاتل معه االمالك من اهلواء، و 
سماوات، فقالوا: عن رب السماء فقالوا: هذا تكون له هذه املنزلة ؟ قال: أعز من الولد عند الوالد، فإنه أكرم أهل االرض على هللا تعاىل، وأكرم أهل ال

كل مكروه، وأضمر القوم هلاشم العداوة، وكان بدء عداوة   أيها السيد الكرمي حنن نسعى يف إطفاء ضوء هذا املصباح قبل أن يتمكن وحيدث علينا منه
زينتهم، فلبسوا ما كان عندهم  اليهود من ذلك اليوم لرسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلما أصبح هاشم أمر أصحابه أن يلبسوا أفخرج أثواهبم، وأن يظهروا

شن والدروع والبيض، فأقبلوا يريدون سوق بين قينقاع وقد شدوا لواء نزار على قناة، من الثياب، وما قد أعدوه للزينة واجلمال، وأظهروا التيجان واجلوا
ن جتتمع إليه وأحاطوا هباشم عن ميينه ومشاله، ومشى قدامه العبيد وأبو سلمى معهم وأكابر قومه، ومعهم مجاعة من اليهود، فلما أشرفوا على السوق وكا

ر وسكاهنا، فنظر القوم إىل هاشم وأصحابه وتركوا معاشهم وأقبلوا ينظرون إىل هاشم ويتعجبون من حسنه الناس من أقاصي البالد وأقطارها وأهل احلض
ر الذي بني ومجاله، وكان هاشم بني أصحابه كالبدر املنري بني الكواكب، وعليه السكينة والوقار، فأذهل جبماله أهل السوق، وجعلوا ينظرون إىل النو 

واقفة مع الناس تنظر إىل هاشم وحسنه ومجاله وما عليه من اهليبة والوقار، إذ أقبل عليها أبوها وقال هلا: اي سلمى  عينيه، وكانت سلمى بنت عمرو
ا ابشرك مبا يسرك وال يضرك، وكانت معجبة بنفسها من حسنها ومجاهلا، فلما نظرت إىل هاشم ومجاله نسيت حسنها ومجاهلا ، وقالت: اي أبت مب

الرجل، إليك خاطب، وفيك راغب، وهو اي سلمى من أهل الكفاف والعفاف واجلود واالضياف هاشم بن عبد مناف، وإنه مل  تبشرين ؟ قال: إن هذا
نساء خيرج من احلرم لغري ذلك، فلما مسعت سلمى كالم أبيها أعرضت عنه بوجهها وأدركها احلياء منه فأمسكت عن الكالم، مث قالت: اي أبت إن ال

حلسن واجلمال والقدر والكمال، وإذا كان زوج املرأة سيدا " من سادات العرب وكان مليح املنظر واملخرب فما أقول لك، وقد يفتخرون على الرجال اب
عرفت ما جرى بيىن وبني احيحة بن اجلالح  االوسي وحيليت عليه حىت خلعت نفسي منه ملا علمت أنه مل يكن من الكرام، وإن هذا الرجل يدل 

ولكن البد أن أطلب  لى مروته، وإحسانه يدل على فخره، فإن يكن القوم كما ذكرت قد خطبوان ورغبوا فينا فإىن فيهم راغبة،عظمته ونور وجهه ع
لسوق منهم املهر وال اصغر نفسي وسيكون لنا وهلم خطاب وجواب، وكان القول منها حلال أبيها ألهنا مل تصدق بذلك، حىت نزل هاشم قريبا " من ا

نه، فأقبل أهل السوق إليه مسرعني ينظرون إىل نوره حىت ضاع كثري من متاعهم ومعاشهم من نظرهم إليه، وقد نصبت له خيمة من واعتزل انحية ع
احلرير االمحر، و وضعت له سرادقات ، فلما دخل هاشم وأصحابه اخليمة تفرق أهل السوق عنهم، و جعل يسأل بعضهم بعضا " عن أمر هاشم 

ه  من مكة، فقيل: إنه جاء خاطبا " لسلمى فحسدوها عليه، وكانت أمجل أهل زماهنا وأكملهم حسنا " ومجاال "، وكانت وقومه، وما أقدمهم علي
من االدانس،  جارية اتمة معتدلة، هلا منظر وخمرب ، كاملة االوصاف، معتدلة االطراف ، سريعة اجلواب، حسنة االداب، عاقلة طريفة عفيفة لبيبة، طاهرة

على هاشم حىت حسدها إبليس لعنه هللا وكان قد تصور هلا يف صورة شيخ كبري  وقال: اي سلمى أان من أصحاب هاشم قد جئتك  فحسدوها كلهم
د، وإال انصحا " لك ، اعلمي أن لصاحبنا هذا من احلسن واجلمال ما رأيت إال أنه رجل ملول للنساء، ال تقيم املرأة عنده أكثر من شهرين إذا أرا

فو هللا لو مال يل حصنا " من املال ما قبلته، ولو   غري، وقد تزوج نساء كثرية، ومع ذلك إنه جبان يف احلروب، فقالت سلمى: إليك عين،فعشرة أايم ال
عين، مال يل حصون خيرب ذهبا " وفضة ما رغبت فيه هلذه اخلصال اليت ذكرت، ولقد كنت أجبته ورغبت فيه وقد قلت رغبيت فيه هلذه اخلصال، اذهب 

عم انه من أصحاب هاشم وذكر هلا مثل االول، فقالت: أو ليس فانصرف عنها وتركها يف مهها وغمها، مث إن إبليس لعنه هللا تصور هلا بصورة اخرى وز 
بليس الذى قد أرسلتك إليه أنه ال يرسل إيل رسوال " بعد ذلك، فسكت إبليس لعنه هللا، فقالت: إن أرسل رسوال " بعدك أمرت بضرب عنقه، فخرج إ

نا "، فعند ذلك دخل عليها أبوها فوجدها يف سكرهتا وحريهتا، فقال: اي فرحا " مسرورا " وقد ألقى يف قلبها البغضة هلاشم، وظن أن هامشا " يرجع خائ
سلمى ما الذي حل بك هذا اليوم وهذا يوم سرورك ؟ ! فقالت: اي أبت ال تزيدين كالما "، فقد فضحتين وأشهرت أمري، أردت أن تزوجين برجل 

ى وهللا ما هلذا الرجل شئ من هذه اخلصال الثالث، وإنه إىل كرمه الغاية، ملول للنساء، كثري الطالق، جبان يف احلروب، فضحك أبوها وقال: اي سلم
ان فهو واحد وإىل جوده النهاية، وإمنا مسي هامشا " النه أول من هشم الثريد لقومه، وأما قولك: كثري الطالق فإنه ما طلق امرأة قط، وأما قولك: جب

ب واخلطاب والصواب ، فقالت: اي أبت لو أنه ما جائين عنه إال واحد كذبته وقلت: إنه عدو، أهل زمانه يف الشجاعة، وإنه ملعروف عند الناس ابجلوا
م يف ذلك فقد جاءين ثالثة نفر كل واحد منهم يقول مثل مقالة االخر، فقال أبوها: ما رأينا منه رسوال وال جاءان منه خرب، وكان الشيطان يظهر هل

ا قاله الشيطان الرجيم وهي تظن أنه من بين آدم، وهاشم ال يعلم شيئا " من ذلك ، وكان قد عول على الزمان وأيمرهم وينهاهم، وقد صح عندها م
 مجع من قومه يف خطبتها ، مث إن سلمى خرجت يف بعض حوائجها وهي حتب أن تنظر إىل هاشم،فجمع هللا بينهما يف الطريق، فوقع يف قلبها أمر

ستحي النساء من الرجال، وال يضرب بينهن  حجاب إىل أن بعث حممد صلى هللا عليه وآله، و نزل طائفة عظيم من حمبته، وكان يف ذلك الزمان ال ت
دتك، من اليهود من جهة خيمه هاشم، وملا اجتمعت سلمى هباشم عرفته ابلنور الذي يف وجهه، وعرفها أيضا هو، فقالت له: اي هاشم قد أحببتك وأر 
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عز عليك ما يطلب أيب منك، فإن مل تصله يدك ساعدتك عليه، فلما أصبح أتهب هاشم للقاء القوم فتزينوا فإذا كان غدا فاخطبين من أيب، وال ي
هاشم بزينتهم وإذا أهل سلمى قد قدموا، فقام من كان يف اخليمة إجالال " هلم، وجلس هاشم وأخوه وبنو عمه يف صدر اخليمة فتطاولت القوم إىل 

 أهل الشرف واالكرام والفضل واالنعام، حنن وفد بيت هللا احلرام، واملشاعر العظام وإلينا سعة االقدام وأنتم تعلمون فابتدأهم املطلب ابلكالم، وقال: اي
 إىل أخينا شرفنا وسوددان، وما قد خصصنا هللا به من النور الساطع، والضياء الالمع، وحنن بنو لوي بن غالب، قد انتقل هذا النور إىل عبد مناف، مث

و معنا من آدم إىل أن صار إىل هاشم ، وقد ساقه هللا إليكم، وأقدمه عليكم، فنحن لكرميتكم خاطبون، وفيكم راغبون، مث أمسك عن هاشم، وه
فى عليكم الكالم، فقال عمرو أبو سلمى: لكم التحية واالكرام واالجابة واالعظام، وقد قبلنا خطبتكم، وأجبنا دعوتكم، وأنتم تعرفون عليتنا وال خي

لب: لكم النا، والبد من تقدير املهر كما كان سلفنا وآابؤان ، ولوال ذلك ما واجهناكم بشئ من ذلك وال قابلناكم به أبدا "، فعند ذلك قال املطأحو 
اطلب  عندي مأة انقة سود احلدق، محر الوبر، مل يعلها مجل، فبكى إبليس لعنه هللا وكان من مجلة من حضر، وجلس عند أيب سلمى وأشار إليه أن
لعنه هللا  الزايدة، فقال أبو سلمى: معاشر السادات ما هذا ؟ هذا قدر ابنتنا عندكم ؟ فقال املطلب: ولكم ألف مثقال من الذهب االمحر، فغمز إبليس

رب، وعشرة أثواب من أاب سلمى وأشار إليه أن اطلب الزايدة، فقال: ايفىت قصرت يف حقنا فيما قلت ، وأقللت فيما بذلت، فقال: ولكم عندان محل عن
بت وأمجلت، قباطي مصر، وعشرة من أراضي العراق، فقد أنصفناكم، فغمز إبليس لعنه هللا أاب سلمى وأشار إليه أن اطلب الزايدة، فقال: اي فىت قد قار 

ب الزايدة، فقال أبو سلمى: اي فىت قال له املطلب: ولكم مخس وصايف برسم اخلدمة، فهل تريدون أكثر من ذلك ؟ فأشار إليه إبليس لعنه هللا أن اطل
ليس أن إن الذي بذلتموه لنا إليكم راجع، فقال املطلب: ولكم عشر أواق من املسك االذفر، ومخسة أقداح  من الكافور، فهل رضيتم أم ال ؟ فهم إب

خجلتين، فقال له املطلب: اخرج اي شيخ السوء، يغمز أاب سلمى فصاح به أبو سلمى وقال له: اي شيخ السوء اخرج لقد جئت شيئا " نكرا، فوهللا لقد أ
به ابنتك  فقام الشيطان وخرج، وخرج اليهود معه، فقال إبليس: اي عمرو إن الذي شرطته يف مهر ابنتك قليل، وإمنا أردت أن أطلب من القوم ما تفتخر

فراسخ، وعرضه مثل ذلك، ويكون شاهقا " يف اهلواء، ابسقا "  على سائر نسائها وأهل زماهنا، ولقد مهمت أن أشرط عليه أن يبين هلا قصرا طوله عشرة
رضه مأة يف السماء ويف أعاله جملس ينظر منه إىل أيوان كسرى، وينظر إىل املراكب منحدرات يف البحر، مث جيلب إليه هنرا " من الدجلة والفرات ع

رها صيفا " وال شتاء "، قال املطلب: اي ويلك ومن يقدر على ذلك اي شيخ ذراع، جتري فيه املراكب ، مث يغرس حول النهرخنالت معتدالت ال ينقطع مث
 السوء ؟ فقد أسرفت فيما قلت، من يصل إىل ما أردت ؟ فصاح به أبو سلمى واملطلب فأخذته الصيحة من كل مكان، وكان مراد إبليس لعنه هللا

كماء، وهو معروف يف بالدان ابحلكمة، ويف الشام والعراق، وبعد ذلك إننا ما تفرق اجمللس، مث قال أرمون بن قيطون: اي قوم إن هذا الشيخ أحكم احل
: دونكم نزوج ابنتنا برجل غريب من غري بلدان، فقامت اليهود وهم أربع مأة يهودي وأهل احلرم أربعون سيدا " وجردوا سيوفهم، وقال هاشم الصحابه

طلب على أرمون بن قيطون، ووثب هاشم على إبليس لعنه هللا فاحناز يريد اهلرب فأدركه هاشم القوم، فهذا أتويل رؤايي، فقامت الصيحة فيهم فوثب امل
فوجده قد وقبضه ورفعه وجلد به االرض فصرخ صرخة عظيمة ملا غشاه نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصار رحيا "، فالتفت هاشم إىل أخيه املطلب 

اشم وأصحابه مجعا " كثريا " من اليهود، ووقعت الرجفة يف املدينة، وخرج الرجال والنساء واهنزم اليهود قتل أرمون بن قيطون وقسمه نصفني، وقتل ه
عد أن قتل على وجوههم، ورجع أبو سلمى وقال لقومه: مزجتم الفرح ابلرتح ؟ وما كان سبب الفتنة إال من إبليس لعنه هللا، فوضع  السيف عن اليهود ب

داوة اليهود لرسول هللا صلى هللا عليه وآله من ذلك اليوم، مث إن هامشا " قال الصحابه: هذا أتويل رؤايي، فافتقد اليهود منهم سبعني رجال، وكانت ع
م حكيم من احلرب فلم جيدوه ، فقال هاشم: اي معاشر اليهود إمنا أغواكم الشيطان الرجيم، فانظروا إىل صاحبكم، فإن وجدمتوه فاعلموا أنه كما زعمت

وبينه وظننتم أنه من أحباركم وما هو إال الشيطان أغواكم، مث إن أاب سلمى عمد إىل إصالح شأنه، ورجع  ، وإن مل جتدوه فقد حيل بينكمحكمائكم
وم الضأن لنب وحلالقوم إىل أماكنهم وقد امتلؤا غيظا " على اليهود، فأقبل هاشم إىل منزله واصلح الوالئم ، وأمر العبيد أن حيملوا اجلفان املرتعة ابل

ف عليه ما ترك واالبل، مث إن عمروا " مضى إىل ابنته وقال هلا: إن الرجل الذي يقول لك: إن هامشا " جلبان قد نطق ابحملال، وهللا لو ال أمسكته وأحل
أبو سلمى: اي معاشر السادات من القوم واحدا "، فقالت: اي أبت امض معهم على كل حال وال مالمة لآلئم ، قال: فلما أكلوا ورفعوا أيديهم قال هلم 

ت به عنك اصرفوا عن قلبوكم الغيظ وكل هم، فنحن لكم وابنتنا هدية، فقال له املطلب: لك ما ذكرانه وزايدة، مث قال: اي أخي هاشم أرضيت مبا تكلم
أخيه املطلب، ونثر الدراهم على أصحابه، ؟ قال: نعم، فعند ذلك تصافحوا، ومضى أبو سلمى وأخرج من كمه داننري ودراهم فنثر الداننري على هاشم و 

ىت تصلح ونثر عليهم زرير املسك االذفر، والكافور والعنرب، حىت غمر أطمارهم مث قال: اي هاشم حتب الدخول على زوجتك هذه الليلة أو تصرب هلا ح
مث إن هامشا " دفع إىل أخيه املطلب ما حضره من املال، هلا شأهنا ؟ قال: بل أصرب حىت تصلح شأهنا، فعند ذلك أمر بتقدمي مطاايهم، فركبوا وخرجوا، 

قل له: وأمره أن يدفعه إىل سلمى، فلما جائها املطلب فرحت به وبذلك املال وقبلته، وقالت: اي سيد احلرم وخري من مشى على قدم سلم على أخيك و 
ل: قويل ما بدا لك، قالت: قل الخيك: إين امرأة كان يل رجل امسه ما الرغبة إال فيك ، فاحفظ منا ما حفظنا منك، مث قالت: قلله ما أقول لك، قا

فارقته، وكان من قصيت أين رزقت منه ولدا فأردت فراقه  احيحة بن اجلالح  األوسي، وكان كثري املال، فلما تزوجته اشرتطت عليه أنه مىت أساء إيل
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حىت مضى من الليل ثلثه أو نصفه، وقطعت اخليط من رجل الطفل، فنام فأخذت خيطا " وربطته يف رجل الطفل، فجعل الطفل يبكي تلك الليلة 
فى عليه شئ الطفل وأبوه، فخرجت إىل أهلي، فانتبه الرجل فلم جيدين فعلم أهنا حيلة مين عليه، وأان قد حدثتك هبذا احلديث لتخرب به أخاك لكيال خي

علمي أن أخي قد تطاولت إليه امللوك يف خطبته، ورغبوا يف تزوجيه فأىب حىت أاته من أمري، وال يشتغل عين بباقي نسائه، فقال املطلب عند ذلك: ا
ور، وأن يكفيكم  آت يف منامه فأخربه خبربك فرغب فيك، وأراد أن يستودعك هذا النور الذي استودعه هللا إايه بعد االنبياء، فأسأل هللا أن يتم لكم السر 

ء من قومها، فمضى إىل أخيه وأخربه مبا قالت له سلمى، فضحك لذلك وقال له: بلغت الرسالة، كل حمذور ، مث إنه خرج وهي تشيعه ومعها نسا
ه من قال: مث أقام هاشم أايما " ودخل على زوجته سلمى يف مدينة يثرب وحضر عرسها احلاضر والبادي من مجيع االفاق، فلما دخل هبا رأى ما يسر 

دفعت إليه مجيع املال الذي دفعه إليها وزادته أضعافا "، فلما واقعها محلت منه يف ليلتها بعبد املطلب  احلسن واجلمال، واهليئة والكمال، مث إن سلمى
به، وقد جد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وهذا حديث تزويج سلمى هباشم، وكان أهل يثرب يعملون الوالئم، ويطعمون الناس إكراما " هلاشم وأصحا

 ار أهل يثرب يهنؤهنا مبا خصها هللا تعاىل به. قال: أبو احلسن البكري: حدثنا أشياخنا وأسالفنا الرواة هلذا احلديث أنه ملازاد سلمى حسنا " ومجاال وص

ن يف تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل هبا محلت بعبد املطلب جد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وانتقل النور الذي كا
 سلمى زادها حسنا " ومجاال وهبجة وكماال حىت شاع حسنها يف االفاق، وكان يناديها الشجر واحلجر واملدر ابلتحية واالكرام، وتسمع قائالوجهه إىل 

 مسعت يقول عن ميينها: السالم عليك اي خري البشر ، ومل تزل حتدث مبا ترى حىت حذرها هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها حىت إذا كان ذات ليلة
إن  قائال يقول: لك البشر إذ اوتيت أكرم من مشى * وخري الناس من حضر وابدي وقال: ملا مسعت ذلك مل تدع هامشا " يالمسها بعد ذلك قال: مث

م، وأودعها آدم الهامشا " أقام يف املدينة أايما " حىت اشتهر محل سلمى، فقال هلا: اي سلمى  إين أودعتك الوديعة اليت أودعها هللا تعاىل آدم عليه الس
أودعته إايك، وها أان عليه السالم، ولدها شيثا " عليه السالم، ومل يزالوا يتوارثوهنا من واحد إىل واحد إىل أن وصلت إلينا، وشرفنا هللا هبذا النور، وقد 

ن العني، والروح بني اجلنبني، وإن قدرت على آخذ عليك العهد وامليثاق أبن تقيه وحتفظيه، وإن أتيت به وأان غائب عنك فليكن عندك مبنزلة احلدقة م
جع من سفري أن ال تراه العيون فافعلي، فإن له حسادا " وأضدادا "، وأشد الناس عليه اليهود، وقد رأيت ما جرى بيننا وبينهم يوم خطبتك، وإن مل أر 

احلرم إىل عمومته يف دار عزه ونصرته، مث قال هلا: امسعي هذا أو مسعت أين قد هلكت فليكن عندك حمفوظا " مكرما " إىل أن يرتعرع وامحليه إىل 
بكالمك، فأان أسأل هللا العظيم أن يردك ساملا "، مث خرج هاشم وأخوه املطلب  واحفظي ما قلت لك، قالت: نعم قد مسعت وأطعت ولقد أوجعتين

منه، وأان غائب عنكم، وال أدري أين أرجع إليكم أم ال، وأان وأصحابه وأقبل عليهم وقال: اي بين أيب وعشرييت من بين لوي إن املوت سبيل البد 
ك سامع اوصيكم: إايكم والتفرق والشتاة فتذهب محيتكم، وتقل قيمتكم، ويهني قدركم عند امللوك، ويطمع فيكم الطامع، فهل أنت اي أخي ملا أقول ل

، وأعز اخللق عندي، وإن مسعتم وصييت وقدمتموه وسلمتم إليه مفاتيح ؟ وإين خملف فيكم ومقدم عليكم أخي املطلب دون إخويت، ألنه من أيب وامي
عظيم، الكعبة وسقاية احلاج ولواء نزار وكل ما كان من مكارم االنبياء سعدمت وإين أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى، فإنه سيكون له شأن 

تك، وأزعجت أفئدتنا بقولك، قال: مث إن هامشا " سافر إىل غزة الشام فحضر مومسها وال ختالفوا قويل، قالوا: مسعنا وأطعنا غري أنك كسرت قلوبنا بوصي
ه حوادث وابع أمتعته وشرى ما كان يصلح له، واشرتى لسلمى طرفا " وحتفا "، مث إنه جتهز للسفر فلما كان الليلة اليت عزم فيها على الرحيل طرقت

وبقي هاشم وعبيدة وأصحابه فقال هلم: أحلقوا أبصحابكم فإىن هالك ال حمالة، وارجعوا إىل مكة وإن  الزمان، وأتته العلة، فأصبح مثقال، وارحتل رفقاءه
ي، مررمت على يثرب فاقرءوا زوجيت سلمى عين السالم، وأخربوها خبربي، وعزوها يف شخصي، وأوصوها بولدي، فهو أكرب مهي، ولو اله ما نلت أمر 

ربح عنك حىت ننظر ما يكون من أمرك، وأقاموا يومهم ، فلما أصبحوا ترادفت عليه األمراض، فقالوا له: كيف فبكى القوم بكاء شديدا " فقالوا: ما ن
ال مقام يل معكم أكثر من يومي هذا، وغدا " توسدوين الرتاب فبكى القوم بكاء " شديدا " وعلموا أنه مفارق الدنيا، ومل يزالوا :جتد نفسك ؟ فقال

الول، فاشتد به االمر، فقال هلم: اقعدوين وسندوين وآتوين بدواة وقرطاس، فأتوه مبا طلب، وجعل يكتب وأصابعه ترتعد، يشاهدونه حىت طلع الفجر ا
ال ألحد  فقال: ابمسك اللهم هذا كتاب كتبه عبد ذليل، جائه أمر مواله ابلرحيل، أما بعد فإين كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي ابملوت جتاذب، النه

وإين قد نفذت إليكم أموايل فتقامسوها بينكم ابلسوية، وال تنسوا البعيدة عنكم  اليت آخذت نوركم، وحوت عزكم سلمى، واوصيكم  من املوت مهرب
ين مل أشبع من بولدي الذي منها، وقولوا: خلالدة  وصفية ورقية يبكني علي، ويندبن ندب الثاكالت، مث بلغوا سلمى عين السالم وقولوا هلا: آه مث آه، إ

فأضجعوه، قرهبا، والنظر إليها وإىل ولدها، والسالم عليكم ورمحة هللا إىل يوم النشور، مث طوى الكتاب وختمه ودفعه إىل اصحابه، وقال: اضجعوين 
جهزوه فشخص ببصره حنو السماء مث قال: رفقا " " رفقا " أيها الرسول حبق ما محلت من نور املصطفى، وكأنه كان مصباحا وانطفئ، مث ملا مات 

ابلعربات  ودفنوه وقربه معروف هناك، مث عزم عبيدة وغلمانه على الرحيل أبمواله وفيه يقول الشاعر: اليوم هاشم قد مضى لسبيله * اي عني جودي منك
العريكة البه لوم وال وابكي على البدر املنري حبرقة * وابكي على الضرغام طول حيايت آه أبو كعب مضى لسبيله * اي عني فابكى اجلود ابلعربات صعب 

وابكى الكرم من مشى فوق الثرى * فالجله قد  * فشل غداة الروع والكرابت اي عني ابكي غيث جود هاطل * أعين ابن عبد مناف ذي اخلريات
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ت سلمى وأبوها وعشريهتا أردفت زفرايت قال: وسار القوم حىت أشرفوا على يثرب فبكو بكاء " شديدا "، واندوا: وا هامشاه، واعزاه، وخرج الناس وخرج
 فنظروا وإذا " خبيل هاشم قد جزوا نواصيها وشعورها، وعبيد هاشم يبكون ، فلما مسعت سلمى مبوت هاشم مزقت أثواهبا، ولطمت خدها، وقالت:

لناس ابلبكاء والنحيب، مث إن واهامشاه، مات وهللا لفقدك الكرم والعز من بعدك، اي هامشاه اي نور عيين من لولدك الذي مل تر عيناك ؟ قال: فضج ا
سلمى أخذت سيفا " من سيوف هاشم وعطفت به على ركابه وعقرهتا عن آخرها، وحسبت مثنها على نفسها، وقالت لوصي هاشم: اقرء املطلب عين 

الناعي إىل أوالده وعياله، فأكثر السالم وقل له: إين على عهد أخيه، وإن الرجال بعده علي حرام، مث إن العبيد والغلمان ساروا إىل مكة وقد سبقهم 
أهل مكة البكاء والنحيب، وخرج الرجال وخرجت نساء قريش منشرات الشعور، ومشققات اجليوب، وخرجت نساء سادات بين عبد مناف، وتقدمت 

ن الفاضل اسد الثرى ما زال حيمي خالدة تلومهم حيث إهنم مل حيملوه إىل احلرم وأنشأت تقول: اي أيها الناعون أفضل من مشى * الفاضل بن الفاضل ب
ن ابلذابل أهله * من ظامل أو معتد ابلباطل ماضي العزمية أروع ذي مهة * عليا وجود كالسحاب اهلاطل زين العشرية كلها وعمادها * عند اهلزاهز طاع

 ه الشعثاء فحثت الرتاب على وجههم،إن السميدع قد مضى  يف بلدة * ابلشام بني صحاصح وجنادل قال: فلما فرغت من شعرها أتت إليهم بنت

حىت وقالت: بئس العشرية أنتم ضيعوا سيدهم، وأسلموا عمادهم، أما كان هاشم مشفقا " عليكم، إذا نزل به املوت أن حتملوه إىل بلده وعشريته 
الورى ذاك الذي سن القرى * كرما " نشاهده، وأنشأت بعد ذلك تقول: اي عني جودي وسحي  دمعك اهلطال * على كرمي ثوى يف الشام مث خال زين 

ابلشام رهن مقام  ومل ير يف يديه مذ نشا خبال قال: فلما فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة حليلة هاشم تقوألال اي أيها الركب الذين تركتموا * كرميكم
* أخو اجلود واالضياف حتت رخام قال: وكان آخر من راثه من أمل تعرفوا ما قدره وفخاره * أال إنكم أوىل الورى مبالم أاي عربيت سحي عليه فقد مضى 

نايبات بناته رقية فإهنا جعلت تندب وتقول: عني جودي ابلبكاء والعويل * الخ الفضل والسخاء الفضيل طيب االصل يف العزمية ماض * مسهري  يف ال
ا أخاه املطلب وسودوه عليهم، فقال: إن أخي عبد مشس أكرب مين وأحق أصيل قال: فبكى القوم عند ذلك وفكوا كتابه وقرءوه فجددوا حزهنم، مث قدمو 

ة والرفادة هبذا االمر، فقال عبد مشس: وأمي هللا إنك خليفة أخي هاشم، قال: فرضوا أهل مكة بذلك، وسلموا له  لواء نزار، ومفاتيح الكعبة والسقاي
م، وقميص إبراهيم عليه السالم، وخامت نوح عليه السالم، وما كان يف أيديهم من ودار الندوة، وقوس إمساعيل عليه السالم، ونعل شيث عليه السال

اي زينة النساء من بين النجار :مكارم االنبياء، وأقام املطلب أايما " فلما اشتد بسلمى احلمل وجائها املخاض وهى ال جتد أملا " إذ مسعت هاتفا " يقول
عني النظار * كي تسعدي يف مجلة االقطار قال: فلما مسعت شعر اهلاتف أغلقت ابهبا، وأسدلت سرتها، * ابهلل اسديل عليه ابالستار واحجبيه عن أ

يم، وكتمت أمرها، فبينما هي تعاجل نفسها إذ نطرت إىل حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إىل عنان السماء، وحبس هللا عنها الشيطان الرج
، وملا وضعته سطع منه  نور شعشعاين، وكان ذلك النور نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فضحك وتبسم فولدت شيبة احلمد، وقامت وتولت أمرها 

، فتعجبت امه من ذلك، مث نظرت إليه فإذا هي بشعرة بيضاء تلوح يف رأسه، فقالت: نعم أنت شيبة كما مسيت، مث إن سلمى درجته يف ثوب من 
من قومها حىت مضت له أايم، وصارت تالعبه ويهش إليها، فلما كمل له شهر علم الناس فأقبلت القوابل  صوف وقمطته وهيأته ومل تعلم به أحدا "

قا " ملا يعلمون إليها فوجودها تالعبه ، فلما صار له شهران مشى ومل يكن على اليهود أشد منه وأكثر ضررا "، وكانوا إذا نظروا إليه امتلؤا غيظا " وخن
هم، وخراب أوطامن ودايرهم، وقطع آاثرهم ، وكانت امه إذا ركبت ركب معها أبطال االوس واخلزرج، وكانت مطاعة بينهم وكان مبا سيظهر منه من تدمري 

 وتبني إذا خرج يلعب يقفون الناس من حوله يفرحون به أوالدهم ، وكانت امه ال أتمن عليه أحدا "، فلما مت له سبع سنني اشتد حبله، وقوى أبسه،

وكان حيمل الشئ الثقيل، وأيخذ الصيب ويصرعه، فلم يشكوه إىل امه وكان يهشم عظامهم. قال أبو احلسن البكري: بلغنا أن رجال من للناس فضله، 
ن بين احلارث دخل يثرب يف حاجة  فإذا هو اببن هاشم يلعب مع الصبيان قد غمرهم بنوره، فوقف الرجل ينظر  إىل الصيب وهو يقول: ما أسعد م

هم ساكن ؟ وكان يلعب وهو يقول: أان ابن زمزم والصفا، أان ابن هاشم وكفى، قال: فناداه الرجل: اي فىت، فأجاب وقال: ما تريد اي عم ؟ أنت يف داير 
 قال: ما امسك ؟ قال: شيبة بن هاشم بن عبد مناف، مات أيب وجفوين عموميت، وبقيت مع امي وأخوايل، فمن أين أقبلت اي عم ؟ قال: من مكة،

"  وهل أنت متحمل يل رسالة  ومتقلد يل أمانة ؟ قال احلارث: وحق ايب وأبيك إين فاعل ما أتمرين به، قال: اي عم إذا رجعت إىل بلدك ساملاقال: 
وصية تم ورأيت بين عبد مناف فاقرءهم مين السالم وقل هلم: إن معي رسالة غالم يتيم، مات أبوه، وجفوه عمومته، اي بين عبد مناف ما أسرع ما نسي

ة إال هاشم، وضيعتم نسله، وإذا هبت الريح حتمل روائحكم إيل، قال: فبكى الرجل واستوى على مطيته وأرسل زمامها  حىت قدم مكة، فلم يكن له مه
قد غفلتم  رسالة الغالم، مث أتى جملس بين عبد مناف فوجدهم جلوسا " فأنعمهم صباحا، وقال: اي أهل الفضل واألشراف، اي بين عبد مناف، أراكم

مر، فقال هلم عن عزكم وتركتم مصباحكم يستضئ به غريكم، قالوا: وما ذلك ؟ فأخربهم بوصية ابن أخيهم، فقالوا: وأمي هللا ما ظننا أنه صار إىل هذا اال
للبيب، فائق على العلماء، احلارث: وإنه ليعجز الفصحاء عن فصاحته، ويعجز اللبيب عن خطابه وإنه لفصيح اللسان، جري اجلنان، يتحري يف كالمه ا

أقسمت ابلسلف املاضني من مضر * وهاشم الفاضل  :"عاقل أديب، إىل عقله الكفاية، وإىل مجاله النهاية، فقال عمه املطلب بن عبد مناف: شعرا
االانم وأهل البيت واحلرم قال: وكان  املشهور يف االمم ألمضني إليه اابن جمتهدا * وأقطعن إليه البيد يف الظلم السيد املاجد املشهور من مضر * نور



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 38 of 208 

: املطلب أشد أهل زمانه أبسا " يف الشجاعة، فقال له إخوته: خنشي عليك إن علمت امه مل تدعه خيرج معك ، الهنا شرطت على أخيك ذلك، فقال
رج وقد أخفى نفسه خوفا " أن يشعر به أحد اي قوم إن يل يف ذلك أمرا " ادبره، مث إنه هتيأ للخروج، وأفرغ على نفسه المة حربه، وركب مطيته وخ

فيه، وهو قد فيخرب سلمى مث أقبل جيد السري حىت أقبل على مدينة يثرب وقد ضيق لثامه، ودخل املدينة فوجد شيبة يلعب فعرفه ابلنور الذي أودعه هللا 
ه وانداه: ادن مين ايبن أخي، فأسرع إليه شيبة فقال له: من رفع صخرة عظيمة وقال: أان ابن هاشم املعروف ابلعظائم، فلما مسع كالمه عمه أانخ مطيت

عي أنت اي هذا ؟ فقد مال قليب إليك وأظنك أحد عموميت، فقال له: أان عمك املطلب، وأسبل عربته وجعل يقبله وقال: ايبن أخي احب أن متضي م
ة معه وسارا، فقال له شيبة: اي عم اسرع بنا الين أخشى أن إىل بلد أبيك وعمومتك، وتكون يف دار عزك، فقال: نعم، فركب املطلب، وركب شيب

 الكفاية مث سارا يعلموا بنا امي وعشريهتا فيلحقوا بنا  فيأخذوين قهرا "، أما علمت أنه يركب لركوهبا أبطال االوس واخلزرج، فقال له: ايبن أخي يف هللا
ابن أخيه شيبة قدامه وأرسل زمامها وسارا،  قيا مطيتهما، مث إن املطلب ركب مطية وأخذوركبا اجلادة الكربى حىت أدركهم املساء بذي احلليفة فنزال وس

ع ؟ قال فبينما مها كذلك إذ مسعا صهيل اخليل و قعقعة  اللجم ومههمة الرجال يف جوف الليل، فقال املطلب: ايبن أخي دهينا  ورب الكعبة فما نصن
ف بنا عن اجلادة إىل الطريق السفلى، قال املطلب: وكيف خيفى أمران عليهم ونورك يدل علينا قال: أسرت شيبة: أمل أقل لك إن القوم يلحقون بنا، فاحنر 

بن وجهي فعسى أن خيفى أمران عليهم، قال: فأخذ املطلب ثواب " وطواه ثالث طيات وسرت به وجهه، وإذا ابلنور عال من وجهه كما كان، فقال: اي
، فإن الذي أعطاك هذا النور يصرف عنا كل حمذور، قال: فبينا هو خياطب ابن أخيه إذ أدركتهما اخليل وكانوا أخي إن لك شأان " عظيما " عند هللا

ليوم أن من اليهود، فلما رأوا شيبة علموا أنه هو الذي خيرج من ذريته من يسومهم سؤ العذاب، ويكون خراب دايرهم على يديه وقد بلغهم  يف ذلك ا
 اثلث هلما فأدركهم الطمع يف قتله، فخرجوا وخرج معهم سيد  من سادات اليهود يقال له: دحية، وكان له ولد يقال له: شيبة قد خرج هو وعمه وال

 الطية، فخرج يوما " يلعب مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعري وضرب به ابن دحية فهشم رأسه وشجه شجة موضحة ، وقال له: اي ابن اليهودية قد
عمه اندى: اي معاشر اليهود، هذا الغالم الذى  دايركم، فبلغ اخلرب إىل أبيه دحية فامتال غيظا "، فلما علم أنه قد خرج معقرب أجلك، و دان خراب 

اي عم  ختشونه قد خرج معه عمه وما هلما اثلث فاسرعوا إليه واقتلوه، فخرجوا وكان عددهم سبعني فارسا "، فلحقوا بشيبة وعمه، فقال لعمه شيبة:
غامر، أراك قدرة هللا تعاىل فأنزله عمه فقصده القوم  فجثا على الطريق وجعل ميرغ وجهه يف الرتاب ويدعوا ويقول يف دعائه: )اي رب الظالم ال انزلين حىت

ستتم دعاؤه حىت  والفلك الدائر ، اي رب السبع الطباق، اي مقسم االرزاق، أسألك حبق الشفيع املشفع، والنور املستودع، أن ترد عنا كيد أعدائنا( فما ا
بد كادت اخليل هتجم عليهم، فوقفت اخليل، فقال ابن دحية الطية: ايبن هاشم  اصرف عنا هذا اخلطاب وكثرة اجلواب، فنحن ال نشك فيك اي بن ع

يبة: أراكم تنظرون إيل مناف، فأنتم السادات ، اعلموا أان ما خرجنا طالبني كيدكم، ولكن خرجنا كى نردك إىل امك، فلقد كنت مصباح بلدتنا، فقال ش
لب: ايبن أخي بعني مغضب، فكيف تكون يف قلوبكم احملبة يل ؟ لكن ملا رأيتم قدرة هللا تعاىل قلتم: هذا الكالم، وتركهم، وسار إىل عمه، فقال له املط

معدن السحر ؟ قالوا: بلى، قال: اي بين إسرائيل  أمل تعلموا أن هؤالء: إن لك عند هللا شأان "، مث جعل يقبله، وسارا وسار القوم راجعني، قال هلم الطية
ن قد حققت اي امة الكليم قد سحركم هذا الغالم وعمه فدعوان نرتجل، فاتبعوهم من ورائهم شاهرين سيوفهم وقصدوا شيبة، فلما قربوا قال املطلب: اال

طية، فأاته سيده وقد مات، و قد أخذ اخرى ورمى هبا فأصابت احلقائق ، وأخذ املطلب قوسه وجعل فيه سهما " ورمى  هبا اليهود فقتل هبا عبد ال
أن يفرغ نبلهم رجال آخر فقتله، فصاحوا أبمجعهم ومهوا ابلرجوع، فقال هلم الطية: عار عليكم الرجوع عن اثنني، فإىل مىت يصيبون منا بنبلهم ؟ فال بد 

ك محلوا عليهما محلة رجل واحد، وجاء الطية إىل املطلب وقال: قف يل اكلمك ونقتلهم، ومل يكن يف القوم أشجع منه، وكان من يهود خيرب، فعند ذل
قام له بني مبا فيه املصلحة ونرجع عنكم، قال شيبة: اي عم إن القوم قد عزموا علينا، فقال املطلب: اي معاشر اليهود ليس فيكم شفيق وال حبيب، وامل

فقال هلم املطلب: أنتم قوم  ف يرجع هذا اجلمع خائبا " وحنن قد خرجنا ومرادان أن نرده إىل أمه ؟عمومته خري له فانصرفوا راجعني، فقال هلم الطية: كي
حىت ظاملون لقد أكثرمت الكالم، وأطلتم املالم، مث قال املطلب: إمنا غرضي أن متضي إىل عمومتك، فإن كنت تعرف من القوم الصدق فارجع معهم 

بلد عمومتك، قال: اي عم ال يغرنك كالمهم، إهنم أعداءان، قال عمه: صدقت، قال: مث إن املطلب قال هلم: اي  تكرب وتبلغ مبالغ الرجال، مث تعود إىل
طلب قال هلم حزب الشيطان بنا متكرون، وعلينا حتتالون ؟ إمنا ساقكم إلينا آجالكم، فمن شاء  منكم أن يربز إىل القتال فليربز، فلما مسعوا كالم امل

أن هذا فارس بين عبد مناف الذي يفرق العرب ؟ من يربز إليه فله  عندي مأة خنلة حاملة ليس فيها ذكر، فقال له رجل يقال له: الطية: أما تعلمون 
املطلب وهو  )مجيع( من بين قريظة وكان لالطية عليه دين: أان أبرز إليه واترك دينك عين، قال: نعم ولك مثله، فاشهدوا اي من حضر، مث خرج مجيع إىل

يعلم به حىت قرب منه، فقال له املطلب: ال أشك أنه قد ساقك قصر أجلك، مث ضربه ابلسيف فقال: خذها وأان املطلب بن عبد مناف، فمات من ال 
: ه غالبساعته، فأقبل اليهود و أحاطوا به، فلما رأى الطية ما حل ابصحابه غضب غضبا " شديدا " وقال: من يربز إليه فله  عندي ما يريد، فقال ل

قال: نعم أان أبرز إليه وجرد سيفه ودان من املطلب فتقاتال من أول النهار حىت مضى من الليل أكثره ،  ما هلذا البطل إال بطل مثله، أبرز إليه أنت،
اثرت كأهنا الليل  واليهود فرحون إذ برز الطية للمطلب هذا، وعينا شيبة يهمالن دموعا " خوفا " على عمه املطلب، فبيناهم كذلك وإذا " بغربة قد



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 39 of 208 

دينة مع املظلم وقد سدت االفق، وإذا بصهيل اخليل، وقعقعة اللجم، واصطفاق االسنة، وإذاهم أربعمأة وهم فرسان االوس واخلزرج قد أقبلوا من امل
ل ؟ فهم الطية ابهلزمية سلمى وأبيها، فلما نظرت إىل اليهود جمتمعني على حرب املطلب صاحت هبم صيحة عظيمة وقالت: اي ويلكم ما هذا الفعا

قرار، وجالت فقال له املطلب: إىل أين اي عدو هللا، الفرار من املوت، مث ضربه ابلسيف على عاتقه فقسمه نصفني، وعجل هللا بروحه إىل النار وبئس ال
ر يف يده وقد دفع القوس إىل ابن أخيه، الفرسان على اليهود، فما كان إال قليال حىت ابد مجيع اليهود، فعند ذلك عطفوا على املطلب والسيف مشهو 

ت: فلما جالت الكتائب خافت سلمى على ولدها فأومأت إىل القوم وكانت مطاعة فيهم فأمسكوا عن القتال، فتقدمت سلمى إىل املطلب واندته وقال
، وعزا " إىل عزه، وهو أشفق عليه منكم، وأان من اهلاجم على مرابط االسد واخلاطف من اللبوة شبلها ؟ قال املطلب: هو من يزيده شرفا " على شرفه

 لك ولدانأرجو أن يكون صاحب احلرم، واملتويل على االمم، وأان عمه املطلب، فلما مسعت كالمه قالت: مرحبا "  وأهال وسهال، ومل ال تستأذين يف مح

هلا املطلب: كان ذلك، مث أقبلت على ولدها، وقالت: اي  من بلدان، وأان قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولدا " يكون عندي وال يفارقين، فقال
ولدي خرجت مع عمك وتركتين، واالن إن أردت أن ترجع معي فارجع، وإن اخرتت عمك فامض راشدا "، فلما مسع كالم امه أطرق إىل االرض، 

ن شهوتك، وإن عز علي فراقك اي ولدي، فرفع رأسه فقالت له امه: اي بين مل تسكت وأنت طلق اللسان، جرئ اجلنان ؟ فوحق أبيك إين ال أمنعك ع
مرتين وقد سبقته العربة فقال: اي اماه أخشى خمالفتك النه حمرم علي عصياين لك، ولكن احب جماورة بيت ريب، وأنظر إىل عموميت وعشرييت، فإن أ

و قد كنت مستأنسة بغرتك فال تنسين، وال تقطع  ابملسري سرت وإال رجعت، فعند ذلك بكت وقالت له: إذا كان كذلك فقد مسحت لك برضى مين،
فإذا بلغ  أخبارك عين، مث قبلته وودعته، وقالت: ايبن عبد مناف قد سلمت إليك الوديعة اليت استودعنيها أخوك هاشم ابلعهد وامليثاق، فاحتفظ هبا،

ا فعلت، وأمجلت فيما وصفت وحنن ال ننسى حقك ما حيينا، مث ولدي مبالغ الرجال ومل أكن حاضرة فانظروا مبن تزوجونه، فقال هلا املطلب: تكرمت مب
عطف عليها يودعها فقالت سلمى: خذوا من هذا الثياب واخليل ما تريدون، فشكرها املطلب وأردف ابن أخيه وسارا حىت قراب من مكة فأضاءت 

ه، فسألوه عنه و قالوا: من هذا ايبن عبد مناف الذي قد أضائت به شعاهبا وأانرت الكعبة، فأقبلت الناس ينظرون إليه، وإذا هم ابملطلب حيمل ابن أخي
د عجبت الناس البالد ؟ فقال هلم املطلب: هذا عبد يل، فقالوا: ما أمجل هذا العبد، فسموه الناس من ذلك عبد املطلب، وأقبل إىل منزله وكتم أمره، وق

وقال أبو .وآله، مث إنه ظهرت له  آايت ومعجزات ومناقب ودالالت تدل على النبوة منه ومن نوره وهم ال يعلمون أنه جد رسول هللا صلى هللا عليه
 عليه وآله كانت احلسن البكري: حدثنا أشياخنا وأسالفنا الرواة هلذا احلديث أنه ملا قدم املطلب وشيبة إىل احلرم وكان بني عينيه نور رسول هللا صلى هللا

نزلت هبم انزلة أودمههم طارق أو نزل هبم قحط توسلوا بنور رسول هللا صلى هللا عليه وآله فيكشف هللا عنهم ما قريش تتربك به، فإذا أصابتهم مصيبة أو 
ك نزل هبم، قال: وكان أعجب انزلة نزلت هبم وأعجب آية ظهرت هلم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح، وكان ملك اليمن، وقيل: مل

كتابه العزيز، وكان قد أشرف منه أهل مكة على اهلالك، وقد حلف أنه يقطع آاثرهم، ويهدم الكعبة، ويرمى أبحجارها يف احلبشة  الذي ذكره هللا يف  
جتمعت حبر جدة، وحيفر أساسها، فكشفه هللا عن البيت وأهله بربكة عبد املطلب جد رسول هللا صلى هللا عليه وآله. قال صاحب احلديث: فأما ما ا

حاب احلديث أنه نزلت مجاعة من أهل مكة أبرض احلبشة يف جتارة فدخلوا يف كنيسة من كنائس النصارى، و أوقدوا هبا انرا " عليه الرواايت وأص
وا: كان هبا يصطلون عليها، ويصلحون هبا طعاما " هلم ورحلوا مل يطفؤها فهبت ريح فأحرقت مجيع ما يف الكنيسة، فلما دخلوا قالوا: من فعل هذا ؟ قال

قال: ما أحرق معبدان إال العرب، فغضب لذلك  -وهللا أعلم  -عرب مكة، فأخربوا بذلك النجاشي وكان ملك اليمن أو ملك احلبشة  جتار من
قاتل، وقال غضبا " شديدا "، وقال: الحرقن معبدهم كما أحرقوا معبدان، فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح وأرسل معه أربعمأة فيل، وأرسل معه مأة ألف م

مر املنادي امضى إىل كعبتهم وانقضها حجرا " حجرا "، وارمها يف حبر جدة، واقتل رجاهلم، واهنب أمواهلم وذراريهم، وال ترتك هلم رجاال "، قال: فأله: 
وأمرهم ابملسري، ينادي يف اجليوش ابملسري إىل مكة، واجتمعوا من كل جانب ومكان، وأعدوا ما يصلح للسفر من الزاد واملاء والعدد والسالح والدواب 

ومعه عشرون ألف فارس، وقال:  قال: فسار القوم وجعل يف مقدمة اجليوش رجال من أخيار دولته يقال له: االسود بن مقصود وأمره ابملسري أمامه،
ديدا " مل يعذب به أحد امض مبن معك، وانزل على الكعبة، وخذ رجاهلا ونسائها وال تقتل منهم أحدا " حىت آتيك، فإين اريد أن اعذهبم عذااب " ش

ة، فلما مسع أهل من العاملني، قال: فسار جبيشه سريا " عنيفا " يقطع الفيايف والقفار، وجيوز السهل والوعار، ومل يقروا ومل يهدءوا حىت نزلوا ببطن مك
حاب الفيل، فلما نظر إليهم عبد املطلب قال مكة أنه قد نزل هبم صاحب الفيل مجعوا أمواهلم وأهليهم ودواهبم ومهوا ابخلروج من مكة هاربني من أص

م الكعبة، هلم: اي قوم أجيمل منكم هذا االمر ؟ وإنه لعار عليكم خروجكم عن كعبتكم، قالوا له: إن امللك أقسم مبعبوده أن البد له من ذلك أن يهد
قبل أن حيل بنا الويل، فقال هلم عبد املطلب: إن الكعبة ال ويرمي أحجارها يف البحر، ويذبح أطفاهلا، ويرمل نسائها، ويقتل رجاهلا، فاتركنا خنرج 

وب إىل كالمه، يصلون إليها، الن هلا مانعا " مينعهم عنها، وصادا " يصدهم عنها، فإن أنتم التجأمت إليها واعتصمتم هبا فهو خري لكم، فلم تطمئن القل
ن طلب اجلبال، ومنهم من ركب البحر، قال: فعند ذلك قالوا لعبد املطلب: ما وغلب عليهم اخلوف واجلزع، وخرجوا هاربني يطلبون الشعاب، ومنهم م

مبا  مينعك أن هترب مع الناس ؟ قال: أستحيي من هللا أن أهرب عن بيته وحرمه، فوهللا ال برحت من مكاين وال أنيت عن بيت ريب حىت حيكم هللا
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غري آمنني على أنفسهم، فلما نظر عبد املطلب إىل الكعبة خالية ودايرها خاوية قال:  يشاء، قال: ومل يبق يومئذ مبكة إال عبد املطلب وأقاربه وهم
ابلدار(  )اللهم أنت أنيس املستوحشني وال وحشة معك، فالبيت بيتك، واحلرم حرمك، والدار دارك، وحنن جريانك متنع عنه ما تشاء ، ورب الدار أوىل

ليه أبرهة بن الصباح ومعه بقية اجليش وهم أربعمأة فيل فكدر املياه، وحطم املراعي، وسد املسالك مقصود جبيشه حىت ورد ع  قال: وأقام االسود بن
ا مجيع والفجاج وحطموا االرض، فأضر هبم العطش واجلوع لكثرهتم فشكوا ذلك إىل أبرهة، فقال هلم: سريوا إىل مكة مسرعني، فنزلوا ابالبطح وساقو 

انقة محراء فأخذها القوم وتقامسوها ، وسبق بعض الرعاة فأخرب عبد املطلب بذلك، فقال: )احلمد هلل( هي مال  املواشي، وكانت لعبد املطلب مثانون
يصه، وتردى هللا، وضيافة الهل بيته وزواره وحجاجه، فإن سلمها  فهي له، وإن ردها إلينا فهي إحسانه، وهي عارية عندان(، مث إن عبد املطلب لبس قم

نطقة اخلليل عليه السالم، وتنكب قوس إمساعيل عليه السالم، واستوى على مطيته وعزم على اخلروج، فقام إليه أقاربه وقالوا له: أين برداء لوي، وحتزم مب
لبحر هذا مثل اتريد ؟ قال: إىل هذا الرجل الظامل الذي أخذ مال هللا عز وجل، وتعرض حلرم هللا، قالوا: ما كنا ابلذي نطلق سبيلك حىت متضي إليه الن 

 من دخله غرق، وأنت اعتصمت برب الكعبة، واعتصمنا معك، ورضينا النفسنا ما رضيت لنفسك، أما اخلروج من احلرم إىل شر االمم فما نسمح لك
لما بذلك، قال: اي قوم إين أعلم من فضل ريب ما ال تعلمون، فخلوا سبيلي فإين سأرجع إليكم عن قريب، فخلوا سبيله فمرت به مطيته كالريح، ف

يديهم عنه، أشرف على القوم نظروا إليه من بعيد فإذا هو كالبدر إذا بدا، والصبح إذا أسفر، فلما عاينوه من قريب هبتوا فيه فجاؤه وقد حبس هللا أ
عن  البلدة نسألك أن ترد فقالوا له: من أنت أيها الرجل اجلميل الطلعة، املليح الغرة، من أنت اي ذا النور الساطع، والضياء الالمع ؟ فإن كنت من هذه

طلب: إين قد قربنا شفقة منا عليك، فقال هلم: إين اريد امللك، فقالوا له: إن ملكنا قد أقسم مبعبوده أن ال يرتك من قومك أحدا "، فقال هلم عبد امل
ل إال أنه انقص العقل، حنن نقول: إن أتيته قاصدا "، فعند ذلك تصارخت القوم وقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل هذا الرجل يف اجلمال و الكما

وصلوا خربه ملكنا قد أقسم مبعبوده أن ال يرتك أحدا " من أهل هذه البلدة، وهو يقول: البد يل منه، قال: فخلوا سبيله فمضى قاصدا " إىل امللك، فأ
جيزع، فقال امللك: علي به، فوحق ما أعتقده من ديين لو إىل امللك، وقالوا: أيها امللك قد قدم علينا رجل صفته كذا وكذا من أهل مكة ومل يفزع ومل 

سي، فأمر امللك سألين أهل االرض ما قبلت فيه سؤاال، قال: فعند ذلك أقبلوا إىل عبد املطلب ليأتوا به، فقال هلم عبد املطلب: إين قادم إىل امللك بنف
"، وشد عمامته على جبينه، وأمر سياس الفيل أن حيضروه فأحضروه، وكان قومه أن يشهروا السالح، وجيردوا السيوف، وجعل امللك على رأسه اتجا 

فني هنديني فيهم فيل يقال له: املذموم وكان قد ركبوا على رأسه قرنني من حديد لو نطح جبال راسيا " هبما اللقاه، وكانوا قد علقوا على خرطومه سي
رأيتموين قد أشرت لكم عند دخول هذا املكى فأطلقوه عليه حىت يدوسه بكلكله قال: وعلموه احلرب، ووقف سياسه من ورائه، فقال هلم امللك: إذا 

ل، فدخل عليهم عبد املطلب وهم صفوف ينظرون ما أيمرهم امللك يف عبد املطلب وهم ابهتون، وهو ال يلتفت إىل أحد منهم حىت جاوز أصحاب الفي
طلب برك الفيل إىل االرض وجثا على ركبتيه وسكن ارجتاجه، وكان قبل ذلك إن أحضره فأمرهم امللك إبطالق الفيل فأطلقوه، فلما قرب من عبد امل

، سياسه على القتال حتمر عيناه، ويضرب خبرطومه وفيه سيفان، فلما قرب من عبد املطلب سكن ومل يفعل شيئا "، فتعجب امللك وأصحابه من ذلك
قلبه، فأقبل على عبد املطلب حىت أجلسه جبانبه، ورحب به، والتفت إىل االسود بن مقصود،  يف قلبه اجلزع والفزع، وارتعدت فرائصه، ورق وألقى هللا

وقال: أي شئ يطلب هذا الرجل املكي فأقضي حاجته. وقد كان امللك حيلف على هالكه قبل ذلك، مث قال له امللك: من أنت وما امسك ؟ فما 
ما سألت، ولو سألتين الرجوع عن بلدك لفعلت فقال له عبد املطلب: ال أسألك يف رأيت أمجل منك وجها "، وال أحسن منك هبجة، ولك عندي 

تردها  شئ من ذلك إال أن قومك أغاروا علينا، وأخذوا يل مثانني انقة، وكنت قد أعددهتا للحجاج الذين يقصدوننا من مجيع النواحي، فإن رأيت أن
هل لك من حاجة غريها فاسألين فيها ؟ فقال عبد املطلب: أيها امللك ما أريد غري هذه، علي فافعل، فأمر امللك رجاله إبحضارهن مث قال امللك: 

ال عبد فقال له امللك: فلم ال تسألين يف بلدك فإين أقسمت الهدمن كعبتكم، وأقتل رجالكم، لكن لعظم قدرك عندان لو سألتين فيها قبلت سؤالك فق
؟ قال: إن هلا مانعا " مينعها غريي، فقال امللك: اعلم اي عبد املطلب إين أخرج على أثرك جبنودي املطلب: ال أسألك يف شئ من ذلك، قال: ومل ذلك 

فلما  ورجايل، فنخرب الكعبة ونواحيها، وأقتل سكاهنا، فقال له عبد املطلب: إن قدرت فافعل، قال: فانصرف عبد املطلب ومر على الفيل املذموم،
قام الوزراء واحلجاب يلومون امللك يف أمر عبد املطلب كيف خلى سبيله، فقال هلم امللك: وحيكم ال تلوموين، أمل نظر الفيل إىل عبد املطلب سجد له، ف

البد لنا أن تروا كيف سجد له الفيل بني يديه ؟ وهللا لقد وقع هلذا الرجل يف قليب هيبة عظيمة، ولكن أشريوا علي مبا يكون من هذا األمر، فقالوا: 
 خرهبا، ونرمي أحجارها يف حبر جدة، فعند ذلك أمر امللك ابجلموع واجليوش أن تزحف إىل مكة ، وملا وصل عبد املطلب ابلنوق إىلنسري إىل مكة فن

هلل قالوا: )احلمد مكة خرج إليه أقاربه وبنو عمه يهنؤنه ابلسالمة، وقد كانوا آيسوا منه، فلما نظروا إليه فرحوا به وجعلوا يتعلقون به ويقبلون يديه، و 
رجوا إىل الذي محاك وحفظك هبذا النور احلسن(، مث سألوه عن اجليش فأخربهم بقصته وخرب الفيل، فقالوا له: ما الذي أتمران به ؟ فقال: اي قوم اخ

ربه، وأخرج مفاتيح جبل أيب قبيس حىت ينفذ هللا حكمه ومشيته، قال: فخرج القوم أبوالدهم ونسائهم ودواهبم، وخرج عبد املطلب وبنو عمه وإخوته وأقا
هرب، الكعبة إىل جبل أيب قبيس، وجعل يسري هبم إىل الصفا، ويدعو ويبكي ويتوسل بنور حممد صلى هللا عليه وآله، وجعل يقول: )اي رب إليك امل
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كاحلصيد املنقلب( مث رجع   وأنت املطلب، أسألك ابلكعبة العلياء ذات احلج واملوقف العظيم املقرب، اي رب ارم االعادي بسهام العطب )حىت يكونوا
اتركهم وكعبتنا وأتى إىل ابب البيت فأخذ حبلقته وهو يقول: الهم إن املرء مينع رحله، فامنع رحالك * ال يغلنب صليبهم، وحماهلم عدوا " حمالك إن كنت 

جاللك * فانصر على آل الصليب، وعابديه  فأمر ما بدالك * جروا مجيع بالدهم، والفيل كي يسبوا عيالك عمدوا مجالك بكيدهم، جهال وما راقبوا
ا وإذا هباتف اليوم آلك وقال أيضا " شعرا ": اي رب ال أرجو هلم سواكا * اي رب فامنع منهم محاكا إن عدو البيت من عاداكا * أمنعهم أن خيربوا قراك

يف وجهك، فنظر ميينا " ومشاال " فلم ير أحدا "، مث يسمع صوته وال يرى شخصه وهو يقول: قد أجبت دعوتك، وبلغت مسرتك إكراما " للنور الذي 
يف وجهي  قال ملن معه وهم على جبل أيب قبيس وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون ابلدعاء ويستبشرون ابالجابة، مث قال: أبشروا فإين رأيت النور الذي

، فبينما هم كذلك إذا أشرفت عليهم غربة القوم وتقاربت الصفوف، طرقكم، ففرح القوم وتضرعوا إىل هللا تعاىل قد عال، وإمنا كان ذلك كاشفا " ملا
اهنملت عرباهتم، والح هلم بريق االسنة، مث انكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنه اجلبل العظيم، وقد ألبسوه احلديد، وزينوه بزينة، فاشتد قلقهم، و 

وتضرعه حىت وقف الفيل مكانه فصرخت عليه الفيالة وزجرته الساسة، فلم يلتفت إليهم،  وتضرع عبد املطلب ودعا، فو هللا ما أمت عبد املطلب دعائه
حال وال فوقفت اجليوش ودهشوا، فقال االسود بن مقصود وهو على الساقة: ما اخلرب ؟ قالوا: إن الفيل قد وقف، فقال للساسة: اضربوه، فضربوه فما 

ففعلوا فهرول راجعا "، فأمر برده فردوه فوقف، فقال االسود: سحروا فيلكم، مث بعث إىل امللك  زال، فتعجبوا من ذلك، مث أمرهم أن يعطفوا رأسه
ربهم وأعلمه بذلك، فقال له: أشر علينا، فبعث أبرهة إىل ابن مقصود فقال: ليس من جرب كمن ال جيرب، ابعث للقوم رسوال " واطلب الصلح، وال خت

يكم، واطلب منهم رجاال بعدد من قتل منا ويقومون لنا مبا أفسدوا من كنيستنا، فإذا فعلوا ذلك رجعنا عنهم، أبمر الفيل لئال يكون طريقا " لطمعهم ف
ن تكون قال: فلما دخل رسوله أبرهة على االسود وكان امسه حناطة احلمريي وكان يهزم اجليوش وحده، وكان له خلقة هائلة فقال له االسود هل لك أ

رجعت برؤوسهم، مث سارو هو معجب  أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة: ها أان سائر إليهم، فإن صاحلوان وإالأنت الرسول إليهم ؟ فعسى 
دهش بنفسه فسأل عن سيد قريش، فقالوا: هو الشيبة النجاروكان عبد املطلب قد رأه وعلم أنه رسول من القوم، فلما نظر حناطة إىل عبد املطلب 

ما الذي أتى بك ؟ قال: اي موالي إن أبرهة قد عرف فضلكم، ووهب لكم احلرم والبيت، وقد أرسل إليك أن تقوم بدية  وحار، فقال له عبد املطلب:
لسقيم، من قتل له، أو تسلم من رجالك بعددهم مث تقوم له بثمن ما عدم من الكنيسة، فإذا فعلتم هذا رجع عنكم فقال عبد املطلب: أيؤخذ الربئ اب

انة والصيانة، ونقبض أيدينا عن املظامل، ونصرف جوارحنا عن املآمث، فبلغ صاحبك عنا ذلك، وأما هذا البيت فقسبق مين القول وحنن من مشيتنا االم
لما مسع حناطة  فيه: إن له راب " مينع عنه، فوهللا ما كرب علي ما مجعتموه من الرجال، فإن أراد صاحبك املسري فليسر، وإن أراد املقام فليقم، قال: ف

مه غضب وأراد أن يقتل عبد املطلب، فظهر لعبد املطلب ما يف وجهه فلم ميهله دون أن قبض على حمزمه ومراق بطنه وشاهلوضرب به االرض، كال
لت  وقال: وعزة ريب لو ال أنك رسول الهلكتك قبل أن أتيت صاحبك، فرجع حناطة إىل االسود وأعلمه مبا كان من أمره، مث قال: هؤالء قوم قد غ

حنو ؤهم، والرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا، واعلم أن مكة خلية من أهلها فاسرع إىل الغنيمة. قال الراوي: فأمر اجليوش ابلزحف فساروا دما
اخلطاطيف،  الاحلرم، فلما قربوا منه جاءهم أمر هللا من حيث ال يشعرون، وإذاهم أبفواج من الطري كالسحابة املرتادفة يتبع بعضها بعضا "، و هي كأمث

بني رجليه كالعدس، وكبريها كاحلمص، وقد تعالت الطيور، وارتفعت وامتدت فوق العسكر  حيمل كل طري ثالثة أحجار: أحدها يف منقاره، واثنني
: ما عليكم أبس، الهنا وانتشرت بطوهلم وعرضهم، فلما نظر القوم إىل ذلك خافوا وقالوا: ما هذه الطيور اليت مل نر مثلها قبل هذا اليوم ؟ فقال االسود

لقوم، فما طري حتمل رزقها لفراخها، مث قال: علي بقوسي ونبلي حىت أردها عنكم، فأخذ قوسه و أراد الرمي فتصارخت الطيور مستأذنة لرهبا يف هالك ا
اشتد غضب اجلبار على الكفار، ففتحت  أمتت  صراخها حىت فتحت أبواب السماء، وإذا ابلنداء: أيها الطيور املطيعة لرهبا افعلوا ما امرمت به، فقد

إىل  الطيور أفواهها، وكان أول حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة إىل الرأس إىل احللقوم، ونزلت إىل الصدر، وخرجت من دبره، ونزلت
ن الرجل حىت ترميه ابحلصاة على رأسه، فتخرج من االرض وغاصت فانقلب صريعا "، فتناثرت القوم ميينا " ومشاال و الطيور تتبعهم ال حتول وال تزول ع

ملا نظر إىل ما نزل  دبره وال يردها درقة وال حديد، وإن أبرهة ملا نظر إىل الطري وفعلها علم أنه قد احيط هبم، فوىل هاراب " على وجهه، وأما االسود فإنه
حجرا " فوقع يف فيه حىت خرج من دبره ، وأاته آخر فضربه يف هامته فطلع بقومه واحلصى تتساقط عليهم وهم يقعون على وجوههم فإذا بطري قد ألقى  

ما نزل من قفاه ، فخر صريعا "، وأعجب من ذلك أن رجال " من حضرموت كان له أخ فسأله املسري معه فأىب، وقال: ما أان ممن يتعرض لبيت هللا، فل
على   أخيه وصف له العذاب الذي حل ابلقوم ورفع رأسه وإذا هو بطري قد رماه حبصاةهبم البالء خرج هاراب " على وجهه والطري يتبعه، فلما وصل إىل

مث هامته وخرجت من دبره، وأما أبرهة فإنه سار جمدا " على فرسه، إذ سقطت يده اليمىن فتحري يف أمره فسقطت يده اليسرى، مث رجله اليمىن، 
هنم أقاموا يف اليسرى، فأتى منزله فحكى هلم مجيع ما جرى هلم كلهم، فما أمت حديثه إال ورأسه قد وقع، هذا ما جرى هلم، وأما عبد املطلب ومن معه فإ

عل لنا من كل  ابتهال ودعاء وتضرع وقد استجيب هلم بربكة رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وقالوا يف دعائهم: )اللهم بربكة هذا النور الذي وهبتنا اج
ما كان ممن فر من أهل مكة ومسع كيدهم فرجا " ، وانصران على أعداءان( ونظروا هياكل االعداء على وجه االرض مطروحة، والفيل وىل هاراب "، وأما 
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عليه وآله. مث مبا نزل أبصحاب الفيل أتوا فرحني مستبشرين، وأقاموا مدة ينقلون اال سالب والرحال  وكان سعادهتم وسرورهم بربكة رسول هللا صلى هللا 
وما طيبة ؟ فغاب عين إىل غد، فنمت يف مكاين  إن عبد املطلب كان ذات يوم انئما " يف احلجر إذ أاته آت فقال له: احفر طيبة، قال: فقلت له:

ين، فأتى اهلاتف فقال: احفر برة، فقلت: وما برة ؟ فغاب عين، فنمت يف اليوم الثالث فأتى وقال: احفر مضنونة، فقلت: وما مضنونة ؟، فغاب ع
، تسقي احلجيج االعظم، عند قرية النمل، فلما دله على وأاتين يف اليوم الرابع وقال: احفر زمزم، فقلت: وما زمزم ؟ قال: ال تنزف أبدا " وال تذم

، بئر أبينا املوضع أخذ عبد املطلب معوله وولده احلارث ومل يكن له يومئذ ولد غريه، فلما ظهر له البناء وعلمت قريش بذلك قالوا له: هذا بئر زمزم
بينهم حكما " وهو سعيد بن خثيمة ،  ونكم، فتشاوروا على أن جيعلواإمساعيل عليه السالم و حنن فيه شركاء، قال: ال أفعل النه أمر خصصت به د

فعل ؟ قال: كل وكان أبطراف الشام، فخرجوا حىت إذا كانوا مبفازة بني احلجاز والشام بلغ هبم اجلهد والعطش ومل جيدوا ماء، فقالوا لعبد املطلب: ما ت
حلته وسار هبا فنبع املاء من حتت خفها فكرب وكربت أصحابه وشربوا مجيعهم وملؤا قرهبم واحد منكم حيفر حفرية لنفسه ففعلوا، مث ركب عبد املطلب را

ى على احلفر وجد وحلفوا أن ال خيالفوه يف زمزم، فقالوا: إن الذي أسقاه املاء يف هذه الفالة هو الذي أعطاه زمزم، ورجعوا ومكنوه من احلفر. فلما متاد
دهم، ووجد أسيافا " كثرية ودروعا "، فطلبوه بنصيبهم فيها، فقال هلم: هلموا إىل من ينصف بيننا، فنضرب غزالني من ذهب ومها اللذان دفنهما ج

القداح فنجعل للكعبة قدحني، ويل قدحني، ولكم قدحني، فمن خرج قدحاه كان هذا له، قالوا: أنصفت، فجعل قدحني أصفرين للكعبة، وقدحني 
عطاه لصاحب القداح وهو عند هبل، وهبل صنم يف الكعبة، فضرب هبما فخرج االصفران على الغزالني، أسودين له، وقدحني أبيضني لقريش، مث أ

من  وخرج االسودان على االسياف والدروع لعبد املطلب، وختلف قدحا قريش، فضرب عبد املطلب االسياف ما بني الكعبة، فضرب يف الباب الغزالني
حاج. وما كان مبكة من حيسده ويضاده إال رجل واحد وهو عدي بن نوفل، وكان أيضا " صاحب منعة  الذهب، وأقام عبد املطلب بسقاية زمزم لل

عبد املطلب إىل مكة وسوده أهل مكة عليهم كرب ذلك على عدي بن نوفل، إذ  وبسطة وطول يد، وكان املشار إليه قبل قدوم عبد املطلب، فلما قدم
فلما كان بعض االايم تناسبا وتقاوال ووقع اخلصام، فقال عدي بن نوفل لعبد املطلب: أمسك عليك ما مال الناس إىل عبد املطلب وكرب ذلك عليه، 

 أعطيناك، وال يغرنك ما خولناك، فإمنا أنت غالم من غلمان قومك، ليس لك ولد وال مساعد فبم تستطيل علينا ولقد كنت يف يثرب وحيدا " حىت
لك كالم، فغضب عبد املطلب لذلك، وقال له: اي ويلك تعريين بقلة الولد، هلل علي عهد وميثاق الزم، جاء بك عمك إلينا، وقدم بك علينا، فصار 

وال تشمت يب أحدا  الن رزقين هللا عشرة أوالد ذكورا " وزاد عليهم ألحنرن أحدهم إكراما " وإجالال حلقه، وطلبا " بثأري ابلوفاء، اللهم فكثر يل العيال،
د، وال أعاين مبثل قولك أبدا مث مضى وأخذ يف خطبة النساء والتزويج حرصا " على األوالد، مث تزوج بست نساء فرزق منهن "، إنك أنت الفرد الصم

مسها عشرة أوالد، وكل امرأة تزوجها هي كانت ذات حسن ومجال وعز يف قومها، منهن منعة بنت حباب الكالبية والطائفية ، والطليقية بنت غيدق ا
خلزاعية، وسعدى بنت حبيب الكالبية، وهالة بنت وهب، وفاطمة بنت عمرو املخزومية، وأما منعة بنت احلباب فإهنا ولدت له الغيداق مسراء، وهاجرة ا

مها ضرار، وامسه احلجل، وإمنا مسي الغيداق ملروته وبذل ماله، وأما الفرعي فولدت له أاب هلب وامسه عبد العزى، وأما سعدى  فولدت له ولدين: أحد
واالخر عبد هللا أبو رسول هللا صلى هللا عليه وآله ، وكان عبد  الخر العباس، وأما فاطمة فولدت له ولدين: أحدمها عبد مناف، ويقال له: أبو طالبوا

املقوم واحلجل والزبري هللا أصغر أوالده، وكان يف وجهه نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فأوالد عبد املطلب احلارث وأبو هلب والعباس وضرار ومحزة و 
ط الكعبة فرأى وأبو طالب و عبد هللا ، وكان عبد املطلب قائما " جمتهدا " يف خدمة الكعبة، وكان عبد املطلب انئما " يف بعض الليايل قريبا " من حائ

"، فقالوا له: ما وراءك اي أاب احلارث ؟ إان نراك رؤاي " فانتبه فزعا " مرعواب "، فقام جير أذايله وجير ردائه إىل أن وقف على مجاعته وهو يرتعد فزعا 
بلغ مرعواب " طائشا "، فقال: إين رأيت كأن قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء مضيئة، يكاد ضوئها خيطف االبصار، هلا أربعة أطراف، طرف منها قد 

نان السماء، فنظرت  وإذا رأيت حتتها شخصني عظيمني املشرق، وطرف منها قد بلغ املغرب، وطرف منها قد غاص حتت الثرى، وطرف منها قد بلغ ع
شجرة، هبيني، فقلت الحدمها: من أنت ؟ فقال: أان نوح نيب رب العاملني، وقلت لالخر: من أنت ؟ قال: أان إبراهيم اخلليل، جئنا نستظل هبذه ال

له الكهنة: اي أاب احلارث هذه بشارة لك، وخري يصل إليك، ليس فطوىب ملن استظل هبا، والويل ملن تنحى عنها، فانتبهت لذلك فزعا " مرعواب " فقال 
الحد فيها شئ، وإن صدقت رؤايك ليخرجن من ظهرك من يدعو أهل املشرق واملغرب، ويكون رمحة لقوم، وعذااب " على قوم، فانصرف عبد املطلب 

كل يوم إىل الصيد وحده، فأخذه ذات يوم العطش فنظر إىل ماء فرحا " مسرورا "، وقال يف نفسه: ليت شعري من يقبض النور من ولدي، وكان خيرج  
صاف يف حجر معني، فشرب منه فوجده أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأقبل من وقته وغشى زوجته فاطمة بنت عمرو، فحملت بعبدهللا أيب 

فما مرت هبا الليايل واالايم حىت ولدت عبد هللا أاب رسول هللا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فانتقل النور الذي كان يف وجهه إىل زوجته فاطمة، 
سطح النور يف غرته  حىت حلق عنان السماء فلما نظر إليه عبد املطلب فرح فرحا " شديدا "، ومل خيف  هللا عليه وآله، فانتقل النور إليه، فلما ولدته

البطال كهانتم، وأما أحبار اليهود فكانت معهم جبة بيضاء وكانت جبة حيىي بن زكراي  مولده على الكهنة واالحبار، فأما الكهنة فعظم أمره عليهم
دم يكون قد عليهما السالم، وكان الدم ايبسا " عليها قد غمست يف دمه، وكان يف كتبهم: إن هذا الدم الذي يف اجلبة إذا قطر منها قطرة واحدة من ال
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لك الدم فوجدوا اجلبة، وإذا هبا قد صارت رطبة يقطر منها الدم ، فعلموا أنه قد دان خروجه، قرب خروج صاحب السيف املسلول، فنظروا إىل ذ
ل ما يشب فاغتموا لذلك غما " شديدا "، وبعثوا إىل مكة رجاال منهم يكشفون هلم عن اخلرب، وأيتوهنم خبرب مولده، وكان عبد هللا يشب يف اليوم مث

رونه ويتعجبون من حسنه ومجاله وأنواره، وقيل: إنه لقى عبد هللا يف زمانه ما لقى يوسف الصديق يف زمانه، وذلك أوالد الناس يف السنة، وكان الناس يزو 
لدا " من عداوة اليهود، وجرت عليه امور عظيمة وأحوال جسيمة. فلما كملت لعبد املطلب عشرة أوالد ذكورا " وولد له احلارث  فصاروا أحد عشر و 

نذر، والعهد الذي عاهد: لئن بلغت أوالدي أحد عشر ولدا " ذكورا " القربن أحدهم لوجه هللا تعاىل، فجمع عبد املطلب  ذكرا " فذكر نذره الذي
نزلة واحدة، أوالده بني يديه، وصنع هلم طعاما "، ومجعهم حوله، واغتم لذلك غما " شديدا "، مث قال هلم: اي أوالدي إنكم كنتم تعلمون  أنكم عندي مب

ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءين ذلك ، ولكن حق هللا أوجب من حقكم ، وقد عاهدته ونذرت له مىت  دقة من العني، والروح بني اجلنبني،وأنتم احل
ئلون ؟ أنتم قارزقين هللا أحد عشر ولدا " ذكرا " ألحنرن أحدهم قرابان "، وقد أعطاين ما سألته، وبقي اابن ، ما عاهدته، وقد مجعتكم الشاوركم، فما 

ال: اي فجعل بعضهم ينظر إىل بعض وهم سكوت ال يتكلمون، فأول من تكلم منهم عبد هللا أبو رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكان أصغر أوالده، فق
حكم هللا  أبت أنت احلاكم علينا، وحنن أوالدك ويف طوع يدك، وحق هللا أوجب من حقنا، وأمره أوجب من أمران، وحنن لك طائعون وصابرون على

إحدى  وحكمك، وقد رضينا أبمر هللا وأمرك، وصربان على حكم هللا و حكمك، ونعوذ ابهلل من خمالفتك، فشكره أبوه، وكان لعبد هللا يف ذلك اليوم
ا له: مسعنا وأطعنا، عشر سنة، فلما مسع أبوه كالمه بكى بكاء " شديدا " حىت بل حليته من دموعه، مث قال هلم: اي أوالدي ما الذي تقولون ؟ فقالو 

قلت لكم، فافعل ما بدا لك، ولو حنرتنا عن آخران فكيف واحدا " منا، فشكرهم على مقالتهم، مث قال هلم: اي بين امضوا إىل امهاتكم وأخربوهن مبا 
قوا إىل امهاهتم و وأخربوهن مبا قال هلم وقولوا هلن يغسلنكم ويكحلنكم ويطيبنكم، والبسوا أفخر ثيابكم، وودعوا امهاتكم وداع من ال يرجع أبدا "، فتفر 

يشرب أبوهم، ففاضت الجل ذلك العيون، وترادفت االحزان ، قال: مث إن عبد املطلب ابت تلك الليلة مهموما " مغموما "، مل يطعم طعاما "، ومل 
م، وتنعل بنعل شيث عليه السالم، وختتم خبامت نوح عليه شرااب "، ومل يغمض عينا " حىت طلع الفجر ، مث لبس أفخر أثوابه، وتردى برداء آدم عليه السال

وخرج يناديهم من عند امهاهتم واحدا " واحدا "، فأقبلوا إليه مسرعني وقد تزينوا  أبحسن  السالم، وأخذ بيده خنجرا " ماضيا " ليذبح به بعض أوالده،
: ال نعلمه منهم أحد فخرج إليه بنفسه حىت ورد منزل فاطمة زوجته، فأخذ بيده، الزينة، فلم يتأخر غري عبد هللا، النه كان أصغرهم، فسأهلم عنه فقالوا

فرتكته وشقت  فتعلقت به امه، فجعل أبوه جيذبه منها، وهي جتذبه منه، وهو يريد أابه ، وهو يقول: )اي اماه اتركيين أمضي مع أيب ليفعل يب ما يريد(،
 يفعله أحد غريك، فكيف تطيب نفسك بذبح ولدك ؟ وإن كان وال بد من ذلك فخل عبد هللا جيبها وصرخت وقالت: )لفعلك اي أاب احلارث فعل مل

إىل النه طفل صغري وارمحه الجل صغره، والجل هذا النور الذي يف غرته فلم يكرتث بكالمها ، مث جذبه من يدها ، فقامت عند ذلك تودعه فضمته 
ت حيليت فيك اي ولدي، واحزان عليك اي ولدي، ليتين قبل غيبتك عين وقبل ذحبك اي ولدي صدرها، وقالت: )حاشاك اي رب أن يطفئ نورك، وقد قل

، فلما مسع ذلك أبوه بكى بكاء "  سوقك من عندي من غري اختياري غيبت حتت الثرى، لئال أرى فيك ما أرى، ولكن ذلك ابلرغم مين ال ابلرضا
ه: دعيين أمضي مع أيب، فإن اختارين  ريب كنت راضيا " ساحما " ببذل روحي له، وإن كان غري شديدا " حىت غشي عليه وتغري لونه، فقال عبد هللا الم

طلب ذلك عدت إليك، فأطلقته امه فمشى وراء أبيه ومجلة أوالده  إىل الكعبة، فارتفعت االصوات من كل انحية، وأقبلوا ينظرون ما يصنع عبد امل
له يذبح الذي خنافه، مث عزم على القرعة بينهم وجاء هبم مجيعا " للمنحر، وبيده خنجر يلوح املوت من أبوالده، وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا: لع

االانم،  جوانبه، مث اندى أبعال صوته يسمع القريب والبعيد وقال: )اللهم رب هذا البيت واحلرم واحلطيم، وزمزم  ورب املالئكة الكرام، ورب مجلة
ا جرى به القلم، اللهم إنك خلقت اخللق بقدرتك، وأمرهتم بعبادتك، ال مانع منك إال أنت وإمنا حيتاج الضعيف إىل اكشف عنا بنورك الظالم، حبق م

احدا " القوي، والفقري إىل الغين، اي رب وأنت تعلم أين نذرت نذرا "، وعاهدتك عهدا " على إن وهبتين عشرة أوالد ذكور القربن لوجهك الكرمي و 
ني يديك، فاخرت منهم من أحببت، اللهم كما قضيت وأمضيت فاجعله يف الكبار، وال جتعله يف الصغار، الن الكبري أصرب على منهم، وها أان وهم ب

والصغري أوىل ابلرمحة، اللهم رب البيت واالستار، والركن واالحجار، وساطح االرض، وجمري البحار، ومرسل السحاب واالمطار،  البالء من الصغري،
ن الصغار( مث دعا بصاحب اجلرائد فقدها  فقذفها وكتب على كل واحدة اسم ولد، مث دعا بصاحب القداح وهي االزالم اليت ذكرها اصرف البالء ع

اخ والنياح هللا تعاىل، وكانوا يقسمون  هبا يف اجلاهلية، فأخذ اجلرائد من يده، وساق أوالد عبد املطلب وقصد هبم الكعبة، فأخذت امهاهتم يف الصر 
للجيوب ، كل واحدة تبكي على ولدها، ومجيع الناس يبكون لبكائهم، وجعل عبد املطلب يقوم مرة ويقعد اخرى، وهو يدعو: )اي رب اسرع يف  والشق

قضائك( فتطاولت االعناق، وفاضت العربات، واشتدت احلسرات، فبينما هم يف ذلك وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة وهو قابض على عبد 
 عبد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وقد جعل ردائه يف عنقه وهو جيره وقد زالت النضارة من وجهه، واصفر لونه، وارتعدت فرائصه، وقال له: اي هللا أيب

ده من املطلب هذا ولدك قد خرج عليه السهم، فإن شئت فاذحبه أو اتركه ، فلما مسع كالمه خر مغشيا " عليه، ووقع إىل االرض ، وخرج بقية أوال
رته الكعبة وهم يبكون على أخيهم، وكان أشدهم عليه حزان " أبو طالب النه شقيقه من امه وأبيه، وكان ال يصرب عنه ساعة واحدة، وكان يقبل غ
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سل االرض من وموضع النور من وجهه، ويقول: اي أخي ليتين ال أموت حىت أرى ولدك الوارث هلذا النور الذي فضله هللا على اخللق أمجعني ، الذي يغ
فلما ولد النيب صلى هللا عليه وآله كان حيبه أبو طالب حبا " شديدا " ، ويقول له: فدتك نفسي . الدنس، ويزيل دولة االواثن، ويبطل كهانة الكهان

ل و النساء من كل انحية، فنظر ايبن أخي، ايبن الذبيحني إمساعيل وعبد هللا. رجعنا إىل احلديث االول: مث ملا أفاق عبد املطلب مسع البكاء من الرجا
يد وإذا فاطمة بنت عمرو ام عبد هللا وهي حتثو الرتاب على وجهها، وتضرب على صدرها، فلما نظر إليها عبد املطلب مل جيد صربا " وقبض على 

ق على ولدي مين، ولكن أمضي ولده، وأراد أن يذحبه فتعلقت به سادات قريش وبنو عبد مناف فصاح هبم صيحة منكرة وقال: اي ويلكم لستم أشف
املطلب:  حكم ريب، وأبو طالب متعلق أبذايل عبد هللا وهو يبكي ويقول البيه: اترك أخي واذحبين مكانه فإين راض أن أكون  قرابنك لربك، فقال عبد

لوا له: اي عبد املطلب عد إىل صاحب ما كنت ابلذي أتعرض على ريب، واخالف حكمه، فهو االمر وأان املأمور، مث اجتمع أكابر قومه وعشريته وقا
ضي األمر ورب القداح مرة اثنية فعسى أن يقع السهم يف غريه ، ويقضي هللا ما فيه الفرج، فعاد اثنية فعاد السهم  على عبد هللا، فقال عبد املطلب: ق

ليه فعند ذلك ضربت امه وجهها، ونشرت شعرها، الكعبة، مث ساق ولده عبد هللا إىل املنحر والناس من وراءه صفوف، فلما وصل املنحر عقل رج
ومها، وهي قد ومزقت أثواهبا، مث أضجعه وهو ذاهل ال يدري ما يصنع مما بقلبه من احلزن، فلما رأته امه أنه ال حمالة عازم على ذحبه مضت مسرعة إىل ق

عذل عاذل، وال قول قائل، وضجت املالئكة ابلتسبيح، عبد هللا ولده ليذحبه، وهو ال يسمع  اضطربت جوارحها ملا رأت عبد املطلب قد أضجع
ظر صربه ونشرت أجنحتها، واندى جربئيل ، وتضرع إسرافيل وهم يستغيثون إىل رهبم، فقال هللا: اي مالئكيت إين بكل شئ عليم، وقد ابتليت عبدي الن

سيوف، وحالوا بينه وبني ولده، فقال هلم: ما شأنكم ؟ قالوا له: على حكمي، فبينما عبد املطلب كذالك إذ أاته عشرة رجال عراة حفاة، يف أيديهم ال
ه وبني ولده رفع ال ندعك تذبح ابن اختنا ولو قتلتنا عن آخران، ولقد كلفت هذه املرأة ما ال تطيق، وحنن أخواله من بين خمزوم، فلما رآهم قد حالوا بين

اويف بعهدك، فاحكم بيين وبينهم ابحلق وأنت خري احلاكمني(، فبينما هم كذلك  إذ رأسه إىل السماء، وقال: )اي رب قد منعوين أن أمضي حكمك، و 
سيد أقبل عليهم رجل من كبار قومه يقال له: عكرمة بن عامر ، فأشار بيده إىل الناس أن اسكتوا، مث قال: اي ااب احلارث اعلم أنك قد أصبحت 

وشنارها، وهذا ال يليق بك، فقال: أترى اي عكرمة أغضب ريب ؟ قال: إين أدلك على  االبطح، فلو فعلت بولدك هذا لصار سنة بعدك يلزمك عارها
ما خيفى ما فيه الصالح، قال: ما هو اي عكرمة، قال: إن معنا يف بالدان كاهنةعارفة ليس يف الكهان أعرف منها، حتدث مبا يكون يف ضمائر الناس و 

ذلك، فلما مسع كالمه سكن ما به فأمجع رأيهم  على ذلك، فقالوا: اي أاب احلارث لقد تكلم عكرمة يف سرائرهم ، وذلك أن هلا صاحبا من اجلن خيربها ب
أهبة السفر إىل الكاهنة، وأخذ معه هدية عظيمة ، وكان اسم الكاهنة ام ملخان، فلما كان  ابلصواب، فأخذ عبد املطلب ولده وأقبل إىل منزله وأخذ

ومه إىل الكاهنة، فتقدم عبد املطلب إليها بعد أن دفع إليها اهلدية، فسأهلا عن أمره، فقالت، انزلوا، وغدا " أظهر بعد ثالثة أايم خرج عبد املطلب يف ق
لفخار * لكم العجب، فلما كان غداة غد اجتمعوا عندها فأنشأت تقول: اي مرحبا ابلفتية االخيار * الساكين البيت مع االستار قد خلقوا من صلصل ا

االنوار خذوا بقويل صح يف االاثر * انبئكم ابلعلم واالخبار أهل الضياء والنور والفخار * من هاشم مساه يف االقدار قد رام من خالقه ومن صميم العز و 
اذر ؟ نت الناجلبار * أن يعطه عشرا " من االذكار من غري ما نقص إبذن الباري * فواحد ينحره لالنذار مث إهنا التفتت إىل عبد املطلب، وقالت له: أ
ا الفىت الذي قال: نعم، جئناك لتنظري يف أمران، وتعملي احليلة يف ولدان، فقالت: ورب البنية ، وانصب اجلبال املرسية، وساطح االرض املدحية، إن هذ

 بلدكم واستقسموا أمره، وإين سأرشدكم إىل خالصه، فكم الدية عندكم، قالوا: عشرة من االبل، قالت: ارجعوا إىل ذكرمتوه سوف يعلو ذكره ويعظم
رة اخرى ابالزالم على عشرة من االبل وعلى ولدكم، فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة اخرى وارموا عليها ابلسهام، فإن خرج عليه دوهنا فزيدوا عش

يقبله، فقال عبد هللا: يعز علي اي أبتاه هكذا إىل املأة، فإن مل خترج على االبل اذحبوا ولدكم، ففرح القوم ورجعوا إىل مكة، وأقبل عبد املطلب على ولده 
هم، شقاءك من أجلي، وحزنك علي، مث أمر عبد املطلب أن خيرج كل ما معه من االبل، فأحضرت وأرسل إىل بين عمه أن أيتوا ابالبل على قدر طاقت

وقون له كل ما معهم من االبل، وأقبل عبد وقال: )إن أراد هللا يب خريا " وقاين يف ولدي، وإن كان غري ذلك فحكمه ماض(، فجعل أهل مكة يس
ولدي، املطلب على فاطمة ام عبد هللا، وقد أقرحت عيناها ابلبكاء فأخربها بذلك ففرحت وقالت: أرجو من ريب أن يقبل مين الفداء، ويساحمين يف 

لذخائر، وكان هلا مجال تسافر إىل العراق، ومجال وكانت ذات يسار ومال كثري، وكانت امها سرحانة زوجة عمرو املخزومي، وكانت كثرية االموال وا
أن يكون يف تسافر إىل الشام، فقالت: علي مبايل ومال أمي، ولو طلب مين ريب ألف انقة لقدمتها إليه وعلي الزايدة، فشكرها عبد املطلب وقال: أرجو 

طلب فرحا " مسرورا "، مث أقبل إىل الكعبة وطاف هبا سبعا "، وهو مايل ما يرضى ريب، ويفرج كريب، وأما الناس مبكة ففي فرح وسرور ، وابت عبد امل
أثوابه، وأقبل به يسأل هللا تعاىل أن يفرج عنه، فلما طلع الصباح أمر رعاة االبل أن حيضروها، فأحضروها وأخذ عبد املطلب ابنه فطيبه وزينه وألبسه أفخر 

ة قالت: اي عبد املطلب ارم ما يف يدك حىت يطمئن قليب، قال: إين قاصد إىل ريب أسأله أن إىل الكعبة، ويف يده احلبل والسكني، فلما رأته امه فاطم
يقبل مين الفداء يف ولدي، فإن نفدت أموايل وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إىل كسرى وقيصر وملوك اهلند والصني مستطعما " على وجهي 

عيل من الذبح، وسار إىل الكعبة والناس حوله ينظرون، فقال هلم: )اي معاشر من حضر إايكم حىت أرضى ريب ، وأان أرجو أن يفديه كما فدا أيب إمسا
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وقال: )اللهم أن تعودوا إيل يف ولدي كما فعلتم ابالمس، وحتولوا بيين وبني ذبح ولدي(، مث إنه قدم  عشرة من االبل وأوقفها  وتعلق أبستار الكعبة، 
ضرهبا فضرهبا، فخرج السهم على عبد هللا، فقال عبد املطلب: )لريب القضاء(، فزاد على االبل عشرة، وأمر أمرك انفذ(، مث أمر صاحب القداح أن ي

يكون صاحب القداح أن يضرهبا، فضرهبا فخرج السهم على عبد هللا، فقال أشراف قريش: لو قدمت غريك اي عبد املطلب لكان خريا "، فإان خنشى أن 
ن كان االمر كما زعمتم فاملسئ أوىل ابالعتذار، مث قال: )اللهم إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب ربك ساخطا " عليك، فقال هلم: إ

فإنك غفار الذنوب، كاشف الكروب، تكرم علي بفضلك وإحسانك( مث زاد عشرة اخرى من االبل ورمق بطرفه حنو السماء وقال: )اللهم أنت تعلم 
 اصرف عنا البالء كما صرفته عن إبراهيم الذي وىف( مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج السهم على السر وأخفى، وأنت ابملنظر االعلى،

ت والعباد * عبد هللا، فقال عبد املطلب: إن هذا لشئ يراد، مث قال: لعل بعد العسر يسرا "، مث أضاف إىل الثالثني عشرة اخرى فقال: اي رب هذا البي
وحبه يف السمع والفؤاد * وامه صارخة تنادي فوقه من شفرة احلداد * فانه كالبدر يف البالد مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا إن بين أقرب األوالد 

عشرة فضرهبا فخرج السهم على عبد هللا، فقال عبد املطلب: كيف أبذل فيك اي ولدي الفداء وقد حكم فيك الرب مبا يشاء، مث أضاف إىل االربعني 
احب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج السهم على عبد هللا، فقالت امه: اي عبد املطلب اريد منك أن ترتكين أسأل هللا يف ولدي، فعسى اخرى، وأمر ص

ناس أن يرمحين ويرحم ضعفي وحاليت هذه، فقامت فاطمة وأضافت إىل اخلمسني عشرة اخرى. وقالت: )اي رب رزقتين ولدا " وقد حسدين عليه أكثر ال
 فيه، وقد رجوته أن يكون يل سندا " وعضدا "، وأن يوسدين يف حلدي، ويكون ذكري بعدي، فعارضنين فيه أمرك وأنت تعلم اي رب إنه أحب وعاندين

السهم  أوالدي إيل، وأكرمهم لدي، وإين اي رب فديته هبذه الفداء فاقبلها وال تشمت يب االعداء(، مث أمرت صاحب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج
ف إىل لى عبد هللا، فقال عبد املطلب: إن لكل شئ دليال وهناية، وهذا االمر ليس يل وال لك فيه حيلة، فال تعودي إىل التعرض يف أمري، مث أضاع

ب الستني عشرة اخرى فقال: )اللهم منك املنع ومنك العطاء، وأمرك انفذ كما تشاء، وقد تعرضت عليك جبهلي وقبيح عملي فال تؤاخذين وال ختي
د املنع أملي( مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج السهم على عبد هللا، فعند ذلك ضج الناس ابلبكاء والنحيب، فقال عبد املطلب: )ما بع
ا فخرج إال العطاء، وما بعد الشدة إال الرخاء، وأنت عامل السر وأخفى(، مث ضم إىل السبعني عشرة أخرى وأمر صاحب القداح أن يضرهبا، فضرهب

يف ولدي أحد السهم على عبد هللا، فأخذ عبد املطلب احلبل والسكني بيده وهم الناس أن مينعوه مثل املرة االوىل فقال هلم: أقسمت ابهلل إن عارضنين 
يريد، فأمسك الناس وحيكم ما  الضربن نفسي هبذا السكني و أذبح نفسي، اتركوين حىت أنفذ حكم ريب فأان عبده، وولدي عبده، يفعل بنا ما يشاء

على عنه، مث أضاف إىل الثمانني عشرة وجعل يقول: )اي رب إليك املرجع، وأنت ترى وتسمع( مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج السهم 
ء والعويل رجاال " ونساء "، عبد هللا، فوقع عبد املطلب مغشيا " عليه، فلما أفاق قال: )واغواثه إليك اي رب( وجذب ابنه للذبح وضجت الناس ابلبكا

ك إىل ربك فعند ذلك صاح عبد هللا يف واثقه وقال: اي أبت أما تستحيي من هللا ؟ كم ترد أمره وتلح عليه ؟ هلم إيل فاحنرين فإين قد خجلت من تعرض
بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إىل  يف حقي، فإين صابر على قضائه وحكمه، وإن كنت اي أبت ال تقدر على ذلك من رقة قلبك علي اي ابتاه فخذ

بعض، وغط وجهي لئال ترى عينك عيين، واقبض ثيابك عن دمي لكيال تتلطخ ابلدم، فتكون إذا لبست أثوابك تذكرك احلزن علي اي أبت، واوصيك 
أعلم أهنا ال تلتذ بعدي بعيش، وأوصيك اي أبتاه ابمي خريا "، فإين أعلم أهنا بعدي هالكة ال حمالة من أجل حزهنا علي فسكنها وسكن دمعتها، وإين 

بنفسك خريا، فإن خفت ذلك فغمض عينيك فإنك جتدين صابرا "، مث قال عبد املطلب: يعز علي اي ولدي كالمك هذا، مث بكى حىت اخضلت حليته 
م وهنض إىل الكعبة فطاف هبا سبعا " ودعا ابلدموع، مث قال: )اي قوم ما تقولون ؟ كيف أتعرض على ريب يف قضائه ؟ وإين أخاف أن ينتقم مين ، مث قا

اب هللا ومرغ وجهه وزاد يف دعائه، وقال: )اي رب امض أمرك فإين راغب يف رضاك( مث زاد على االبل عشرة فصارت مأة، وقال: من أكثر قرع الب
ا فخرج السهم على االبل، فنزع الناس عبد يوشك أن يفتح له، مث قال: )رب ارحم تضرعي وتوسلي وكربي( مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا، فضرهب

مث قالت: هللا من يد أبيه، وأقبلت الناس من كل مكان يهنؤنه ابخلالص، وأقبلت أمه وهي تعثر  يف أذايهلا فأخذت ولدها وقبلته وضمته إىل صدرها، 
ذ مسعوا هاتفا " من داخل الكعبة وهو يقول: )قد قبل هللا ومل يشمت يب االعداء وأهل العناد(، فبينما هم كذلك إ )احلمد هلل الذي مل يبتلين بذحبك،

د منكم الفداء، وقد قرب خروج املصطفى(، فقالت قريش: بخ بخ لك اي أاب احلارث، هتفت بك واببنك اهلواتف، وهم الناس بذبح االبل، فقال عب
دي تسع مرات متواليات، وهذه مرة واحدة، فال أدري ما املطلب: مهال أراجع ريب مرة اخرى، فإن هذه القداح تصيب وختطئ، وقد خرجت على ول

النعم، ومعدن اجلود يكون من الثانية ، اتركوين أعاود ريب مرة واحدة، فقالوا له: افعل ما تريد، مث إنه استقبل الكعبة وقال: )اللهم سامع الدعاء، وسابغ 
ه مرة اثنية( مث أمر صاحب القداح أن يضرهبا فضرهبا فخرج السهم على االبل، والكرم، فإن كنت اي موالي مننت علي بولدي هبة منك فاظهرلنا برهان

لب أن فأخذت فاطمة ولدها وذهبت به إىل بيتها وأتى إليه الناس من كل جانب ومكان سحيق، وفج عميق يهنؤهنا مبنة هللا عليها، مث أمر عبد املط
متنعوا منها الوحوش والطري، وانصرف فجرت سنة يف الدية مأة من االبل إىل هذا الزمان،  تنحر اإلبل فنحرت عن آخرها وتناهبها الناس، وقال هلم: ال

ه ومضى عبد املطلب وأوالده، فلما رأته الكهنة واالحبار وقد ختلص خاب أملهم، فقال بعضهم لبعض: تعالوا نسع يف هالكه  من حيث ال يشعر ب
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ني فقال هلم: اعملوا طعاما " وضعوا فيه مسا "، مث ابعثوا به إىل عبد املطلب على حال اهلدية أحد، فقال كبريهم وكان يسمى ربيان وكانوا له سامع
ات إكراما " خلالص ولده، فعزم القوم على ذلك فصنعوا طعاما " ووضعو فيه مسا "، وأرسلوه مع نساء متربقعات إىل بيت عبد املطلب، وهن خافي

قلن هلا: حنن من قرابتك من بين عبد مناف،  فخرجت إليهم فاطمة ورحبت هبن، وقالت: من أين أننت ؟ أنفسهم حبيث ال تعلم إحداهن، فقرعوا الباب
طلب: دخل علينا السرور خلالص ابنك، فأخذت فاطمة منهن الطعام ، وأقبلت إىل عبد املطلب، فقال: من أين هذا ؟ فذكرت له اخلرب، فقال عبد امل

ا وأرادوا االكل منه، وإذا ابلطعام قد نطق بلسان فصيح وقال: ال أتكلوا مين فإين مسموم، وكان هذا من دالئل هلموا إىل ما خصكم به قرابتكم، فقامو 
فحفروا للطعام حفرية نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فامتنعوا من أكله وخرجوا يقتفون النساء فلم يروا هلن أثرا "، فعلموا أنه مكيدة من اال " عداء، 

رح فرحا " ها. وقال أبو احلسن البكري: حدثنا أشياخنا وأسالفنا الرواة هلذا احلديث أنه ملا قبل هللا الفداء من عبد املطلب يف ولده عبد هللا فووضعوه في
صلى هللا عليه  شديدا "، فلما حلق عبد هللا مالحق الرجال تطاولت إليه اخلطاب، وبذلوا يف طلبه اجلزيل من املال ، كل ذلك رغبة يف نور رسول هللا

، وكان إذا مر هبم وآله، ومل يكن يف زمانه أمجل وال أهبى وال أكمل منه، وكان إذا مر ابلناس يف النهار يشمون منه رائحة املسك االذفر والكافور والعنرب
ىت تزوج عبد هللا آبمنة بنت وهب، وكان ليال تضئ من نوره احلنادس والظلم، فسموه أهل مكة مصباح احلرم، وأقام عبد املطلب وابنه عبد هللا مبكة ح

بن زكراي  السبب يف تزوجيها به أن االحبار اجتمعوا أبرض الشام، وتكلموا يف مولد رسول هللا صلى هللا عليه وآله والدم الذي قد جرى من جبة حيىي
قرية  اوروا فيما بينهم وساروا إىل حرب هلم  وكان يفعليهما السالم كما تقدم ذكره، فلما أيقنوا أنه قد قرب خروج صاحب السيف، وظهرت أنواره تش

ه: إان نظران يف  من قرى االردن، وكانوا يقتبسون من علمه، وكان ممن عمر يف زمانه ، فقصده القوم، فلما وصلوا إليه قال هلم: ما الذي أزعجكم ؟ قالوا ل
ى عند ظهوره من االهوال واهلالك ، وقد جئناك نشاورك يف أمره قبل ظهوره كتبنا فوجدان صفة هذا الرجل السفاك الذي تقاتل معه االمالك، وما نلق

يف تقدرون وعلو ذكره، قال: اي قوم إن من أراد إبطال ما أراد هللا فهو جاهل مغرور، وإنه لكائن بكم، وهذا الذي ذكرمت قد سبق أمره عند هللا، فك
ن ، وسيكون له وزير وقريب ، فلما مسعوا كالمه خافوا وحاروا، فقام حرب من أحبارهم يقال على إبطاله ؟ وهو مبطل كهانة الكهان، ومزيل دولة الصلبا

: أرأيتم له: هيواب بن داحورا ، وكان كافرا " متمردا " شديد البأس، فقال هلم: هذا رجل قد كرب وخرف وقل عقله فال تسمعوا من قوله، مث قال هلم
" ؟ قالوا: ال، قال: فإن قتلتم صاحبكم هذا الذي خيرج من صلبه هذا املولود فما الذي ختافون منه ؟ الشجرة إذا قطعت من أصلها فهل تعود خضرا 

لوا له: أنت سيدان، فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم جتارة وسريوا إىل البلد الذي هو فيها، يعين مكة، فإذا وصلتم دبرمت احليلة يف هالكه فتبعوا قوله  وقا
سيفه ليسقيه مسا " فأجابوه  آمركم به، وأان معكم بسيفي ورحمي، ولكن ما أسري معكم حىت تعاهدوين ، فيعمد كل واحد منكم إىلقال هلم: افعلوا ما 

و يقول: قصدمت إىل ذلك وافرتقوا، مث اجتمعوا ابيلة ، وخرجوا جبماهلم حمملة ابلتجارة، وساروا حىت وصلوا مكة، فلما دخلوها مسعوا من ورائهم صوات وه
الانم  زر القوم يف السر واجلهر * تريدون مكرا " ابملعظم يف القدر ومن غالب الرمحن ال شك إنه * سريميه ابريه بقاصمة الظهر ستضحون اي شر اال

ف، فإن هذا كأنكم * نعام اسيقت للذابحة والنحر فلما مسعوا كالم اهلاتف هاهلم ذلك ومهوا ابلرجوع، فقال هلم هيواب: ال ختافوا من كالم هذا اهلات
بد هللا الوادي قد كثر فيه الكهان والشياطني، وإن هذا اهلاتف هو شيطان قد علم قصدكم فعند ذلك تبادر القوم، فكان كل من لقاهم حيدثهم حبسن ع

واحليلة يف قتل عبد هللا فأقبل ومجاله، فوقع يف قلوهبم الكمد  واحلسد، فجعلوا يسومون متاعهم وال يبيعون منه شيئا "، وإمنا يريدون بذلك املقام مبكة 
ما أصابك اي  يوما " عبد املطلب وهو قابض على يده ولده عبد هللا، ومر ابليهود، وكان عبد هللا قد رأى رؤاي أفزعته، فخرج مرعواب " إىل أبيه فقال:

أنظر إليهم وهم يهزون السيوف ويشريون هبا إيل فعلوت بين ؟ قال: رؤاي هالتين، قال: رأيت سيوفا " جمردة يف أيدي قردة وهم قعود على أدابرهم، وأان 
قد وقعت على عنها يف اهلواء، فبينما أان كذلك وإذا بنار قد نزلت من السماء فزادتين خوفا، وقلت: كيف خالصي منها ؟ فبينما أان كذلك وإذا ابلنار 

اي بين شر ما حتاذر من احلساد واالضداد ، فإن الناس حيسدونك على هذا القردة فأحرقتهم عن آخرهم، فزادين ذلك رعبا "، فقال له أبوه: وقاك هللا 
لو اجتمعت أهل االرض إنسها وجنها مل يقدروا على شئ، النه وديعة من هللا عز وجل خلامت االنبياء، وهاهنا أحبار  النور الذي يف وجهك، ولكن

رؤايك، فقبض عبد املطلب على يد ولده عبد هللا ودخال عليهم، فلما نظر إليه اليهود من الشام وفيهم احلكمة واملعرفة فقم معي حىت أقص عليهم 
كم  برؤاي رآها االحبار وهو كأنه البدر املنري نظر بعضهم إىل بعض وقالوا: هذا الذي نطلبه، فقال هلم عبد املطلب: اي معاشر اليهود  جئنا إليكم خنرب 

، فزادهم حنقا " عليه، وقال له هيواب: أيها السيد إهنا أضغاث أحالم وأنتم سادات كرام، ليس لكم ولدي هذا، فقالوا له: وماذا ؟ فقص عليهم الرؤاي
(، 3ابلصيد )معاند وال مضاد، مث انصرف عبد املطلب بولده وأقاموا بعد ذلك أايما " يريدون احليلة فلم جيدوا إىل ذلك سبيال، وكان عبد هللا مغرما 

جع إال ليال، وكان خيرج مع أبيه فلم جيدوا إىل ذلك سبيال حىت خرج ذات يوم وحده فخرجوا ورائه من حيث ال يشعر وكان إذا خرج إىل الصيد ال ير 
وقد ذلت هلم هبم أحد ، فقال هلم هيواب: ما انتظاركم وقد خرج الذي تطلبونه  ؟ فقالوا له: إان خناف من فتيان مكة وفرسان بين هاشم وهم ال يطاقون 

، وخنشى أن يشعروا بنا ، فلما مسع هيواب مقالتهم قال: خاب سعيكم، فإذا كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إىل هاهنا ؟ فالبد من قتل  العمالقة وغريهم
ينظر إىل  عبيدهم من هذا الغالم، ولو طال عليكم املقام، ومل جتدوا يوما " مثل هذا اليوم، فإذا قتلناه وخفتم التهمة به فعلي ديته، وكانوا قد بعثوا عبدا
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ا أملوه، أين يتوجه عبد هللا، فرجع العبد وأخربهم أنه قد غاب بني اجلبال و الشعاب، وقد خرج من العمران، وليس عنده  إنسان، فعزم القوم على م
يه ، وكان عبد هللا قد وجعلوا نصفا عند االمتعة، والنصف االخر أخذوا السيوف حتت ثياهبم وخرجوا قاصدين عبد هللا والعبد أمامهم حىت أوقفهم عل

بد صاد محار وحش وهو يسلخه فنظر إىل القوم وقد أقبلوا عليه، فقال هلم هيواب: هذا صاحبكم الذي خرجتم من أوطانكم يف يف طلبه، فما أحس ع
ني، فلما أشرفوا على عبد هللا وقد سدوا هللا إال وقد أحاطوا به، وكانوا قد افرتقوا فرقتني، وقالوا للذين خلفوهم عند متاعهم: إذا دعوانكم أجيبوان مسرع

 ما بسطت يدي الطرقات ، وزعموا أهنم قد حكموا عليه، فرفع عبد هللا رأسه إىل السماء، ودعا هللا تعاىل وأقبل إليهم وقال: اي قوم ما شأنكم ؟ فوهللا
تل به، فما حاجتكم ؟ فإن يكن سبقت مين فعلة سوء إليكم إىل واحد منكم مبكروه أبدا فتطالبوين به، وال غصبت ماال " قط، وال قتلت احدا " فاق

ابهلجوم عليه، فأخربوين حىت أعرفها، واليهود يومئذ تلثموا ومل يبني منهم إال محاليق احلدق ، فلم يردوا عليه جوااب "، وأشار بعضهم إىل بعض ومهوا 
، مث رماهم أبربع نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه ابنفسهم، فأخذ فجعل نبلة يف كبد قوسه ورمى هبا حنوهم فاصابت رجال منهم فوقع ميتا "

بات والنحر اخلامسه لريميهم هبا وأنشأ يقول: ويل مهه تعلو على كل مهة * وقلب صبور ال يروع من احلرب ويل نبلة أرمي هبا كل ضيغم * فتنفذ يف الل
فلما  ن والضرب أخذت نبايل مث أرسلت بعضها * فصارت كربق الح يف خلل السحبوالقلب فأربعة منها أصابت الربع * ولو كاثروين صلت ابلطع

وحنن  مسعوا ذلك منه قال له هيواب: اي فىت احبس عنا نبالك فقد أسرفت يف فعالك، ولقد قتلت منا رجاال من غري ذنب وال سابقة سبقت منا إليك،
ا عبد قد هرب منا، فلما رأيناك أنكرانك، فعندما عرفناك أنك عبد هللا فنحن ما لنا معك قوم جتار، وحنن الذين وقفت علينا ابألمس مع أبيك، وكان لن

أين عبدكم  طالبة، وأنك العز اخللق علينا، و أكرمهم لدينا، فامض لسبيلك فقد مسحنا لك مبا فعلت فينا، فقال هلم: اي ويلكم ما الذي تبني لكم مين
ور كنوري ؟ فقالوا له: إمنا دخلنا الشك وأنت متباعد عنا، فلما قربت منا وعرفناك، فامسح لنا مبا كان منا ؟ فهل عبدكم مثلي، أو صفته صفيت، أوله ن

إليك فإان مسحنا لك مبا كان وإن كان وأعظم من ذلك أنك قتلت منا رجاال الذنب هلم، وحنن حيث أكلنا طعام أبيك وشربنا شرابه فنحن لك  
اليوم  منا، فلما مسع عبد هللا كالمهم زعم أنه حق وهو خديعة، مث إنه ركب جواده وأخذ قوسه وعطف إىل انحية  شاكرون، وأنت أوىل بكتمان ما كان

م كرة بعد كرة، فعند املضيق، فلما رآه القوم قد أقبل عليهم يريد اخلروج ابدروا إليه أبمجعهم وجعلوا يرمونه ابحلجارة وقاموا إليه ابلسيوف، فجعل يكر فيه
يق، يهم هيواب فتبادروا إليه أبمجعهم وهو يكر فيهم ميينا " ومشاال "، وكلما رمى رجل خر صريعا " ونزل عبد هللا عن فرسه واستند إىل املضذلك صاح ف

حنوهم، فإذاهم ن وقد أقبلوا إليه من كل جانب يرمونه ابحلجارة، فبينما هم يف املعركة وإذا هم برجال قد أقبلوا أبيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعو 
ذلك انداه أبوه فقال: اي بين هذا أتويل رؤايك من قبل، فما استتم   بنو هاشم، وأبو طالب وفتيان مكة وكان يف أوهلم أبو طالب ومحزة والعباس، فعند

أشرف عليهم يف املعركة فهم أن  كالمه حىت أحاط بعبدهللا إخوته وأقاربه. قال البكري: وكان قد أخربهم ابخلرب رجل يقال له: وهب بن عبدمناف، النه
أن نعلم حقيقة احلال، ينزل فخاف على نفسه من كثرهتم، فأتى إىل احلرم واندى يف بين هاشم ، فلما رآهم اليهود أيقنوا ابهلالك وقالوا لعبدهللا: إمنا أردان 

جبل وظنوا أهنم قد جنوا، فإذا أاتهم أمر هللا فسقطت عليهم  فقال هلم عبد هللا: هيهات لقد أجهدمت أنفسكم يف هالكي، فهرب منهم مجاعة والتجؤا إىل
ا منهم قطعة من اجلبل فسدت عليهم املضيق فلم جيدوا مهراب "، وحلقهم عبد املطلب وأصحابه، والفرقة اليت كانت من اجلانب االخر مع هيواب قتلو 

فإن لنا مع الناس أمتعة وأمواال " كنا قد أخفيناها وأنتم أحق هبا، خذوها وال  اانسا " كثرية، وقال رجل منهم: دعوان نصل مكة وافعلوا فينا ما تريدون،
مرك ماكنا تقتلوان، فكتفوهم عن آخرهم، وأقبلوا هبم إىل مكة وأقبل عبد املطلب على ولده يقبله ويقول: )اي ولدي لوال وهب بن عبد مناف أخربان أب

مكة خرج الناس يهنؤهنم ابلسالمة، وإذا ابليهود مكتوفني، فجعل مجلة الناس يرموهنم احلجارة، فقام  علمنا، ولكن هللا تعاىل حيفظك(، فلما أشرفوا على
ليلة أقبل هلم عبد املطلب وقال: ارسلوا هبم  إىل دار وهب حىت يستقصوا على أمواهلم، ومل يبق هلم شئ فأرسلوهم إىل دار وهب، فلما كان يف تلك ال

عزى وقال هلا: اي برة لقد رأيت اليوم عجبا " من عبد هللا ما رأيته من أحد، وهو يكر على هؤالء القوم، وكلما رماهم وهب على زوجته برة بنت عبد ال
خصه هللا تعاىل من الضياء الساطع، فامضي إىل أبيه واخطبيه ال بنتنا واعرضيها عليه، فعسى أن  بنبلة قتل منهم إنساان "، وهو أمجل الناس وجها " مما

فإن قبلها سعدان سعادة عظيمة، قالت له اي وهب: إن رؤساء مكة و أبطال احلرم وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأىب عن ذلك، وقد كاتبه يقبلها، 
هذا  هللا مع ملوك الشام والعراق على ذلك فأىب عليهم، فكيف يتزوج اببنتنا وهي قليلة املال  ؟ قال هلا: إن يل عليهم اليد إنين أخربهتم  أبمر عبد

امت اليهود، مث إن برة قامت ولبست أفخر أثواهبا وخرجت حىت أتت دار عبد املطلب فوجدته حيدث أوالده ابخلرب، فقالت: أنعم هللا مساءكم، ود
ابلغة  بذلك، نعماءكم، فرد عليها عبد املطلب التحية واالكرام، وقال هلا: لقد سلف  لبعلك اليوم علينا يد ال نقدر أن نكافيه أبدا "، وله أايد 
تقضى إن شاء وسنجازيه مبا فعل إن شاء هللا تعاىل، فطمعت برة يف كالمه، مث قال: بلغي بعلك عنا التحية واالكرام وقويل له: إن كان له لدينا حاجة 

تطاولت إليكم، وقد رغبوا يف ولدكم هللا مهما كانت، فقالت له برة: اي أاب احلارث قد طلبنا تعجيل املسرة، وقد علمنا أن ملوك الشام والعراق وغريهم 
 بعال " يطلبون أوالدكم وأنواركم املضيئة، وحنن أيضا " طمعنا فيمن طمع يف ولدكم عبد هللا، ورجوانه مثل من رجا. وقد رجا وهب أن يكون عبد هللا

ان، فإن كان ماهلا قليال " فعلينا ما جنملها به وهي هدية البنتنا، وقد جئناكم طامعني وراغبني يف النور الذي يف وجه ولدكم عبد هللا، ونسألكم أن تقبلو 
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من بنات امللوك يظهر يف وجهه االمتناع، وقال  منا البنك عبد هللا، فلما مسع عبد املطلب كالمها نظر إىل ولده وكان قبل ذلك إذا عرض عليه التزويج
، الهنا حمتشمة يف نفسها طاهرة مطهرة، عاقلة دينة ، فسكت عبد هللا ومل يرد أبوه: ما تقول اي بين فيما مسعت ؟ فوهللا ما يف بنات أهل مكة مثلها

أمضي معك  جوااب "، فعلم أبوه أنه قد مال إليها، فقال عبد املطلب: قد قبلنا دعوتكم، وأجبنا ورضينا اببنتكم، قالت فاطمة زوجة عبد املطلب: أان
نا هبا، فرجعت برة مسرورة مبا مسعت، مث سارت إىل زوجها مسرعة وبشرته ومسعت ام آمنة إليها  حىت أنظر إىل آمنة، فإن كانت تصلح لولدي رضي

هاتفا " يف الطريق يقول: )بخ بخ لكم اي معشر أهل الصفا، قد قرب خروج املصطفى(، فدخلت على زوجها فقال: وما وراءك ؟ قالت: لقد سعدت 
قد رضي اببنتك، ولكن مع الفرح ترحة، قال: وما هي ؟ قالت: إن فاطمة خارجة تنظر إىل  سعادة عال قدرك يف مجلة العاملني، اعلم أن عبد املطلب

نيها ابنتك آمنة، فإن رضيت هبا وإال مل يكن شيئا ، وإين أخاف أن ال ترضى هبا، فقال هلا وهب بن عبدمناف: اخرجي هذه الساعة إىل ابنتك وزي
ى ولعل، فعمدت برة إىل بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب، واحللي، وضفرت شعرها ، وألبسيها أفخر الثياب وقلديها أفخر ما عندك، فعس

، فبينما مها يف وأرخت ذوائبها على أكتافها، وقالت هلا: اي ابنيت إذا أتتك فاطمة فتأديب هلا أحسن األدب، وارغيب يف النور الذي يف وجه ولدها عبد هللا
املرحب،  ن املنزل، وإذا بعبد املطلب  فأدخلوا فاطمة، فقامت هلا آمنة إجالال " وتعظيما " ورحبت هبا أحسنذلك إذ أقبلت فاطمة وخرج وهب م

قالت  فنظرت إليها فاطمة وإذا هبا قد كساها هللا مجاال " ال يوصف ، فلما رأت فاطمة ذلك احلسن واجلمال وقد أضاء من نور وجهها ذلك اجمللس،
أن آمنة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مرارا "، فقالت برة: اي فاطمة كل ذلك بربكتم علينا، مث خاطبت  فاطمة  فاطمة: اي برة ما كنت عهدت

رتضيتها، آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكة، فقامت فاطمة وأتت إىل عبد املطلب وعبد هللا، وقالت: اي ولدي ما يف بنات العرب مثلها أبدا، ولقد ا
منة ىل ال يودع هذا النور إال يف مثل هذه. وملا وقع  احلديث بني وهب وبني عبد املطلب يف أمر ابنته آمنة، قال وهب: اي أاب احلارث هذه آوإن هللا تعا

 إنهدية مين إليك بغري صداق معجل وال مؤجل، فقال عبد املطلب جزيت  خريا " والبد من صداق، ويكون بيننا وبينك من يشهد به من قومنا، مث 
بو احلسن عبد املطلب هم أن ميد إليه شيئا " من املال ليصلح به شأهنا، إذ مسع مههمة وأصواات " فوثب وهب وسيفه مسلول مث قاموا مجيعا "، قال أ
مجيعا "  البكري: وكان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا حمبوسني يف دار وهب خدعهم الشيطان، وزين هلم هيواب إنكم مقتولون ال حمالة، فقوموا
حل مجلة  وخاطروا أبنفسكم على عبد املطلب وابنه عبد هللا، فإن املوت قد وقع بكم، واهربوا على وجوهكم، مث إن هبواب متطى يف كتافه فقطعه، مث

، فسار القوم أصحابه، فلما خلصهم قالوا: مب هنجم عليهم وليس معنا سالح ؟ فقال هيواب: هنجم عليهم ابحلجارة هجمة رجل واحد، وهم غافلون
انت معهم، فرد وأقبلوا وعبد املطلب وولده عبد هللا ووهب يف دار وهب، واملصباح عندهم ، واليهود يروهنم وهم ال يرون اليهود فرموهم ابحلجارة اليت ك

تعاىل الجل النور الذي يف وجه هللا تعاىل عليهم احلجارة فهشمت وجوههم، ومنهم من وقع حجره يف رأسه، ومنهم من وقع يف صدره، وذلك بقدرة هللا 
عبد هللا، فحمل عليهم عبد املطلب ومن كان معه فقتلوهم عن آخرهم ، وكان عبد املطلب ال يفارقه سيفه حيث ما توجه، وبعد ذلك خرج عبد 

الصداق، فقال: جزاك هللا خريا "،  املطلب وولده وزوجته إىل منزهلم، وقالوا: اي وهب إذا كان يف غداة غد مجعنا قومنا وقومك ليشهدون مبا يكون من
ا يف فلما طلع الفجر أرسل عبد املطلب إىل بين عمه ليحضروا خطبتهم، ولبس عبد املطلب افخر أثوابه، ومجع وهب أيضا قرابته وبين عمه فاجتمعو 

ا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح، وقام عبد املطلب االبطح، فلما أشرف عليهم الناس قاموا  إجالال " لعبد املطلب وأوالده، فلما استقر هبم اجمللس خطبو 
قلوب فقال: )احلمد هلل محد الشاكرين محدا " أستوجبه مبا أنعم علينا  وأعطاان، وجعلنا لبيته جرياان "، وحلرمه سكاان "، وألقى حمبتنا يف  "فيهم خطيبا

أحل لنا النكاح، وحرم علينا السفاح، وأمران ابالتصال وحرم علينا احلرام ،  عباده، وشرفنا على مجيع االمم، ووقاان شر االفات والنقم، واحلمد هلل الذي
د اعلموا أن ولدان عبد هللا هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم آمنة بصداق معجل ومؤجل كذا وكذا، فهل رضيتم بذلك من ولدان( ؟ قال وهب: ق

وهتانوا وتصافقوا وتعانقوا، وأومل عبد املطلب وليمة عظيمة، فيها  مجيع أهل مكة  رضينا منكم، فقال عبد املطلب: اشهدوا اي من حضر، مث تصافحوا
لنور يف وجهه مل يزل وأوديتها وشعاهبا وسوادها، فأقام الناس يف مكة أربعة أايم. قال أبو احلسن البكري: وملا تزوج عبد هللا آبمنة أقامت معه زماان "، وا

راد أن خيرج خرية خلقه حممدا " رسول هللا وأن يشرف  به االرض وينورها بعد ظالمها، ويطهرها بعد تنجيسها ، حىت نفذت مشية هللا تعاىل وقدرته وأ
نذير السراج أمر هللا تعاىل جربئيل عليه السالم أن ينادي يف جنة املأوى أن هللا جل جالله قد متت كلمته ومشيته وأن الذي وعده من ظهور البشري ال

رمحة على العباد، ومن أحبه  ملعروف، وينهى عن املنكر، ويدعو إىل هللا وهو صاحب االمانة والصيانة يظهر نوره يف البالد، ويكوناملنري الذي أيمر اب
بشر ابلشرف واحلباء، ومن أبغضه بسوء القضاء، وهو الذي عرض عليكم من قبل أن خيلق آدم عليه السالم الذي يسمى يف السماء أمحد ، ويف 

ب " ويف اجلنة أاب القاسم ، فأجابته املالئكة ابلتسبيح والتهليل والتقديس والتكبري هلل رب العاملني، وفتحت أبواب اجلنان، وغلقت أبوااالرض حممدا 
ئكة إىل ملالالنريان، وأشرفت احلور العني ، وسبحت االطيار على رؤس االشجار، فلما فرغ جربيل من أهل السماوات أمره هللا أن ينزل يف مأة ألف من ا

لسابعة أقطار االرض، وإىل جبل قاف، وإىل خازن السحاب، ومجلة ما خلق هللا يبشرهم  خبروج رسول هللا صلى هللا عليه وآله، مث نزل إىل االرض ا
الماكن اليت كانوا فأخربهم خبربه، ومن أراد هللا به خريا " أهلمه حمبته، ومن أراد به شرا " أهلمه بغضه، وزلزلت الشياطني، وصفدت  وطردت عن ا
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نما هم يسرتقون فيها السمع، ورمجوا ابلشهب. قال صاحب احلديث: وملا كانت ليلة اجلمعة عشية عرفة وكان عبد هللا قد خرج هو وإخوته وأبوه. فبي
عبد هللا كذلك  إذ نودي اي عبد  سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زالل، ومل يكن قبل ذلك اليوم هناك ماء فبقي عبد املطلب وأوالده متعجبني، فبينما

وا للنهر هللا اشرب من هذا النهر، فشرب منه، وإذا هو أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأزكى من املسك، فنهض مسرعا " والتفت إىل إخوته فلم ير 
فقال هلا: قومي  لك  ؟ صرف هللا عنك الطوارق،أثرا " فتعجبوا منه، مث إن عبد هللا مضى مسرعا " إىل منزله فرءته آمنة طائشا "، فقالت له: ما اب

، فعسى هللا أن يستودعك هذا النور، فقامت وفعلت ما أمرها، مث جاءت إليه فغشيها تلك الليلة املباركة، -واغتسلي خ ل  -فتطهري وتطييب وتعطري 
آمنة بنت وهب، قالت آمنة: ملا دان مين وال مسين أضاء منه نور فحملت برسول هللا صلى هللا عليه وآله، فانتقل النور من وجه عبد هللا يف ساعته إىل 

 ساطع، وضياء المع، فأانرت منه السماء واالرض، فأدهشين ما رأيت، وكانت آمنة بعد ذلك يرى النور يف وجهها كأنه املرآت املضيئة. 

(P.s. – This is not a Hadeeth)48 

بذلك الن هامشا " دخل مكة وهو رديفه، وعبد املطلب امسه شيبة احلمد بن هاشم ، مسي بذلك قب: حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب مسي  - 49
ابن قصي، وامسه زيدا، قصي عن دار قومه،  النه هشم الثريد للناس يف أايم الغالء، وهو عمرو بن عبدمناف، مسي بذلك النه عال وأانف، وامسه املغرية

أزدشنوءة فسمي قصيا، ويلقب ابجملمع النه مجع قبائل قريش بعد ما كانوا يف اجلبال والشعاب. وقسم بينهم املنازل النه محل من مكة يف صغره إىل بالد 
لنضرة ، ابلبطحاء، ابن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر وهو قريش، ومسي النضر الن هللا تعاىل اختاره، والنضر ا

ى بذلك النه خزم نور آابئه، ابن مدركة، الهنم أدركوا الشرف يف أايمه، وقيل: الدراكه صيدا " البيه، ومسي أبوه طاخبة لطبخه البيه، ابن خزمية، وإمنا مس
 ه، ابنابن إلياس  النيب عليه السالم، ومسي بذلك النه جاء على أايس وانقطاع، ابن مضر، ومسي بذلك ألخذه ابلقلوب، ومل يكن يراه أحد إال أحب

لت هذا القرابن نزار، وامسه عمرو، ومسي بذلك الن معد نظر إىل نور النيب صلى هللا عليه وآله يف وجهه فقرب له قرابان " عظيما "، وقال له: لقد استقل
ان صاحب وإنه لقليل نزر، ويقال: إنه اسم أعجمي، وكان رجال " هزيال "، فدخل على يستاسف فقال: هذا نزار ابن معد، ومسي بذلك النه ك

عدانن حروب وغارات على اليهود، وكان منصورا "، ابن عدانن، الن أعني احلى كلها تنظر إليه. وروي عنه صلى هللا عليه وآله إذا بلغ نسيب إىل 
د: املراد بذلك أن اتصال فأمسكوا. وعنه صلى هللا عليه وآله كذب النسابون، قال هللا تعاىل: )وقروان بني ذلك كثريا "(. قال القاضي عبد اجلبار بن أمح

عليه وآله  االنساب غري معلوم، فال خيلوا إما أن يكون كاذاب " أو يف حكم الكاذب. وقد روي أنه انتسب إىل إبراهيم. ام سلمة مسعت النيب صلى هللا
. قالت ام سلمة: زيد مهيسع، وثرا نبت، يقول: معد بن عدانن بن أدد، ومسي ادد النه كان ماد الصوت، كثري الغر، ابن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى

ن عدانن هو وأعراق الثرى إمساعيل بن إبراهيم، قالت: مث قرء عليه السالم )وعادا " ومثود وأصحاب الرس( االية، واعتمد النسابة وأصحاب التواريخ أ
ل ابن اببويه: عدانن بن أد بن ادد بن زيد بن يقدد بن ابن قيذار بن إمساعيل. وقا ابن أد بن أدد بن اليسع بن اهلميسع بن سالمان بن نبت بن محل

بن يقدم بن اهلميسع بن نبت بن قيذار بن إمساعيل، وقال ابن عباس: عدانن بن أد بن ادد بن اليسع بن اهلميسع، و يقال: ابن ايحني بن خيشب 
ور بن سروغ  بن ارغو وهو هود، ويقال: بن قالغ بن غابر وهو منحر بن صابوغ بن اهلميسع بن نبت بن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم بن اترخ بن انخ

د، هود بن أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن ملك بن اخنوخ، ويقال: احنوخ وهو إدريس بن مهاليل ، ويقال: مهاييل بن زابرز ، ويقال: مار 
هللا ابن آدم. امه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب ويقال أايد بن قينان بن أنوش، ويقال: قينان بن ادد بن أنوش بن شيث وهو هبة 

 ويقال: إنه ينسب إىل آدم بتسعة وأربعني أاب ". بن مرة إىل آخر النسب،

(P.s. – This is not a Hadeeth)49 

د مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن د: رسول هللا صلى هللا عليه وآله أبو القاسم حممد وأمحد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عب - 50
بن  لوي  بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن بن أد بن ادد بن اليسع

انخور بن شروغ ابلشني املعجمة والغني  اهلميسع بن سالمان بن النبت بن محل بن قيداد بن إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهم السالم بن اترخ بن
ن متوشلخ املعجمة ابن ارغو بن فالغ ابلغني املعجمة فيهما بن عابر بفتح الباء والعني غري املعجمة ابن شاخل بن ارفخشد بن سام بن نوح بن ملك ب

دم عليه السالم. وقال ابن اببويه: عدانن بن أد بن ادد بكسر الالم ابن اخنوخ بن اليارذ ابلذال املعجمة ابن مهاليل بن فينان بن أنوش بن شيث بن آ
بن ايمني بن زيد بن يعدد بن يقدم بن اهلميسع بن نبت بن قيذار بن إمساعيل. وقال ابن عباس: عدانن بن أد بن ادد بن اليسع بن اهلميسع. ويقال: ا

                                                           
48 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 48 
49 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 49 
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هيم بن اترخ بن سروع بن أرغو، وهو هود ويقال: ابن قالع بن عامر بن حيشب بن منحد بن صابوع بن اهلميسع بن نبت بن قيذار بن إمساعيل بن إبرا
أايد بن أرفخشد بن انحور بن متوشلح بن سام بن نوح بن ملك بن احنوح، وهو إدريس بن مهالئيل، ويقال: مهائيل بن زايد، ويقال: مارد، ويقال: 

 بن آدم عليهم السالم. أو دين أنوش بن شيث وهو هبة هللا بن قينان بن أنوش، ويقال: قينان بن

(P.s. – This is not a Hadeeth)50 

وآله: إين مستوهب من ريب أربعة، ب: السندي بن حممد، عن صفوان اجلمال، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  - 51
 وأبو طالب بن عبد املطلب، ورجل من االنصار جرت بيين وبينه ملحة.وهو واهبهم يل إن شاء هللا: آمنة بنت وهب، وعبد هللا بن عبد املطلب، 

Al Sindy Bin Muhammad, from Safwan Al Jamal,  

‘From Abu Abdullahasws having said:’ Rasool-Allahsaww said: ‘Isaww will be Gifted four from 
mysaww Lordazwj, and Heazwj will be Granting them to mesaww if Allahazwj so Desires – 
Aaminaasws Bint Wahabas, and Abdullah Bin Abdul Muttalibasws, and Abu Talibasws Bin Abdul 
Muttalibasws, and a man from the Helpers, sanctity flowed between mesaww and him’’.51 

، عن عبد الرمحن ابن كثري اهلامشي قال: مسعت أاب عبد هللا الصادق عليه السالم يقول: مع، ىل: ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن حسان - 52
محلك، نزل جربيل على النيب صلى هللا عليه وآله فقال: اي حممد إن هللا جل جالله يقرءك السالم ويقول: إين حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن 

 وحجر كفلك،

Ibn Al Waleed, from Al Safar, from Ali Bin Hasan, from Abdul Rahman Ibn Kaseer Al Hashimy who said,  

‘I heard Abu Abdullah Al-Sadiqasws saying: ‘Jibraeelas descended unto the Prophetsaww and 
said: ‘O Muhammadsaww! Allahazwj, Majestic is Hisazwj Majesty Conveys the Greetings to 
yousaww and Says: “Iazwj have Prohibited the Fire upon a (every) Sulb Isaww Descended yousaww 
into, and (every) belly which was Blessed with yousaww, and (every) lap which took yoursaww 
responsibility’.  

الذي  فقال: اي جربيل بني يل ذلك، فقال: أما الصلب الذي أنزلك فعبدهللا بن عبد املطلب، وأما البطن الذي محلك فآمنة بنت وهب، وأما احلجر 
 كفلك فأبو طالب بن عبد املطلب وفاطمة بنت أسد. 

Hesaww said: ‘O Jibraeelas! Explain that to mesaww’. Heas said: ‘As for the Sulb which Iazwj 
Descended yousaww into, it is Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws; and as for the belly which 
was Blessed with yousaww, it is Aaminaasws Bint Wahabas; and as for the lap which took 
yoursaww responsibility, it is Abu Talibasws Bin Abdul Muttalibasws and Fatimaasws Bint 
Asadas”’.52 

ع، مع: حممد بن عمرو بن علي البصري، عن عبد السالم بن حممد بن هارون اهلامشي، عن حممد بن حممد بن عقبة الشيباين، عن اخلضر بن  - 53
ما رأيت كما رأيت  :ىل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فقالأابن، عن أيب هدية إبراهيم ابن هدية، عن أنس بن مالك قال: أتى أبو ذر يوما " إ

 البارحة، قالوا: وما رأيت البارحة ؟

                                                           
50 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 50 
51 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 51 
52 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 52 
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Muhammad Bin Amro Bin Ali Al Basry, from Abdul Salam Bin Muhammad Bin Haroun Al Hashimy, from 
Muhammad Bin Muhammad Bin Aqaba Al Shaybani, from Al Khizr Bin Aban, from Abu Hadiya Ibrahim Ibn 
Hadiya, from Anas Bin Malik (fabricator) who said,  

‘One day Abu Zarrra came to the Masjid of Rasool-Allahsaww and said, ‘Ira have not seen like 
what Ira saw last night’. They said, ‘And what did youra see last night?’  

أثرمها إىل أن قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله ببابه، فخرج ليال " فأخذ بيد علي بن أيب طالب عليه السالم، وخرجا إىل البقيع فمازلت أقفو 
 إىل قرب أبيه فصلى عنده ركعتني،أتيا مقابر مكة فعدل 

Hera said: ‘Ira saw Rasool-Allahsaww at its door. Hesaww had come out at night having grabbed a 
hand of Aliasws Bin Abu Talibasws, and theyasws both went out to Al-Baqie, and theyasws did not 
cease hovering around until theyasws came to the graves of Makkah. Hesaww corrected the 
grave of hissaww fatheras and prayed two Cycles of Salat at it.  

الويل  فقال: وما فإذا ابلقرب قد انشق و إذا بعبدهللا جالس وهو يقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا " عبده ورسوله، فقال له: من وليك اي أبه ؟
 اي بين ؟ قال: هو هذا علي، قال: وإن عليا " وليي، قال: فارجع إىل روضتك،

The grave split open and there was Abdullahasws seated and heasws was saying: ‘Iasws testify 
that there is no god except Allahazwj, and Muhammadsaww is Hisazwj servant and Hisazwj 
Rasoolsaww’. Hesaww said to himas: ‘Who is youras guardian, O fatherasws?’ Heasws said: ‘And 
who is the guardian, O myasws sonsaww?’ Hesaww said: ‘Heasws is this one, Aliasws!’ Heasws said: 
‘And Aliasws is myasws guardian’. Hesaww: ‘Return to yourasws garden’.  

فقال هلا من وليك  مث عدل إىل قرب امه فصنع كما صنع عند قرب أبيه فإذا ابلقرب قد انشق فإذا هي تقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وأنك نيب هللا ورسوله،
 ضتك، اي اماه ؟ فقالت: ومن الويل اي بين ؟ فقال: هو هذا علي بن أيب طالب، فقالت: إن عليا وليي ، فقال: ارجعي إىل حفرتك ورو 

Then hesaww went to the grave of hissaww motherasws and did the like of what hesaww had done 
by the grave of hissaww fatherasws, and the grave split one and sheasws was saying: ‘Iasws testify 
that there is no god except Allahazwj, and yousaww are a Prophetsaww of Allahazwj and Hisazwj 
Rasoolsaww’. Hesaww said to herasws: ‘Who is yourasws guardian, O motherasws?’ Sheasws said: 
‘And who is the guardian, O Prophetsaww?’ Hesaww said: ‘Heasws is this one, Aliasws Bin Abu 
Talibasws’. Sheasws said: ‘Aliasws is myasws guardian’. Hesaww said: ‘Return to yourasws grave and 
yourasws garden’. 

هللا فكذبوه، ولببوه، وقالوا: اي رسول هللا كذب عليك اليوم، فقال: وما كان من ذلك ؟ قالوا: إن جندب حكى عنك كيت وكيت ، فقال النيب صلى 
 على ذي هلجة أصدق من أيب ذر. عليه وآله: ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء

But, they belied himra and they said, ‘O Rasool-Allahsaww! Today yousaww have been lied 
upon!’ Hesaww said: ‘And what happened from that?’ They said, ‘Jundabra (Abu Zarrra), 
narrated from yousaww, such and such’. The Prophetsaww said: ‘The greenery (of the sky) has 
not shaded, nor has the dust carried one with a tone more truthful than Abu Zarrra’.  

ئيل جرب قال عبد السالم بن حممد: فعرضت هذا اخلرب على اهلجيمي حممد بن عبد االعلى فقال: أما علمت أن النيب صلى هللا عليه وآله قال: أاتين 
 عليه السالم فقال: إن هللا عزوجل حرم النار على ظهر أنزلك وبطن محلك، وثدي أرضعك، وحجر كفلك. 
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Abdul Salam Bin Muhammad said, ‘I presented this Hadeeth to Al-Hajeymi Muhammad Bin 
Abdul A’ala, so he said, ‘But do you not know that the Prophetsaww said: ‘Jibraeelas came to 
mesaww and said: ‘Allahazwj Mighty and Majestic has Prohibited the Fire upon the back (Sulb) 
Iazwj Descended yousaww in, and the belly which was Blessed with yousaww, and the breast 
which breast-fed yousaww, and the lap which took yoursaww responsibility’’.53 

 فس: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: لو قمت املقام احملمود لشفعت أليب وامي وأخ كان يل مواخيا " يف اجلاهلية. - 54

Rasool-Allahsaww said: ‘If Isaww stand at Al Maqam Al Mahmoud, Isaww will intercede for mysaww 
fatheras and mysaww motherasws, and a brother who had established brother-hood to mesaww 
during the Pre-Islamic period’’.54 

My father, from Ibn Abu Umeyr from Sayf Bin Ameyra and Abdullah Bin Sinan and Abu Hamza Al Sumaly (all) 
said,  

وعبد هللا بن سنان وأيب محزة الثمايل قالوا: مسعنا أاب عبد هللا جعفر بن حممد عليه السالم فس: أيب، عن ابن أيب عمري، عن سيف بن عمرية  - 55
شديدا "، يقول: ملا حج رسول هللا صلى هللا عليه وآله حجة الوداع نزل ابالبطح ووضعت له وسادة فجلس عليها مث رفع يده إىل السماء وبكى بكاء " 

 ي وعمي أن ال تعذهبممث قال: اي رب إنك وعدتين يف أيب وام

‘We heard Abu Abdullah Ja’farasws Bin Muhammadasws saying: ‘When Rasool-Allahsaww 
performed Hajj, the Farewell Hajj, hesaww descended at Al-Abtah and a pillow was placed for 
himsaww and hesaww sat upon it, then raised himsaww hands towards the sky and cried with an 
intense crying, then said: ‘O Lordazwj! Youazwj Promised mesaww regarding mysaww fatherasws 

and mysaww motherasws and mysaww uncle that Youazwj will not Punish themas’’. 

دخل جنيت إال من شهد أن ال إله إال هللا، وأنك عبدي ورسويل، ولكن ائت الشعب فنادهم فإن قال فأوحى هللا إليه إين آليت على نفسي أن ال ي
 أجابوك فقد وجبت هلم رمحيت،

Heasws said: ‘Allahazwj Revealed to himas: “Iazwj Swear upon Myselfazwj that Iazwj will not Enter 
into Myazwj Paradise except the one who testifies that there is no god except Allahazwj, and 
yousaww are Myazwj servant and Myazwj Rasoolsaww, but the people have come, so call out to 
them. If they answer yousaww, then Myazwj Mercy would become Obligated for them”.  

 صلى هللا عليه فقام النيب صلى هللا عليه وآله إىل الشعب فناداهم اي أبتاه واي اماه واي عماه، فخرجوا ينفضون الرتاب عن رؤوسهم، فقال هلم رسول هللا
 وآله: أال ترون إىل هذه الكرامة اليت أكرمين هللا هبا،

The Prophetsaww stood up to the people and called out at them: ‘O fatherasws, and O 
motherasws, and O uncleasws!’ Theyasws came out shaking off the soil from theirasws heads. 
Rasool-Allahsaww said to them: ‘Are youasws not seeing this prestige which Allahazwj Honoured 
mesaww with it?’  

 هللا، وأنك رسول هللا حقا " حقا "، وأن مجيع ما أتيت به من عند هللا فهو احلق، فقال: ارجعوا إىل مضاجعكم،فقالوا: نشهد أن ال إله إال 
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Theyas said: ‘Weasws testify that there is no god except Allahazwj, and yousaww are a Rasoolsaww 
of Allahazwj truly, truly, and the entirety of what yousaww have come with from the Presence 
of Allahazwj, it is the Truth’. Hesaww said: ‘Return to your sleeping places!’ 

لي ؟ فقال له ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وآله مكة، و قدم عليه علي بن أيب طالب من اليمن، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: أال ابشرك اي ع
  املؤمنني عليه السالم: أبيب أنت وامي مل تزل مبشرا "،أمري

And Rasool-Allahsaww entered Makkah, and Aliasws Bin Abu Talibasws proceeded to himsaww 
from Al-Yemen. Rasool-Allahsaww said: ‘Shall Isaww give youasws glad tidings, O Aliasws?’ Amir Al-
Momineenasws said to himsaww: ‘By myasws fatheras and myasws motherasws be sacrificed for 
yousaww! Yousaww do not cease to give measws glad tidings’.  

 فقال: أال ترى إىل ما رزقنا هللا تبارك وتعاىل يف سفران هذا ؟ وأخربه اخلرب، فقال على: احلمد هلل، 

Hesaww said: ‘Do youasws not see what Allahazwj Blessed and Exalted has Graced usasws during 
this journey of oursasws?’ And hesaww informed himasws the news. Aliasws said: ‘The Praise is for 
Allahazwj’.  

 .قال: فأشرك رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف بدنه أابه وامه وعمه

Heasws said: ‘Then Rasool-Allahsaww participated in hissaww sacrificial offering, hissaww 
fatherasws, and hissaww motherasws, and hissaww uncleasws’’.55 

حىت إذا كانت ابالبواء ص: إن أابه توىف وامه حبلى، وقدمت امه آمنة بنت وهب على أخواله من بين عدي من النجار ابملدينة، مث رجعت به  - 56
 ماتت، وأرضعته حىت شب حليمة بنت عبد هللا السعدية.

(P.s. – This is not a Hadeeth)56 

عليه  يج: روي أن عبد هللا بن عبد املطلب ملا ترعرع ركب يوما " ليصيد، وقد نزل ابلبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد حممد صلى هللا - 57
رة  فنظروا إىل عبد هللا فرءوا حلية ابوة النبوة فيه، فقصدوه وكانوا مثانني نفرا " ابلسيوف والسكاكني، وكان وهب بن عبد مناف بن زهوآله ليطفؤا نور هللا

ثري من بك والد آمنة ام حممد صلى هللا عليه وآله يف ذلك الصوب يصيد، وقد رأى عبد هللا وقد صف به اليهود ليقتلوه، فقصد أن يدفعهم عنه، وإذا "
رسول املالئكة معهم االسلحة طردوا عنه اليهود، فعجب من ذلك وانصرف، ودخل على عبد املطلب وقال: ازوج بنيت آمنة من عبد هللا، وعقد فولدت 

 هللا صلى هللا عليه وآله.

(P.s. – This is not a Hadeeth)57 

ل إمساعيل عليه السالم فنذر إنه مىت رزق عشرة أوالد ذكور أن ينحر أحدهم قب: تصور لعبد املطلب أن ذبح الولد أفضل قربة ملا علم من حا - 58
د منكم إىل للكعبة شكرا " لربه، فلما وجدهم عشرة قال هلم، اي بين ما تقولون يف نذري ؟ فقالوا: االمر إليك، وحنن بني يديك فقال: لينطلق كل واح

نذرت نذرا " ال احب رده * وال  قال: عاهدته واالن اويف عهده * إذ كان موالي وكنت عبدهقدحه وليكتب عليه امسه ففعلوا وأتوه ابلقداح فأخذها و 
لكرام، اللهم احب أن أعيش بعده فقدمهم مث تعلق أبستار الكعبة واندى: )اللهم رب البلد احلرام ، والركن واملقام، ورب املشاعر العظام، واملالئكة ا

بعبادتك، ال حاجة منك يف كالم له( مث أمر بضرب القداح وقال: )اللهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم، فخذ من أنت خلقت اخللق لطاعتك، وأمرهتم 
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من أحببت منهم فإين راض مبا حكمت، وهب يل أصغرهم سنا " فإنه أضعفهم ركنا "( مث أنشأ يقول: اي رب ال خترج عليه قدحي * واجعل له واقية 
أخذ الشفرة وأتى عبد هللا حىت أضجعه يف الكعبة، وقال: هذا بين قد اريد حنره * وهللا ال يقدر شئ قدره فإن يؤخره ذحبي فخرج السهم على عبد هللا ف

، وهب يقبل عذره. وهم بذحبه فأمسك أبو طالب يده وقال: كال ورب البيت ذي االنصاب * ما ذبح عبد هللا ابلتلعاب مث قال: )اللهم اجعلين فديته
خذها إليك هدية اي خالقي * روحي وأنت مليك هذا اخلافق وعاونه أخواله من بين خمزوم وقال بعضهم: اي عجبا " من فعل عبد  يل ذحبته(، مث قال:

تعاورين  أمر فضقت به ذرعا  * ومل أستطع مما : املطلب * وذحبه ابنا كتمثال الذهب فأشاروا عليه بكاهنة بين سعد فخرج يف مثان مأة رجل وهو يقول
أكملهم فعا " نذرت ونذر املرء دين مالزم * وما للفىت مما قضى ربه منعا " وعاهدته عشرا " إذا ما تكملوا * اقرب منهم واحدا " ماله رجعا " فجتللين د

ا قال: اي رب عشرا " فلما مهمت أن * أفئ بذاك النذر اثر له مجعا " يصدونين عن أمر ريب وإنين * سأرضيه مشكورا " ليلبسين نفعا " فلما دخلوا عليه
ى االبل إين فاعل ملا ترد  * إن شئت أهلمت الصواب والرشد فقالت: كم دية الرجل عندكم ؟ قالوا: عشرة من االبل، قالت: واضربوا على الغالم وعل

القداح على عبد هللا وعلى  القداح، فإن خرج القداح على االبل فاحنروها، وإن خرج عليه فزيدوا يف االبل عشرة عشرة حىت يرضى ربكم، وكانوا يضربون
 عشرة فيخرج السهم على عبد هللا إىل أن جعلها مأة، وضرب فخرج القدح على االبل فكرب عبد املطلب وكربت قريش، ووقع عبد املطلب مغشيا "

م كذلك فإذا " هباتف يهتف يف داخل عليه، وتواثبت بنو خمزوم فحملوه على أكتافهم، فلما أفاق من غشيته قالوا: قد قبل هللا منك فداء ولدك، فبينا ه
ا البيت وهو يقول: قبل الفداء. ونفذ القضاء، وآن ظهور حممد املصطفى، فقال عبد املطلب: القداح ختطئ وتصيب حىت أضرب ثالاث "، فلما ضرهب

 .السنة يف الدية مبأة من االبل خرج على االبل فارجتز يقول: دعوت ريب خملصا " وجهرا " * اي رب ال تنحر بين حنرا " فنحرها كلها فجرت

(P.s. – This is not a Hadeeth)58 

ل قب: كانت امرأة يقال هلا: فاطمة بنت مرة قد قرأت الكتب، فمر هبا عبد هللا ابن عبد املطلب، فقالت: أنت الذي فداك أبوك مبأة من االب -  59
؟ فنظر إليها وأنشأ: أما احلرام فاملمات دونه * واحلل ال حل فأستبينه فكيف ؟ قال: نعم، فقالت: هل لك أن تقع علي مرة واعطيك من االبل مأة 

ر هبا فلم يرهبا ابالمر الذي تبغينه ومضى مع أبيه فزوجه أبوه آمنة فظل عندها يوما " وليلة، فحملت ابلنيب صلى هللا عليه وآله، مث انصرف عبد هللا فم
خمتربا ": هل لك فيما قلت يل فقلت: ال ؟ قالت: قد كان ذاك مرة فاليوم ال فذهبت كلمتامها مثال  حرصا " على ما قالت أوال "، فقال هلا عند ذلك

ت ". مث قالت: أي شئ صنعت بعدي ؟ قال: زوجين أيب آمنة فبت عندها، فقالت: هلل ما زهرية سلبت * ثوبيك ما سلبت ؟ وما تدري مث قالت: رأي
يب هللا إال أن يضعه حيث حيب، مث قالت: بين هاشم قد غادرت من أخيكم * امينة إذ للباه يعتلجان كما يف وجهك نور النبوة فأردت أن يكون يف وأ

عينيه غرة  غادر املصباح بعد خبوه * فتائل قد شبت له بدخان وما كل ما حيوى الفىت من نصيبه * حبرص وال ما فاته بتواين ويقال: إنه مر هبا وبني 
ر جبة صوف بيضاء قد غمست يف دم حيي بن زكراي عليه السالم وكانوا قد قرءوا يف كتبهم إذا رأيتم هذه اجلبة تقطر دما كغرة الفرس، وكان عند االحبا

ون عبد املطلب " فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك اهلتاك، فلما رءوا ذلك من اجلبة اغتموا واجتمع خلق على أن يقتلوا عبد هللا. فوجدوا الفرصة منه لك
فقصدوه، فأدرك وهب بن عبد مناف الزهري فجاز منه فنظر إىل رجال نزلوا من السماء وكشفوهم عنه، فزوج ابنته من عبد هللا، قال: فمنت  يف الصيد

وما مر رؤيته، من نساء قريش مأات امرءة غرية، ويقال: إن عبد هللا كان يف جبينه نور يتالال، فلما قرب من محل حممد صلى هللا عليه وآله مل يطق أحد 
  حبجر وال شجر إال سجد له وسلم عليه، فنقل هللا منه نوره يوم عرفة وقت العصر وكان يوم اجلمعة إىل آمنة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)59 

دار النابغة. ابن قب: تويف أبوه صلى هللا عليه وآله وهو ابن شهرين. الواقدي: وهو ابن سبعة أشهر. الطربي: تويف أبوه ابملدينة ودفن يف  - 60
البواء إسحاق: تويف أبوه وامه حامل به، وماتت امه وهو ابن أربع سنني. الكليب: وهو ابن مثانية وعشرين شهرا ". حممد بن إسحاق: توفيت امه اب

  طالب فرابه.عبد املطلب وتويف عنه وهو ابن مثانية سنني وشهرين وعشرة أايم فأوصى به إىل أيب منصرفة إىل مكة وهو ابن ست، ورابه

(P.s. – This is not a Hadeeth)60 
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جار د: قيل: إنه ملا شب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وترعرع وسعى ردته حليمة إىل امه فافتصلته وقدمت به على أخواله من بين عدي بن الن - 61
عليه وآله وكان عمره يومئذ ست سنني فرجعت به ام أمين إىل مكة،  ابملدينة، مث رجعت به حىت إذا كان ابالبواء هلكت هبا، فيتم  رسول هللا صلى هللا

وروي أن آمنة  وكانت حتضنه ، وورث رسول هللا صلى هللا عليه وآله من امه ام أمين، ومخسة أمجال أوداك، وقطيعة غنم، فلما تزوج خبدجية أعتق ام أمين.
 دار النابغة رجل من بين عدي بن النجار فأقامت هبا شهرا "، فكان رسول هللا صلى هللا ملا قدمت برسول هللا صلى هللا عليه وآله املدينة نزلت به يف

ين يوما " عليه وآله يذكر امورا " كانت يف مقامه ذلك، فقال صلى هللا عليه وآله: نظرت إىل رجل من اليهود خيتلف وينظر إيل، مث ينصرف عين، فلقي
أمحد، فنظر إىل ظهري فأمسعه يقول: هذا نيب هذه االمة، مث راح إىل أخوايل فخربهم اخلرب فأخربوا امي  خاليا " فقال يل: اي غالم ما امسك ؟ قلت:

جته، فنظرا فخافت علي وخرجنا من املدينة. وحدثت ام أمين: قالت: أاتين رجالن من اليهود يوما " نصف النهار ابملدينة فقاال: اخرجي لنا أمحد فأخر 
  .إىل سرته مث قال أحدمها لصاحبه: هذا نيب هذه االمة، وهذه دار هجرته، وسيكون هبذه البلدة من القتل والسيب أمر عظيم إليه وقلباه مليا " ونظرا

(P.s. – This is not a Hadeeth)61 

 عبد هللا أنفذه أبوه ميتار له مترا " من يثرب فتويف هبا.د:  -  62

(P.s. – This is not a Hadeeth)62 

 الشيخ أبو جعفر رضي هللا عنه: اعتقادان يف آابء النيب صلى هللا عليه وآله أهنم مسلمون من آدم إىل أبيه عبد هللا، وأن أاب طالب كانعد: قال  - 63
ج  أخر مسلما "، وآمنة بنت وهب بن عبد مناف ام رسول هللا صلى هللا عليه وآله كانت مسلمة، وقال النيب صلى هللا عليه وآله: خرجت من نكاح ومل

 من سفاح من لدن آدم. وقد روي أن عبد املطلب كان حجة، وأبو طالب كان وصيه عليه السالم.

(P.s. – This is not a Hadeeth)63 

 ن ىل: ابن املتوكل، عن علي، عن أبيه، عن الراين بن الصلت قال: أنشدين الرضا عليه السالم لعبد املطلب شعر: يعيب الناس كلهم زماان * - 64
 وإن الذئب يرتك حلم ذئب * وأيكل بعضنا بعضا " عياان  لزماننا عيب سواان نعيب زماننا والعيب فينا * ولو نطق الزمان بناهجاانوما 

Ibn Al Mutawakkal, from Ali, from his father, from Al Rayan Bin Al Salt who said,  

‘Al-Rezaasws adjured me to an Abdul Muttalibasws poem, ‘The people, all of them have faulted 
the times, and no fault necessitates us besides us faulting our times while the fault is in us, 
and if the times were to speak with our manifesto and the wolf neglects the meat of a wolf 
and part of us devours a part, visually’’.64 

ل: الفامي وابن مسرور معا "، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن معروف، عن محاد، عن حريز، عمن أخربه، عن أيب جعفر صلى هللا عليه  - 65
 وآله قال: أول من سوهم عليه مرمي بنت عمران، وهو قول هللا: )وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي( والسهام ستة،

Al Famy and Ibn Masrour both together, from Ibn Batah, from Al Safar, from Ibn Marouf, from Hamad, from 
Hareyz, from the one who informed him,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘The first one to be drawn lots upon was Maryamas Bint 
Imranas, and it is the Word of Allahazwj: and you were not with them when they cast their 
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pens (to decide) which of them would have the responsibility of Maryam, [3:44], and the 
lots (arrows) were six.  

فاستهموا فوقع السهم على يونس عليه السالم ثالث مرات، قال: مث استهموا يف يونس عليه السالم ملا ركب مع القوم، فوقفت السفينة يف اللجة، 
 فمضى يونس عليه السالم إىل صدر السفينة فإذا احلوت فاتح فاه فرمى بنفسه،

Then they drew lots regarding Yunusas when heas sailed with the group, and the ship paused 
in the deep sea. They drew lots and the arrow occurred upon Yunusas three times’’. Heasws 
said: ‘Yunusas went to the front of the ship and there was a whale having opened its mouth. 
So, Yunusas threw himselfas (overboard).  

 يذحبه،مث كان عبد املطلب ولد له تسعة فنذر يف العاشر إن يرزقه هللا غالما " أن 

Then it was Abdul Muttalibasws. Nine had been born for himasws, and heasws vowed a bow 
regarding the tent if Allahazwj were to Grace himas a boy, heas would sacrifice him’.  

 صلبه، فجاء بعشر من االبل وساهم عليها وعلى عبد هللا فخرجت قال: فلما ولد عبد هللا مل يكن يقدر أن يذحبه ورسول هللا صلى هللا عليه وآله يف
 السهام على عبد هللا، فزاد عشرا "، فلم يزل السهام خترج على عبد هللا ويزيد عشرا "،

Heasws said: ‘When Abdullahasws was born, heas was not able upon sacrificing himasws and 
Rasool-Allahsaww was in hisasws Sulb. So, heasws came with ten from the camels and drew lots 
upon these and upon Abdullahasws. The arrow (lot) came upon Abdullahasws. So, heasws 
increased ten (more). The arrow did not cease coming out upon Abdullahasws and heasws kept 
increasing ten.  

ريب فلما بلغت مأة خرجت السهام على االبل، فقال عبد املطلب: ما أنصفت ريب، فأعاد السهام ثالاث " فخرجت على االبل، فقال: اابن علمت أن 
 قد رضي، فنحرها.

When it reached one hundred, the arrow (lot) came upon the camels. Abdul Muttalibasws 
said: ‘Iasws have not been fair to myasws Lordazwj’. So, hesaww repeated the lot three times and 
it came upon the camels. Heasws said: ‘Now Iasws know that myasws Lordazwj is Pleased’, so 
heasws sacrificed them’’.65 

ل: أيب، عن سعد، عن أيب حممد الفضل اليماين، عن احلسن بن مجهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن هارون  - 66
: يف مخسة بن خارجة، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: هبط جربئيل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال: اي حممد إن هللا عزوجل قد شفعك يف

بطن محلك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، ويف صلب أنزلك وهو عبد هللا بن عبد املطلب، ويف حجر كفلك وهو عبد املطلب بن هاشم، ويف 
 بيت آواك وهو عبد مناف بن عبد املطلب أبو طالب، ويف أخ كان لك يف اجلاهلية،

My father, from Sa’ad, from Abu Muhammad Al Fazal Al Yemeni, from Al Hassan Bin Jamhour, form his father, 
form Ali Bin Hadeed, from Abdul Rahman Bin Al Hajaj, from Haroun Bin Kharjah,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Jibraeelas descended unto Rasool-Allahsaww and said: ‘O 
Muhammadsaww! Allahazwj Mighty and Majestic has (Accepted) yoursaww intercession 
regarding five – Regarding the belly which was Blessed with yousaww, and she is Aaminaasws 
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Bint Wahab Bin Abd Manafas, and regarding a Sulb Isaww Descended yousaww in, and he is 
Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws, and regarding a lap which took yoursaww responsibility, 
and he is Abdul Muttalibasws Bin Hashimasws, and regarding a household which sheltered 
yousaww and he is Abu Talibasws Bin Abdul Muttalibasws (Bin) Abd Manafas, and regarding a 
brother of yourssaww during the pre-Islamic period’.  

 اي رسول هللا من هذا االخ ؟ فقال رسول هللا: كان آنسي وكنت آنسه، وكان سخيا " يطعم الطعام. :قيل

It was said, ‘O Rasool-Allahsaww! Who is this brother?’ Rasool-Allahsaww said: ‘He was mysaww 
comfort and Isaww was his comfort, and he was generous, feeding the food’’.66 

ل: حممد بن علي بن الشاه، عن أيب حامد، عن أيب يزيد، عن حممد بن أمحد بن صاحل التميمي، عن ابيه، عن أنس بن حممد أيب مالك، عن  - 67
، عن النيب صلى هللا عليه وآله أنه قال يف وصيته له: اي علي إن عبد أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالب عليه السالم

 املطلب سن يف اجلاهلية مخس سنن أجراها هللا له يف اإلسالم:

Muhammad Bin Ali Bin Al Shah, from Abu Hamad, from Abu Yazeed, from muhammad Bin Ahmad Bin Salih Al 
Tameemi, from his father, from Anas Bin Muhammad Abu Malik, from his father,  

‘From Ja’farasws Bin Muhammadasws, from hisasws fatherasws, from hisasws grandfatherasws, from 
Aliasws Bin Abu Talibasws, from the Prophetsaww having said in a bequest of hissaww: ‘O Aliasws! 
Abdul Muttalibasws enacted five Sunnahs during the Pre-Islamic period, Allahazwj Flowed it for 
him in Al Islam –  

ل هللا حرم نساء االابء على االبناء فأنزل هللا عزوجل: )وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء( ووجد كنزا " فأخرج منه اخلمس وتصدق به، فأنز 
 ن شئ فأن هلل مخسه( االية،عزوجل: )واعلموا أمنا غنمتم م

Heas prohibited the wives of the fathers unto the sons, so Allahazwj Mighty and Majestic 
Revealed: And you cannot marry from the women whom your fathers married [4:22]; and 
heas found a treasure, so heas took out the fifth (Khums) and gave in charity with it, so 
Allahazwj Mighty and Majestic Revealed: And know that whatever booty you gain from 
anything, so a fifth of it is for Allah, [8:41] – the Verse. 

أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن ابهلل واليوم االخر( اابية، وسن يف القتل وملا حفر زمزم مساها سقاية احلاج فأنزل هللا عز وجل: )
 مأة من االبل فأجرى هللا عزوجل ذلك يف االسالم،

 When heas dug out Zamzam (spring), heas was named as ‘Quencher of the Pilgrims’, so 
Allahazwj Mighty and Majestic Revealed: Are you considering the quencher of the pilgrims 
and the maintainer of the Sacred Masjid as being the like the one who believes in Allah 
and the Last Day and fights in the Way of Allah? They are not equal in the Presence of 
Allah [9:19]; and heas made it a Sunnah in killing one hundred from the camels, so Allahazwj 
Mighty and Majestic Flowed that in Al-Islam. 

ومل يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد املطلب سبعة أشواط، فأجرى هللا ذلك يف االسالم، اي علي إن عبد املطلب كان ال يستقسم 
 م، وال أيكل ما ذبح على النصب، ويقول: أان على دين أيب إبراهيم عليه السالم.ابالزالم، وال يعبد األصنا
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And there did not happen to be a number for the Tawaaf in the presence of Quraysh, so 
Abdul Muttalibasws made it a Sunnah among them of seven circuits, and Allahazwj Flowed that 
in Al-Islam. O Aliasws! Abdul Muttalibasws was neither apportioning by the divining arrows, nor 
worship the idols, nor eating what had been slaughtered upon the altars, and heas was 
saying: ‘Iasws am upon the Religion of myasws fatheras Ibrahimas’’.67 

ل: اهلمداين، عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أابن االمحر قال: مسعت جعفر بن حممد عليه السالم حيدث عن أبيه عليه السالم  - 68
 قال: مسعت جابر بن عبد هللا األنصاري يقول: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وآله عن ولد عبد املطلب، فقال: عشرة والعباس.

Al Hamdany, from Ali, from his father, from Ibn Abu Umeyr, from Aban Al Ahmar who said,  

‘I heard Ja’farasws Bin Muhammadasws narrating from hisasws fatherasws having said: ‘Iasws heard 
Jabir Bin Abdullah Al-Ansary saying, ‘Rasool-Allahsaww was asked about the sons of Abdul 
Muttalibasws. Hesaww said: ‘Ten and Al-Abbas’’.68 

ن: القطان، عن االسدي ، عن علي بن احلسن بن فضال، عن ابيه قال: سألت أاب احلسن الرضا عليه السالم عن معىن قول النيب صلى هللا  - 69
 عليه وآله أان ابن الذبيحني،

Al Qatan, from Al Asady, from Ali Bin Al Hassan Bin Fazal, from his father who said,  

‘I asked Abu Al-Hassan Al-Rezaasws about the meaning of the words of the Prophetsaww: ‘Isaww 
am a sonsaww of the two sacrifices’. 

ما السالم، وعبد هللا بن عبد املطلب، أما إمساعيل فهو الغالم احلليم الذي بشر هللا تعاىل به إبراهيم عليه قال: يعين إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليه
ا تؤمر( ومل يقل السالم )فلما بلغ معه السعي( وهو ملا عمل مثل عمله )قال اي بين: إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ما ذا ترى * قال اي أبت افعل م

 عل ما رأيت )ستجدين إن شاء هللا من الصابرين(له: اي أبت اف

Heasws said: ‘Hesaww meant Ismailas Bin Ibrahimas the Friend (of the Beneficent), and 
Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws. As for Ismailas, heas is the forbearing boy whom Allahazwj 
the Exalted Gave glad tidings with to Ibrahimas. So when he reached the walking age with 
him [37:102], and it is when heas did the deed similar to hisas deed, he said: ‘O my son! I saw 
in the dream that I should slay you, therefore consider, what is your view?’ He said: O 
father! Do what you are Commanded to’, and did not say to himas: ‘O fatheras! Do what 
youas see fit’. you will find me to be from the patients ones, [37:102]. 

يف سواد، فلما عزم على ذحبه فداه هللا تعاىل بذبح عظيم بكبش أملح. أيكل يف سواد، ويشرب يف سواد، وينظر يف سواد، وميشى يف سواد ويبول ويبعر 
 وكان يرتع قبل ذلك يف رايض اجلنة أربعني عاما، وما خرج من رحم انثى، 

When heas determined upon sacrificing himas, heas supplicated to Allahazwj the Exalted with a 
great sacrifice by a white ram with a black head, eating in the darkness and drinking in the 
darkness, and looking in the darkness, and walking in the darkness, and urinating in the 
darkness, and crossing over in the darkness, and it used to enjoy in the Gardens of the 
Paradise for forty years, and it did not come out from a female womb.  
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 كن فكان، ليفدي به إمساعيل، فكل ما يذبح مبىن فهو فدية المساعيل إىل يوم القيامة، فهذا أحد الذبيحني، :وإمنا قال هللا عزوجل له

And rather, Allahazwj Mighty and Majestic had Said: “Be!” And it had come into being, in 
order to ransom Ismailas with it. Thus, all that is sacrificed at Mina up to the Day of 
Judgment, it is a ransom for Ismailas. This is one of the two sacrifices. 

عبد املطلب كان تعلق حبلقة ابب الكعبة ودعا هللا عزوجل أن يرزقه عشرة بنني، ونذر هلل عزوجل أن يذبح واحدا " منهم مىت أجاب هللا  وأما االخر فإن
 دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وىف هللا تعاىل يل فالفني هلل عزوجل

And as for the other, Abdul Muttalibasws had adhered with a ring of the Door of the Kabah 
and supplicated to Allahazwj Mighty and Majestic to Grace him ten sons, and heasws vowed to 
Allahazwj Mighty and Majestic that heasws would sacrifice one of them when Allahazwj Answers 
hisasws supplication. When they reached ten, heasws said: ‘Allahazwj the Exalted has Fulfilled 
for measws, and Iasws will fulfil to Allahazwj Mighty and Majestic.  

مث هم عبد هللا، فأدخل ولده الكعبة، وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد هللا أيب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكان أحب ولده إليه، مث أجاهلا اثنية فخرج س
 أجاهلا اثلثة، فخرج سهم عبد هللا فأخذه وحبسه وعزم على ذحبه،

Heas entered hisas sons into the Kabah and drew lots between them. The lot of Abdullahasws 
came out, but heas refused, and heas was the most beloved of hisas sons to himas. Heas made 
it for a second time, and the lot of Abdullahasws came out. Then heas did it for a third time, 
and the lot of Abdullahasws came out. So, heas withheld himas and determined upon 
sacrificing himas.   

بكني ويصحن، فقالت له ابنته عاتكة: اي أبتاه اعذر فيما بينك وبني هللا عزوجل يف قتل فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمع نساء عبد املطلب ي
ربك  ابنك، قال: وكيف اعذر اي بنية فإنك مباركة ؟ قالت: اعمد على تلك السوائم اليت لك يف احلرم فاضرب ابلقداح على ابنك وعلى االبل واعط

 حىت يرضى،

Quraysh gathered and forbid himas from that, and the womenfolk of Abdul Muttalibasws 
gathered crying and wailing. Hisasws daughter Atika said to himasws, ‘O fatherasws! Offer an 
excuse in what is between youasws and Allahazwj Mighty and Majestic regarding the killing of 
yourasws sonasws’. Heasws said: ‘And how can Iasws offer an excuse, O daughter, you are 
Blessed?’ She said, ‘Deliberate upon that to the beasts of burden who are for you in the 
Sanctuary (Hurrum), and strike with the cups upon yourasws sonasws, and upon the camels, 
and give yourasws Lordazwj until Heazwj is Pleased’. 

ضرب فبعث عبد املطلب إىل إبله فأحضرها وعزل منها عشرا "، وضرب ابلسهام فخرج سهم عبد هللا، فما زال يزيد عشرا " عشرا " حىت بلغت مأة، ف
ىت أضرب ابلقداح ثالث مرات، فضرب ثالاث " كل فخرج السهم على االبل، فكربت قريش تكبرية ارجتت هلا جبال هتامة، فقال عبد املطلب: ال ح

 ذلك خيرج السهم على االبل،

So, Abdul Muttalibasws sent for hisasws camels and presented them, and isolated ten from 
these, and struck with the lots, and the lot of Abdullahasws came out. Heasws did not cease to 
increase ten by ten until it reached a hundred. Then heasws struck and the lot came out upon 
the camels. Quraysh exclaimed Takbeer, the mountains of Tahama reverberated to it. Abdul 
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Muttalibasws said: ‘No, until Iasws strike with the cups thrice’. Heasws struck three times, all of 
that the lot came out upon the camels. 

عونه فلما كان يف الثالثة اجتذبه الزبري وأبو طالب وإخواهتما من حتت رجليه، فحملوه وقد انسلخت جلدة خده الذي كان على االرض وأقبلوا يرف
 ابحلزورة، وال مينع أحد منها، وكانت مأة، ويقبلونه وميسحون عنه الرتاب، وأمر عبد املطلب أن تنحر االبل 

When it was during the third, Al-Zubeyr and Abu Talibasws and their brethren pulled himas 
from under hisas feet and they carried himas, and the skin of hisas cheek had been scraped, 
that which was upon the ground, and they came and raised himas, and kissed himas, and 
wiped off the dust from it; and Abdul Muttalibasws instructed that the camels be sacrificed at 
the block, and no one forbade himas from it, and these were one hundred. 

أجراها هللا عزوجل يف االسالم: حرم نساء االابء على االبناء، وسن الدية يف القتل مأة من االبل، وكان يطوف فكانت لعبد املطلب مخس من السنن 
 ابلبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا " فأخرج منه اخلمس، ومسي زمزم حني حفرها سقاية احلاج،

There were five enacted Sunnahs of Abdul Muttalibasws which Allahazwj Mighty and Majestic 
Flowed in Al-Islam – Heas forbade the wives of the fathers unto the sons, and heas made the 
wergild regarding the murder as being one hundred from the camels, and heas used to 
perform Tawaaf of the House (Kabah) seven circuits, and heas found a treasure, so heas 
extracted a fifth (Khums) from it (for charity), and heas was named as ‘Quencher of the 
(Pilgrims) when heas dug up Zamzam. 

إمساعيل ملا افتخر النيب صلى هللا عليه ولوال أن عبد املطلب كان حجة وأن عزمه على ذبح ابنه عبد هللا شبيه بعزم إبراهيم عليه السالم على ذبح ابنه 
 أهنما الذبيحان يف قوله صلى هللا عليه وآله: أان ابن الذبيحني، وآله ابالنتساب إليهما الجل

And had it not been for Abdul Muttalibasws, there was a proof, and that hisas determined 
upon slaughter hisas sonasws Abdullahasws resembling it with the determination of Ibrahimas 
upon the sacrificing of hisas sonas Ismailas, the Prophetsaww would not have prided with the 
attribution to themas for a reason that these are the two sacrifices in hissaww words: ‘Isaww 
and a sonsaww of the two sacrifices’. 

وات هللا عليهم والعلة اليت من أجلها دفع هللا عز و جل الذبح عن إمساعيل هي العلة اليت من أجلها دفع الذبح عن عبد هللا، وهي كون النيب واالئمة صل
 يف صلبيهما، فبربكة النيب واألئمة صلوات هللا عليهم دفع هللا الذبح عنهما،

And the reason due to which Allahazwj Mighty and Majestic Repelled the sacrifice from 
Ismailas, it is the reason which Heazwj Eliminated the sacrifice from Abdullahasws, and it is due 
to the existence of the Prophetsaww and the Imamsasws in theiras Sulbs. Thus, due to the 
Blessings of the Prophetsaww and the Imamsasws, Allahazwj Eliminated the sacrifice from 
themas.  

ناس به إىل فلم جتر السنة يف الناس بقتل أوالدهم، ولوال ذلك لوجب على الناس كل أضحى التقرب إىل هللا تعاىل ذكره بقتل أوالدهم، كل ما يتقرب ال
 و فداء المساعيل إىل يوم القيامة.هللا عز وجل من اضحية فه

Thus, the Sunnah did not flow among the people of killing their own children, and had it not 
been that, it would have Obligated upon the people the whole sacrifice, the offering to 
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Allahazwj, Exalted is Hisazwj Mentioned, by killing their own children. Allahazwj what the people 
offer with to Allahazwj Mighty and Majestic from a sacrifice, so it is a ransom of Ismailas, up to 
the Day of Qiyamah’’.69 

ن جا، ما: املفيد، عن علي بن بالل املهليب، عن عبد الواحد بن عبد هللا بن يونس، عن احلسني بن حممد بن عامر، عن املعلى، عن العمي ، ع - 70
أبيه، عن  جعفر بن بشري، عن سليمان بن مساعة، عن عبد هللا بن القاسم، عن عبد هللا بن سنان، عن أيب عبد هللا جعفر بن حممد عليهما السالم، عن
 اشم، جده عليهم السالم قال: ملا قصد أبرهة بن الصباح ملك احلبشة هلدم البيت تسرعت احلبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحا " لعبد املطلب بن ه

Al Mufeed, from Ali Bin Bilal al Mahlaby, from Abdul Waleed Bin Abdullah Bin Yunus, from Al Husayn Bin 
Muhammad Bin Aamir, from Al Moala, from Al Amy, from Ja’far Bin Bashir, from Suleyman Bin Sama’at, from 
Abdullah Bin Al Qasim, from abdullah Bin Sinan,  

‘From Abu Abdullah Ja’farasws Bin Muhammadasws, from hisasws father, from hisasws 
grandfatherasws having said: ‘When Abraha Bin Al-Sabah, King of Ethiopia intended to 
destroy the House (Kabah), the Ethiopians hastened to it. They raided the wealth (camels) of 
Abdul Muttalibasws Bin Hashimasws.  

مجاله فجاء عبد املطلب فاستأذن عليه فأذن له وهو يف قبة ديباج على سرير له: فسلم عليه، فرد أبرهة السالم وجعل ينظر يف وجهه فراقه حسنه و 
 وهيبته، فقال له: هل كان يف آابئك مثل هذا النور الذي أراه لك واجلمال ؟ 

Abdul Muttalibasws went to the king. Heasws sought permission to see him. Heasws was given 
permission, and he was in a dome of silk upon his bed. Heasws greeted him. Abraha returned 
the greeting, and went on to look in hisasws face which was radiating hisasws beauty, and 
hisasws magnificence, and hisasws grandeur’. He said to himasws, ‘Did there used to be in 
yourasws forefathersasws this radiance which I see in youasws, and the beauty?’  

 قال: نعم أيها امللك كل آابئي كان هلم هذا اجلمال والنور والبهاء، 

Heasws said: ‘Yes, O king! All of myasws forefathers had this grandeur, and the beauty, and the 
light, and the glory’.  

 فقال له أبرهة: لقد فقتم فخرا " وشرفا "، وحيق لك أن تكون سيد قومك، 

Abraha said to himasws, ‘Youasws have surpassed the pride and honour of the kings, and 
youasws have the right to be the master of yourasws people’. 

يباهي به  مث أجلسه معه على سريره، وقال لسائس فيله االعظم: وكان فيال " أبيض عظيم اخللق، له انابن مرصعان أبنواع الدر واجلواهر، وكان امللك
 اتيين به، فجاء به سائسه وقد زين بكل زينة حسنة،  -ملوك االرض 

Then he seated himasws upon his bed and said, ‘Bring Sa’sah to me!’ – And it as was a huge 
white elephant which had two tusks decorated with gems and jewels, and the king used to 
show off by it to the other kings of the earth. They came with Sa’sah, and it had been 
decorated with all the beautiful decorations.  
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له وظنه  فحني قابل وجه عبد املطلب سجد له، ومل يكن يسجد مللكه، وأطلق هللا لسانه ابلعربية فسلم على عبد املطلب، فلما رأى امللك ذلك اراتع
 سحرا "، فقال: ردوا الفيل إىل مكانه، 

When it came close to the face of Abdul Muttalibasws, it prostrated to himasws, and did not 
prostrate to the king. Allahazwj Granted it the power of speech in Arabic, and it greeted 
Abdul Muttalibasws. When the king saw that, he was appalled by it and thought it was 
sorcery, so he said, ‘Return the elephant to its place!’ 

مث قال لعبد املطلب: فيم جئت ؟ فقد بلغين سخاءك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك ومجالك وجاللك ما يقتضي أن أنظر يف حاجتك، فسلين ما 
 شئت، 

Then he said to Abdul Muttalibasws, ‘So why have youasws come? Yourasws generosity, and 
prestige, and virtues had reached me, and I have seen yourasws grandeur, and yourasws 
beauty, and yourasws majesty. I will do whatever it takes to fulfil yourasws request, so ask me 
whatever youasws so like’.  

 ه عبد املطلب: إن أصحابك غدوا  على سرح يل فذهبوا به فمرهم برده علي، وهو يرى أنه يسأله يف الرجوع من مكة، فقال ل

And he was thinking that heasws would ask him to return from Makkah. Abdul Muttalibasws 
said to him, ‘Your companions have taken myasws property and went away with it, so order 
them to return it to measws’. 

قال: فتغيظ احلبشي من ذلك، وقال لعبد املطلب: لقد سقطت من عيين، جئتين تسألين يف سرحك وأان قد جئت هلدم شرفك، وشرف قومك، 
 ومكرمكتم اليت تتميزون هبا من كل جيل وهو البيت الذي حيج إليه من كل صقع يف األرض، فرتكت مسأليت يف ذلك وسألتين يف سرحك، 

Heasws said; ‘The Ethiopian was enraged at that, and said to Abdul Muttalibasws, ‘Youasws have 
fallen from my eyes. Youasws come to me to ask me regarding your property, and I have 
come to destroy yourasws honour and the honour of yourasws people, which they are being 
distinguished by from every generation, and it is the House which they come to Hajj for 
from every idol in the earth, but youasws leave asking me regarding that and instead youasws 
ask me regarding yourasws property?’ 

فقال له عبد املطلب: لست برب البيت الذي قصدت هلدمه، وأان رب سرحي الذي أخذه أصحابك، فجئت أسألك فيما أان ربه، وللبيت رب هو 
 أمنع له من اخللق كلهم، وأوىل به منهم، 

Abdul Muttalibasws said to him: ‘Iasws am not the Lordazwj of the House which you intend to 
destroy, but Iasws am a lord of myasws property which your companions have taken. Thus Iasws 
came to ask you regarding what Iasws am the Lord of, and for the House (Kabah) there is a 
Lordazwj for it. Heazwj would Protect it from the creatures, all of them, and is Higher by it from 
them’.  

 فقال امللك ردوا عليه سرحه، وانصرف إىل مكة، وأتبعه امللك ابلفيل األعظم مع اجليش هلدم البيت، 
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The king said, ‘Return to himasws hisasws property’. They returned it back to himasws, and heasws 
left to go to Makkah. And the king followed himasws with the huge elephant along with his 
army to destroy the House (Kabah).  

س هذا أريد، فكانوا إذا محلوه على دخول احلرم أانخ، وإذا تركوه رجع مهروال "، فقال عبد املطلب لغلمانه: ادعوا إيل ابين، فجئ ابلعباس، فقال: لي
يه قال: اذهب اي بين ادعوا إيل ابين، فجئ أبيب طالب فقال: ليس هذا اريد، ادعوا إيل ابين فجئ بعبدهللا أب النيب صلى هللا عليه وآله، فلما أقبل إل

 حىت تصعد أاب قبيس، مث اضرب ببصرك انحية البحر، فانظر أي شئ جيئ من هناك، وخربين به، 

So, before he carried on to enter the Sanctuary, he tied it, and if it had been left it would 
have rushed back. Abdul Muttalibasws said to hisasws servant: ‘Call myasws son for measws’. He 
came with Al-Abbas. Heasws said: ‘This is not the one Iasws intended. Call myasws sonasws for 
measws’. He came with Abu Talibasws. Heasws said: ‘This is not the one Iasws intended. Call 
myasws sonasws for measws. He came with Abdullahasws, fatherasws of the Prophetsaww. When 
heasws was in front of himasws, heasws (Abdul Muttalibasws) said: ‘O myasws sonasws! Go and 
ascend Mount Abu Qubays, then turn yourasws vision towards the ocean. Look and see which 
thing is coming from over there, and give measws the news of it’. 

صار إىل قال: فصعد عبد هللا أاب قبيس فما لبث أن جاء بطري أاببيل مثل السيل والليل، فسقط على أيب قبيس، مث صار إىل البيت فطاف سبعا "، مث 
 وة فطاف هبما سبعا "، الصفا واملر 

Heasws said: ‘Abdullahasws climbed Abu Qubays, and it was not long before flocks of birds 
came like the flood and the night. Heasws descended from Abu Qubays, then went to the 
House (Kabah) and performed Tawaaf of it seven times. Then heasws went to Al-Safa and Al-
Marwa and circled these seven times.  

 فجاء عبد هللا إىل أبيه فأخربه اخلرب، فقال: انظر اي بين ما يكون من أمرها بعد فأخربين به، 

Abdullahasws went to hisasws fatherasws and informed himasws of the news. So heasws said: ‘O 
myasws sonasws! Look at what is to become of its matter afterwards and give measws the news 
of it’.  

فنظرها فإذا هي قد أخذت حنو عسكر احلبشة، فأخرب عبد املطلب بذلك، فخرج عبد املطلب وهو يقول: اي أهل مكة اخرجوا إىل العسكر فخذوا 
 غنائمكم، 

Heasws looked and saw that it had taken (killed) most of the Ethiopian soldiers. Heasws 
informed Abdul Muttalibasws of that. Abdul Muttalibasws went out and heasws was saying: ‘O 
people of Makkah! Come out to the army, and take your war booty!’ 

وهم أمثال اخلشب النخرة، وليس من الطري إال ما معه ثالثة أحجار يف منقاره ويديه يقتل بكل حصاة منها واحدا " من القوم، فلما  فأتوا العسكر :قال
 أتوا على مجيعهم انصرف الطري فلم ير قبل ذلك وال بعده، 

Heasws said: ‘So they came to the army, and they were like decayed wood, and there was 
none from the birds except that there were with it three pebbles – a pebble each in its beak 
and its two claws. Each of the pebble killed one from the people. When they had come upon 
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all of them, the birds left, and there had never been seen before that, nor were ever seen 
after it.  

يه فلما هلك القوم أبمجعهم جاء عبد املطلب إىل البيت فتعلق أبستاره وقال: اي حابس الفيل بذي املغمس * حبسته كأنه مكوس يف جملس تزهق ف
 االنفس 

when the people were destroyed in their entirety, Abdul Muttalibasws came to the House 
(Kabah), and heasws recited (a poem) by holding its curtain: - ‘O Holder of the elephants at Al-
Maghmas (a place near Makkah on the road to Al-Taef)! Heazwj Pulverised them as if they 
were rubble. In a gathering where souls perished’. 

رار قريش وجزعهم من احلبشة: طارت قريش إذا رأت مخيسا * فظلت فردا " ال أرى أنيسا وال أحس منهم حسيسا * إال أخا " فانصرف وهو يقول يف ف
 يل ماجدا " نفيسا مسودا " يف أهله رئيسا. 

And heasws was saying (a poem) regarding the fleeing of the Quraysh, and their alarm from 
the Ethiopian (army): ‘The Quraysh fled. When it was the Thursday, there remained an 
individual who did not see a single companion. And none of them felt mean about it except 
for a brother of mineasws of a glorious self. A black in his family, a chief’’.70 

نزلت يف احلبشة حني جاءوا ابلفيل ليهدموا به الكعبة، فلما أدنوه من : ( أمل تعلم اي حممد )كيف فعل ربك أبصحاب الفيل( قالفس: )أمل تر - 71
ت به ابب املسجد قال له عبد املطلب: تدري أين أيم بك ؟ قال برأسه: ال، قال: أتوا بك لتهدم كعبة هللا، أتفعل ذلك ؟ فقال برأسه: ال، فجهد

ليدخل املسجد فأىب، فحملوا عليه ابلسيوف وقطعوه، )فأرسل عليهم طريا " أاببيل( قال: بعضها على أثر بعض )ترميهم حبجارة من سجيل( احلبشة 
ن قال: كان مع كل طري حجر يف منقاره، وحجران يف خماليبه ، وكانت ترفرف على رؤوسهم، وترمى يف دماغهم  فيدخل احلجر يف دماغهم، وخيرج م

، وتنتفض  أبداهنم فكانوا كما قال: )فجعلهم كعصف مأكول( قال: العصف: التنب، واملأكول هو الذي يبقى من فضله، قال الصادق عليه أدابرهم
  السالم: وأهل اجلدري من ذلك الذي أصاهبم يف زماهنم جدري.

(P.s. – This is not a Hadeeth)71 

، عن التلعكربي، عن حممد بن مهام وأمحد بن هوذة مجيعا "، عن احلسن بن حممد بن مجهور، كنز الكراجكى: عن احلسني بن عبيدهللا الواسطي  - 72
احلبشة عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن هارون بن خارجة، عن أيب عبد هللا، عن آابئه عليهم السالم قال: ملا ظهرت 

ده، يقال الحدمها: أبرهة، واالخر أرابط، يف عشرة من الفيلة، كل فيل يف عشرة آالف هلدم بيت هللا ابليمن وجه يكسوم ملك احلبشة بقائدين من قوا
 احلرام،

(The book) ‘Al Kunz’ of Al Karajaky, from Al Husayn Bin Ubeydullah al Wasity, from Al Tal’akbary, from 
Muhammad Bin Hamam Bin Hamam and Ahmad Bin Howza both together, from Al Hassan Bin Muhammad Bin 
Jamhour, from his father, from Al hassan Bin Mahboub, from Abdul Rahman Bin Al Hajjaj, from Haroun Bin 
Kharjat,  

‘From Abu Abdullahasws, from hisasws forefathersasws having said: ‘When Ethiopians appeared 
at Yemen, the king divided the Ethiopians by two guided from his guides, one of them was 
called Abraha, and the other one Arbat, among ten thousand elephants, each elephant 
being among ten thousand, in order to demolish the Sacred House of Allahazwj. 

                                                           
70 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 70 
71 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 71 
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ا " لعبد املطلب بن فلما صاروا ببعض الطريق وقع أبسهم بينهم، واختلفوا فقتل أبرهة أرابط واستوىل على اجليش، فلما قارب مكة طرد أصحابه عري 
دايهنا فأجله هاشم، فصار عبد املطلب إىل أبرهة، وكان ترمجان أبرهة واملستويل عليه ابن داية لعبد املطلب، فقال الرتمجان البرهة: هذا سيد العرب و 

 وأعظمه،

They came by one of the roads and there occurred some problems between them, so 
Abraha killed Arbat and commandeered upon the army. When he was near to Makkah, his 
companions drove out some camels of Abdul Muttalibasws Bin Hashimasws. So, Abdul 
Muttalibasws came to Abraha, and the interpreter of Abraha and the explainer to him was Ibn 
Daya, to Abdul Muttalibasws. The interpreter said to Abraha, ‘This is one a chief of the Arabs 
and their religion, therefore honour himasws and revere himasws’.  

رتمجان فقال: قل له: عجبا " لقوم ال مث قال لكاتبه: سله ما حاجته ؟ فسأله فقال: إن أصحاب امللك طردوا يل نعما "، فأمر بردها، مث أقبل على
 سودوك ورءسوك عليهم حيث تسألين يف عري لك وقد جئت الهدم شرفك وجمدك، ولو سألتين الرجوع عنه لفعلت ،

Then he said to his scribe, ‘Ask him what hisasws need is?’ He asked himasws. Heasws said: 
‘(Some) companions of the king drove away some camels of mineasws, so order with their 
return’. Then he turned to the interpreter and said, ‘Tell himasws, ‘Strange of a people to 
make youasws their chief and their head upon them when youasws are asking me regarding 
camels of yoursasws, and I have come to demolish your nobility and your glory, and had 
youasws asked me for the return from it, I would have done so’.  

 ها، قال: فإين عاد هلدمها حىت أنظر ماذا يفعل،فقال: أيها امللك إن هذه العري يل وأان رهبا، فسألتك إطالقها، وإن هلذه البنية راب يدفع عن

Heasws said: ‘These camels are mineasws and Iasws am their lord, so Iasws asked you to free 
them, and for this building there is a Lordazwj to Defend from it’. He said, ‘I am determined to 
demolish it until I look at what is that which Heazwj shall Do’.  

فار، فلما انصرف عبد املطلب رحل ابرهة جبيشه فإذا هاتف يهتف يف السحر االكرب: اي أهل مكة أاتكم أهل عكة جبحفل جرار ميال االندار مال اجل
 فعليهم لعنة اجلبار،

When Abdul Muttalibasws left, Abraha departed with his army, there was a caller calling out 
in the great desert, ‘O people of Makkah! The people of Akah have come to you with legions 
to bulldoze, filling the desert to the full, so upon them is the Curse of the Subduer’.  

عتين * كل ما قلت وما يب من صمم إن للبيت لراب " مانعا " * من يرده أباثم يصطلم رامه تبع يف فأنشأ عبد املطلب يقول شعر. أيها الداعي لقد أمس
 أجناده * محري واحلي من آل إرم هلكت ابلبغي فيهم جرهم * بعد طسم وحديس وجشم وكذاك االمر فيمن كاده *

Abdul Muttalibasws prosed saying a poem: ‘O you caller! You have made meas listen all what 
you said, and there is no deafness with meas for the House of the Lordazwj preventing meas 
from returning it, due to the sin of one uprooting it, following in his footsteps. The animal 
and the living beings of Iram were destroyed due to the rebels among them of their crimes, 
after (the tribes of) Tasam and Hadeys and Jashm, and similar to that is the matter of the 
ones who plotted it.  
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لة الرحم ونويف ابلذمم مل يزل هلل فينا حجة ليس أمر هللا ابالمر االمم حنن آل هللا فيما قد خال * مل يزل ذاك على عهد إبرهم نعرف هللا وفينا شيمة * ص
 * يدفع هللا هبا عنها النقم ولنا يف كل دور كرة *

The Command of Allahazwj isn’t with the commands of the communities. Weas are the 
custodians of Allahazwj‘s (house) regarding what has passed. That did not cease upon the era 
of Ibrahimas. Weas recognise Allahazwj and among usas is the nature of helping the relatives 
and weas fulfil with the matters to be fulfilled. A Divine Authority has not ceased to be among 
usas. Allahazwj Defends by it, Taking revenge from it, and for usasws during every turn of an 
era. 

 فإذا ما بلغ الدور إىل * منتهى الوقت أتى الطني فدم بكتاب فصلت آايته * فيه تبيان أحاديث االمم  نعرف الدين وطورا يف العجم

Weas recognise the Religion and phases among the non-Arabs. So, when the era reached to 
its end-point time, the essence came and coated the Book with detailed Verses, in it is 
explanation of Ahadeeth of the communities’. 

ارث ابنه االكرب إىل أعلى أيب قبيس فقال: انظر اي بين ماذا أيتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئا "، فلما أصبح عبد املطلب مجع بنيه وأرسل احل
 فأرسل واحدا " بعد آخر من ولده فلم أيته أحد منهم عن البحر خبرب،

When it was morning, Abdul Muttalibasws gathered hisasws sons and sent hisasws eldest son Al-
Haris to the top of (mount) Abu Qubays and said, ‘Look around, O myasws son, what is that 
which comes to you from the direction of the sea’. He returned and did not see anything. 
Heasws said one after another from hisas son, but not one of them came to him with any news 
from the sea.  

 لبحر،فدعا عبد هللا وإنه لغالم حني أيفع، وعليه ذؤابة تضرب إىل عجزه، فقال: اذهب فداك أيب وامي، فاعل أاب قبيس فانظر ماذا ترى جيئ من ا

Then heasws called Abdullahasws, and heasws was an adolescent boy, and upon himasws was a 
forelock striking to hisasws side. Heasws said: ‘Go, may myasws fatherasws and myasws mother be 
sacrificed for youasws, to the top of Abu Qubays, and look around, what is that which youasws 
see coming from the sea’.  

رأيت سحااب " من قبل البحر مقبال "، يستفل اترة، ويرتفع اخرى، إن قلت غيما " قلته، وإن قلت جهاما "  فنزل مسرعا " فقال: اي سيد النادي
 خلته، يرتفع اترة، وينحدر أخرى،

Heas descended quickly and said, ‘O chief of the gatherers! I see clouds coming from the 
direction of the sea, lowering at times and rising at other times. If youas want to say clouds, 
then say it, and if youas say water vapour, Ias will not. It rises at times and rolls down another 
time’.  

االاببيل يف منقار كل طائر حجر، ويف رجليه فنادى عبد املطلب اي معشر قريش ادخلوا منازلكم، فقد أاتكم هللا ابلنصر من عنده، فأقبلت الطري 
نبأهم يف  حجران، فكان الطائر الواحد يقتل ثالثة من أصحاب أبرهة، كان يلقي احلجر يف قمة رأس الرجل فيخرج من دبره، وقد قص هللا تبارك وتعاىل 

 كتابه
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Abdul Muttalibasws called out: ‘O community of Quraysh! Enter your houses for Allahazwj has 
Come to you with the Help from Himazwj. The Ababeel (Abbott) bird came, each bird having a 
stone in its beak, and two stones in its legs. The one bird killed three from the companions 
of Abraha. It threw the stone in the top of a head of the man, and it came out from its 
behind, and Allahazwj Blessed and Exalted has Related the story of their news in Hisazwj Book.  

 فقال سبحانه: )أمل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل( السورة، 

The Glorious Said: Did you not see how your Lord Dealt with the owners of the elephant? 
[105:1] – the Chapter’’.72  

Ibn Al Mutawakkal, from Al Sa’ad Abady, from Al Barqy, from Ibn Mahboub, from Jameel Bin Salih, from Abu 
Maryam,  

جعفر عليه السالم يف قوله:  ع: ابن املتوكل، عن السعد آابدي، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صاحل، عن أيب مرمي، عن أيب - 73
بحرين، )وأرسل عليهم طريا " أاببيل * ترميهم حبجارة من سجيل( فقال: هؤالء أهل مدينة كانت على ساحل البحر إىل املشرق فيما بني اليمامة وال

 خييفون السبيل، وأيتون املنكر، فأرسل عليهم طريا "

‘From Abu Ja’farasws regarding Hisazwj Words: And He Sent birds upon them in flocks [105:3] 
Pelting them with stones of baked clay [105:4]. Heasws said: ‘They were the people of a city 
which was on the coast of the sea to the east in what is between Al-Yamama and the two 
seas, and they were scaring (people) on the way (bandits), and were coming to the evil, so 
Allahazwj Sent birds upon them.   

اره، جاءهتم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، وأبصارها كأبصار السباع ، مع كل طري ثالثة أحجار: حجران يف خماليبه ، وحجر يف منق
 هم، فقتلهم هللا عزوجل هبا، وما كانوا قبل ذلك رءوا شيئا " من ذلك الطري وال شيئا " من اجلدري، فجعلت ترميهم هبا حىت جدرت أجساد

They came to them from the direction of the sea, their heads being like the heads of the 
predatory animals, and their eyes like the eyes of the predators. With each bird were three 
stones – two stone in their claws and a stone in its beak, so it went on to pelt them with 
these, until their bodies were riddled. Allahazwj Mighty and Majestic Killed them with these, 
and before that nothing had been seen from that (species) of the bird nor anything from the 
small pox.  

ي ماء قبل ذلك، فلذلك مسي ومن أفلت منهم انطلقوا حىت بلغوا حضرموت وادي ابليمن أرسل هللا عزوجل عليهم سيال " فغرقهم والرءوا يف ذلك الواد
 حضرموت حني ماتوا فيه.

And the ones from them who fled, came until they reached Hazramout, a valley in Yemen. 
Allahazwj Mighty and Majestic Sent a flood to them and Drowned them, and it had not been 
seen in that valley before that, therefore, due to that, Hazramout (presence of death) was 
named as such when they died in it’’.73 

(The following is from Ikrimah (non-Shia) from Ibn Abbas) 
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بن عمرو املغريب ، عن إبراهيم بن ك: ابن موسى، عن ابن زكراي القطان، عن حممد بن إمساعيل، عن عبد هللا ابن حممد، عن أبيه، عن اهليثم  - 74
 عقيل اهلذيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال كان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة ال جيلس عليه أحد إال هو، إجالال " له، وكان بنوه

أعمامه   على الفراش، فيعظم ذلك جيلسون حوله حىت خيرج عبد املطلب، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله خيرج وهو غالم صيب فيجئ حىت جيلس
وهو سيدكم،  وأيخذونه ليؤخروه فيقول هلم عبد املطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابين، فو هللا إن له لشأان " عظيما "، إين أرى أنه سيأيت عليكم يوم

أطيب منه، وال أطهر قط ، وال جسدا " ألني منه وال  إين أرى غرته غرة تسود الناس، مث حيمله فيجلسه معه، وميسح ظهره ويقبله، ويقول: ما رأيت قبلة
فيقول: اي أاب طالب إن هلذا الغالم لشأان " عظيما " فاحفظه  -وذلك أن عبد هللا وأاب طالب الم واحدة  -أطيب، مث يلتفت  إىل أىب طالب 

فيطوف به اسبوعا "، وكان عبد املطلب قد علم أنه يكره واستمسك به، فإنه فرد وحيد، وكن له كاالم ال يصل إليه شئ يكرهه، مث حيمله على عنقه 
دي، فبقي الالت والعزى فال يدخله عليهما، فلما متت له ست سنني ماتت امه آمنة ابالبواء بني مكة واملدينة، وكانت قدمت به على أخواله من بين ع

له رقة وحفظا "، وكانت هذه حاله حىت أدرك عبد املطلب الوفاة فبعث إىل  رسول هللا صلى هللا عليه وآله يتيما " ال أب له وال أم، فازداد عبد املطلب
الذي أيب طالب وحممد على صدره وهو يف غمرات املوت وهو يبكي، ويلتفت إىل أيب طالب ويقول: اي أاب طالب انظر أن تكون حافظا " هلذا الوحيد 

كون من جسدك مبنزلة كبدك، فإين قد تركت بين كلهم وأوصيتك به النك من ام أبيه، اي مل يشم رائحة أبيه، ومل يذق شفقة امه، انظر اي أاب طالب أن ي
، فإنه أاب طالب إن أدركت أايمه تعلم أين كنت من أبصر الناس به، وأنظر الناس وأعلم ، فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسانك ويدك ومالك

ئي، اي أاب طالب ما أعلم أحدا " من آابئك مات عنه أبوه على حال ابيه، وال امه على حال امه، وهللا سيسودكم وميلك ما مل ميلك أحد  من بين آاب
شاهد، فقال عبد املطلب: فمد يدك إيل، فمد يده فضرب بيده إىل يده، مث  فاحفظه لوحدته، هل قبلت وصييت ؟ قال: نعم قد قبلت وهللا علي بذلك

مل يزل يقبله ويقول: أشهد أين مل اقبل أحدا من ولدي أطيب رحيا " منك، وال أحسن وجها " منك، قال عبد املطلب: االن خفف علي املوت، مث 
، وكان ويتمىن أن يكون قد بقي حىت يدرك زمانه، فمات عبد املطلب وهو ابن مثان سنني، فضمه أبو طالب إىل نفسه ال يفارقه ساعة من ليل والهنار

 ينام معه حىت بلغ ال أيمن  عليه أحدا.

(P.s. – This is not a Hadeeth)74 

ك: أمحد بن حممد بن احلسني، عن حممد بن يعقوب االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق بن  - 75
ى هللا عليه وآله فراش يف ظل الكعبة، بشار اهلذيل ، عن العباس بن عبد هللا بن سعيد، عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد املطلب جد رسول هللا صل

ده عبد وكان ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالال " له، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله أييت حىت جيلس عليه، فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول ج
لى هللا عليه وآله ابن مثان سنني بعد الفيل بثمان املطلب: دعوا ابين، فيمسح على ظهره ويقول: إن البين هذا لشأان "، فتويف عبد املطلب والنيب ص

 سنني.

(P.s. – This is not a Hadeeth)75 

ك: أمحد بن حممد الصائغ، عن حممد بن أيوب، عن صاحل بن أسباط، عن إمساعيل بن حممد، وعلي بن عبد هللا، عن الربيع بن حممد السلمي  - 76
ال ، عن سعد بن طريف، عن االصبغ بن نباته قال: مسعت أمري املؤمنني عليه السالم يقول: وهللا ما عبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشم و 

 بدمناف صنما " قط، ع

Ahmad Bin Muhammad Al Saig, from Muhammad Bin Ayoub, from Salih Bin Asbaat, from Ismail Bin 
Muhammad and Ali Bin Abdullah, from Al Rabie Bin Muhammad Al Salmy, from Sa’ad Bin Tareyf, from Al 
Asbagh Bin Nubabat who said,  

‘I heard Amir Al-Momineenasws saying: ‘By Allahazwj! Neither did myasws fatheras, nor myasws 
grandfatherasws Abdul Muttalibasws, nor Hashimasws, nor Abd Manaf, worship an idol, at all!’  

 .متمسكني بهقيل: فما كانوا يعبدون ؟ قال: كانوا يصلون إىل البيت على دين إبراهيم عليه السالم 
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It was said, ‘So, what were theyas worshipping?’ Heasws said: ‘They were praying Salat to the 
House (Kabah) being upon the Religion of Ibrahimas, adhering with himas’’.76 

إىل بيت هللا احلرام ليهدمه قبل مبعثه، فقال عبد املطلب البرهة وقد من معجزات النيب صلى هللا عليه وآله أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة يج:  -  77
وا وتركوا حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعريه: إن هلذا البيت راب " مينعه، مث رجع إىل أهل مكة فدعا عبد املطلب على أيب قبيس وأهل مكة قد صعد

جع قال: طيورا " مل تكن يف واليتنا، وقد أخربه سيف بن ذي يزن وغريه به، فأرسل هللا مكة، مث قال اليب طالب: اخرج وانظر ماذا ترى يف السماء، فر 
 عليهم طريا " أاببيل ودفعهم عن مكة وأهلها.

(P.s. – This is not a Hadeeth)77 

، وترتك دينك ودين آابئك وقد جئت قب: ملا قصد أبرهة بن الصباح هلدم الكعبة أاته عبد املطلب ليسرتد منه إبله، فقال: تعلمين يف مأة بعري - 78
لباب قائال ": هلدمه ؟ فقال عبد املطلب: أان رب االبل، وإن للبيت راب " سيمنعه منك، فرد إليه إبله، فانصرف إىل قريش فأخربهم اخلرب، وأخذ حبلقة ا

ربوا قراكا وله أيضا ": ال هم إن املرء مينع رحله فامنع اي رب ال أرجو هلم سواكا * اي رب فامنع منهم محاكا إن عدو البيت من عاداكا * امنعهم أن خي
ال ظفرت، واالن رحالك * ال يغلنب صليبهم وحماهلم عدوا " حمالك فاجنلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصرفوا، فوهللا ما اجنلى من جبيين هذا النور إ

رأسه، فقال له: تدري مل جاءوا بك ؟ فقال الفيل برأسه: ال، فقال: جاءوا بك  قد اجنلى عنه، وسجد الفيل له، فقال للفيل: اي حممود، فحرك الفيل
 لتهدم بيت ربك، أفرتاك فاعل ذلك ؟ فقال الفيل برأسه: ال.

(P.s. – This is not a Hadeeth)78 

(The following is from Ikrimah (Non-Shia source)) 

يف ظل الكعبة، وال جيلس عليه أحد إجالال " له، وكان بنوه جيلسون حوله حىت خيرج، فكان قب: عكرمة قال: كان يوضع فراش لعبد املطلب  - 79
إين أرى أنه سيأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله جيلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول هلم عبد املطلب: دعوا ابين، فوهللا إن له لشأان " عظيما "، 

  ه معه وميسح ظهره ويقبله ويوصيه إىل ايب طالب.عليكم وهو سيدكم، مث حيمله فيجلس

(P.s. – This is not a Hadeeth)79 

(The following is from the Non-Shia (Wahabi) Imam Al Waqidy) 

فض: قال الواقدي: كان يف زمان عبد املطلب رجل يقال له: سيف بن ذي يزن، وكان من ملوك اليمن، وقد أنفذ ابنه إىل مكة واليا " من  - 80
غرية، ليد بن املقبله، وتقدم إليه ابستعمال العدل واالنصاف ففعل ما أمره به أبوه، مث إن عبد املطلب دعا برؤوساء قريش مثل عتبة ابن ربيعة، ومثل الو 

علموا أين قد وعقبة بن أيب معيط، وامية بن خلف، ورؤساء بين هاشم، فاجتمعوا يف دار الندوة ، فلما قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلم عبد املطلب وقال: ا
سيف بن ذي يزن لتهنيته دبرت تدبريا "، فقال املشايخ: وما دبرت اي رئيس قريش وكبري بين هاشم ؟ فقال: اي قوم إنكم حتتاجون أن خترجوا معي حنو 

ة وعشرون يف واليته وهالك عدوه ليكون أرفق بنا، وأميل إلينا، فقالوا له أبمجعهم: نعم ما رأيت، ونعم ما دبرت، قال: فخرج عبد املطلب ومعه سبع
: إن امللك يف القصر الوردي، وكان من رجال " على نوق جياد حنو اليمن، فلما وصلوا إىل سيف بن ذي يزن بعد أايم سألوا عن الوصول إليه، قالوا هلم

يف أايم الورد،  عاداته  يف أوان الورد أن يدخل قصر غمدان، وال خيرج إال بعد نيف وأربعني يوما "، وال يصل إليه ذوحاجة وال زائر، وأنتم قصدمت امللك
البستان ابب يفتح إىل الربية، وقد وكل بذلك البستان  إىل ابب بستانه، وكان لقصر غمدان يف وسط البستان أبواب، وكان هلذا فذهب عبد املطلب

ن عبد املطلب بوااب " واحدا "، فقال عبد املطلب الصحابه: لعلنا يتهيئ لنا الدخول حبيلة، وال يتهيئ إال هي، فقال القوم: صدقت، قال الواقدي: مث إ
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 أن أدخل هذا البستان، فقال البواب: واعجبا " منك ! ما أقل فهمك، نزل وأخذ حنو الباب، فنظر إىل البواب وسلم عليه، فقال له: اي بواب دعين
وأضعف رأيك ؟ أمصروع أنت ؟ فقال له عبد املطلب: ما رأيت من جنوين ؟ فقال له البواب: ما علمت أن سيف بن ذي يزن يف القصر مع جواريه 

من شربة ماء، فقال له عبد املطلب: دعين أدخل ويكون من امللك  وخدمه قاعدا " فإن بصر بك يف بستانه أمر بقتلك، وإن سفك دمك عنده أهون
بن أيب  إيل ما يكون، فقال له البواب: اي مغلوب العقل إن امللك يف القصر وعيناه للباب والبواب، إنه قدر ما يرمق  أن أيمر بقتلك، فقال عقيل

ل عبد املطلب: صدقت، قال الواقدي: مث إن عبد املطلب دعا بكيس من أدمي وقاص: اي أاب احلارث أما علمت أن املصابيح ال تضئ إال ابلدهن ؟ فقا
لما فيه ألف دينار، وقال: بعد أن صب الكيس بني يدي البواب اي هذا إن تركتين أدخل البستان جعلت هذا بري إليك، فاقبل صليت، وخل سبيلي، ف

دخلت ونظر إليك وسألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل ؟ قال عبد املطلب:  نظر البواب إىل الدرهم  خر مبهوات " وقال له البواب: اي شيخ إن
فقال عبد أقول له: كان البواب انئما " وشرط عليه عبد املطلب أن ال يكذبه إن دعاه امللك للمسألة فيقول: غفوت وليس يل بدخوله علم، قال: نعم، 

هبا، فقال له البواب: ادخل اي شيخ، فدخل عبد املطلب البستان، وكان قصر  املطلب: إن كذبتين يف هذا صدقت امللك عن الصلة اليت وصلتك
ا سيف بن ذي غمدان يف وسط امليدان والبستان كأنه جنة من اجلنان، قد حف ابلورد واليامسني وأنواع الرايحني والفواكه، وفيه أهنار جارية وسطه، وإذ

وقال لغلمانه: من ذا الذي دخل علي بغري إذين ؟ ايتوين به سريعا "،  عبد املطلب غضب يزن قد اتكأ على عمود املنظرة من قصره، فلما نظر إىل
بنقش  فسعى إليه الغلمان واخلدم فاختطفوه من البستان، فلما دخل عبد املطلب عليه رأى قصرا " مبنيا " على حجر، مطلى بطالء الوردي، منقشا "

امللك وعن مشاله وبني يديه من اجلواري ما ال عدد هلن، ورأى بقرب امللك عمودا " من عقيق أمحر،  الالزوردي، وورد على أمثال الورد، ورأى عن ميني
وله رأس من ايقوت أزرق، جموف حمشى ابملسك، ورأى عن يساره تورا " من ذهب أمحر، وعلى فخذه سيف نقمته مكتوب عليه مباء الذهب. شعر: 

ادي ومخيس ملفف خبميس * بدد  الدهر مجعهم يف البالد قال الواقدي: فوقف عبد املطلب بني رب ليث مدجج كان حيمي * ألف قرن منغمد االغم
ملطلب قبل يديه ومل يتكلم له امللك وال عبد املطلب حىت كرع امللك يف التور الذي بني يديه، فلما فرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد ا

امللك: من الرجل ؟ فقال أان عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كالب بن مرة بن مضر بن هذا، ولكنه انكره حىت استنطقه، فقال له 
ن ذي يزن  نزار بن معد بن عدانن، حىت بلغ آدم عليه السالم، فقال له امللك: أنت ابن اخيت ؟ فقال: نعم أيها امللك أان ابن اختك، وذلك أن سيف ب

خ، وآل إمساعيل من االخت، فعلم سيف بن ذي يزن أن عبد املطلب ابن اخته، فقال سيف: أهال " وسهال كان من آل قحطان، وآل قحطان من اال
معاشر أهل " وانقة " ورحال "، ومد امللك يده إىل عبد املطلب، وكذلك عبد املطلب إىل حنو امللك، فأمره امللك ابلقعود وكناه أبيب احلارث، أنتم 

وث اجلدب والغالء، وليوث احلرب بضرب الطال، مث قال: اي أاب احلارث فيم جئت ؟ فقال له عبد املطلب: حنن جريان الشار، رجال الليل والنهار، وغي
هالك بيت هللا احلرام، وسدنة البيت ، وقد جئت إليك وأصحايب ابلباب لنهنئك بواليتك وما فوضه هللا تعاىل من النصر لك وأجراه على يديك من 

نصرك، وأقر عينيك، وأفلج حجتك ، وأقرعيوننا خبذالن عدوك، فأطال هللا تعاىل يف سوابغ نعمه مدتك، وهنأك مبا منحك، عدوك، فاحلمد هلل الذي 
و ومن معه ووصلها ابلكرامة االبدية، فال خيب دعائي فيك أيها امللك، ففرح سيف بدعائه واستقر له ابحملبة مبا مسع من هتنيته، مث أمره أن يصري ه

ابه إىل دار الضيافة إىل أن يؤمر إبحضارهم بعد هذا اليوم إىل جملسه، فمضى وحجابه وخدمه بني يديه إىل حيث أمرهم، وخرج عبد ابلباب من أصح
امللك أن  املطلب واستوى على مجله وأتبعه أصحابه وبني يديه غلمان امللك وحوله حىت أنزلوه وأصحابه الدار، وابلغوا ابلتوصية به وأبصحابه، فأمر

لسه عليهم يف كل يوم ألف درهم بيض، فبقي عبد املطلب يف دار الضيافة سريرا "  حىت تصرمت أايم الورد، فلما كان يف اليوم الذي أراد فيه جم جيري
فقام معه إليه، للتسليم عليه والنظر يف أمره ذكر عبد املطلب يف شطر من ليلته فأمر إبحضاره وحده، فدخل عليه الرسول فأمره وأعلمه مبراد امللك منه، 
ال له امللك: اي فإذا امللك يف جملسه وحده، فقال خلدمه: تباعدوا عنا، فلم يبق يف اجمللس غري امللك وعبد املطلب، واثلثهم رب العزة تبارك وتعاىل، فق

ريد أن تطويه وتكتمه إىل أن أاب احلارث، إن من آرائي أن افوض إليك علما " كنت كتمته عن غريك، وأريد أن أضعه عندك، فإنك موضع ذلك، وأ
جه والبدن، يظهره هللا تعاىل، فقال عبد املطلب: السمع والطاعة للملك، وكذا الظن بك فقال امللك: اعلم اي أاب احلارث إن أبرضكم غالما " حسن الو 

للته الغمامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، مكتوب مجيل القد والقامة، بني كتفيه شامة، املبعوث من هتامة، أنبت هللا تعاىل على رأسه شجرة النبوة، وظ
وإين وجدت يف كتب  خبامت النبوة على كتفيه سطران: ال إله إال هللا، والثاين حممد رسول هللا، وهللا تعاىل أمات امه وأابه، وتكون تربيته على جده وعمه،

ال عبد املطلب: أان جده أيها امللك، فقال امللك: مرحبا " بك وسهال " اي بين إسرائيل صفته أبني وأشرح من القمر بني الكواكب، وإين أراك جده، فق
به من عند ربه، مث أتوه سيف ثالث مرات أبن يراه فكان ينصره  أاب احلارث، مث قال له امللك: اشهدك على نفسي اي أاب احلارث إين مؤمن به ومبا أييت

احلارث عليك بكتمان ما ألقيت عليك، وال تظهره إىل أن يظهره هللا تعاىل، فقال عبد املطلب: وينظره، يتعجب منه الطري يف اهلواء، مث قال: اي أاب 
 أرض السمع والطاعة للملك، ونظر عبد املطلب يف حلية سيف بن ذي يزن سوادا " وبياضا "، وخرج من عنده وقد وعده يف احلباء يف غد لريحلوا إىل

صحابه وجدهم وجلني شاحبني وقد أكثروا الفكر فيه حني دعاه امللك يف مثل ساعته الىت دعاه فيها، فقالوا له، احلرم إن شاء هللا تعاىل، فلما رجع إىل أ
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يهم رسول ما كان يريد امللك منك ؟ قال عبد املطلب: يسألين عن رسوم مكة وآاثرها، ومل خيرب عبد املطلب أحدا مبا كان بينه وبني امللك، وغدا عل
لسه فتطيبوا وتزينوا ودخلوا القصر، وعبد املطلب يقدمهم، فدخلوا عليه فنظر عبد املطلب فإذا برأسه وحليته حالكا "، فقال له امللك من غد حيضرهم جم

ال " عبد املطلب: إين تركتك أبيض اللحية فما هذا ؟ فقال له امللك: إين أستعمل اخلضاب، فقال أصحاب عبد املطلب: إن رأى امللك أن يراان أه
اب فليفعل، قال فأمر امللك أن يؤخذ هبم إىل احلمام، وكان القوم بيض الرؤوس واللحاء، فخضبوا هناك فخرجوا ولشعورهم بريق كأسود ما لذلك اخلض

هم يكون من الشعر، ويقال: إن سيفا " أول من خضب رأسه وحليته. قال الواقدي: مث إن امللك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض، فحمل كل واحد من
ابة وبغل، وأمر لكل واحد منهم جبارية وغالم وبتخت ثياب  فاخرة، ولعبد املطلب بضعفي ما وهب هلم، مث دعا امللك بفرسه العقاب وبغلته على د

بلغ مبلغ أن تسلمها إىل حممد صلى هللا عليه وآله إذا  الشهباء وانقته العضباء  وقال اي أاب احلارث: إن الذي اسلمه إليك  أمانة يف عنقك حتفظها إىل
وأما البغلة الرجال فقال له: اعلم أين ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيئا " إال وجدته، وما قصدين عدو وأان راكب عليها إال جناين هللا تعاىل منه، 

ه عين التحية الكثرية، فقال عبد فإين كنت أقطع هبا الدكداك واجلبال حلسن سريها، وال أنزل عنها ليلي وهناري، فأمره أن يتحفظ وجيعلها يل تذكرة، وبلغ
م، وخرج املطلب: السمع والطاعة المر امللك، مث ودعوه وخرجوا حنو احلرم حىت دخلوا مكة، فوقعت الصيحة يف البلد بقدومهم، فخرج الناس يستقبلوهن

ملطلب، فنظر أوالده إليه وقالوا: اي أابان أوالد عبد املطلب وقعد النيب على صخرة وقد ألقى كمه على وجهه لئال تناله الشمس حىت تقارب عبد ا
عض الطريق خرجت إىل اليمن شيخا " ورجعت شااب "، قال: نعم أيها الفتيان سأخربكم مبا ذكرمت، مث قال هلم: أين سيدي حممد ؟ فقالوا: إنه قعد يف ب

وقبل ما بني عينيه، وقال له: إن هذا الفرس والبغلة والناقة  ينتظركم، مث إن عبد املطلب سار حنوه حىت وصل إليه مع أصحابه، فنزل عن مركوبه وعانقه
صلى هللا أهداها إليك سيف بن ذي يزن، ويقرء عليك التحية الطيبة، مث أمر أن حيمل رسول هللا صلى هللا عليه وآله على الفرس، فلما استوى النيب 

هللا صلى هللا عليه وآله، ونسب هذا الفرس إنه عقاب بن ينزوب بن قابل عليه وآله على ظهر الفرس انتشط وصهل صهيال " شديدا " فرحا " برسول 
لب بلجام بن بطال بن زاد الراكب بن الكفاح بن اجلنح بن موج بن ميمون بن ريح، أمر هللا تعاىل قال: كن، فكان أبمره. قال الواقدي: وأخذ ابو طا

عليه وآله: خلوا عين فإن ريب حيفظين ويكالين ، فخلوا عنه، فدخل النيب صلى هللا  فرسه، وحف برسول صلى هللا عليه وآله أعمامه، فقال صلى هللا
عند عبد عليه وآله إىل مكة على حالته، فشاع خربه يف قريش وبين هاشم، فتعجب من أمره اخللق، وبقي النيب صلى هللا عليه وآله فرحا " مسرورا " 

آله ودرج وأتى عليه مثان سنني ومثانية أشهر ومثانية أايم فعندها اعتل عبد املطلب علة شديدة فأمر املطلب. قال الواقدي: ودب النيب صلى هللا عليه و 
كان أن حيمل سريره إىل عند البيت احلرام، وينصب هناك عند أستار الكعبة، وكان لعبد املطلب سرير من خيزران أسود ورثه من جده عبد مناف، و 

وهيئة، وأمر عبد املطلب أن يزين السرير أبلوان الفرش والديباج الرقاق،  “ل وعود أحسن ما يكون إحكاماالسرير له شبكات من عاج وآبنوس وصند
له وأمر أن ينصب فوق سريره فسطاط من ديباج أمحر، ففعل ذلك، ومحل عبد املطلب إىل بيت هللا احلرام وانم على ذلك السرير املزين، وقعد حو 

ى بعده تسعة أنفس شجعان يعد كل واحد منهم أبلف، وقعدوا حوله وحفوا بعبد أوالده، وكان له من البنني عشرة أنفس، فمات منهم عبد هللا، وبق
هم أحد املطلب يبكون ودموعهم تتقاطر كاملطر، وقعد النيب صلى هللا عليه وآله واجتمعت عند عبد املطلب بطون العرب وكبار قريش مصطفون ، ما من

 وأخزاه وأخذ برأس رسول هللا صلى هللا عليه وآله لينحيه عن عبد املطلب فصاح عبد إال وعيناه هتمالن ابلدموع، فعند ذلك ظهر أبو هلب لعنه هللا
ب املطلب وانتهره ، وقال له: مه اي عبد العزى أنت من عداوتك ال تنفك من إظهارك ببغضك لولدي حممد، اقعد مكانك وأمسك  عنه، وقام أبو هل

هلب كان من الفراعنة املبغضني لرسول هللا صلى هللا عليه وآله، مث مال عبد املطلب إىل جنبه وقعد عند رجل عبد املطلب خجال " خمذوال "، ألن أاب 
: -شعر  –وأقبل بوجهه على أيب طالب ألنه  مل يكن يف اوالد عبد املطلب أرفق منه برسول هللا صلى هللا عليه وآله وال أميل منه، مث أنشأ يقول 

بيه فردي فارقه وهو ضجيع املهدي * فكنت كاالم له يف الوجدي قد كنت ألصقه احلشى والكبدي * حىت اوصيك اي عبد مناف بعدي * مبوحد بعد أ
مث قال  إذا خفت فراق الوحدي اوصيك أرجى أهلنا ابلرفدي * ايبن الذي غيبته يف اللحدي ابلكره مين مث ال ابلعمدي * وخرية هللا يشاء يف العبدي

إليك بعد وصييت، قال أبو طالب: ما هي ؟ قال: اي بين اوصيك بعدي بقرة عيين حممد صلى هللا عليه وآله وأنت  عبد املطلب: اي أاب طالب إنين القي
قال الوالده: اكرموا وجللوا  تعلم حمله مين، ومقامه لدي، فأكرمه أبجل الكرامة، ويكون عندك ليله وهناره ومادمت يف الدنيا، هللا مث هللا يف حبيبه، مث

  عليه وآله، وكونوا عند إعزازه وإكرامه، فسرتون منه أمرا " عظيما " عليا "، وسرتون آخر أمره ما أان أصفه لكم عند بلوغه، فقالواحممدا " صلى هللا
ومل  -، : نعمأبمجعهم: السمع والطاعة اي أابان نفديه أبنفسنا وأموالنا وحنن له فدية، قال أبو طالب: قد أوصيتنا مبن هو أفضل مين ومن إخواين، قال

، مث قال: إن نفسي وماىل دونه فداء  -يكن يف أعمام النيب صلى هللا عليه وآله أرفق من أيب طالب قدميا " وحديثا " يف أمر حممد صلى هللا عليه وآله 
: اي قوم أليس حقي عليكم اانزع معاديه: وأنصر مواليه، فال يهمنك أمره. قال الواقدي: مث إن عبد املطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشا " وقال

ون عليك واجبا " ؟ فقالوا أبمجعهم: نعم حقك على الكبري والصغري واجب، فنعم القائد ونعم السائق فينا كنت، فجزاك هللا تعاىل عنا خريا "، ويه
وآله فأحلوه حمل الكرامة فيكم سكرات املوت، وغفر لك ما سلف من ذنوبك، فقال عبد املطلب: اوصيكم بولدي حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه 
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عدي الوليد بن وبروه وال جتفوه، وال تستقبلوه مبا يكره، فقالوا أبمجعهم: قد مسعنا منك وأطعناك فيه، مث قال هلم عبد املطلب: إن الرئيس عليكم من ب
وا: قبلنا أمرك، فنعم ما رأيته رأاي "، ونعم ما املغرية أبو عبدالشمس بن أيب العاص بن نقية بن عبد مشس بن عبدمناف، فضجت اخللق أبمجعهم وقال

ع على خلفته فينا بعدك، وصارت قريش وبنو هاشم حتت ركاب الوليد بن املغرية، فعند ذلك تغري وجه عبد املطلب واخضرت أظافري يديه ورجليه، ووق
الئق من قريش وبين هاشم حاضرون، وقد صارت مكة وجنتيه غبار املوت، يكثر التقلب من جنب إىل جنب، ومرة يقبض رجال " ويبسط اخرى، واخل

ل عبد املطلب: يف ضجة واحدة، وأراد النيب صلى هللا عليه وآله أن يقوم من عنده ففتح عبد املطلب عينيه وقال: اي حممد تريد أن تقوم ؟ قال: نعم، فقا
قال الواقدي: مث . عليه وآله فما كان إال عن قليل حىت قضى حنبه اي ولدي فإين وحق رب السماء لفي راحة مادمت عندي، قال: فقعد النيب صلى هللا

من الرجال و  قاموا يف تغسيله فغسلوه وكفنوه وحنطوه، وجعلوه يف أعواد املنااي ومحلوه إىل ذيل الصفا، وما بقي يف مكة شيخ وال شاب وال حر وال عبد
ق من جنازته ابكني عليه لفقده من مكة، فقالت عاتكة بنت عبد املطلب ترثي أابها النساء إال وقد ذهبوا إىل جنازته وعظموها ودفنوه، فرجع اخلل

يا * وتقول: أال اي عني وحيك فاسعديين * بدمع واكف هطل غزير على رجل أجل الناس أصال * وفرعا " يف املعايل والظهور طويل الباع أروع شيظم
جودا ابلدموع السواكب * على خري شخص من لوي بن غالب  أعيين جودا عربة بعد عربة * أغر كغرة القمر املنري وقالت صفية ترثي أابها: أعيين 

 على االسد الضرغام حمض الضرائب  وقالت برة بنت عبد املطلب تبكي أابها وترثيه: أعيين جودا ابلدموع اهلواطل * على النحر مين مثل فيض
رمي الشمائل أاب احلارث الفياض ذو الباع والندى * رئيس قريش كلها يف القبائل فأسقى مليك اجلداول وال تسأما أن تبكيا كل ليلة * ويوم على موىل ك

وقالت أروى بنت عبد املطلب ترثي أابها: أال اي عني وحيك فاسعديين * بويل واكف من بعد ويل بدمع  الناس موضع قربه * بنوء الثراي  دمية بعد وابل
ونبل طويل الباع أروع ذي املعايل * أبوك اخلري وارث كل فضل وقالت آمنة بنت عبد املطلب تبكي أابها  من دموعك ذو غروب * فقد فارقت ذا كرم

ول * له وترثيه: بكت عيين وحق هلا البكاء * على مسح السجية واحلياء على مسح اخلليقة أبطحي * كرمي اخليم ينميه العالء أقب الكشح أروع ذي اص
 الفىت كرما " وجودا " * وأبسا " حني يشتبك القناء   اجملد املقدم والثناء وكان هو

(P.s. – This is not a Hadeeth)80 

لى هللا د: ملا ماتت آمنة ضم عبد املطلب رسول هللا صلى هللا عليه واله إىل نفسه وكان يرق عليه وحيبه ويقربه إليه ويدنيه، وخرج رسول هللا ص - 81
حىت بلغ الردم  فرآه قوم من بين مدجل  فدعوه فنظروا إىل قدميه وإىل أثره، مث خرجوا يف أثره فصادفوا عبد املطلب قد عليه واله يوما " يلعب مع الغلمان 

اليب طالب: امسع ما اعتنقه، فقالوا له: ما هذا منك ؟ قال: ابين، قالوا: احتفظ به فإان مل نر قدما " أشبه ابلقدم اليت يف املقام منه، فقال عبد املطلب 
 ول هذا، فكان أبو طالب حيتفظ به.يق

(P.s. – This is not a Hadeeth)81 

روى كميل بن سعيد، عن أبيه قال: حججت يف اجلاهلية فإذا أان برجل يطوف ابلبيت وهو يرجتز ويقول: اي رب رد راكيب حممدا " * رد إيل  - 82
، ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه يف طلبها، ومل يرسله يف حاجة قط إال واصطنع عندي يدا " قال: فقلت: من هذا ؟ قيل: هو عبد املطلب بن هاشم

ارقين أبدا ". جاء هبا، وقد احتبس عليه، قال: فما برحت أن جاء النيب صلى هللا عليه وآله وجاء ابالبل، فقال له: اي بين قد حزنت عليك حزان " ال يف
ني وشهران وعشرة أايم، وكان خلف جنازته يبكي حىت دفن ابحلجون ، فكفله أبو طالب عمه وتويف عبد املطلب والنيب صلى هللا عليه وآله له مثان سن

 .وكان أخا عبد هللا البيه وامه

(P.s. – This is not a Hadeeth)82 

وأعقلهم وأحلمهم، كنز الكراجكى: روي أنه قيل الكثم بن صيفي وكان حكيم العرب وكان من املعمرين: إنك العلم أهل زمانك وأحكمهم   -  83
؟ فقال: وكيف ال أكون كذلك وقد جالست أاب طالب بن عبد املطلب دهره، وعبد املطلب دهره، وهامشا " دهره، وعبد مناف دهره، وقصيا " دهره 

 وكل هؤالء سادات أبناء سادات فتخلقت أبخالقهم وتعلمت من حلمهم، واقتبست  سوددهم، واتبعت آاثرهم.

                                                           
80 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 80 
81 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 81 
82 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 82 
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(P.s. – This is not a Hadeeth)83 

م كا: حممد بن حيىي، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن زرارة، عن أيب عبد هللا صلى هللا عليه وآله قال: حيشر عبد املطلب يو   - 84
 القيامة امة وحده عليه سيماء االنبياء وهيبة امللوك. 

Muhammad Bin Yahya, from Ibn Isa, from Ibn AbuUmeyr, from Jameel, from Zurara,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Abdul Muttalibasws would be Gathered on the Day of 
Qiyamah as one community alone, upon himas would be a mark of the Prophetsas and 
prestige of the kings’’.84 

اهليثم بن واقد، عن مقرن، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن عبد املطلب أول من قال: ابلبداء يبعث كا: علي، عن أبيه، عن األصم، عن   - 85
 يوم القيامة امة وحده ، عليه هباء امللوك، وسيماء االنبياء.

Ali, from his father, from Al Asam, from Al Haysam Bin Waqad, from Maqoun,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Abdul Muttalibasws was the first one to speak with Al-
Bad’a (Change of Allahazwj’s Decision). Heas will be Resurrected on the Day of Qiyamah as a 
community, alone. Upon himas would be the glory of the kings and mark of the 
Prophetsas’’.85 

كا: بعض أصحابنا، عن ابن مجهور، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رائب، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن حممد بن سنان، عن املفضل   - 86
 اء، عبد هللا عليه السالم قال، يبعث عبد املطلب امة وحده عليه هباء امللوك، وسيماء االنبياء، و ذلك أنه أول من قال ابلبد بن عمر، مجيعا " عن أيب

One of our companions, from Ibn Jamhour, from his father, from Ibn Mahboub, from Ibn Raib, from Abdul 
Rahman Bin Al Hajaj, from Muhammad Bin Sinan, from Al Mufazzal Bin Umar altogether,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Abdul Muttalibasws will be Resurrected as a community, 
alone. Upon himas would be the glory of the kings and mark of the Prophetsas, and that is 
because heas was the first one to speak with A’ Bad’a (Change of Allahazwj’s Decision’.  

هللا عليه واله إىل رعاته يف إبل قد ندت له ، فجمعها فأبطأ عليه فأخذ حبلقة ابب الكعبة وجعل يقول: قال: وكان عبد املطلب أرسل رسول هللا صلى 
 اي رب أهتلك آلك إن تفعل فأمر ما بدالك، 

Heasws said: ‘And Abdul Muttalibasws Sent Rasool-Allahsaww to hisas shepherds regarding the 
camels of hisas which had spread out. Hesaww gathered them, but was delayed upon it, so 
heas grabbed a circle of the Door of the Kabah and went on saying: ‘O Lordazwj! Will Youazwj 
Destroy Yourazwj Sign? If Youazwj Do so, then it would be a matter what has Changed Yourazwj 
Decision’.  

ل فجاء رسول هللا صلى هللا عليه واله ابالبل وقد وجه عبد املطلب يف كل طريق، ويف كل شعب يف طلبه، وجعل يصيح: اي رب أهتلك آلك إن تفع
 فأمر ما بدالك، 

                                                           
83 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 83 
84 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 84 
85 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 1 H 85 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 74 of 208 

Then, Rasool-Allahsaww came with the camel, and Abdul Muttalibasws had looked for himsaww 
in every street, and in every cave in seeking himsaww, and heas went on shouting: ‘O Lordazwj! 
Will Youazwj Destroy Yourazwj Sign? If Youazwj Do so, then it is a matter what has Changed 
Yourazwj Decision!’ 

 بعد هذا يف شئ، فإين أخاف أن تغتال فتقتل. وملا رأى رسول هللا صلى هللا عليه واله أخذه فقبله، فقال: اي بين ال وجهتك 

And when heas saw Rasool-Allahsaww heas grabbed himsaww and kissed himsaww and said: ‘O 
myas sonsaww! Ias will not send you (far) after this regarding anything, for Ias fear yousaww 
might be assassinated or murdered’’.86 

كا: العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن حممد بن محران، عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد هللا عليه السالم: ملا أن وجه صاحب   - 87
أتى صاحب احلبشة فدخل االذن فقال: هذا عبد احلبشة ابخليل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا إببل لعبد املطلب فساقوها، فبلغ ذلك عبد املطلب ف

 املطلب بن هاشم، قال: وما يشآء ؟ قال الرتمجان: جاء يف إبل له ساقوها يسألك ردها، 

A number of our companions, from Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, from Ibn Abu Umeyr, from Muhammad Bin 
Humran, from Aban Bin Taghlub who said,  

‘Abu Abdullahasws said: ‘When the master of Ethiopia (Abraha) diverted with the cavalry 
horses and with them were the elephants, in order to demolish the House (Kabah), they 
passed by the camels of Abdul Muttalibasws. They ushered them (for themselves). (The news 
of) that reached Abdul Muttalibasws, and heasws came to the master of Ethiopia (Abraha). The 
proclaimer entered and said, ‘This is Abdul Muttalibasws Bin Hashimasws!’ He said, ‘And what 
does heasws desire?’ The translator said, ‘Heasws has come regarding camels of hisasws which 
have been ushered (by us), asking you to return them’.  

هدمه فقال ملك احلبشة الصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمهم، جئت إىل بيته الذي يعبده ألهدمه وهو يسألين إطالق إبله، أما لو سألين االمساك عن 
 عبد املطلب: أان رب االبل، وهلذا البيت رب مينعه،  قال عبد املطلب لرتمجانه: ما قال امللك ؟ فأخربه، فقاللفعلت، ردوا عليه إبله، ف

The king of Ethiopia said to his companions, ‘This is a chief of the people and their leader. I 
have come to hisasws House which heasws worships, in order to demolish it, and heasws is 
asking me to free hisasws camels? But, had heasws asked me to refrain from demolishing it, I 
would have done so. Return hisasws camels to him’. Abdul Muttalibasws said to his translator: 
‘What did the king say to you?’ He informed himasws. Abdul Muttalibasws said: ‘Iasws am the 
lord of the camels, and for this House (Kabah), there is a Lordazwj, Protecting it’. 

ي مل جاءوا بك ؟ فردت عليه إبله، وانصرف عبد املطلب حنو منزله فمر ابلفيل يف منصرفه فقال للفيل: اي حممود، فحرك الفيل رأسه، فقال له: أتدر 
  فقال الفيل برأسه: ال، فقال عبد املطلب: جاءوا بك لتهدم بيت ربك، أفرتاك فاعل ذلك ؟ فقال برأسه: ال، فانصرف عبد املطلب إىل منزله،

He returned hisasws camels to himasws, and Abdul Muttalibasws left towards hisasws house. 
Heasws passed by the elephant during hisasws leaving, and heasws said to the elephant: ‘O 
Mahmoud!’ The elephant moved its head. Heasws said: ‘Do you know why they have come 
with you?’ The elephant said with its head, ‘No’. Abdul Muttalibasws said: ‘They came with 
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you in order to demolish the House of your Lordazwj. Do you see yourself doing that?’ It said 
with its head, ‘No’. So, Abdul Muttalibasws left to go to hisasws house’.  

لك: اعل اجلبل فانظر ترى شيئا "، فقال: أرى سوادا " فلما أصبحوا غدوا به لدخول احلرم فأىب وامتنع عليهم، فقال عبد املطلب لبعض مواليه عند ذ
نقاره من قبل البحر، فقال له: يصيبه بصرك أمجع ؟ فقال له: ال، وألوشك أن يصيب، فلما أن قرب قال: هو طري كثري وال أعرفه حيمل كل طري يف م

 حصاة مثل حصاة اخلذف أو دون حصاة اخلذف، 

When it was morning, they went with it in order to demolish the Sanctuary. But it refused 
and prevented upon them. Abdul Muttalibasws said to one of hisasws friends during that: 
‘Ascend to the top of the mountain and look if you can see anything’. He said, ‘I see 
blackness from the direction of the sea’. Heas said to him: ‘Do you visualise all of it?’ He said 
to himas, ‘No, I can almost see it’. When it was nearer, he said, ‘There are a lot of birds and I 
do not understand it. Every bird has a pebble in its beak like a flicking pebble, or smaller 
than a flicking pebble’.   

فقال عبد املطلب ورب عبد املطلب ما يريد إال القوم، حىت ملا صاروا فوق رؤوسهم أمجع ألقت احلصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل فخرجت 
 من دبره فقتلته، فما انفلت منهم إال رجل واحد خيرب الناس، فلما أن أخربهم ألقت عليه حصاة فقتلته.

Abdul Muttalibasws said: ‘By the Lordazwj of Abdul Muttalibasws! They are not intending except 
for the group of people’. When they came to be above their heads, they cast the pebbles 
altogether and every pebble fell on top of a man and exited from his behind, and killed him. 
None escaped from them except for one man who (ran back to his hometown and) 
informed the people (what had happened to the king and his army). So, when he had 
informed them, a pebble was thrown upon him, and killed him’’.87 

أبيه، عن ابن أيب نصر، عن رفاعة، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: كان عبد املطلب يفرش له بفناء الكعبة ال يفرش الحد كا: علي، عن   - 88
 غريه، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دان منه، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو طفل يدرج حىت جلس على فخذيه، فأهوى

 ه عنه، فقال له عبد املطلب: دع ابين فإن امللك قد أاته.بعضهم إليه لينحي

Ali, from his father, from Ibn Abu Nasr, from Rafa’a,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Abdul Muttalibasws was such that they used to furnish 
for himas in the courtyard of the Kabah. It was not furnished for anyone apart from himasws. 
And it was so that hisasws sons would be standing by hisasws head protecting himasws from the 
ones who approached himasws. So, Rasool-Allahsaww came over, and hesaww was a child who 
had begun to walk, until hesaww came to be upon hisasws thigh. One of them gestured 
towards himsaww in order to prevent himsaww from himasws, but Abdul Muttalibasws said to 
him: ‘Leave myasws sonsaww, for an Angel has come with himsaww’’.88 

كا: حممد بن حيىي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صاحل، عن أيب مرمي، عن أيب جعفر عليه السالم قال: سألته عن قول هللا   - 89
عزوجل: )وأرسل عليهم طريا " أاببيل * ترميهم حبجارة من سجيل( قال: كان طري ساف جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، 

 فار السباع من الطري، وأظفارها كأظ
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Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, from Al Hassan Bin Mahboub, from Jameel Bin 
Saaleh, from Abu Maryam,  

‘From Abu Ja’farasws, said, ‘I asked himasws about the Words of Allahazwj Mighty and Majestic: 
And He Sent birds upon them in flocks [105:3] Pelting them with stones of baked clay 
[105:4], heasws said: ‘These were low flying birds which came upon them from the sea front. 
Their heads were like the heads of predatory birds, and their claws were like the claws of 
predatory birds.  

أجسادهم فقتلهم هبا، وما كان قبل ذلك رؤي شئ  مع كل طائر ثالثة أحجار: يف رجليه حجران، ويف منقاره حجر، فجعلت ترميهم هبا حىت جدرت
 من اجلدري، وال رءوا ذلك من الطري قبل ذلك اليوم وال بعده، 

With each of the birds were three stones. In their legs were two stones and in their beaks 
was one stone each. They went on to pelt them by these until their bodies became blistered 
with smallpox. They killed them by it and there was not seen before that anything from the 
smallpox, nor were such birds seen before that day, nor after it’. 

ذلك قال: ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حىت إذا بلغوا حضرموت وهو واد دون اليمن، أرسل هللا عليهم سيال " فغرقهم أمجعني، قال: وما رؤي يف 
 الوادي ماء قبل ذلك اليوم خبمسة عشر سنة، قال: فلذلك مسي حضرموت حني ماتوا فيه.

Heasws said: ‘And the ones from among them who escaped on that day went until they 
reached Hazramaut, and it is a valley in a part of Yemen. Allahazwj Sent against them a flood. 
All of them drowned in it’. Heasws said: ‘And no water had been seen in that valley at all for 
fifteen years before that’. Heasws said: ‘So that is why it has been named as Hazramaut 
(death arrived), for that is where they died’’.89 

ختص: حممد بن علي، عن حممد بن احلسن، عن عبد الرمحن بن أخي االصمعي، عن بعض أصحابنا، عن عبد الرمحن بن خالد بن أيب احلسن  - 90
ن وىل املنصور قال: أخرج إيل بعض ولد سليمان بن علي كتااب " خبط عبد املطلب وإذا شبيه خبط الصبيان: بسمك اللهم، ذكر حق عبد املطلب بم

 هاشم من أهل مكة على فالن بن فالن احلمريي من أهل زول صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كيال " ابجلديد، ومىت دعاه هبا أجابه، شهد هللا
 مللكان.وا

(P.s. – This is not a Hadeeth)90 

ما: حممد بن أمحد بن شاذان، عن إبراهيم بن حممد املذاري، عن حممد بن جعفر، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن  - 91
أمري املؤمنني علي عليه السالم احنىن أسفا " وحزان جعفر بن حممد عليهما السالم قال: سألته عن القائم يف طريق الغري، فقال: نعم إنه ملا جازوا بسرير 

 . " على أمري املؤمنني عليه السالم، وكذلك سرير أبرهة ملا دخل عليه عبد املطلب احنىن ومال

Muhammad Bin Ahmad Bin Shazan, from Ibrahim Bin Muhammad Al Mazary, from Muhammad Bin Ja’far, 
from Muhammad Bin Isa, from Yunus, from Ibn Muskan,  

‘From Ja’far Bin Muhammadasws, he (the narrator) said, ‘I asked himasws about Al-Qaimasws in 
a street of Al-Ghary, so heasws said: ‘Yes, when they passed by the bed of Amir Al-Momineen 
Aliasws, it stooped out of sorry and grief upon Amir Al-Momineenasws, and similar to that was 
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the throne of Abraha when Abdul Muttalibasws entered to see him, it stooped and inclined 
(out of respect)’’.91 

كان هلاشم مخسة بنني: عبد املطلب وأسد، ونضلة، وصيفي، وأبو صيفي ، ومسي هامشا " هلشمه الثريد للناس يف زمن املسغبة ، وكنيته أبو   د: -  92
لم نضلة، وامسه عمرو العلى قال ابن الزبعري: كانت قريش بيضة فتقلقت * فاملخ خالصها لعبد مناف الرايشون وليس يوجد رايش * والقائلون: ه

ضياف واخلالطون فقريهم بغنيهم * حىت يكون فقريهم كالكايف عمرو العلى هشم الثريد لقومه * ورجال مكة مسنتون عجاف ولد هاشم وعبد مشس لال
اف توأمان يف بطن، فقيل: إنه اخرج أحدمها وإصبعه ملتصقة جببهة االخر، فلما ازيلت من موضعها أدميت، فقيل: يكون بينهما دم، وكان عبد من

إىل هاشم ودفع إليه مفتاح البيت وسقاية احلاج وقوس إمساعيل، ومات هاشم بغزة من آخر عمل الشام، ومات عبد املطلب ابلطائف، وأسد من  وصى
وصيفي  نوفل، ولد هاشم انقرض عقبه إال من ابنته فاطمة ام أمري املؤمنني عليه السالم، وأبو صيفي انقرض عقبه إال من ابنته رفيقة وهي ام خمزومة بن

ه النه ال عقب له، ونضلة ال عقب له، والبقية من سائر ولد هاشم من عبد املطلب، وعبد مناف، امسه املغرية بن قصي، وامسه زيد، قصا عن دار قوم
غالب بن فهر محل من مكة يف صغره إىل بالد أزدشنوءة ومسي قصيا "، ويلقب ابجملمع، النه مجع قبايل قريش بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن 

على أايس وانقطاع، ابن مضر الخذه  بن مالك بن النضر، ومسي قريشا "، ابن خزمية بن مدركة الهنم أدركوا الشرف يف أايمه، ابن إلياس، النه جاء
أطعمه وسقاه وكساه وأصلح ابلقلوب، ومل يكن يراه أحد إال أحبه، ابن نزار وامسه عمرو بن معد بن عدانن. بيان: راش: مجع املال واالاثث، والصديق: 

 حاله.

(P.s. – This is not a Hadeeth)92 

غ أقول: قال صاحب املنتقى وغريه: وروي عن ابن عباس وغري واحد قالوا: كان رسول هللا صلى هللا عليه واله مع امه آمنة بنت وهب، فلما بل - 93
به، ومعه ام أمين حتضنه، وهم على بعريين، فنزلت به يف دار النابغة فأقامت به ست سنني خرجت به إىل أخواله بين عدي بن النجار ابملدينة تزورهم 

 عندهم شهرا "،

I (Majlisi) am saying, the authors of ‘Al Mantaqa’ and others – It is reported from Ibn Abbas and someone else, 
they said,  

‘Rasool-Allahsaww was with hissaww mother Aaminaasws Bint Wahabas. When hesaww reached six 
years, sheas went out with himsaww to hissaww maternal uncles of the clan of Ady Bin Al-Najjar 
at Al-Medina visiting them with himsaww, and with himsaww was Umm Ayman to baby-sit 
himsaww, and they were upon two camels. Sheas descended with himsaww in the house of Al-
Nabagah, and stayed with himsaww with them for a month. 

فلما   وكان قوم من اليهود خيتلفون وينظرون، قالت ام أمين: فسمعت أحدهم يقول: هو نيب هذه االمة، وهذه دار هجرته، مث رجعت به امه إىل مكة،
 بواء توفيت امه آمنة، فقربها هناك، فرجعت به ام أمين إىل مكة،كانوا ابال

And there was a group of the Jews coming and going and looking (at himsaww). Umm Ayman 
said, ‘I heard one of them saying, ‘He is a Prophetsaww of this community, and this is a house 
of hissaww emigration’. Then hissaww mother returned with himsaww to Makkah. When they 
were at Al-Abwa, hissaww motheras Aaminaasws passed away, and heras grave is over there. So, 
Umm Ayman returned with himsaww to Makkah. 

مرة احلديبية ابالبواء قال: إن هللا قد أذن يل يف زايرة قرب امي، فأاته رسول هللا صلى هللا عليه واله فأصلحه مث ملا مر رسول هللا صلى هللا عليه واله يف ع
 وبكى عنده وبكى املسلمون لبكاء رسول هللا صلى هللا عليه واله، فقيل له فقال: أدركتين رمحة رمحتها فبكيت.
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Then, when Rasool-Allahsaww passed by Al-Hudaybiyya at Al-Abwa during Umrah, hesaww said: 
‘Allahazwj has Permitted for mesaww regarding visiting the grave of mysaww motheras. So, 
Rasool-Allahsaww came to it, and corrected it, and cried at it, and the Muslims cried at the 
crying of Rasool-Allahsaww. It was said to himsaww, so hesaww said: ‘Isaww realised the mercy of 
heras mercy, so Isaww cried’’. 

 قام وهو وروي عن بريدة قال: ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه واله مكة أتى قربا " فجلس إليه وجلس الناس حوله، فجعل يتكلم كهيئة املخاطب، مث
 رسول هللا ما الذي أبكاك ؟ قال: هذا قرب امي سألت ريب الزايرة فأذن يل.يبكي فاستقبله عمر فقال: اي 

It is reported from Bureyda who said,  

‘When Rasool-Allahsaww conquered Makkah, hesaww came to a grave and sat to it, and the 
people sat around himsaww, and hesaww went on to speak as if hesaww is addressing. Then 
hesaww stood up and hesaww was crying, so Umar faced himsaww and said, ‘O Rasool-Allahsaww! 
What is that which makes yousaww cry?’ Hesaww said: ‘This is the grave of mysaww motheras. 
Isaww asked mysaww Lordazwj for the visitation, and Heazwj Permitted for mesaww’’. 

صلى هللا عليه مث قال يف املنتقى: وجه اجلمع أنه جيوز أهنا توفيت ابالبواء مث محلت إىل مكة فدفنت هبا، وأما عبد املطلب عليه السالم فمات وللنيب 
 وآله مثان سنني وهو ابن ثنتني ومثانني سنة،

Then he (the narrator) said in (the book) ‘Al Mantaqa’ –  

‘The summary aspect is that it is allowed that sheas died at Al-Abwa, then sheas was carried 
to Makkah and buried at it. And as for Abdul Muttalibasws, heas died and the Prophetsaww was 
eight years old, and heas was eighty-two years old.  

م أمين: رأيت ويقال: ابن مأة وعشرين سنة، وسئل رسول هللا صلى هللا عليه واله أتذكر موت عبد املطلب ؟ فقال: نعم أان يومئذ ابن مثان سنني، قالت ا
 رسول هللا صلى هللا عليه واله يبكي خلف سرير عبد املطلب.

And it is said, ‘Heas died at the age of one hundred and twenty years, and Rasool-Allahsaww 
was asked, ‘Do yousaww remember the death of Abdul Muttalibasws?’ Hesaww said: ‘Yes, one 
that day Isaww was a boy of eight years old’. Umm Ayman said, ‘I saw Rasool-Allahsaww crying 
behind the funeral of Abdul Muttalibasws’.  

 .ويف رواية: تويف عبد املطلب وللنيب مثانية وعشرون شهرا "، واالوىل أصح. وتويف عبد املطلب يف ملك هرمز بن أنوشريوان

And in a report – Abdul Muttalibasws passed away and the Prophetsaww was twenty-eight 
months old, and the first one is more correct, and Abdul Muttalibasws passed away during 
the rule of Hurmuz Bin Nowsherwan’’.93 

العام اجلدب، وأبو كان لعبد املطلب عشرة أمساء: عمر، وشيبة احلمد، وسيد البطحاء، وساقي احلجيج، وساقي الغيث، وغيث الورى يف د:   -  94
وهو عبد السادة العشرة، وحافر زمزم، وعبد املطلب ، وله عشرة بنني: احلارث، والزبري، وحجل وهو الغيداق، وضرار وهو نوفل، واملقوم، وأبو هلب 

فاطمة بنت عمرو بن عايذ، وأعقب  العزى، وعبد هللا، وأبو طالب، ومحزة، والعباس، وكانوا من امهات شىت إال عبد هللا وأبو طالب والزبري، فإن امهم
لوصيني، من البنني مخسة: عبد هللا أعقب حممدا " صلى هللا عليه وآله سيد البشر، وأبو طالب أعقب جعفرا " وعقيال " وعليا " عليه السالم سيد ا
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طلب ست بنات: عاتكة، واميمة، والبيضاء وهي والعباس أعقب عبد هللا وقثم والفضل وعبيدهللا، واحلارث أعقب عتبة ومعتبة وعتيقا "، وكان لعبد امل
عماته صفية ام حكيم، وبرة، وصفية وهي ام الزبري، وأروى، ويقال: وريدة، وأسلم من أعمام النيب صلى هللا عليه وآله أبو طالب ومحزة والعباس، ومن 

 وأروى وعاتكة، وآخر من مات من أعمامه العباس، ومن عماته صفية.

(P.s. – This is not a Hadeeth)94 

كا: علي بن إبراهيم وغريه رفعوه قال: كان يف الكعبة غزاالن من ذهب ومخسة أسياف، فلما غلبت خزاعة جرهم على احلرم ألقت جرهم   - 95
 عليهم موضعها، االسياف والغزالني يف بئر زمزم، وألقو فيها احلجارة وطموها وعموا أثرها، فلما غلبت قصي على خزاعة مل يعرفوا موضع زمزم وعمي 

Ali Bin Ibrahim, and someone else, raising it,  

‘Heasws said: ‘In the Kabah there used to be two gazelle of gold and five swords. When 
Khuza’a overcame Jurhum at the Sanctuary, Jurhum threw the swords and the two gazelles 
into the well of Zamzam, and threw the rocks into it, and filled it up and deleted its traces. 
When Qusayy overcame upon Khuza’a, he did not know the place of Zamzam, and its place 
was unknown unto them. 

ت فقال له: فلما غلب عبد املطلب وكان يفرش له يف فناء الكعبة ومل يكن يفرش ألحد هناك غريه، فبينما هو انئم يف ظل الكعبة فرأى يف منامه أاته آ
 م الثالث فقال: احفر املضنونة،احفر برة، قال: وما برة ؟ مث أاته يف اليوم الثاين فقال: احفر طيبة، مث أاته يف اليو 

When Abdul Muttalibasws overcame, and they had furnishing for himas in the courtyard of 
the Kabah, and that did not happen for anyone over there apart from himas. While heas was 
sleeping in the shade of the Kabah, heas saw in hisas dream, a comer had come saying to 
himas: ‘Dig Barra’. Heas said: ‘And what is Barra?’ Then he came to himas during the second 
day, so he said, ‘Dig Tayba’. Then he came to himas during the third day, so he said, ‘Dig Al-
Masouna’. Heas said: ‘And what is Al-Masouna?’  

جر خيرج منه قال: مث أاته يف الرابع فقال: احفر زمزم ال تنزخ وال تذم لسقي احلجيج االعظم، عند الغراب االعصم، عند قرية النمل، وكان عند زمزم ح
 زمزم،  النمل، فلما رأى عبد املطلب هذا عرف موضع النمل فيقع عليه الغراب االعصم يف كل يوم يلتقط

Then he came to himas during the fourth day, so he said: ‘Dig Zamzam, neither drying up nor 
condemned, quenching the great Pilgrims in the presence of the white-footed crows, by the 
colony of the ants’. And there used to be a rock by Zamzam, from which the ants used to 
come out from. The white-footed crows used to fall upon it every day to catch the ants. 
When Abdul Muttalibasws saw this, heas recognised the place of Zamzam. 

ها، فلم جييبوه إىل ذلك، فأقبل حيفرها هو بنفسه، وكان له ابن واحد فقال لقريش: إين عربت يف أربع ليال يف حفر زمزم فهي مآثرتنا وعزان فهلموا حنفر 
 وهو احلارث، وكان يعينه على احلفر، 

So heas said to Quraysh: ‘Ias have been Commanded during four nights regarding digging of 
Zamzam, and it is our preference and our honour, so come you all, let us dig it’. But they did 
not answer himas to that. So heas went to dig it by himselfas, and heas had only one son for 
himas, and he is Al-Haris, and he used to assist himas upon the digging.  
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  عزوجل، فلما صعب ذلك عليه تقدم إىل ابب الكعبة مث رفع يديه ودعا هللا عزوجل، ونذر له إن رزقه عشر بنني أن ينحر أحبهم إليه تقراب " إىل هللا

So when that was difficult upon himas, heas went to the door of the Kabah, then raised hisas 
hand, and supplicated to Allahazwj Mighty and Majestic and vowed to Himazwj that if Heazwj 
was to Grace himas with ten sons, heas would sacrifice the most beloved of them to himas, as 
an offering to Allahazwj Mighty and Majestic.  

املاء كرب وكربت قريش فقالوا: اي أاب احلارث هذه مآثرتنا ولنا فيها نصيب، قال هلم: مل فلما حفر وبلغ الطوي طوي إمساعيل وعلم أنه قد وقع على 
 تعينوين على حفرها هي يل ولولدي إىل آخر األبد. 

So, when heas dug and reached the walls of the well built by Ismailas and knew that heas had 
come across the water, exclaimed Takbeer, and the Quraysh exclaimed Takbeer and they 
said, ‘O Abu Al-Haris! This here is our preference and there is a share for us in it’. Heas said 
to them: ‘You did not assist meas upon digging it. It is for meas and for myas children up to the 
end, forever’’.95 

كا: عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن القاسم بن حيىي، عن جده احلسن بن راشد قال: مسعت أاب إبراهيم عليه السالم يقول: ملا   - 96
ن ينثين وخرج ابنه احلارث عنه، مث حفر حىت احتفر عبد املطلب زمزم وانتهى إىل قعرها خرجت عليه من أحد جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته فأىب أ

 أمعنفوجد يف قعرها عينا " خترج عليه برائحة املسك، 

A number of our companions, from Ahmad Bin Muhammad, from Al Qasim Bin Yahya, from his grandfather Al 
Hassan Bin Rashid who said,  

‘I heard Abu Ibrahimasws (7th Imamasws) saying: ‘When Abdul Muttalibasws dug Zamzam and 
ended up to its bottom, there came out to himas, from one of the sides of the well, a stinking 
odour which frightened himas, but heas refused to give up, and hisas son Al-Haris came out 
(from the well). Then heas persistently, and heas found at the bottom, a spring which came 
out to himas with the aroma of musk.  

طيب الرائحة يقول: احفر تغنم، مث احتفرفلم حيفر إال ذراعا " حىت جتاله النوم فرأى رجال " طويل الباع ، حسن الشعر، مجيل الوجه، جيد الثوب، 
ماء العلماء وجد تسلم، وال تذخرها للمقسم، االسياف لغريك، والترب  لك، أنت أعظم العرب قدرا "، ومنك خيرج نبيها ووليها واالسباط، والنجباء احلك

 البصراء، والسيوف هلم، 

Then heas dug, so heas had not dug except for one cubit until sleep overcame himas. Heas saw 
(in hisas dream), a man of long hands, beautiful hair, handsome face, excellent clothes, 
aromatic perfume, and he was saying: ‘Dig, youas will achieve, and strive, youasws will receive, 
and do not hoard it for the distribution. The swords are for others and the well is for youas. 
Youas are the greatest of the Arabs in worthiness, and from youas would be coming out, its 
Prophetsaww, and its Guardianasws, and the excellent clan, the wise ones, the scholars, and 
visionaries; and the swords are for them. 

د قوهتا، ويذل وليسوا اليوم منك وال لك، ولكن يف القرن الثاين منك، هبم ينري هللا االرض، وخيرج الشياطني من أقطارها، ويذهلا يف عزها، ويهلكها بع
 االواثن ويقتل عبادها حيث كانوا، مث يبقى بعده نسل من نسلك 
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And today it is neither from youas nor for youas, but in the second century from youas, by 
them, Allahazwj will Enlighten the land and Exit the devils from its horizons and Humiliate 
them during their honour, and destroy them after their strength, and Humiliate the idols, 
and kill their worshippers wherever they may be. Then there would remain after it, a 
descendant from youras descendants.  

 هو أخوه ووزيره ودونه يف السن، وقد كان القادر على االواثن، ال يعصيه حرفا "، وال يكتمه شيئا "، ويشاوره يف كل أمر حجم عليه 

Heasws would be hissaww brother, and hissaww Vizier, and less than himsaww in age, and heasws 
would be able upon the idols, not disobeying himsaww by one letter, nor concealing anything, 
and hesaww would be consulting himasws in every matter which would come up against 
himsaww. 

 ا عبد املطلب فوجد ثالثة عشر سيفا " مسندة إىل جنبه فأخذها، وأراد أن يبث فقال: وكيف ومل أبلغ املاء، مث حفر فلم حيفر شربا "  حىتواستعيا عنه
 بداله قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، علي ويل هللا، فالن خليفة هللا، 

And Abdul Muttalibasws was exhausted from it, so heas found thirteen swords leaning to the 
side of it. So heas took these and intended broadcast it, so heas said (to himselfas: ‘And how 
can Ias, and Ias have not reached the water yet?’ Then heas dug, so heas had not dug a palm’s 
width until a horn of a gazelle and its head was seen. So heas brought it out and in it was 
inscribed: ‘There is no god except for Allahazwj, Muhammadsaww is Rasool-Allahsaww, Aliasws is a 
Guardianasws from Allahazwj, So and so is the Caliph of Allahazwj’. 

 فسألته فقلت: فالن مىت كان ؟ قبله أو بعده ؟ قال: مل جيئ بعد، وال جاء شئ من أشراطه

I (the narrator) asked himasws, ‘So and so, when would he be, before himasws or after 
himasws?’ Heasws said: ‘Heasws has yet to come after himasws, nor has anything from hisasws 
conditions come yet’. 

فاته، فخرج عبد املطلب وقد استخرج املاء وأدرك وهو يصعد، فإذا أسود له ذنب طويل يسبقه بدارا " إىل فوق، فضربه فقطع أكثر ذنبه، مث طلبه ف
 وفالن قاتله إن شاء هللا، 

Abdul Muttalibasws came out, and the water had emerged, and heas realized, and heas was 
ascending and there was a black snake which had a long tail for it, preceding himas quickly to 
the top. Heas struck it and cut off most of its tail. Then heas sought it but it was lost, and so 
and so would kill it, Allahazwj Willing. 

ى ذلك ومن رأي عبد املطلب أن يبطل الرؤاي اليت رآها يف البئر، ويضرب السيوف صفايح للبيت، فأاته هللا ابلنوم فغشيه وهو يف حجر الكعبه فرأ
 لسان االرض، ويتبعك قريش خوفا " ورهبة " وطمعا "، ضع السيوف يف مواضعها،  ه سيجعلكالرجل بعينه وهو يقول: اي شيبة احلمد امحد ربك، فإن

And it was from the opinions of Abdul Muttalibasws invalidating the dream which heas saw 
regarding the well, and heas kept the swords in sheets in the Kabah. Allahazwj Granted him 
the sleep, and heas was in a chamber of the Kabah, so heas saw that very man and he was 
saying: ‘O praise-worthy one of (the Clan of) Shayba! Praise yoursaww Lordazwj, for Heazwj 
would be Making youas to be a speaker of the earth, and the Quraysh would be following 
youas out of fear, and panic, and greed. Place the swords in their places’. 
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ومل  فاستيقظ عبد املطلب فأجابه: إنه أيتيين يف النوم فإن يكن من ريب فهو أحب إيل، وإن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب ، فلم ير شيئا "
ل أاته يف منامه بعدة من رجال وصبيان فقالوا له: حنن أتباع ولدك، وحنن من سكان السماء السادسة، السيوف يسمع كالما "، فلما أن كان اللي

 ليست لك، تزوج يف خمزوم تقوي ، واضرب بعد يف بطون العرب

And Abdul Muttalibasws woke up, so it astounded himas: ‘He came to me in the sleep. So, if 
he is from myas Lordazwj, then heas is beloved to meas; and if he happens to be from Satanla, 
then Ias think it would be a tail-less one’. But, heas neither saw anything, nor did heas hear a 
speech. When it was the night, he came to himas in hisas dream with a number of men and 
children. They said to himas: ‘We are the followers of youras children, and we are from the 
dwellers of the sixth sky. The swords are not for you. Get married among the (Clan of) 
Makhzoum, strengthen yourselfas and trade afterwards among the middle of the Arabs. 

ن فإن مل يكن معك مال فلك حسب، فادفع هذه الثالثة عشرة سيفا " إىل ولد املخزومية وال بيان لك  أكثر من هذا، وسيف لك منها واحد يقع م 
 يدك  فال جتد له أثرا " إال أن يستجنه  جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل حممد صلى هللا عليه وعليهم، 

If there does not happen to be wealth for youas, then for youasws is the nobility. Therefore 
hand over these thirteen swords to a child of (the Clan of) Makhzoum, and there would not 
appear to youas more than this; and one sword from it is for youas, for it would fall from 
youras hand. Youas will not find any trace of it except that such and such a mountain would 
be shielding it. It would therefore become from the condition of Qaimasws of the Progenyasws 
of Muhammadsaww.  

فأتى انحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا " كان أرقها عنده، فيظهر من مث، مث دخل معتمرا " وطاف فانتبه عبد املطلب وانطلق والسيوف على رقبته 
 هبا على رقبته والغزالني إحدى عشر  طوافا " وقريش تنظر إليه وهو يقول: اللهم صدق وعدك، فأثبت يل قويل، و انشر ذكري، وشد عضدي، 

Abdul Muttalibasws woke up and went, and the swords were upon hisas shoulder, and heas 
came to an area around Makkah. A sword was lost from himasws. It was the most finest of 
these with himas. Thus, it would be appearing from there. Then heas entered in readiness for 
Umra and performed Tawaaf with it. Upon hisas shoulders were the swords and the two 
gazelles, performing twenty one circumambulations, and the Quraysh were looking on at 
himas, and heas was saying: ‘O Allahazwj! Make Yourazwj Promise come True, and Affirm myas 
words for meas, and Publicise myas mention, and Strengthen myas arms’. 

فع وكان هذا ترداد كالمه، وما طاف حول البيت بعد رؤايه يف البيت ببيت شعر حىت مات، ولكن قد ارجتز على بنيه يوم أراد حنر عبد هللا، فد
صار اليب طالب من ذلك أربعة أسياف: سيف اليب طالب، وسيف ف األسياف مجيعها إىل بين املخزومية: إىل الزبري، وإىل أيب طالب، وإىل عبد هللا،

 لعلي، وسيف جلعفر، وسيف لطالب، وكان للزبري سيفان، وكان لعبد هللا سيفان، 

And this was hisas oft-repeated speech, and heas did not do the Tawaaf the House (Kabah) 
after hisas dream regarding the well, with the quatrains of poems until heas died. But, heas 
recited a poem upon hisas sonas on the day heas wanted to sacrifice Abdullahasws. Heas 
handed over the swords, all of them, to the Clan of Makhzoum – to Al-Zubeyr, and to Abu 
Talibasws, and to Abdullahasws. There came to be four swords for Abu Talibasws from that – one 
sword being for Abu Talibasws, and a sword for Aliasws, and a sword for Ja’farasws and one 
sword for Talibasws. And there were two swords for Al-Zubeyr, and there were two swords 
for Abdullahasws. 
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وحنن  مث عادت فصار لعلي االربعة الباقية: اثنني من فاطمة، واثنني من أوالدها، فطاح سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر يف يد من وقع حىت الساعة،
 نقول: ال يقع سيف من أسيافنا يف يد غريان إال رجل يعني به معنا إال صار فحما "، 

Then heas repeated, so there came to be four for Aliasws, the remainder being two for (Syeda) 
Fatimaasws, and two for herasws childrenasws. The sword of Ja’farasws fell on the day heas was 
injured, and it is no known in whose hand it felt until today. And weasws are saying: ‘A sword 
from ourasws swords will not fall to be in the hands of others except for a man who would 
assist usasws with it, along with usasws, but it would become rock/powder’. 

"، مث يغيب، فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا قال: وإن منها لواحدا " يف انحية خيرج كما خترج احلية فيبني منه ذراع وما يشبهه فتربق له االرض مرارا 
 دأبه حىت جيئ صاحبه ولو شئت أن امسى مكانه لسميته، ولكن أخاف عليكم من أن امسيه فتسموه فينسب إىل غري ما هو عليه. 

Heasws said: ‘From these (swords) is one in a (particular) location. It comes out like the 
coming out of the snake, so an arm and what resembles it appears from it, so the earth 
shines for it time and again, then it disappears. When it is night time, it does similar to that. 
These are its etiquettes until its masterasws revives it. And had Iasws so desired Iasws would 
name its place, Iasws would name himasws, but Iasws fear upon you all that if Iasws were to name 
himasws, so you (in turn) would reveal hisasws name, and it would end up being linked to other 
than to himasws’’.96 

كا: علي، عن أبيه، وحممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد مجيعا "، عن أمحد بن حممد ابن أيب نصر، عن أابن، عن أيب بصري عن أيب جعفر عليه   - 97
االمد عليهم السالم قال: مل يزل بنو إمساعيل والة البيت يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حىت كان زمن عدانن ابن ادد فطال 

 فقست قلوهبم، وافسدوا وأحدثوا يف دينهم، وأخرج بعضهم بعضا "، فمنهم من خرج يف طلب املعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال 

Ali Bin Ibrahim, from his father, and Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, altogether, from 
Ahmad Bin Muhammad Bin Abu Nasr, from Aban, from Abu Baseer,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘The children of Ismailas did not cease to be the governors 
of the House (Kabah), and they were establishing for the people, their Hajj, and the matters 
of their Religion, an elder inheriting from an elder, until it was the time of Adnan Bin Adad. 
The term prolonged upon them, and their hearts hardened, and they became corrupt, and 
were innovating in their Religion, and throwing out each other. Thus, from them were ones 
who went out in seeking the livelihood, and from them were the ones who went out 
disliking the fighting.  

الخت، واجلمع بني ويف أيديهم أشياء كثرية من احلنيفية من حترمي االمهات والبنات، وما حرم هللا يف النكاح إال أهنم كانوا يستحلون امرأة االب وابنة ا
لبية والغسل من اجلنابة إال ما أحدثوا يف تلبيتهم ويف حجهم من الشرك، وكان فيما بني إمساعيل وعدانن بن ادد االختني، وكان يف أيديهم احلج و الت

 موسى عليه السالم، 

And, in their hands were a lot of things from the uprightness (the Religion of Ibrahimas), 
from the Prohibition of the mother and the daughter and whatever Allahazwj Prohibited 
regarding the marriage, except that they were permitting a woman of the father, and a 
daughter of the sister, and the gathering between two sister. And, in their hands was the 
Hajj, and the (exclaiming of the) Talbiyya, and the bathing from the sexual impurities, except 
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what they innovated in their exclamation of their Talbiyya during their Hajj, from the 
Polytheists. And, in (the period) what was in between Ismailas and Adnan Bin Adad, was 
Musaas’’. 

عن  وروى أن معد بن عدانن خاف أن يدرس احلرم فوضع أنصابه ، وكان أول من وضعها، مث غلبت جرهم مبكة على والية البيت فكان يلي منهم كابر 
 كابر حىت بغت جرهم مبكة، واستحلوا حرمتها، وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا وبغوا، 

And it is reported that Ma’ad Bin Adnan feared that the (boundary of the) Sanctuary would 
be obscured, so he placed his monuments, and he was the first one to place these. Then 
Jurhum overcame upon the governor-ship of the House (Kabah), so it was passed on from 
them, from an elder to an elder, until Jurhum rebelled at Makkah and permitted (the 
violations of) it’s Sanctity, and consumed the wealth of the Kabah, and oppressed the ones 
who entered Makkah, and he exceeded, and rebelled.  

إذا بغوا فيها،  ا ملك إال هلك مكانه، وكانت تسمى بكة الهنا تبك أعناق الباغنيوكانت مكة يف اجلاهلية ال يظلم وال يبغي فيها وال يستحل حرمته
 وتسمى بساسة  كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم، ومسي ام رحم كانوا إذا لزموها رمحوا، 

And Makkah, during the pre-Islamic period, there was neither any oppression nor any 
rebellion therein, nor were (the violations) of its Sanctity permitted by any king, except that 
he was destroyed right there in his place; and it used to be called Bakkah, because it 
crushed the necks of the rebels when they rebelled in it; and it was called Basa’sa (because) 
whenever there were injustices committed therein, it crushed them and destroyed them; 
and it was called Umm Raham (mother of Mercy), whenever someone sought refuge, was 
shown mercy. 

 وأفناهم،  فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث هللا عزوجل عليهم الرعاف والنمل،

So, when Jurhum rebelled and permitted (the violations of the Sanctity) therein, Allahazwj 
Mighty and Majestic Sent the nose-bleeds (plague), and the ants upon them and Perished 
them.  

اعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو، ورئيس جرهم عمرو بن احلارث بن فغلبت خزاعة، واجتمعت ليجلوا من بقي من حرهم عن احلرم ورئيس خز 
 مصاص اجلرمهي، فهزمت خزاعة جرهم، وخرج من بقي من جرهم إىل أرض من أرض جهينة، فجاءهم سيل أيت هلم فذهب هبم، 

Khuza’a overcame, and gathered the remnants of Jurhum to be expelled from the 
Sanctuary. And the chief of Khuza’a was Amro Bin Rabi’e Bin Harisa Bin Amro, and the chief 
of Jurhum was Amro Bin Al Haris Bin Musasi Al Jurhumy. Khuza’a defeated Jurhum and 
threw out the ones who remained from Jurhum to a land from the lands of Juhayna. Then, a 
flood came and swept them away.  

 ووليت خزاعة البيت فلم يزل يف أيديهم حىت جاء قصي بن كالب، وأخرج خزاعة من احلرم، ووىل البيت وغلب عليه. 
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And Khuza’a governed the House (Kabah). It did not cease to be in their hands until Qusayy 
Bin Kilab came, and threw out Khuza’a from the Sanctuary, and governed the House 
(Kabah), and overcame upon it’’.97 

م كا: أبو علي االشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن حممد بن إمساعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد االعرج، عن أيب عبد هللا عليه السال  - 98
فية يصلون الرحم ويقرون الضيف، وحيجون البيت، ويقولون: اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال، ويكفون قال: إن العرب مل يزالوا على شئ من احلني

 االبل عن أشياء من احملارم خمافة العقوبة، وكانوا ال ميلى هلم إذا انتهكوا احملارم. وكانوا أيخذون من حلاء شجر احلرم فيعلقونه يف أعناق 

Abu Ali Al Ashary, from Muhammad Bin Abdul Jabbar, from Muhammad Bin Ismail, from Ali Bin Al Numan, 
from Saeed Al A’araj,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘The Arabs did not cease to be upon something from the 
uprightness (The Religion of Ibrahimas). They were maintaining relationships, and were 
entertaining the guests, and performing Hajj of the House (Kabah), and they were saying, 
‘Fear (of consuming) the wealth of the orphans is a shackle’, and they were refraining from 
certain things of the Prohibitions fearing the consequential Punishment, and would not find 
any respite if they violated the Prohibitions, and they were taking from the bark of a tree of 
the Sanctuary, so they were hanging it in the neck of the camel (gifted to the Kabah).  

 حيث ما ذهبت، وال جيرتئ أحد أن يعلق من غري حلاء شجر احلرم، أيهم فعل ذلك عوقب،فال جيرتئ أحد أن أيخذ من تلك االبل 

No one had the audacity that he would take it from that camel, wherever it may go to, nor 
was anyone audacious enough that he would hand something other than the bark of a tree 
of the Sanctuary. Whoever did that, faced punishment. 

أحرقت وأما اليوم فاملي هلم. ولقد جاء أهل الشام فنصبوا املنجنيق على أيب قبيسس فبعث هللا عليهم سحابة كجناح الطري فأمطرت عليهم صاعقة ف
 سبعني رجال " حول املنجنيق 

And as for today, so it has been respited for them; and the people of Syria had come, so 
they had set up the catapult upon (Mount) Abu Qubays. Allahazwj Sent a cloud upon them 
like the wing of a bird, so it rained thunderbolts upon them. Seventeen men were 
incinerated around the catapult’’.98 

أيب خدجية، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: جاء رجل إىل النيب صلى  احلسني بن حممد  عن املعلى، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عنكا:   - 99
نها مسعت م هللا عليه وآله فقال: إين ولدت بنتا " وربيتها حىت إذا بلغت فألبستها وحليتها، مث جئت هبا إىل قليب  فدفعتها يف جوفه، وكان آخر ما

 وهي تقول: اي أبتاه، فما كفارة ذلك ؟ 

Al Hassan Bin Muhammad, from Al Moala, from Al Washha, from Ahmad Bin Aiz, from Abu Khadeeja,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘A man came over to the Prophetsaww and he said, ‘There 
was a daughter born unto me, and I nourished her until when she became an adult, so I put 
some new clothes on her and some ornaments, then went with her to a well and pushed her 
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into its middle (to kill her), and the last of what I heard from her was that she was saying, ‘O 
father ! What is the expiation of that?’ 

 قال: ألك ام حية ؟ قال: ال، قال: فلك خالة حية ؟ قال: نعم، قال: فابررها فإهنا مبنزلة االم تكفر عنك ما صنعت، 

Hesaww said: ‘Is there a mother for you, alive?’ He said, ‘No’. Hesaww said: ‘So for you there is 
a maternal aunt, alive?’ He said, ‘Yes’. Hesaww said: ‘So be righteous with her, for she is at the 
status of the mother. It would expiate you from what you did’.  

 يسبني فيلدن يف قوم آخرين.قال أبو خدجية: فقلت اليب عبد هللا عليه السالم مىت كان هذا ؟ قال: كان يف اجلاهلية، وكانوا يقتلون البنات خمافة أن 

Abu Khadeeja (the narrator) said, ‘I said to Abu Abdullahasws, ‘When was this?’ Heasws said: 
‘During the pre-Islamic period, and they used to kill the daughters fearing that they would 
be made captives, so they would give birth among other people’’.99 

هور، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، كنز الكراجكى: عن احلسني بن عبيدهللا، عن هارون بن موسى، عن حممد بن مهام، عن احلسن بن مج  - 100
عا "، عن علي بن رائب، عن مالك بن عطية قال: ملا حفر عبد املطلب بن هاشم زمزم، وأنبط منها املاء أخرج منها غزالني من ذهب وسيوفا " وأدرا

احلارث بن عمرو بن مضاض، واحلارث الذي فجعل الغزالني زينة للكعبة، وأخذ السيوف والدروع، وقال: هذه وديعة كان أودعها مضاض اجلرمهي بن 
ثر ومينعنا من  يقول: )شعر(: كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا * أنيس ومل يسمر مبكة سامر بلى حنن كنا أهلها فأابدان * صروف الليايل واجلدود العوا

والقصيدة طويلة، فحسدته قريش بذلك فقالوا:  ناحني كاسركل فج نريده * أقب كسرحان االابءة ضامر وكل جلوج يف اجلراء طمرة * كعجزاء فتحاء اجل
رجوا إىل حنن شركاءك فيها، فقال: هذه فضيلة بنت هبا دونكم أريتها يف منامي ثالث ليال تباعا ". قالوا: فحاكمنا إىل من شئت من حكام العرب، فخ

فبيناهم على تلك احلال إذ بركت انقة عبد املطلب فنبع املاء من  الشام يريدن أحد كهاهنا وعلمائها، فأصاهبم عطش شديد فأوصى بعضهم إىل بعض،
  املآثرة ،بني أخفافها، فشربوا وتزودوا، وقالوا: اي عبد املطلب إن الذي سقاك يف هذه البادية القفر هو الذي سقاك مبكة، فرجعوا وسلموا له هذه 

(P.s. – This is not a Hadeeth)100 
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مبولده ونبوته من االنبياء واالوصياء صلوات هللا عليه( * * )وعليهم وغريهم من الكهنة وسائر اخللق، وذكر بعض( * * ( * )البشائر 2)ابب 
 )املؤمنني يف الفرتة( *

CHAPTER 2 – THE GLAD TIDINGS OF HISsaww BIRTH, AND 
HISsaww PROPHET-HOOD FROM THE PROPHETSas AND THE 
SUCCESSORSas, AND OTHER FROM THE SOOTH-SAYERS AND 
THE REST OF THE PEOPLE, AND MENTION OF SOME OF THE 
MOMINEEN DURING THE GAP PERIOD 

( وملا جاءهم كتاب من عند هللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة هللا 2االايت: البقرة )
 . 89فرين على الكا

The Verses – (Surah) Al Baqarah: And when there came to them a Book from the Presence 
of Allah Verifying what was with them – and they had been from before praying for 
victory over those who disbelieved – so when there came to them what they recognised, 
they disbelieved in it. Therefore, the Curse of Allah is upon the unbelievers [2:89] 

 .101دق ملا معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب هللا وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون وقال تعاىل: وملا جاءهم رسول من عند هللا مص

And when there came to them a Rasool from the Presence of Allah in verification of what 
was with them, a group of those who had been Given the Book, flung the Book of Allah 
behind their backs, as if they were not knowing [2:101] 

 .129وقال سبحانه:.. وابعث فيهم رسوال " منهم يتلوا عليهم آايتك ويعلمهم الكتاب و احلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم 

And the Glorious Said: And Send among them a Rasool from them, who will recite to them 
Your Verses and Teach them the Book and the Wisdom, and Purify them; surely You are 
the Mighty, the Wise [2:129] 

 . 147وقال تعاىل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا " منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون 

And the Exalted Said: Those whom We have Given the Book are recognising him just as 
they are recognising their own sons; and a party of them are concealing the Truth while 
they are knowing [2:146]   

ا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررمت وأخذمت على (: وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق مل3آل عمران )
 ذلكم إصري قالوا أقرران قال فاشهدوا وأان معكم من الشاهدين 

(Surah) Aal-e-Imraan: And when Allah Took a Covenant of the Prophets: “When I have 
Given you from a Book and Wisdom – then a Rasool comes to you verifying to what is with 
you, you must believe in him, and you must help him”. He said: “Do you affirm and accept 
My Pact upon that?” They said: ‘We do accept’. He said: “Then bear witness, and I (too) 
am of the Bearers of Witness with you [3:81] 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 88 of 208 

 . 82و  81عد ذلك فاولئك هم الفاسقون * فمن توىل ب

So the one who turns back after that, they are the transgressors” [3:82] 

 س ما يشرتون وقال تعاىل: وإذا أخذ هللا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به مثنا " قليال " فبئ

And the Exalted Said: And when Allah Took a Covenant with those who were Given the 
Book: “You shall manifest it to the people and you will not conceal it”; but they cast it 
behind their backs and took a small price for it; so evil is that which they are taking [3:187] 

 .188و  187* ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب و هلم عذاب أليم 

They should not be reckoning, those who are rejoicing with what they are giving and love 
to be praised for what they have not done, so you should (also) not reckon them as having 
escaped from the Punishment, and for them would be a painful Punishment [3:188] 

ملنكر وحيل هلم (: الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتواب " عندهم يف التوراة واالجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن ا7االعراف )
معه اولئك هم الطيبات و حيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل 

 . 157املفلحون 

(Surah) Al Araaf: Those who are following the Rasool, the Prophet, the Ummy (Makkan) 
whom they are finding written with them in the Torah and the Evangel (that) he would be 
instructing them with the good things and forbidding them from the evil, and permitting 
for them the good things and prohibiting upon them the bad, and removing from them 
their burdens and their shackles which would be upon them. So those who believe in him, 
and assist him, and help him, and follow the Light which descends with him, they would be 
the successful ones [7:157] 

 . 167وقال تعاىل: وإذ أتذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 

And the Exalted Said: And when your Lord Proclaimed that He would Send upon them, up 
to the Day of Judgment, ones who would subject them to evil punishment, surely your Lord 
is Swift in the Punishment, and He is Forgiving, Merciful [7:167] 

 . 105(: ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن االرض يرثها عبادي الصاحلون 21االنبياء )

(Surah) Al Anbiyaa: And We had Written in the Psalms from after the Zikr, that the earth, 
My righteous servants shall inherit it [21:105] 

 (: وإنه لفي زبر االولني 26الشعراء )

(Surah) Al Shoara: And surely it is in the Scriptures of the former ones [26:196] 

 . 197و  196* أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل 
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Or does it not happen to be a Sign for them that the scholars of the Children of Israel knew 
of it [26:197] 

(: وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى االمر وما كنت من الشاهدين. ] إىل قوله تعاىل [: وما كنت جبانب الطور إذ اندينا 28القصص )
 . 46و  45ا آتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولكن رمحة من ربك لتنذر قوما " م

(Surah) Al Qasas: And you were not on the western side when We Decreed the 
Commandment and you were not from the witnesses [28:44] – up to Hisazwj Words: And 
you were not by the side of the (mount) Toor when We Called out, but (you are) a Mercy 
from your Lord to warn a people no warner had come to them from before you, perhaps 
they would be mindful [28:46] 

" برسول أييت من بعدي امسه أمحد ملا بني يدي من التوراة ومبشرا  “ (: وإذ قال عيسى بن مرمي اي بين إسرائيل إين رسول هللا إليكم مصدقا61الصف )
 فلما جاءهم ابلبينات قالوا هذا سحر مبني * 

(Surah) Al Saff: And when Isa Ibn Maryam said: ‘O Children of Israel! I am a Rasool of Allah 
to you all, in ratification of what is before me from the Torah, and giving glad tidings of a 
Rasool to come after me, his name being Ahmad’. But when he came with them with clear 
proofs, they said, ‘This is clear sorcery!’ [61:6] 

 . 7و  6ومن أظلم ممن افرتى على هللا الكذب وهو يدعى إىل االسالم وهللا ال يهدي القوم الظاملني 

And who is more unjust than the one who fabricates the lie upon Allah and he is invited to 
Al-Islam? And Allah does not Guide the unjust people [61:7]. 

كم شى: عن حبيب السجستاين قال: سألت أاب جعفر عليه السالم عن قول هللا: )وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاء  - 1
م سالرسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه( فكيف يؤمن موسى عليه السالم بعيسى عليه السالم وينصره ومل يدركه ؟ وكيف يومن عيسى عليه ال

 مبحمد صلى هللا عليه واله وينصره ومل يدركه ؟ 

Al Ayyashi, from Habeeb Al Sajastany who said,  

‘I asked Abu Ja’farasws about the Words of Allahazwj And when Allah Took a Covenant of the 
Prophets: “When I have Given you from a Book and Wisdom – then a Rasool comes to you 
verifying to what is with you, you must believe in him, and you must help him” [3:81], so 
how did Musaas believe in Isaas and help himas and heas did not see himas? And how did Isaas 
believe in Muhammadsaww and help himas and heas did not see himsaww?’  

أخذ هللا ميثاق فقال: اي حبيب إن القرآن قد طرح منه آي كثرية، ومل يزد فيه إال حروف أخطأت هبا الكتبة، وتومهتها الرجال، وهذا وهم، فاقرءها: )وإذ 
 نزهلا هللا اي حبيب، امم النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه(، هكذا أ

So heasws said: ‘O Habeeb! A lot of Verses have been taken out from the Quran, and there 
did not increase in it except the letters which the scribes made mistakes in, and the men 
fancied it, and this is an illusion. So read it as And when Allah Took a Covenant – 
community of the – of the Prophets: “When I have Given you from a Book and Wisdom – 
then a Rasool comes to you verifying to what is with you, you must believe in him, and you 
must help him” [3:81] – this is how it was Revealed, O Habeeb.  
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جاءها موسى ملا  فو هللا ماوفت امة من االمم اليت كانت قبل موسى مبا أخذ هللا عليها من امليثاق لكل نيب بعثه هللا بعد نبيها، ولقد كذبت االمة اليت
 عليه واله ومل يؤمنوا به وال نصروه ملا جاءها إال القليل منهم، ولقد كذبت امة عيسى عليه السالم مبحمد صلى هللا جاءها موسى ومل يومنوا به وال نصروه

 ملا جاءهم إال القليل منهم، 

So, by Allahazwj, no nation from the nations were loyal, which were before Musaasws with 
what Allahazwj Took the Covenant (they acted) against it for every Prophetas which Allahazwj 
Sent after their Prophetas. And the nation of Musaas belied that which Musaas came with, 
and did not believe in it, and did not help himas except for a few of them. And the nation of 
Isaas belied in Muhammadsaww and did not believe in it (the Covenant), and did not help 
himsaww with what hesaww came with, except for a few of them. 

ته وطاعته يف ولقد جحدت هذه االمة مبا أخذ عليها رسول هللا من امليثاق لعلي بن أيب طالب عليه السالم يوم أقامه للناس ونصبه هلم ودعاهم إىل والي
ق أو كد من قول رسول هللا صلى هللا عليه واله يف علي بن أيب طالب عليه السالم ؟ فو هللا ما وفوا به، حياته، وأشهدهم بذلك على أنفسهم، فأي ميثا

 بل جحدوا وكذبوا.

And this nation has rejected with what was Taken upon it by Rasool-Allahsaww from the 
Covenant for Aliasws Bin Abu Talibasws, on the day in which hesaww established himasws for the 
people and appointed himasws for them, and called them to hisasws Wilayah, and being 
obedient to himasws during hissaww lifetime, and made them testify upon themselves. Which 
Covenant has been more emphasised than the words of Rasool-Allahsaww regarding Aliasws 
Bin Abu Talibasws?’ By Allahazwj! They were not loyal to it. But they rejected it and belied 
it’’.101 

(The following is a report from Umar Bin Al Khattab in Tafseer Qummi) 

يعرفون أبناءهم( االية، فإن عمر بن اخلطاب قال لعبد هللا بن سالم: هل تعرفون حممدا " يف كتابكم ؟  فس: )الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما - 2
م الان مبحمد هذا قال: نعم وهللا نعرفه ابلنعت الذي نعته هللا لنا إذا رأيناه فيكم، كما يعرف أحدان ابنه إذا رآه مع الغلمان، والذي حيلف به ابن سال

 ، قال هللا: )الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون(.أشد معرفة مين اببين

(P.s. – This is not a Hadeeth)102 

جنم: يف كتاب دالئل النبوة مجع أيب القاسم احلسني بن حممد السكوين، عن حممد بن علي بن احلسني، عن احلسن، عن عبد هللا بن غامن، عن  - 3
إبراهيم، عن عبد الرمحن بن أسعد، عن ابن مسيب، عن حسان ابن اثبت قال: إين وهللا لغالم يفعاء هناد، عن يونس، عن أيب إسحاق، عن صاحل بن 

إذ مسعت يهوداي " وهو على أكمة يثرب يصرخ: اي معشر اليهود، فلما اجتمعوا قالوا: ويلك مالك ؟ قال:  ابن سبع أو مثان سنني أعقل كل ما مسعت
 طلع جنم أمحد الذي يبعث به الليلة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)103 

 ل: ما جيلويه، عن عمه، عن الربقي، عن علي بن احلسني الرقي، عن عبد هللا بن جبلة، عن احلسن بن عبد هللا، عن آابئه، عن جده احلسن بن - 4
ه فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابه عليه علي بن أيب طالب عليهم السالم يف حديث طويل قال: جاء نفر من اليهود إىل رسول هللا صلى هللا عليه وال

 السالم فأسلم وأخرج رقا " أبيض ، فيه مجيع ما قال النيب صلى هللا عليه واله، وقال: اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق نبيا

                                                           
101 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 1 
102 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 2 
103 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 3 
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Majaylawiya, from his uncle, from Al Barqy, from Ali Bin Al Husayn Al Raqy, from Abdullah Bin Jabala, form Al 
Hassan Bin Abdullah, from his forefathers,  

‘From his grandfatherasws Al-Hassanasws Bin Ali Bin Abu Talibasws in a lengthy Hadeeth having 
said: ‘A number of Jews came to Rasool-Allahsaww and their most knowledgeable one asked 
himasws about thins. Hesaww answered him, and he became a Muslim, and brought out a 
white parchment wherein was the entirety of what the Prophetsaww had said, and he said, ‘O 
Rasool-Allahsaww! By the Oneazwj Who Sent yousaww with the Truth as a Prophetsaww!  

لقد كنت ما استنسختها إال من االلواح اليت كتب هللا عزوجل ملوسى بن عمران عليه السالم، ولقد قرأت يف التوراة فضلك حىت شككت فيه اي حممد، و 
ما حموته وجدته مثبتا " فيها، ولقد قرأت يف التوراة أن هذه املسائل ال خيرجها غريك، وإن يف الساعة اليت ترد أحمو امسك منذ اربعني سنة من التوراة، وكل

 عليك فيها هذه املسائل يكون جربئيل عن ميينك، وميكائيل عن يسارك، ووصيك بني يديك، 

I did not copy it except from the Tablets which Allahazwj Mighty and Majestic Wrote for 
Musaas Bin Imranas, and I have read yoursaww merits in the Torah until I doubted in it, O 
Muhammadsaww; and I had deleted yoursaww name from the Torah forty years ago, and every 
time I deleted it, I found it affirmed in it; and I have read in the Torah that these issues, none 
will bring these out apart from yousaww; and that during the time these questioned were 
referred unto yousaww, Jibraeelas happened to be on yoursaww right, and Mikaeelas on yoursaww 
left, and yoursaww successorasws in front of yousaww’’. 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: صدقت، هذا جربئيل عن ميين، وميكائيل عن يساري ، ووصيي علي بن أيب طالب بني يدي، فآمن اليهودي 
 وحسن إسالمه.

Rasool-Allahsaww said: ‘You speak the truth. This here is Jibraeelas on mysaww right, and 
Mikaeelas on mysaww left, and mysaww successorasws Aliasws Bin Abu Talibasws in front of mesaww’. 
The Jew believed, and his Islam was good’’.104 

حىت أاتين من قريظة عامل * : ك: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن احلسن بن علي، عن عمر ابن أابن رفعه أن تبع  قال يف مسريه - 5
حرب لعمرك يف اليهود مسدد قال: ازدجر عن قرية حمجوبة * لنيب مكة من قريش مهتد فعفوت عنهم عفو غري مثرب * وتركتهم لعقاب يوم سرمد 

نفرا " يكون النصر يف أعقاهبم *  وتركتها هلل أرجو عفوه * يوم احلساب من احلميم املوقد  فلقد تركت له هبا من قومنا * نفرا " اويل حسب وممن حيمد
د فأردت أرجو بذاك ثواب رب حممد ما كنت أحسب أن بيتا " طاهرا "  * هلل يف بطحاء مكة يعبد قالوا: مبكة بيت مال داثر * وكنوزه من لؤلؤ وزبرج

ل املشهد  قال أبو عبد هللا عليه السالم: كان اخلرب أمرا " حال ريب دونه * وهللا يدفع عن خراب املسجد فرتكت ما أملته فيه هلم * وتركتهم مثال " اله
ى أنه سيخرج من هذه يعين مكة نيب يكون مهاجره يثرب، فأخذ قوما " من اليمن فأنزهلم مع اليهود لينصروه إذا خرج، ويف ذلك يقول: شهدت عل

 عم وكنت عذااب " على املشركني * أسقيهم كأس حتف وغم أمحد أنه * رسول من هللا ابرئ النسم فلو مد عمري إىل عمره * لكنت وزيرا " له وابن 

(P.s. – This is not a Hadeeth)105 

قال  ك: أيب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد عن الوليد بن صبيح، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن تبع - 6
 ا النيب، فأما أان فلو أدركته خلدمته وخرجت معه.ها هنا حىت خيرج هذ لالوس واخلزرج. كونوا

                                                           
104 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 4 
105 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 5 
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My father, from Ali, from his father, from Ibn Abu Umeyr, from Ibrahim Bin Abdul Hameed, from Al Waleed Bin 
Sabeeh,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Tubba said to the (tribes of) Al Aws and Al Khazraj, ‘Be 
over here until this Prophetsaww comes out, and as for I, if I were to come across himsaww, I 
would serve himsaww and go out with himsaww’’.106 

(The following is from Ikrimah (Non-Shia source) 

عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكر ، عن زكراي بن حيىي، عن عكرمة  ك: أمحد بن حممد بن احلسني البزاز، عن حممد بن يعقوب االصم، - 7
 قال: مسعت ابن عباس يقول: ال يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلما ".

(P.s. – This is not a Hadeeth)107 

يه السالم قال: بينا رسول هللا صلى هللا ك: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن العالء، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عل - 8
 ا: وفد من بكر بنعليه واله ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة إذ أقبل إليه وفد فسلموا عليه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: من القوم ؟ قالو 

 وائل

My father, from Sa’ad, from Ibn Isa, from Ibn Mahboub, from al A’ala, from Muhammad Bin Muslim,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘One day, while Rasool-Allahsaww was in the courtyard of the 
Kabah, on the when Makkah was conquered, when a group came to himsaww and greeted 
himsaww. Rasool-Allahsaww said: ‘Who is the group?’ They said, ‘A delegation of Bakr Bin Wail’.  

ليه واله: قال: فهل عندكم علم من خرب قس بن ساعدة االايدي ؟ قالوا: نعم اي رسول هللا، قال: فما فعل ؟ قالوا: مات، فقال رسول هللا صلى هللا ع
هلل رب املوت، ورب احلياة، كل نفس ذائقة املوت، كأين أنظر إىل قس بن ساعدة االايدي وهو بسوق عكاظ على مجل له أمحر، وهو خيطب احلمد 

 الناس ويقول: اجتمعوا أيها الناس

Hesaww said: ‘Is there with you from the news of Qays Bin Sa’ada Al Ayadi?’ They said, ‘Yes, O 
Rasool-Allahsaww!’ Hesaww said: ‘So what happened to him?’ They said, ‘Died’. Rasool-
Allahsaww said: ‘The Praise is for Allahazwj, Lordazwj of the death and Lordazwj of the life. Every 
soul shall taste the death. It is as if Isaww am looking at Qays Bin Sa’ada Al Ayadi and he is at 
the market of Akaz upon a red came of his, and he is notifying the people and is saying, 
‘Gather, O people!’  

تم فاستمعوا، فإذا امسعتم فعوا، فإذا وعيتم فاحفظوا، فإذا حفظتم فاصدقوا، أال إن من عاش مات، ومن مات فات، فإذا اجتمعتم فأنصتوا، فإذا أنص
 ومن فات فليس آبت، إن يف السماء خربا "، ويف االرض عربا "، سقف مرفوع، ومهاد موضوع، وجنوم متور، وليل يدور، وحبار ماء ال تغور

So, when you gather, then listen, and when you are listening them listen intently, and when 
you are listening intently then retain, and when you retain then preserve, and when you 
preserve and ratify. Indeed! The one who lives, dies, and one who dies is lost, and the one 
who is lost won’t be coming. In the sky there is news, and in the earth there is a lesson. A 

                                                           
106 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 6 
107 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 7 
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raised roof, and a placed cradle, and surging stars, and circling nights, and un-sinking water 
of the oceans.  

بون فال يرجعون ؟ أرضوا ابملقام فأقاموا، أم تركوا فناموا ؟ حيلف قس ميينا حيلف قس ما هذا بلعب ، وإن من وراء هذا لعجبا "، ما يل أرى الناس يذه 
 " غري كاذبة إن هلل دينا " هو خري من الدين الذي أنتم عليه، 

Qays swear, this is not in vain and that from behind this is a wonder. What is the matter I 
see the people going and they are not returning? Are they please with the place so they are 
saying, or are they neglecting, so they are sleeping? Qays swears on oath without falsity. 
Religion is for Allahazwj! It is better than the religion which you all are upon’. 

 هللا عليه واله: رحم هللا قسا " حيشر يوم القيامة امة واحدة،مث قال رسول هللا صلى 

Then Rasool-Allahsaww said: ‘May Allahazwj have Mercy on Qays. He will be Gathered on the 
Day of Qiyamah as a community, alone’.  

يف االولني الذاهبني من القرون لنا بصائر * ملا رأيت مواردا " للموت ليس مث قال: هل فيكم أحد حيسن من شعره شيئا " ؟ فقال بعضهم: مسعته يقول: 
ئر وبلغ من هلا مصادر ورأيت قومي حنوها ميضي االكابر واالصاغر * ال يرجع املاضي إيل وال من الباقني غابر أيقنت أين ال حمالة حيث صار القوم صا

 له كان يسأل من يقدم عليه من إايد  عن حكمته ويصغى إليها.حكمة قس بن ساعدة ومعرفته أن النيب صلى هللا عليه وا

Then hesaww said: ‘Is there anyone among you who is good from saying anything of his 
poem?’ One of them said, ‘I heard him saying, ‘Among the former ones, the ones gone, from 
the generation, there are insights for us; When I saw the circulation of the death, there 
wasn’t any renewing for it, and I saw my people around it passing away, the old ones and 
young ones; the past will not return to me, nor is there any past ones who remain. There is 
no doubt the people have become pivots, and the wisdom of Qays Bin Sa’ada and his 
understanding reached, that the Prophetsaww would be asked by the one who proceeds to 
himsaww from (the clan of) Iyad about his wisdom, and they will listen to it’’.108 

عن عبد هللا بن حممد، عن جعفر بن حممد، عن حممد بن حسان،  عن أسد بن إبراهيم السلمي، عن حممد بن أمحد بن موسى، كنز الكراجكى:  - 9
 عن حممد بن احلجاج ، عن جمالد، عن الشعيب، عن ابن عباس مثله إىل قوله: حيث صار القوم صائر. بيان: مار الشئ ميور مورا ": حترك وجاء

 وذهب.

(P.s. – This is not a Hadeeth)109 

ك: احلسن بن عبد هللا، عن احلسني بن احلسن بن علي بن إمساعيل، عن حممد بن زكراي، عن عبد هللا بن الضحاك، عن هشام، عن أبيه أن  - 10
يف جدث  وفدا " من إايد قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه واله فسأهلم عن حكم قس بن ساعدة فقالوا: قال قس شعرا ": اي انعي املوت واالموات

ها االن * عليهم من بقااي ترهبم  خرق دعهم فإن هلم يوما " يصاح هبم * كما ينبه من نوماته الصعق منهم عرات ومنهم يف ثياهبم * منها جديد ومن
وشقي،  ذواخللق  مطر ونبات وآابء وامهات، وذاهب وآت، وآايت يف أثر آايت، وأموات بعد أموات، وضوء وظالم، وليال وأايم، وفقري وغين، وسعيد

"، أما بعد  وحمسن ومسئ، أين االرابب الفعلة ؟ ليصلحن كل عامل عمله، كال بل هو هللا واحدا " ليس مبولود وال والد، أعاد وابدئ، وإليه املآب غدا
ليعودن ما بدا، ولئن ذهب  اي معشر إايد أين مثود وعاد ؟ وأين االابء واالجداد ؟ أين احلسن الذي مل يشكر، والقبيح الذي مل ينقم، كال ورب الكعبة

                                                           
108 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 8 
109 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 9 
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وهو قس بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إايد بن نزار، أول من آمن ابلبعث من أهل اجلاهلية، وأول من توكأ على عصا "،  ."يوما " ليعودن يوما
 ا يف خالل ما يعظ به الناس. ويقال: إنه عاش ست مأة سنة، وكان يعرف النيب ابمسه ونسبه، ويبشر الناس خبروجه وكان يستعمل التقية، وأيمر هب

(P.s. – This is not a Hadeeth)110 

ك: ماجيلويه، عن عمه، عن الكويف، عن علي بن حكيم، عن عمرو بن بكار العبسي، عن حممد بن السائب، عن أىب صاحل، عن ابن عباس،  - 11
اق البصري، عن علي بن حرب، عن أمحد بن عثمان بن وعن حممد بن علي بن حامت الربمكي، ، عن حممد بن أمحد بن أزهر، عن حممد بن إسح

حكيم، عن عمرو بن بكري، عن أمحد بن القاسم، عن حممد بن السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال: ملا ظفر سيف بن ذي يزن ابحلبشة 
دحه، وتذكر ما كان من بالئه  وطلبه بثار قومه، فأاته وذلك بعد مولد النيب صلى هللا عليه واله بسنتني أاته وفد العرب وأشرافها وشعراءها لتهنئه ومت

وفد من قريش ومعهم عبد املطلب بن هاشم وامية بن عبد مشس، وعبد هللا بن جذعان، وأسد بن خويلد بن عبد العزى ، ووهب بن عبد مناف يف 
، وهو الذي يقول فيه امية بن أيب الصلت: اشرب هنيئا " صنعاء فاستأذنوا، فإذا هو يف رأس قصر يقال له: غمدان اانس من وجوه قريش، فقدموا عليه

ب منه فاستأذنه عليك التاج مرتفقا "  * يف رأس غمدان دارا " منك حمالال  فدخل عليه االذن فأخربه مبكاهنم فأذن هلم، فلما دخلوا عليه دان عبد املطل
قال: فقال عبد املطلب: إن هللا أحلك أيها امللك حمال رفيعا " صعبا " منيعا "  يف الكالم، فقال له: إن كنت ممن يتكلم بني يدي امللوك فقد أذان لك.

ملك شاخما " ابذخا "، وأنبتك منبتا " طابت ارومته، وعذبت جرثومته ، وثبت أصله، وبسق فرعه، يف أكرم موطن، وأطيب معدن، فأنت أبيت اللعن 
رب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خري العرب، وربيعها الذي ختصب به، وأنت أيها امللك رأس الع

سلف، وأنت لنا منهم خري خلف، فلن خيمل من أنت سلفه ، ولن يهلك من أنت خلفه، حنن أيها امللك أهل حرم هللا وسدنة بيته، أشخصنا إليك 
لتهنئة، ال وفد املرزئة، قال: وأيهم أنت أيها املتكلم ؟ قال: أان عبد املطلب بن هاشم، قال: الذي أهبجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا، فنحن وفد ا

سهال "، وملكا ورحبال،  " ابن اختنا ؟ قال: نعم، قال: ادن  فأدانه، مث أقبل على القوم وعليه فقال: مرحبا " وأهال "، وانقة " ورحال "، ومستناخا
التكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، وأنتم  أهل الليل، وأهل النهار، ولكم الكرامة ما أقمتم، واحلباء  إذا ظعنتم، يعطى عطاء جزال، قد مسع امللك مق

بد املطلب فأدىن جملسه قال: مث اهنضوا إىل دار الضيافة والوفود فأقاموا شهرا " ال يصلون إليه، وال أيذن هلم ابالنصراف، مث انتبه هلم انتباهة فأرسل إىل ع
ة  فليكن وأخاله ، مث قال: أاي عبد املطلب  إين مفوض إليك من سر علمي أمرا " لو كان  غريك مل أبح له به، ولكين رأيتك معدنه فأطلعك عليه طلع

دون غريان خربا "   عندك مطواي " حىت أيذن هللا فيه، فإن هللا ابلغ أمره، إين أجد يف الكتاب املكنون والعلم املخزون الذي اخرتانه النفسنا وأخربانه
من سر عظيما "، وخطرا " جسيما "، فيه شرف احلياة، وفضيلة الوفاة، للناس عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة، فقال عبد املطلب: مثلك أيها امللك 

لكم به الزعامة  إىل يوم القيامة، فقال وبر ، فما هو فداك أهل الوبر زمرا " بعد زمر ؟ فقال: إذا ولد بتهامة، غالم بني كتفيه شامة، كانت له االمامة، و 
لسألته من أسراره ما أزداد به سرورا " ، فقال ابن ذي  له عبد املطلب: أبيت اللعن لقد ابت  خبري ما آب مبثله وافد، ولوال هيبة امللك وإجالله وإعظامه

ويكفله جده وعمه، وقد ولداه سرارا "  وهللا ابعثه جهارا "، وجاعل له منا يزن: هذا حينه الذي يولد فيه، أو قد ولد فيه، امسه حممد، ميوت أبوه وامه، 
بد الرمحن، أنصارا "، يعز هبم أوليائه، ويذل هبم أعدائه، يضرب هبم الناس عن عرض،  ويستفتح هبم كرائم االرض، يكسر االواثن، وخيمد النريان، ويع

ويفعله، وينهى عن املنكر ويبطله، فقال عبد املطلب: أيها امللك عز جدك ، وعال كعبك،  ويزجر  الشيطان، قوله فصل، وحكمه عدل، أيمر ابملعروف
ودام ملكك، وطال عمرك، فهل امللك ساري إبفصاح فقد أوضح يل بعض االيضاح ؟ فقال ابن ذى يزن: والبيت ذي احلجب، والعالمات على 

ساجدا "، فقال له: ارفع رأسك، ثلج صدرك، وعال أمرك، فهل أحسست شيئا " مما البيتإنك اي عبد املطلب جلده غري كذب، قال: فخر عبد املطلب 
"، مات ذكرته لك، فقال: كان يل ابن وكنت به معجبا "، وعليه رفيقا ، فزوجته كرمية من كرائم قومي: آمنة بنت وهب، فجاءت بغالم فسميته حممدا 

قلت لك كما قلتفاحتفظ اببنك، واحذر عليه اليهود، فإهنم له أعداء، ولن جيعل هللا هلم عليه وكفلته أان وعمه ، فقال ابن ذي يزن: إن الذي  أبوه وأمه
ون له سبيال، واطو ما ذكرت لك دون هؤالء الرهط الذين معك فإين لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن تكون له الرائسة  فيطلبون له الغوائل، وينصب

علمي أبن املوت جمتاحي قبل مبعثه لسرت خبيلي ورجلي حىت صرت بيثرب دار ملكه نصرة له، لكين أجد يف احلبائل، وهم فاعلون أو أبنائهم ، ولوال 
ليه الكتاب الناطق والعلم السابق  أن يثرب دار ملكه، وهبا استحكام أمره، وأهل نصرته، وموضع قربه، ولوال أين أخاف فيه العاهات، وأحذر ع

يف هذا الوقت، والوطأت أسنان العرب عقبه، ولكين صارف إليك عن ذلك غري تقصري  مين مبن معك، قال: العاهات العلنت على حداثة سنه أمره 
عنربا مث أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد، وعشر إماء، وحلتني من الربود، ومأة من االبل، ومخسة أرطال ذهب، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوة 

لك، وقال: إذا حال احلول فأتين، فمات ابن ذي يزن قبل أن حيول احلول، قال: وكان عبد املطلب كثريا " ما "، وأمر لعبد املطلب بعشرة أضعاف ذ
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وشرفه،  خرهيقول: اي معشر قريش ال يغبطين رجل منكم جبزيل عطاء امللك وإن كثر فإنه إىل نفاد، ولكن يغبطين  مبا يبقى يل ولعقيب من بعدي ذكره وف
ل: ستعلمن نبأ ما أقول ولو بعد حني، ويف ذلك يقول امية بن عبد مشس يذكر مسريهم إىل ابن ذي يزن: جلبنا الضح حتمله فإذا قيل: مىت ذلك ؟ قا

وتزجى من املطااي * على أكوار أمجال ونوق مغلغلة مرافقها  تعاىل * إىل صنعاء من فج عميق تؤم بنا ابن ذي يزن وهتدى * ذوات بطوهنا أم الطريق 
* مواصلة الوميض إىل بروق فلما وافقت صنعاء صارت  * بدار امللك واحلسب العريق إىل ملك يدر لنا العطااي * حبسن بشاشة الوجه خمائله بروقا 

  الطليق

(P.s. – This is not a Hadeeth)111 

 ي يف كتاب دالئل النبوة من طريقني.عم: عن أيب صاحل، عن ابن عباس مثله، مث قال: روى هذا احلديث الشيخ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهق - 12

(P.s. – This is not a Hadeeth)112 

كنز الكراجكى: عن احلسني بن عبيدهللا الواسطي، عن التلعكربي، عن حممد بن مهام وأمحد بن هوذه، عن احلسني بن حممد بن مجهور، عن   - 13
  أبيه، عن علي بن حرب مثله.

(P.s. – This is not a Hadeeth)113 

 ك: القطان وابن موسى وحممد بن أمحد الشيباين مجيعا "، عن ابن زكراي القطان، عن حممد بن إمساعيل، عن عبد هللا بن حممد، عن أبيه، عن - 14
ة اهليثم، عن حممد بن السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد املطلب، عن أيب طالب قال: خرجت إىل الشام اتجرا " سن

حمد ؟ ن من مولد رسول هللا صلى هللا عليه واله، وكان يف أشد ما يكون من احلر فلما أمجعت على السري قال يل رجال قومي: ما تريد أن تفعل مبمثا
 وعلى من ختلفه ؟

Al Qatan and Ibn Musa and Muhammad Bin Ahmad al Shaybani altogether, from Ibn Zakariya Al Qatan, from 
Muhammad Bin Ismail, from Abdullah Bin Muhammad, form his father, from Al Haysam, from Muhammad bin 
Al Saib, from Abu Salih, from Ibn Abbas,  

‘From his father Al Abbas son of Abdul Muttalibasws, from Abu Talibasws having said: ‘Iasws 
(wanted to) go out to Syria as a trader in the eight year from the coming to the world of 
Rasool-Allahsaww, and I was in the severest of what could be from the heat. When I 
determined upon the travelling, two men from myas people said to meas, ‘What do youas 
intend to do with Muhammadsaww? And upon whom are youas leaving himsaww behind?’ 

ال يفارقين حيث توجهت أبدا "، وإين ال مثل هذا خترجه معك ؟ فقلت: وهللا  فقلت: ال اريد أن اخلفه على أحد، يكون معي، فقيل: صغري يف حر
 وطئ له الرحل،

Ias said: ‘Ias do not intend to leave himsaww behind. Hesaww will be with meas’. He said, ‘A 
young one in the heat like this, youas will be taking himsaww with youas?’ Ias said: ‘By Allahazwj! 
Hesaww will not be separated from meas wherever Ias head to, ever, and Ias will not slow down 
hissaww departure’.  

                                                           
111 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 11 
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إذا اشتد  فذهبت فحشوت له حشية زكتأ وكنا ركباان " كثريا " ، فكان وهللا البعري الذي عليه حممد أمامي ال يفارقين وكان يسبق الركب كلهم، وكان
 ضاء مثل قطعة ثلج فتسلم عليه وتقف على رأسه وال تفارقه، وكانت رمبا أمطرت علينا السحابة أبنواع الفواكه وهي تسري معنا،احلر جاءت سحابة بي

So, Ias went and gathered some straw for himas as a mat and weas rode a lot. By Allahazwj! The 
came upon which was Muhammadsaww was in front of meas, not separating from meas and 
was preceding the riders, all of them; and whenever the heat was severe, a white cloud 
came, like a piece of snow, and submitted to himsaww and paused over hissaww had and did 
not separate from himsaww, and at times the cloud would drop a variety of fruits upon us, 
and it travelled with us. 

كل خصب وضاق املاء بنا يف طريقنا حىت كنا ال نصيب قربة إال بدينارين، وكنا حيث ما نزلنا متتلي احلياض، ويكثر املاء وختضر االرض، فكنا يف  
 ت مجاهلم فمشى إليها رسول هللا ومسح عليها فسارتوطيب من اخلري، وكان فينا  قوم قد وقف

And the water depleted with us in our road to the extent that we could not share a canteen 
except with two Dinars, and we came to be where we had not descended, the fountains 
were full, and the water was abundant and the land was green, so we were in all fertility 
and freshness from the good. And there was a group among us whose came had come to a 
halt. So Rasool-Allahsaww walked over to it and wiped hissaww hand upon it, and it travelled.  

إذا حنن بصومعة قد أقبلت متشي كما متشي الدابة السريعة حىت إذا قربت منا وقفت، فإذا فيها راهب وكانت السحابة ال تفارق فلما قربنا من بصرى 
 لى هللا عليه والهرسول هللا صلى هللا عليه واله ساعة واحدة، وكان الراهب ال يكلم الناس، وال يدري ما الركب، وما فيه من التجار فلما نظر إىل النيب ص

 عرفه، فسمعته يقول: إن كان أحد فأنت أنت،

When we were near to Basra when we were when we were by a monastery. There was a 
monk in it who came walking quickly like what the animals walk, until when he was closer 
from us, he stopped, and the cloud did not separate from Rasool-Allahsaww even for one 
moment, and the monk neither spoke to the people nor did he know what the riders were 
nor what was in it from the merchandise. When he looked at the Prophetsaww, and Ias heard 
him saying, ‘If it was anyone, then it is yousaww, yousaww’.  

ليه واله اهتزت قال: فنزلنا حتت شجرة عظيمة قريبة من الراهب قليلة االغصان، ليس هلا محل، وكان الركب ينزل حتتها، فلما نزهلا رسول هللا صلى هللا ع
 للشتاء، فتعجب مجيع من معنا من ذلك،الشجرة، وألقت أغصاهنا على رسول هللا، ومحلت من ثالثة أنواع من الفاكهة: فاكهتان للصيف، وفاكهة 

Heas said: ‘So, we descended near to the monk, beneath a large tree with few leaves, not 
having any fruit for it, and the riders descended beneath it. But, when Rasool-Allahsaww came 
there, the tree blossomed and its branches shaded upon Rasool-Allahazwj, and it bore three 
types of fruit – two summer fruits and one winter fruit. So, the entirety of the ones who 
were with us were astounded from that.  

فاختذ طعاما " لرسول هللا بقدر ما يكفيه، مث جاء وقال: من يتوىل أمر هذا الغالم ؟ فقلت: أان، فقال، أي شئ تكون فلما رأى حبرياء  الراهب ذهب 
 فقال: أشهد أنه هو وإال فلست حبرياء، منه ؟ فقلت: أان عمه، فقال: اي هذا إن له أعماما "، فأي االعمام أنت ؟ فقلت أان أخو أبيه من أم واحدة،

When Baheera the monk saw (that), he went and took some food for Rasool-Allahsaww in a 
measurement of what would suffice himsaww, then he came and said, ‘Who is in charge of 
the affairs of this boy?’ Ias said: ‘Ias am’. He said, ‘Which thing (relationship) youas happen to 
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be from himas?’ Ias said: ‘Ias am hissaww uncle’. He said, ‘O youas! There are uncles for himsaww, 
so which of the uncles are youas?’ Ias said: ‘Ias am a brother of hissaww fatheras from one 
mother’. He said, ‘I testify that hesaww is himsaww, or else I am not Baheera’. 

ين رجل أحب أن مث قال: اي هذا أأتذن يل أن أقرب هذا الطعام منه ليأكله، فقلت له: قربه إليه ، فالتفت إىل النيب صلى هللا عليه واله فقلت له: اي ب
 ال آكل دون هؤالء، فقال حبرياء: يكرمك فكل، فقال: هو يل دون أصحايب ؟ فقال حبرياء: نعم هو لك خاصة، فقال النيب صلى هللا عليه واله: فإين

 إنه مل يكن عندي أكثر من هذا،

Then he said, ‘O youas! Will youas allow me that I offer this food to himas for himsaww to eat 
it?’ Ias said: ‘Take it to himsaww, and Ias towards the Prophetsaww and said: ‘O myas sonsaww! A 
man would like to honour yousaww, so eat’. Hesaww said: ‘It is for mesaww besides mysaww 
companions?’ Baheera said, ‘Yes, it is for yousaww in particular’. The Prophetsaww said: ‘But 
Isaww shall not eat besides them’. Baheera said, ‘There does not happen to be with me any 
more than this’.  

كل واحد منا فقال: أفتأذن اي حبرياء أن أيكلوا معي ؟ فقال: نعم، فقال: بسم هللا ، فأكل و أكلنا معه، فو هللا لقد كنا مأة وسبعني رجال "، وأكل  
كثرة الرجال وقلة الطعام، ويف كل ساعة يقبل رأسه حىت شبع و جتشأ، وحبرياء قائم على رأس رسول هللا صلى هللا عليه واله يذب عنه، ويتعجب من  

 وايفوخه، ويقول: هو هو ورب املسيح، والناس ال يفقهون

Hesaww said: ‘Will you allow, O Baheera, that they should eat with mesaww?’ He said, ‘Yes’. 
Hesaww said: ‘In the Name of Allahazwj’, and ate, and we ate with himsaww. By Allahazwj! We 
were one hundred and seventy men, and each one of us ate until he was satiated and 
burped, and Baheera was standing by the head of Rasool-Allahsaww, in a protective manner, 
and he was astounded from the huge number of the men and scarcity of the food, and 
during every time he would kiss hissaww head and hissaww cheek and saying: ‘Hesaww! Hesaww, 
by the Lordazwj of the Messiah’, and the people were not understanding.   

فعل بنا هذا الرب، فقال حبرياء: وهللا إن يل لشأان " وشأان "، وإين الرى ماال فقال رجل من الركب: إن لك لشأان "، وقد كنا منر بك قبل اليوم فال ت
 ترون، وأعلم ما ال تعلمون، وإن حتت هذه الشجرة لغالما " لو كنتم تعلمون منه ما أعلم حلملتموه على أعناقكم حىت تردوه إىل وطنه،

A man from the riders said, ‘For you there is an importance, and we were passing by you 
before today but you did not do this righteousness with us’. Baheera said, ‘By Allahazwj! For 
me there is a significance and a significance, and I see what you are not seeing, and I know 
what you are not knowing, and there is a boy beneath this tree, if you were to know of 
himsaww what I know, you would have carried himsaww upon your necks until you return 
himsaww to hissaww homeland.  

رأيت رجاال " يف أيديهم مراوح الياقوت والزبرجد يروحونه، وهللا ما أكرمتكم إال له، ولقد رأيت وقد أقبل نور من أمامه ما بني السماء واالرض، ولقد 
ايبسة قليلة وآخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه، مث هذه السحابة ال تفارقه، وصومعيت مشت إليه كما متشي الدابة على رجلها، مث هذه الشجرة مل تزل 

 كهتان للصيف، وفاكهة للشتاء،االغصان وقد كثرت أغصاهنا واهتزت ومحلت ثالثة أنواع من الفواكه: فا 

By Allahazwj! I do not honour you all except for himsaww, and I have seen and a Noor had 
come from hissaww front what is between the sky and the earth, and I have seen men having 
fans of sapphire and aquamarine fanning himsaww, and others were sprinkling upon himsaww 
a variety of the fruits. Then this cloud does not separate from himsaww, and my ride walked 
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to him like the walking of the animal upon its feet, then this tree did not cease to be dry, 
being of few branches, and its branches have multiplied and it blossomed, and it bore three 
types of fruits – two of the summer and one fruit of the winter.  

فغارت يهم مث هذه احلياض اليت غارت وذهب ماءها أايم مترج بين اسرائيل بعد احلواريني حني وردوا عليهم، فوجدان يف كتاب مشعون الصفا أنه دعا عل
 وذهب ماءها، 

Then these fountains which had depleted and its water had gone since the days of 
desperation of the Children of Israel after the disciples when they passed by them, and we 
find in the book of Shamoun Al Safaas, heas had supplicated against them, so it dried up and 
its water had gone’. 

ني، ويف السماء مث قال: مىت ما رأيتم قد ظهر يف هذه احلياض املاء فاعلموا أنه الجل نيب خيرج يف أرض هتامة، مهاجره إىل املدينة، امسه يف قومه األم
 و هللا إنه هلو، أمحد، وهو من عرتة إمساعيل بن إبراهيم لصلبه، ف

Then he said, ‘When have you ever seen water to have appeared in this fountain? Know that 
it is due to a Prophetsaww to come out in the land of Tahama, emigrating to Al-Medina, 
hissaww name among hisas people would be Al-Ameen (The trustworthy), and in the sky it is 
‘Ahmad’, and hesaww would be from the family of Ismail Bin Ibrahimas of hisas lineage, so by 
Allahazwj hesaww is himsaww!’ 

عليه واله عند ذكر الالت والعزى، مث قال حبرياء: اي غالم أسألك عن ثالث خصال حبق الالت والعزى إال ما أخرب تنيها، فغضب رسول هللا صلى هللا 
 وقال: ال تسألين هبما، فو هللا ما أبغضت شيئا " كبغضهما، إهنما صنمان من حجارة لقومي،

Then Baheera said, ‘O boysaww! Can I ask yousaww about three qualities, by the right of Al-Laat 
and Al-Uzza (two idols) if yousaww could inform us?’ Rasool-Allahsaww got angered at the 
mention of Al-Laat and Al-Uzza, and said: ‘You will not ask mesaww (anything) by these two, 
for, by Allahazwj, Isaww am not angry at anything what Isaww am angry upon these two (idols). 
These are two idols of stone of mysaww people’.  

أسالك عن  فقال حبرياء: هذه واحدة، مث قال: فباهلل إال ما أخربتين، فقال: سل عما بدالك فإنك قد سألتين إبهلي وإهلك الذي ليس كمثله شئ، فقال:
 نومك ويقظتك، فأخربه عن نومه و يقظته واموره ومجيع شأنه، فوافق ذلك ما عند حبرياء ،

Baheera said, ‘This is one’. Then he said, ‘So, by Allahazwj, will yousaww inform me?’ Hesaww 
said: ‘Ask about whatever comes to you, for you have (now) asked by mysaww Godazwj, and 
your Godazwj Who, there isn’t anything like Himazwj’. He said, ‘I ask you about yoursaww sleep 
and yoursaww wakefulness’. So, hesaww informed him of hissaww sleep, and hissaww 
wakefulness, and hissaww matters and the entirety of hisas occupation, and (all) that was in 
accordance with what was with Baheera.  

اي بين ما اطيب رحيك ؟ اي أكثر النبيني أتباعا "، اي من هباء نور الدنيا من نوره، اي من بذكره تعمر املساجد،  فأكب عليه حبرياء يقبل رجليه ويقول: 
 كأنين بك قد قدت االجناد واخليل اجلياد، وتبعك العرب والعجم طوعا " وكرها "،

Baheera leapt up to himsaww kissing hissaww feet and saying, ‘O my sonsaww! How aromatic is 
yoursaww aroma? O one followed by a lot of Prophetsas! O one whose glory, the world 
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radiates by hissaww Noor! O one by whose Zikr the Masjids would be built! It is as if I am with 
yousaww and by yousaww are commandeered the armies, and the horses and the mares, and 
Arabs and the non-Arabs are following yousaww willingly and unwillingly.  

صرعه ؟ ! وكأنين ابلالت والعزي وقد كسرهتما، وقد صار البيت العتيق ال ميلكه غريك، تضع مفاتيحه حيث تريد، كم من بطل من قريش والعرب ت
 معك مفاتيح اجلنان والنريان، معك الذبح االكرب وهالك األصنام، أنت الذي ال تقوم الساعة حىت تدخل امللوك كلها يف دينك صاغرة قمئة،

And it is as if I am with Al-Laat and Al-Uzza and yousaww have broken these two and yousaww 
have come to the Ancient House (Kabah) and none owns it apart from yousaww, and yousaww 
have placed its keys wherever yousaww so want. How many of the false ones of Quraysh and 
the Arabs yousaww will cut down? With yousaww are the keys of the Gardens and the Fires. 
With yousaww is the great sacrifice and destruction of the idols. Yousaww are the one who, the 
Hour will not be established until all of the kingdoms enter into yoursaww Religion, belittled, 
humbled’. 

يديك ابلسيف ضرب الزند ابلزند، أنت سيد ولد آدم، وسيد املرسلني، وإمام فلم يزل يقبل يديه مرة ورجليه مرة ويقول: لئن أدركت زمانك الضربن بني 
 املتقني، وخامت النبيني، وهللا لقد ضحكت االرض يوم ولدت فهي ضاحكة إىل يوم القيامة فرحا " بك،

He did not cease to kiss hissaww hand at times and hissaww feet at times and saying, ‘If I were 
to come across yoursaww era, I shall strike with the sword in front of yousaww striking the 
shoulder with the shoulder. Yousaww are the chief of the children of Adamas, and chief of the 
Messengersas, and Imamsaww of the pious, and last of the Prophetsas.  By Allahazwj! The earth 
had laughed on the day yousaww were born and it is will be laughing until the Day of Qiyamah 
out of happiness with yousaww.  

 أنت بدعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى، أنت املقدس املطهر من أجناس اجلاهلية،وهللا لقد بكت البيع واالصنام، والشياطني فهي ابكية إىل يوم القيامة، 

By Allahazwj! They had cried, the temples and the diols and the Satansla, and these would be 
crying up to the Day of Qiyamah. Yousaww are with the call of Ibrahimas, and glad tidings of 
Isaas. Yousaww are the holy, the one cleansed from the filth of the ignorant ones’.  

ذا الغالم أن مث التفت إىل أيب طالب فقال: ما يكون هذا الغالم منك فإين أراك ال تفارقه ؟ فقال أبو طالب: هو أبين، فقال: ما هو ابنك وما ينبغي هل
 مه،يكون والده الذي ولده حيا " وال ا

Then he turned towards Abu Talibasws and said, ‘What has this boysaww become from youas, 
for I see that youas do not separate himsaww?’ Abu Talibasws said: ‘Hesaww is myas sonsaww’. He 
said, ‘Hesaww is not youras sonsaww, and it is not befitting for this boysaww, that hissaww fatheras 
should be the one who begot himsaww alive, and not hissaww motheras (either)’.  

ن فقال: إنه ابن أخي وقد مات أبوه وامه حاملة به، و ماتت امه وهو ابن ست سنني، فقال: صدقت هكذا هو، ولكين أرى لك أن ترده إىل بلده ع
نه ما بقي على ظهر االرض يهودي وال نصراين وال صاحب كتاب إال وقد علم بوالدة هذا الغالم، ولئن رأوه وعرفوا منه ما قد عرفت أان هذا الوجه، فإ

 منه ليبغنه شرا " ، وأكثر ذلك من اليهود،

Heasws said, ‘Hesaww is a son of myasws brotherasws, and hissaww fatherasws died while hissaww 
motherasws was excepting himsaww, and hissaww mother died while hesaww was a boy of six 
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years’. He said, ‘Yousaww speak the truth, that is how it is, but I view for youasws that youasws 
should return himsaww to hissaww city away from this direction, for there does not remain 
upon the surface of the earth, neither a Jew nor a Christian nor any one with a Book except 
and he has known of the birth of this boysaww; and if they were to see himsaww and recognise 
from himsaww what I have recognised from himsaww, they would seek evil with himsaww, and 
most of that would be from the Jews’. 

فقال أبو طالب: كال  فقال أبو طالب: ومل ذلك ؟ قال: النه كائن البن أخيك الرسالة والنبوة، وأيتيه الناموس االكرب الذي كان أييت موسى وعيسى،
 إن شاء هللا مل يكن هللا ليضيعه،

Abu Talibasws said: ‘And why is that so?’ He said, ‘Because there would be happening for the 
sonsaww of youras brotheras, the Message and the Prophet-hood, and would come with the 
great Laws which Musaas and Isaas had come with’. Abu Talibasws said: ‘Never! If Allahazwj so 
Desires, Allahazwj will not let himsaww be wasted’.  

الشام ما  مث خرجنا به إىل الشام فلما قربنا من الشام رأيت وهللا قصور الشامات كلها قد اهتزت، وعال منها نور أعظم من نور الشمس، فلما توسطت
رسول هللا صلى هللا عليه واله، وذهب اخلرب إىل مجيع الشامات حىت ما بقى فيها قدران أن جنوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إىل وجه 

 حرب وال راهب إال اجتمع عليه،

Then we went out with him to Syria. When were near to Syria, by Allahazwj Ias saw large 
castles, all of these to have been shaken, and light was rising from these greater than the 
light of the sun. When we were in the midst of Syria what we were able to crossing the 
markets of Syrian there was a large crowd of the people looking at the face of Rasool-
Allahsaww. And the news went to the entirety of Syrians until there did not remain any priest 
nor monk except he gathered to himsaww.  

يصرب حىت قام  فجاء حرب عظيم كان امسه نسطور فجلس مقابله ينظر إليه وال يكلمه بشئ، حىت فعل ذلك ثالثة أايم متوالية، فلما كانت الليلة الثالثة مل
 فقلت: اي راهب كأنك تريد منه شيئا " ؟إليه فدار خلفه كأنه يلتمس منه شيئا "، 

Then a great monk came, and his name was Nastour. He sat facing himsaww looking at 
himsaww and not speaking anything with himsaww, until he done that for three days 
consecutively. When it was the third night, he could no longer be patient until he stood up 
to himsaww and circled around himsaww as if he was looking for something. Ias said: ‘O monk! It 
is as if you want something from himsaww?’ 

فرتى أن أتمره أن يكشف يل عن ظهره النظر إليه ؟  :، مث قالقال: أجل إين اريد منه شيئا "، ما امسه ؟ قلت: حممد بن عبد هللا، فتغري وهللا لونه
  فكشف عن ظهره فلما رأى اخلامت أكب عليه يقبله ويبكي، 

He said, ‘Yes, I do want something from himsaww. What is hissaww name?’ Ias said: 
‘Muhammadsaww Bin Abdullahasws’. By Allahazwj, his complexion changed, then he said, ‘Can 
youas instruct himsaww to uncover for me from hissaww back for me to look at himsaww?’ So, 
heas uncovered from hissaww back. When he saw the seal (of Prophet-hood), he leapt to 
himsaww kissing himsaww and crying.  
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اسرع برد هذا الغالم إىل موضعه الذي ولد فيه، فإنك لو تدري كم عدو له يف أرضنا مل تكن ابلذي تقدمه معك، فلم يزل يتعاهده يف   مث قال: اي هذا
 كل يوم وحيمل إليه الطعام، 

Then he said, ‘O you! Hasten with returning this boysaww to hissaww place which hesaww has 
been born in, for if youas were to know how many enemies there are for himsaww in our land, 
youas will not be the one who proceeds himsaww with youas’. He did not cease to be 
hospitable with himsaww during every day and carrying the food to himsaww 

قميص خمافة فلما خرجنا منها أاته بقميص من عنده، فقال له: ترى أن تلبس هذا القميص لتذكرين به ؟ فلم يقبله، ورأيته كارها " لذلك، فأخذت أان ال
 أن يغتم، وقلت: أان البسه، وعجلت به حىت رددته إىل مكة، 

When we went out from it, he came to himsaww with a shirt from him and said to himsaww, 
‘Do yousaww see fit if yousaww could wear this shirt to remember me by it?’ But hesaww did not 
accept it, and saw it as abhorrent for that. So, Ias took the shirt fearing that he would be 
gloomy, and Ias said, ‘Ias shall wear it’, and Ias hastened with himsaww until Ias returned himsaww 
to Makkah.  

ن فاتكا " ماجنا " فو هللا ما بقي مبكة يومئذ امرأة وال كهل وال شاب وال صغري وال كبري إال استقبله  شوقا " إليه ما خال أبو جهل  لعنه هللا، فإنه كا
 قد مثل من السكر. 

By Allahazwj! There did not remain in those day any woman in Makkah, nor elderly, nor 
youth, neither small nor old except welcomed himsaww out of desire to himsaww, apart from 
Abu Jahlla, may Allahazwj Curse himla, for hela was a person who couldn’t care less, having 
being stupefied from the intoxicants’’.114 

بيه، ك: ابالسناد املتقدم عن عبد هللا بن حممد، عن أبيه، وعبد الرمحن بن حممد، عن حممد ابن عبد هللا بن أيب بكر بن عمرو بن هرمث ، عن أ - 15
وقد قطعك االقارب، ولو  لعرب بوترها،عن جده أن أاب طالب قال: ملا فارقه حبرياء بكى بكاء شديدا " وأخذ يقول: ابن آمنة كأين بك وقد رمتك ا

هجرك فيه، فال علموا لكنت هلم مبنزلة االوالد، مث التفت إيل وقال: أما أنت اي عم فارع فيه قرابتك املوصولة، واحفظ فيه وصية أبيك، فإن قريشا " ست
مسه يف السماوات البطل اهلاصر، والشجاع االقرع ، منه تبال فإين أعلم أنك ال تؤمن به ، ولكن، سيؤمن به ولد تلده، وسينصره نصرا " عزيزا "، ا

  الفرخان املستشهدان، وهو سيد العرب ورئيسها، وذو قرنيها، وهو يف الكتب أعرف من أصحاب عيسى عليه السالم، فقال أبو طالب: قد رأيت وهللا
 كل الذي وصفه حبرياء وأكثر.

(P.s. – This is not a Hadeeth)115 

حممد بن إسحاق بن يسار، وساق مثل هذا اخلرب مث قال: ويف ذلك يقول أبو طالب يف قصيدته الدالية أوردها حممد بن إسحق بن عم: أورد  - 16
ذارف * مثل يسار: إن ابن آمنة النيب حممدا " * عندي مبثل منازل االوالد ملا تعلق ابلزمام رمحته * والعيس قد قلصن ابالزواد فارفض من عيين دمع 

ية مفرد االفراد راعيت فيه قرابة موصولة * وحفظت فيه وصية االجداد وأمرته ابلسري بني عمومة * بيض الوجوه مصالت االجناد ساروا البعد طاجلمان 
معاشر  حربا " فأخربهم حديثا " صادقا " * عنه ورد معلومة * ولقد تباعد طية املراتد حىت إذا ما القوم بصرى عاينوا * القوا على شرف من املرصاد

  احلساد قوما " يهودا " قدرءوا ما قد رأى * ظل الغمام وعز ذي االكباد ساروا لقتل حممد فنهاهم * عنه وأجهد أحسن االجهاد

(P.s. – This is not a Hadeeth)116 

                                                           
114 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 14 
115 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 15 
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عليه واله أراد أبو طالب خيرج إىل ك: أيب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أابن بن عثمان يرفعه قال: ملا بلغ رسول هللا صلى هللا  - 17
امه  الشام يف عري قريش، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه واله وتشبث ابلزمام وقال: اي عم على من ختلفين ؟ ال على ام، وال على أب وقد كانت

 توفيت،

My father, from Ali, from his father, from Ibn Abu Umey, from Aban Bin Usman, raising it, said,  

‘When it reached Rasool-Allahsaww that Abu Talibasws intended to go out to Syrian among a 
caravan of Quraysh, Rasool-Allahsaww came and clung to the rein and said, ‘O uncleasws! Upon 
whom are youas leaving mesaww behind? Neither upon a mother nor upon a father’. And 
hissaww motheras had passed away.  

تسري على رأس رسول هللا الغمامة تظله من الشمس، فمروا يف طريقهم برجل يقال له: حبرياء،  فرق له أبو طالب ورمحه وأخرجه معه، وكانوا إذا ساروا
من صومعته، فأخذ لقريش طعاما " وبعث إليهم يسأهلم أن أيتوه فأتوه، وخلفوا رسول هللا صلى هللا عليه واله يف فلما رأى الغمامة تسري معهم نزل 

 الرحل،

Abu Talibasws consoled himas and had mercy on himsaww and took himsaww with himas, and 
whenever they travelled the cloud travelled over the head of Rasool-Allahsaww shading 
himsaww from the sun. In their road they passed by a man called Baheera. When he saw the 
cloud travelling with them, he descended from his animal and took some food for Quraysh, 
and sent a message to them asking them to come to him. So, they came to him and Rasool-
Allahsaww stayed behind among the luggage.  

ينبغي أن  فنظر حبرياء إىل الغمامة قائمة، فقال هلم: هل بقي منكم أحد مل أيتين ؟ فقالوا: ما بقي منا إال غالم حدث خلفناه يف الرحل، فقال: ال
 هللا صلى هللا عليه واله فلما أقبل أقبلت الغمامة،يتخلف عن طعامي أحد منكم، فبعثوا إىل رسول 

Baheera looked at the cloud having stopped, so he said to them, ‘Does there remain anyone 
who has not come to me?’ They said, ‘There does not remain from us except a young 
boysaww. We left himsaww behind among the luggage’. He said, ‘It is not befitting that anyone 
from you should be left behind from my meal’. They sent for Rasool-Allahsaww. When hesaww 
came, the cloud came.  

له حبرياء: هذا ابنك ؟ فقال أبو طالب: هذا ابن أخي، قال:  فلما نظر إليه حبرياء قال: من هذا الغالم ؟ قالوا: ابن هذا، وأشاروا إىل أيب طالب، فقال
 ما فعل ابوه ؟ قال: تويف وهو محل،

When Baheera looked at himsaww he said, ‘Who is this boy?’ They said, ‘Sonsaww of this oneas’, 
and gestured towards Abu Talibasws’. Baheera said to himas, ‘This is youras sonsaww?’ Abu 
Talibasws said, ‘This is a sonsaww of mysaww brotheras’. He said, ‘And what happened with 
hissaww fatheras?’ Heas said: ‘Passed away before hissaww (coming to the world)’.  

اليهود ما أعلم منه قتلوه، فإن هلذا شأان " من الشأن، هذا نيب هذه االمة، هذا فقال حبرياء اليب طالب: رد هذا الغالم يف بالده، فإنه إن علمت منه 
 نيب السيف.

                                                                                                                                                                                     
116 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 16 
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Baheera said to Abu Talibasws, ‘Return this boysaww to be in hissaww city, for it the Jews come 
to know from himsaww what I know of himsaww, they will kill himsaww, for there is an 
occupation for himsaww from the occupations. This is a Prophetsaww of this community. This is 
a Prophetsaww of the sword’’.117 

وحدثين اهليثم  ك: القطان وابن موسى والسناين مجيعا "، عن ابن زكراي القطان، عن حممد ابن إمساعيل، عن عبد هللا بن حممد، قال: حدثين أيب - 18
رج رسول بن عمر املزين، عن عمه، عن يعلى النسابة قال: خرج خالد بن أسيد بن أيب العاص وطليق ابن أيب سفيان بن امية جتارا " إىل الشام سنة خ

توسطنا سوق بصرى إذا حنن بقوم من  هللا صلى هللا عليه واله فيها، فكاان معه، وكاان حيكيان أهنما رأاي يف مسريه وركوبه مما يصنع الوحش والطري، فلما
يسة العظمى، الرهبان قد جاءوا متغريي االلوان، كأن على وجوهم الزعفران نرى منهم الرعد، فقالوا: جيب  أن أتتوا أكربان، فإنه هاهنا قريب يف الكن

د، فذهبنا معهم حىت دخلنا معهم الكنيسة العظيمة فقلنا: ما لنا ولكم ؟ فقالوا: ليس يضركم من هذا شئ، ولعلنا نكرمكم، وظنوا أن واحد منا حمم
إلينا مرة، ويف الكتاب مرة، فقال الصحابه: ما صنعتم شيئا  البنيان، فإذا " كبريهم قد توسطهم وحوله تالمذته، وقد نشر كتااب " يف يده ، فأخذ ينظر

من قريش، فقال: من أي قريش ؟ فقلنا: من بين عبد مشس، فقال لنا:  "، مل أتتوين ابلذي اريد، وهو اابن هاهنا، مث قال لنا: من أنتم ؟ قلنا: رهط
وه هلكت معكم غريكم ؟ فقلنا: نعم شاب من بين هاشم، نسميه يتيم بين عبد املطلب، فو هللا لقد خنر خنرة كاد أن يغشى عليه، مث وثب فقال: أوه أ

حوله مثانون رجال " من البطارقة والتالمذة، فقال لنا: فيخف عليكم أن ترونيه ؟ النصرانية واملسيح، مث قام واتكأ على صليب من صلبانه وهو مفكر و 
د ربح الكثري، فقلنا له: نعم، فجاء معنا، فإذا " حنن مبحمد، قائم يف سوق بصرى، وهللا لكأان مل نر وجهه إال يومئذ، كان هالال " يتالال من وجهه، ق

، فإذا " هو قد سبقنا فقال: هو قد عرفته واملسيح فدان منه، وقبل رأسه، وقال: أنت املقدس، مث أخذ واشرتى الكثري فأردان أن نقول للقني: هو هذا
لمون ما معه يسأله عن أشياء من عالماته فأخذ النيب صلى هللا عليه واله خيربه فسمعناه يقول: لئن أدركت زمانك العطني السيف حقه، مث قال لنا: أتع

ورجع راجعا  ق به حيي طويال "، ومن زاغ عنه مات موات " ال حيي بعده أبدا "، هو الذي معه الربح االعظم، مث قبل وجههمعه احلياة واملوت ؟ من تعل
."  

(P.s. – This is not a Hadeeth)118 

يه، وقيس بن سعد ك: القطان وابن موسى والسناين مجيعا "، عن ابن زكراي القطان، عن حممد بن إمساعيل، عن عبد هللا بن حممد، عن أب - 19
رسول هللا صلى هللا عليه واله إىل الشام عبد  الدئلي، عن عبد هللا بن حبري الفقعسي، عن بكر بن عبد هللا االشجعي، عن آابئه قالوا: خرج سنة خرج

راهب فقال هلما: من أنتما ؟ قاال: مناة بن كنانة، ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدى جتارا " إىل الشام، فلقامها أبو چاملويهب ال
 حنن جتار من أهل احلرم من قريش، فقال هلما: من أي قريش ؟ فاخرباه

Al Qatan and Ibn Musa and Al Sinany altogether, from Ibn Zakariya Al Qatan, from Muhammad Bin Ismail, from 
Abdullah Bin Muhammad, from his father, and Qays Bin Sa’ad Al Daily, from Abdullah Bin Baheer Al Faq’asy, 
from Bakr Bin Abdullah Al Ashjaie, from his forefathers who said,  

‘Abd Manah Al-Kanana went out in the year Rasool-Allahsaww went out to Syria, and Nowfal 
Bin Muawiya Bin Urwa Bin Sakhr Bin Numan Bin Udayy as traders to Syria, and Abu Al-
Muweyhib the monk met them and said to them, ‘Who are you two?’ They said, ‘We are 
traders from the people of the Sanctuary from Quraysh’. He said to them, ‘From which 
Quraysh?’ They informed him.  

 ما يف ، فقال هلما: هل قدم معكما من قريش غريكما ؟ قاال: نعم شاب مع بين هاشم امسه حممد، فقال أبو املويهب: إايه وهللا أردت، فقاال: وهللا
 حاجتك إليه ؟ قريش أمخل منه ذكرا "، إمنا يسمونه بيتيم قريش، وهو أجري المرأة منا يقال هلا: خدجية، فما
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He said to them, ‘Has anyone else from Quraysh proceeded with you, apart from you two?’ 
They said, ‘Yes, there is a youth with the Clan of Hashimasws, hissaww name is 
Muhammadsaww’. Abu Al-Muweyhib said, ‘By Allahazwj! Hesaww is the one I intended’. They 
said, ‘By Allahazwj! There is none from the Quraysh with a more majestic mention than 
himsaww. But rather, they are naming himsaww as ‘Orphan of Quraysh’, and hesaww is an 
employee of a woman from us called Khadeejaasws. So, what is your need to himsaww?’ 

ليه واله، فأخذ حيرك راسه ويقول: هو هو، فقال هلما: تدالين عليه، فقاال: تركناه يف سوق بصرى، فبيناهم يف الكالم إذ طلع رسول هللا صلى هللا ع
رى ما هو ورسول هللا صلى هللا عليه واله أيىب أن فقال: هو هذا، فخال به ساعة يناجيه و يكلمه، مث أخذ يقبل بني عينيه، وأخرج شيئا " من كمه ال ند

 يقبله،

He grabbed his moving head and said, ‘Himsaww! Himsaww!’ He said to them, ‘Will you point 
me to himsaww’. They said, ‘We left himsaww in the markets of Basra’. So, while they were in 
the speech when Rasool-Allahsaww emerged, and he said, ‘He is that one’. They left him 
alone with himsaww for a while, whispering to himsaww and speaking to himsaww, then he went 
on to kiss between hissaww eyes and brought something out from his sleeve, we don’t know 
what it was, and Rasool-Allahsaww refused to accept it. 

 بعوه،رأيتم ذلك فاتفلما فارقه قال لنا: تسمعان مين ؟ هذا وهللا نيب آخر الزمان، وهللا سيخرج إىل قريب يدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال هللا فإذا 

When he separated from himsaww, said to us, ‘Will you two listen from me? By Allahazwj! This 
is the Prophetsaww of the end of times. By Allahazwj! Heazwj will be coming out very soon 
calling the people to the testimony that there is no god except Allahazwj’. So, when you see 
that, follow himsaww’.  

من يؤمن به، نعرفه، وإان لنجد مث قال: هل ولد لعمه أيب طالب ولد يقال له: علي ؟ فقلنا: ال، فقال: إما أن يكون قد ولد، أو يولد يف سنته، هو أول 
 صفته عندان ابلوصية كما جند صفة حممد ابلنبوة،

Then he said, ‘Is there any son for hissaww uncleas Abu Talibasws, a son called ‘Ali’?’ We said, 
‘No’. He said, ‘But he either happens to have been born or will be born during hissaww year. 
Heasws will be the first one to believe in himsaww. We recognise himasws, and we tend to find 
hisasws ascription with us with the successor-ship just as we tend to find the ascription of 
Muhammadsaww with the Prophet-hood. 

ا وذو قرنيها، يعطي السيف حقه، امسه يف املال االعلى علي، وهو أعلى اخلالئق يوم القيامة بعد االنبياء ذكرا "، وتسميه وإنه سيد العرب ورابنيه
 أعرف بني أصحابه يف السماء من الشمس الطالعة. املالئكة البطل االزهر املفلح ال يتوجه إىل وجه إال أفلح وظفر، وهللا هو

And heasws is the chief of the Arabs and its spiritual ones and with its reins. Heasws will give 
the sword its right. Hisasws name in the Exalted Assembly is ‘Ali’, and heasws is the highest of 
the people to be mentioned on the Day of Qiyamah after the Prophetsas, as the shining 
successful hero. One will not face towards hisasws face except he would be successful and 
win. By Allahazwj! Heasws is more well-known among hisasws companions in the sky than the 
emerging sun’’.119 
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أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، عن يونس بن بكري، عن حممد بن ك: أمحد بن حممد بن احلسني، عن حممد بن يعقوب بن يوسف، عن  - 20
م، إسحاق بن بشار املدين قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل أمجع على اخلروج من مكة يضرب يف االرض، ويطلب احلنيفية دين إبراهيم عليه السال

به اخلطاب بن نفيل ، فخرج زيد إىل الشام يلتمس ويطلب يف أهل  وكانت امرأته صفية بنت احلضرمي كلما أبصرته قد هنض إىل اخلروج وأراده آذنت
ل فيها حىت الكتاب  دين إبراهيم عليه السالم ويسأل عنه، فلم يزل يف ذلك فيما يزعمون حىت أتى املوصل واجلزيرة كلها، مث أقبل حىت أتى الشام فجا

ة فيما يزعمون، فسأله عن احلنيفية دين إبراهيم عليه السالم فقال له الراهب: إنك لتسأل أتى راهبا " من أهل البلقاء فتبعه، كان ينتهي إليه علم النصراني
عن دين ما أنت بواجد من حيملك عليه اليوم، لقد درس علمه، وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أظلك خروج نيب يبعث أبرضك اليت خرجت منها 

ن هذا زمانه ، ولقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا " منهما، فخرج مسرعا " حني بدين إبراهيم احلنيفية، فعليك ببالدك فإنه مبعوث، ااب
رأي زيد ومل يفعل يف ذلك ما فعل  قال له الراهب ما قال يريد مكة حىت إذا كان أبرض خلم عدوا عليه فقتلوه، فقال ورقة بن نوفل وكان قد اتبع مثل

بن عمرو وإمنا * جتنبت تنورا " من النار حاميا بدينك راب " ليس رب كمثله * وتركك أواثن الطواغي كما هيا فبكاه ورقة وقال فيه: رشدت وأنعمت ا
  وقد تدرك االنسان رمحة ربه * ولو كان حتت االرض ستني واداي

(P.s. – This is not a Hadeeth)120 

 قب: عن حممد بن إسحاق مثله. - 21

From Muhammad Bin Is’haq – similar to it’.  

(P.s. – This is not a Hadeeth)121 

ي ك: هبذا االسناد عن حممد بن إسحاق بن بشار املدين، عن حممد بن جعفر بن االثري، وحممد بن عبد الرمحان بن عبد هللا بن احلصني التميم - 22
 له، إنه يبعث امة واحدة. أن عمر بن اخلطاب وسعيد بن زيد قاال: اي رسول هللا تستغفر لزيد  ؟ قال: نعم فاستغفروا

By this chain from Muhammad Bin Is’haq Bin Bashar Al Madany, from Muhammad Bin Ja’far Al Aseyr and 
Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Abdullah Bin Al Haseyn Al Tameemy that,  

‘Umar Bin Al-Khattab and Saeed Bin Zayd both said, ‘O Rasool-Allahsaww! Do yousaww seek 
Forgiveness for Zayd?’ Hesaww said: ‘Yes, and you should be seeking Forgiveness for him. He 
will be Resurrected as a community, alone’’.122 

جده سعيد بن زيد سأل رسول هللا صلى هللا عليه ك: ابالسناد املتقدم عن يونس بن بكري، عن املسعودي، عن نفيل بن هشام، عن أبيه أن  - 23
 هللا إن بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك ابمن بك ، فأستغفر له ؟ قال: نعم فاستغفر له،  واله عن أبيه زيد بن عمر، فقال: اي رسول

By the preceding chain from Yunus Bin Bakeyr, from Al Masoudyt, from Nufeyl Bin Hisham, from his father 
that,  

‘His grandfather Saeed Bin Zayd asked Rasool-Allahsaww about his father Zayd Bin Umar, and 
he said, ‘O Rasool-Allahsaww! Ibn Amro was as yousaww saw and as it has reached yousaww. So, 
if he were to come across to yousaww to believe in yousaww, will yousaww seek Forgiveness for 
him?’ Hesaww said: ‘Yes, Isaww shall seek Forgiveness for him’.  

 وقال: إنه جيئ يوم القيامة امة واحدة، وكان فيما ذكروا أنه يطلب الدين فمات وهو يف طلبه.
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And hesaww said: ‘He will be coming on the Day of Qiyamah as a community, alone’, and it 
was among what they mentioned that he sought the Religion and died while he was seeking 
it’’.123 

أابن بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ملا  ك: أيب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري والبزنطي معا "، عن أابن بن عثمان، عن - 24
ال له: اي  دعا رسول هللا صلى هللا عليه واله بكعب بن أسد ليضرب عنقه فاخرج وذلك يف غزوة بين قريظة نظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه واله فق

 كعب أما نفعك وصية ابن حواش احلرب املقبل من الشام ؟

My father, from Ali, from his father, from Ibn Abu Umeyr and Al Bazanty both together, from Aban Bin Usman, 
from Aban Bin Taghlub, from Ikrima (non-Shia), from Ibn Abbas who said,  

‘When Rasool-Allahsaww called for Ka’ab Bin Asaf to strike off his neck, he was brought, and 
that was during the military expedition of Banu Qureyza. Rasool-Allahsaww looked at him and 
said to him: ‘O Ka’ab! Did it not benefit you the bequest of Ibn Hawash the monk, the one 
returning from Syria? 

ال، فقال: )تركت اخلمر واخلمري، وجئت إىل البؤس والتمور لنيب يبعث، هذا أوان خروجه، يكون خمرجه مبكة، وهذه دار هجرته، وهو الضحوك القت
يبايل مبن القى، يبلغ سلطانه  جيتزئ ابلكسرة و التمريات، ويركب احلمار العاري، يف عينيه محرة، وبني كتفيه خامت النبوة، يضع سيفه على عاتقة، ال

 منقطع اخلف واحلافر(

He had said, ‘You will (be made to) leave the wine and the intoxicants and you will come to 
the misery and the violence to a Prophetsaww to be Sent. This is the time of hissaww advent. 
Hissaww advent will be at Makkah, and this is a house of hissaww emigration, and hesaww will be 
frequently of the fighting (battles).  

Hesaww will split the factions and the groups, and hesaww will ride the donkey bare (without) 
saddle. In hissaww is redness, and between hissaww shoulders is a seal of the Prophet-hood. 
Hesaww will place hissaww sword upon a shoulder (of Aliasws), nor caring who hesaww meets (in 
battle). Hissaww authority will reach unparalleled shoes (infantry) and the hooves (cavalry)’’. 

 قال كعب: قد كان ذلك اي حممد، ولوال أن اليهود تعريين أين جبنت عند القتل ابمنت بك وصدقتك، ولكين على دين اليهودية عليه أحي وعليه
 أموت، 

Ka’ab said, ‘That was so, O Muhammadsaww! And had it not been for the Jews faulting me 
that I was a coward in the battle, I would have believed in yousaww and ratified yousaww. But, I 
am upon the religion of the Jews. Upon it I have lived and upon it I shall die’.  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: قدموه واضربوا عنقه، فقدم وضربت عنقه.

Rasool-Allahsaww said: ‘Bring him forwards and strike off his neck!’ They forwarded him and 
struck off his neck’’.124 
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ص: ابالسناد إىل الصدوق إبسناده إىل ابن اورمة، عن عيسى بن العباس، عن حممد بن عبد الكرمي التفليسي، عن عبد املؤمن بن حممد رفعه  - 25
ىل جلت عظمته إىل عيسى عليه السالم: جد يف أمري وال ترتك، إين خلقتك من غري فحل آية قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه واله: أوحى هللا تعا

 وهي مع امك يف اجلنة طوىب ملن مسع كالمه، وأدرك زمانه، وشهد أايمه:  للعاملني، أخربهم آمنوا يب وبرسويل النيب االمي نسله من مباركة،

By the chain to Al Sadouq, by his chain to Ibn Awrama, from Isa Bin Al Abbas, from Muhammad Bin Abdul 
Kareem Al Tafleesy, from Abdul Momin Bin Muhammad, raising it, said,  

‘Rasool-Allahsaww said: ‘Allahazwj the Exalted, Majestic is Hisazwj Magnificence, Revealed to 
Isaas: “Strive in Myazwj Command and do not discontinue. Iazwj Created youas from without a 
male as a Sign for the worlds. Inform them to believe in Meazwj and in Myazwj Rasoolsaww, the 
Prophetsaww, the Ummy (Makkan), hissaww lineage being from a Blessed oneas, and sheas will 
be with youras motheras in the Paradise. Tooba is for one who listens to hissaww speech, and 
comes across hissaww era, and witnesses hissaww days!” 

 قال عيسى: اي رب وما طوىب ؟ قال: شجرة يف اجلنة حتتها عني، من شرب منها شربة مل يظمأ بعدها أبدا "، 

Isaas said: ‘O Lordazwj! And what is Tooba?’ Heazwj Said: “A tree in the Paradise. Beneath it is a 
spring, one who drinks a drink from it would not be thirsty after it, ever!” 

ىت يشرهبا ذلك النيب، وتلك اجلنة حمرمة على االمم حىت قال عيسى: اي رب اسقين منها شربة ؟ قال: كال اي عيسى، إن تلك العني حمرمة على االنبياء ح
 يدخلها امة ذلك النيب.

Isaas said: ‘O Lordazwj! Will Youazwj Quench meas a drink from it?’ Heazwj Said: “Never, O Isaas! 
That spring is Prohibited unto the Prophetsas until that Prophetsaww drinks from it, and that 
Paradise is Prohibited unto the communities until the community of that Prophetsaww enters 
it!”’.125 

لباب يف يج: فصل ونذكر هاهنا شيئا " مما يف الكتب املتقدمة من ذكر نبينا، و كيف بشرت االنبياء قبله أبلفاظهم، منها ألفاظ التوراة يف هذا ا - 26
ول منه: إن امللك نزل على إبراهيم فقال له: إنه يولد يف هذا العامل لك غالم امسه إسحاق فقال إبراهيم: ليت إمساعيل يعيش بني أيديك السفر اال

شر اثىن عخيدمنك، فقال هللا البراهيم: لك ذلك، قداستجيب يف إمساعيل وإين ابركه وآمنه  واعظمه مبا استجبت فيه، وتفسري هذا احلرف حممد، ويلد 
ارجعي عظيما "، واصريه المة كثرية. وقال يف التوراة: إن امللك نزل على هاجر ام إمساعيل وقد كانت خرجت مغاضبة لسارة وهي تبكي، فقال هلا: 

الحد واخدمي موالتك، واعلمي أنك تلدين غالما " يسمى إمساعيل، وهو يكون معظما " يف االمم، ويده على كل يد. ومل يكن ذلك المساعيل وال 
لغالم، وشدي من ولده غري نبينا. وقال يف التوراة: إن إبراهيم ملا أخرج إمساعيل وامه هاجر اصاهبما عطش، فنزل عليهما ملك وقال هلا: ال هتاوين اب

هدى، وال جيوز أن يديك به، فإين اريد أن اصريه المر عظيم. فإن قيل: هذا تبشري مبلك وليس فيه ذكر نبوة، قلنا: امللك ملكان: ملك كفر وملك 
وقال يف التوراة: أقبل من سيناء، وجتلى من ساعري، وظهر من جبل . يبشر هللا إبراهيم عليه السالم وهاجر بظهور الكفر يف ولدمها، و يصفه ابلعظم

برية فاران، فاران. فسيناء: جبل كلم هللا عليه موسى، وساعري هو اجلبل الذي ابلشام كان فيه عيسى، وجبل فاران مكة. ويف التوراة: إن إمساعيل سكن 
جاء منها أبنبيائه، وجمئ هللا إتيان دينه وأحكامه، فلقد ظهر دين هللا من مكة وهي  ونشأ فيها، وتعلم الرمي. فذكر هللا  مع طور سيناء وساعري اليت

ذكره بصراخ أصحابه فاران، فأمت هللا تعاىل هذه املواعيد البراهيم عليه السالم مبحمد صلى هللا عليه واله، فظهر دين هللا يف مكة ابحلج إليها، واستعلن 
ودية، ومل يكن موجودا " إال مبجئ حممد صلى هللا عليه واله وغريه من ولد إمساعيل عباد أصنام، فلم يظهر هللا هبم ابلتلبية على رؤوس اجلبال وبطون اال

ويسيل  تبجيله. ويدل على أتويلنا ما قال يف كتاب حيقوق: سيد جيئ من اليمن، يقدس  من جبل فاران، يغطي  السماء هباء "، وميال االرض نورا "،
و قيدار جد العرب ابن إمساعيل  -ينقر الطري مبوضع قدميه. وقال يف كتاب حزقيل النيب لبين إسرائيل: إين مؤيد بين قيدار ابملالئكة، املوت بني يديه، و 
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وأجعل الدين حتت أقدامهم فرييثونكم بدينهم، وليشمون أنفسكم ابحلمية والغضب، وال ترفعون أبصاركم وال تنظرون إليهم، و مجيع رضاي  -لصلبه 
ابملالئكة يف بدر واخلندق وحنني. وقال يف التوراة يف  نعونه بكم. وإن حممدا " اخرج إليهم مبن أطاعه من بين قيدار فيقتل مقاتليهم، وأيدهم هللايص

 بين إمساعيل نيب السفر اخلامس: إين اقيم لبين إسرائيل نبيا " من إخوهتم مثلك، وأجعل كالمي على فمه. وإخوة بين إسرائيل ولد إمساعيل، ومل يكن يف
قديس من مثل موسى، وال أتى بكتاب ككتاب موسى غري نبينا صلى هللا عليه واله. ومن قول حيقوق النيب ومن قول دانيال: جاء هللا  من اليمن، والت

خيله يف الرب والبحر. وقال   جبال فاران، فامتالت االرض من حتميد أمحد وتقديسه، وملك االرض هبيبته. وقال أيضا ": يضئ له نوره االرض، وحتمل
من خلقي،  أيضا: سننزع يف قبيك أغرافا "، وترتوي السهام أبمرك، اي حممد ارتواء ". وهذا إيضاح ابمسه وصفاته. ويف كتاب شعيا النيب: عبدي خرييت

ون العور، ويسمع اابذان الصم، وال مييل رضي نفسي أفيض عليه روحي، أو قال: أنزل فيظهر يف االمم عديل، ال يسمع صوته يف االسواق، يفتح العي
ه على  إىل اللهو، ركن املتواضعني، وهو نور هللا الذي ال يطفئ حىت تثبت يف االرض حجيت، وينقطع به العذر. وقال يف الفصل اخلامس: أثر سلطان

ور: سبحوا الرب تسبيحا " حديثا "، وليفرح إسرائيل خبالقه كتفه. يعين عالمة النبوة، وكان على كتفه خامت النبوة. وأعالمه يف الزبور: قال داود يف الزب
 ونبوءة صهيون، من أجل أن هللا اصطفى له امته، وأعطاه النصر، وسدد الصاحلني منهم ابلكرامة، يسبحونه على مضاجعهم، وأبيديهم سيوف ذات

ر: تقلد أيها اخليار السيف، فإن انموسك وشرائعك مقرونة هبيبة ميينك، ويف مرموز آخر من الزبو . شفرتني. لينتقم هللا تعاىل من االمم الذين ال يعبدونه
ة، وحممود وسهامك مشنونة ، واالمم جيرون حتتك. ويف مرموز آخر: إن هللا أظهر من صهيون إكليال " حممودا ". ضرب االكليل مثال " للرائسة واالمام

من البحر إىل البحر من لدن االهنار إىل مقطع االرض، وإنه ليخر أهل اخلزائن  بني يديه، هو حممد صلى هللا عليه واله. وذكر أيضا " يف صفته: وجيوز 
الناس أنه  أيتيه ملوك الفرس، وتسجد له وتدين له االمم ابلطاعة، ينقذ الضعيف، ويرق  ابملساكني. ويف مرموز آخر: اللهم ابعث جاعل السنة كي يعلم

املسيح بشر. ويف كتاب شعيا النيب: قيل يل: قم نظارا " فانظر ماذا ترى فخرب به، فقلت: أرى راكبني بشر. هذا إخبار عن حممد خيرب الناس أن 
رى مقبلني: أحدمها على محار، واابخر على مجل، يقول أحدمها لصاحبه: سقطت إببل وأصنامها. فكل أهل الكتاب يؤمن هبذه الكتب، وتنفرد النصا

ملسيح للحواريني: أان أذهب وسيأتيكم الفار قليط بروح احلق الذي ال يتكلم من قبل نفسه، إمنا هو كما يقال له، ابالجنيل، وأعالمه يف االجنيل: قال ا
جييئكم ما ويشهد علي وأنتم تشهدون، النكم معه من قبل الناس، وكل شئ أعده هللا لكم خيربكم به، ويف حكاية يوحنا عن املسيح قال: الفار قليط ال 

ابحلق، وخيربكم ابحلوادث والغيوب. وقال  وبخ العامل على اخلطيئة، وال يقول من تلقاء نفسه، ولكنه يكلمكم مما يسمع، وسيؤتيكم مل أذهب، فإذا جاء
إىل يف حكاية اخرى: الفار قليط روح احلق الذي يرسله ابمسي، هو يعلمكم كل شئ. وقال: إين سائل ريب أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم 

هو يعلمكم كل شئ. وقال يف حكاية اخرى: ابن البشر ذاهب، والفار قليط أييت بعده، حيييلكم االسرار، ويفسر لكم كل شئ، وهو يشهد يل  االبد، و 
قال املسيح و  كما شهدت له، فإين أجيئكم ابالمثال، وهو جييئكم ابلتأويل. ومن أعالمه يف االجنيل إنه ملا حبس حيي بن زكراي ليقتل بعث بتالميذه إىل
، وإن التوراة هلم: قولوا: أنت هو اابيت أو نتوقع غريك ؟ فأجابه املسيح وقال: احلق اليقني أقول لكم: إنه مل تقم النساء على أفضل  من حيي بن زكراي

فمن كانت له أذانن سامعتان وكتب االنبياء يتلو بعضها بعضا " ابلنبوة والوحي حىت جاء حيي، فأما اابن فإن شئتم فاقبلوا أن االليا متوقع أن أييت، 
السالم،  فليسمع. روي أنه كان فيه: إن أمحد متوقع فغريوا االسم وجعلوا إليا لقوله: )حيرفون الكلم عن مواضعه( وإليا هو علي بن ايب طالب عليه

، فإنه صاحب رايته، و كان اسم حممد وقيل: إمنا ذكر إليا الن عليا " قدام حممد صلى هللا عليه واله يف كل حرب ويف كل حال حىت يوم القيامة
مشفح حممد. ابلسراينية مشفحا "، ومشفح هو حممد ابلعربية، وإهنم يقولون: شفح الالها: إذا أرادوا أن يقولوا: احلمد هلل، وإذا كان الشفح احلمد ف

يبثون تسبيحه يف الرب والبحر، أيتون من املشرق  فإذاهم سراع أيتون،  ويف كتاب شعيا يف ذكر احلج: ستمتلي البادية فتصفر هلم من أقاصي االرض
وقال  كالصعيد كثرة. وقال شعيا: قال الرب: ها أانذا مؤسس بصهيون من بيت هللا حجرا "، ويف رواية: مكرمة "، فمن كان مؤمنا " فال يستعجلنا.

، رأيت صنما " ابرع اجلمال، قائما " بني يديك، رأسه من دانيال يف الرؤاي اليت رآها خبت نصر ملك اببل وعربها: أيها امللك رأيت رؤاي " هائلة
الذهب، وساعده من الفضة، وبطنه وفخذه حناس، وساقاه حديد، وبعض رجليه خزف، ورأيت حجرا " صك رجلي ذلك الصنم فدقهما دقا " شديدا 

الريح فلم يوجد له أثر، وصار ذلك احلجر الذي دق  "، فتفتت ذلك الصنم كله حديده وحناسه وفضته وذهبه، وصار رفاات " كدقاق البيدر، وعصفته
مملكة  الصنم جبال " عاليا " امتالت منه االرض، فهذه رؤايك، قال: نعم، مث عربها له فقال: إن الرأس الذي رأيت من الذهب مملكتك، فتقوم بعدك

لرابعة قوهتا قوة احلديد كما أن احلديد يدق كل شئ، وأما الرجل اخرى دونك، واململكة الثالثة الىت تشبه النحاس تتسلط على االرض كلها، واململكة ا
 الذي كان بعضها من حديد، وبعضها من خزف، فإن بعض تلك اململكة يكون عزا "، وبعضها ذال "، ويكون كلمة أهل اململكة متشتتة، ويقيم إله

ل وال يزول، وال يدع لغريه من االمم سلطاان "، ويقوم دهر الداهرين. فتأويل السماء يف تلك االايم ملكا " عظيما " دائما " أبداي "، ال يتغري وال يتبد
فيه انتقاص الرؤاي بعث حممد، متزقت اجلنود لنبوته، ومل ينتقض مملكة فارس الحد قبله، وكان ملكها أعز ملوك االرض وأشدها شوكة، وكان أول ما بدا 

كته وهلك فيه، مث هلك ابنه أردشري، مث ملك رجل ليس من أهل بيت امللك فقتلته بوران بنت  قتل شريوية بن أبرويز أابه، مث ظهر الطاعون يف ممل
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فقال: كسرى، مث ملك بعده رجل يقال له: كسرى ابن قباد ولد أبرض الرتك، مث ملكت بوران بنت كسرى، فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه واله ملكها 
لكت بنت اخرى لكسرى فسمت وماتت، مث ملك رجل مث قتل، فلما راى أهل فارس ما هم فيه من )لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة(، مث م

سنني، وبعث إىل الصني أبمواله، وخلف أخا " ابملدائن  االنتشار امر  ابن لكسرى يقال له: يزدجرد فملكوه عليهم، فأقام ابملدائن على االنتشار مثاين
دسية، وقتل هبا، فبلغ ذلك يزدجرد فهرب إىل سجستان وقتل هناك. وقال يف التوراة: أمحد عبدي املختار، الفظ لرستم فأتى لقتال املسلمني، ونزل ابلقا

، حيمدون وال غليظ وال صخاب يف االسواق، وال جيزئ ابلسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده مبكة، وهجرته طيبة، وملكه ابلشام، وامته احلامدون
حونه يف كل منزل، ويقومون على أطرافهم وهم رعاة الشمس، مودهتم يف جو السماء، صفهم يف الصالة وصفهم يف القتال هللا على كل جند ، ويسب

ة، أهلها سوآء، رهبان ابلليل، اسد ابلنهار، هلم دوي كدوي النحل، يصلون الصالة حيثما أدركهم الصالة. ومما أوحى هللا إىل آدم: أان هللا ذو بك
دي وأضيايف، أعمره أبهل السماء وأهل االرض، أيتونه أفواجا " شعثا " غربا، يعجون ابلتكبري والتلبية، فمن اعتمره ال يريد غريه فقد جرييت، وزوارها وف

واعده، ين له قزارين، وهو وفد يل، ونزل يب، وحق يل أن احتفه بكراميت، أجعل ذلك البيت ذكره وشرفه وجمده وسنائه لنيب من ولدك يقال له: إبراهيم، أب
له: حممد  وأجري على يديه عمارته، وأنبط له سقايته، واريه حله وحرمه، واعلمه مشاعره، مث يعمره االمم والقرون حىت ينتهي إىل نيب من ولدك يقال

 المسه، ومنع منه كما فعل وهو خامت النبيني، فأجعله من سكانه ووالته. ومن أعالمه امسه، إن هللا حفظ امسه حىت مل يسم ابمسه أحد قبله صيانة من هللا
فعل إببراهيم وإسحاق ويعقوب وصاحل وأنبياء كثرية منع من مسماهتم  قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا  بيحي بن زكراي، )مل جنعل له من قبل مسيا(، وكما

لى غدير فيه شجرات وقربه قائم لديراين، جاءوا، ويكون ذلك أحد أعالمهم. وعن سراقة بن جعشم  قال: خرجت رابع أربعة، فلما قدمنا الشام نزلنا ع
فلما  فأشرف علينا قال: من أنتم ؟ قلنا: قوم من مضر، قال: من أي املضرين ؟ قلنا: من خندف، قال: أما إنه سيبعث فيكم وشيكا نيب امسه حممد،

 صران إىل أهلنا ولد لكل رجل منا غالم فسماه حممدا "، وهذا ايضا " من أعالمه.

(P.s. – This is not a Hadeeth)126 

اتن يج: روي أن تبع بن حسان سار إىل يثرب وقتل من اليهود ثالمثائة ومخسني رجال " صربا "، وأراد خراهبا  فقام إليه رجل من اليهود له مأ - 27
رية، قال: ومل ؟ قال: النه خيرج ومخسون سنة، وقال: أيها امللك مثلك ال يقبل قول الزور، وال يقتل على الغضب، وإنك ال تستطيع أن خترب هذه الق

فكف تبع ومضى يريد مكة ومعه اليهود، وكسا البيت وأطعم الناس، وهو القائل:  -يعين البيت احلرام  -منها من ولد إمساعيل نيب يظهر من هذه البنية 
 م ويقال: هو تبع االصغر، وقيل: هو االوسط.شهدت على أمحد إنه * رسول من هللا ابرئ النسم فلو مد عمري إىل عمره * لكنت وزيرا " له وابن ع

(P.s. – This is not a Hadeeth)127 

فبينما هو غالم جيئ بني الصفا واملروة إذ  يج: روي عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: فنشأ رسول هللا صلى هللا عليه واله يف حجر ايب طالب - 28
 امسي حممد، قال: ابن من ؟ قال: ابن عبد هللا، قال: ابن من ؟ قال: ابن عبد املطلب، نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال: ما امسك ؟ قال:

It is reported from Abu Abdullahasws having said: ‘Rasool-Allahsaww grew up in the lap of Abu 
Talibasws. While hesaww was a boy, hesaww came to between Al-Safa and Al-Marwa when a 
man from the People of the Book looked at himsaww, and he said, ‘What is yoursaww name?’ 
Hesaww said: ‘Mysaww name is Muhammadsaww’. He said, ‘Son of who?’ Hesaww said: ‘Sonsaww of 
Abdullahasws’. He said, ‘Son of who?’ Hesaww said: ‘Son of Ibn Al-Muttalibasws’.  

قال: فهل  قال: فما اسم هذه ؟ وأشار إىل السماء، قال: السماء، قال: فما اسم هذه ؟ وأشار إىل االرض، قال: االرض، قال: فمن رهبما ؟ قال: هللا،
 هلما رب غريه ؟ قال: ال،

He said, ‘What is the name of this?’ And he gestured towards the sky. Hesaww said: ‘The sky’. 
He said, ‘What is the name of this?’ And he gestured towards the ground’. Hesaww said: ‘The 
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earth’. He said, ‘So, who is their Lordazwj?’ Hesaww said: ‘Allahazwj’. He said, ‘Is there any lord 
for these two apart from Himazwj?’ Hesaww said: ‘No’.  

رسول هللا مث إن أاب طالب خرج به معه إىل الشام يف جتارة قريش فلما انتهى به إىل بصرى وفيها راهب مل يكلم أهل مكة، إذا مروا به، ورأى عالمة 
ة عليه، والغمامة على رأسه صلى هللا عليه واله يف الركب، فإنه راى غمامة تظله يف مسريه، ونزل حتت شجرة قريبة من صومعته، فثنيت أغصان الشجر 

 حباهلا، فصنع هلم طعاما "، واجتمعوا إليه، وختلف النيب حممد،

Then Abu Talibasws went out with himsaww to Syria among traders of Quraysh. When heas 
ended up with himsaww to Basra, and therein was a monk who did not speak to the people of 
Makkah. When theyas passed by him. He saw the boy Rasool-Allahsaww among the riders, and 
he saw a cloud to have shaded himsaww during hissaww travel, and hesaww descended beneath 
a tree nearby his monastery, and the branches of the tree grew over himas, and the cloud 
was over himsaww in its state. He made some food for them and gathered them to him, but 
the Prophetsaww Muhammadsaww stayed behind.  

صيب، فاستحضره فلما حلظ إليه نظر  فلما نظر حبرياء الراهب إليهم ومل ير الصفة اليت يعرف قال:: فهل ختلف منكم أحد ؟ قالوا: ال والالت والعزى إال
 إىل أشياء من جسده قد كان يعرفها من صفته، فلما تفرقوا قال: اي غالم أختربين عن أشياء أسألك عنها ؟ قال: سل،

When Baheera the monk looked at them and did not see the elite whom he had recognised, 
said, ‘Is there anyone from you left behind?’ They said, ‘No, by Al-Laat and Al-Uzza (two 
idols), except for a child’. They presented himsaww. When he glanced a look at himas, to the 
things from hissaww body he recognised these from hissaww description. When they 
separated, he said, ‘O boy! Will yousaww inform me about things if I were to ask yousaww 
about these?’ Hesaww said: ‘Ask’. 

ألين ابلالت قال: أنشدك ابلالت والعزى إال أخربتين عما أسألك عنه، وإمنا أراد أن يعرف، النه مسعهم حيلفون هبما، فذكروا أن النيب قال له: ال تس
 مل أبغض بغضهما شيئا " قط، قال: فو هللا الخربتين عما أسألك عنه ؟والعزى، فإين وهللا 

He said, ‘I adjure yousaww by Al-Laat and Al-Uzza, will yousaww inform me about what I ask 
yousaww of’, and rather he intended to recognise, because he had named them swearing by 
the two (idols). The Prophetsaww said to him: ‘Do not ask mesaww by Al-Laat and Al-Uzza, for 
by Allahazwj, Isaww do not get angered to anything as Isaww am to these two, at all’. He said, 
‘Then, by Allahazwj, will yousaww inform me about what I ask yousaww of?’  

عن  جعل يسأله عن حاله يف نومه وهيئته يف اموره  فجعل رسول هللا صلى هللا عليه واله خيربه، فكان جيدها موافقة ملا عنده، فقال له: اكشفقال: ف
 ظهرك، فكشف عن ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على املوضع الذي جيده عنده،

Heasws said: ‘He went on to ask himsaww about hissaww state during hissaww sleep and hissaww 
wakefulness during hissaww affairs, and Rasool-Allahsaww went on to inform him. He found it 
in accordance to what was with him, so he said to himsaww, ‘Uncover from yoursaww back’. 
Hesaww uncovered from hissaww back, and he saw the seal of the Prophet-hood between 
hissaww shoulders upon the place in which he found to be with him.  

 أبو طالب: إنه فأخذه االفكل وهو الرعدة واهتز الديراين فقال: من أبو هذا الغالم ؟ قال أبو طالب: هو ابين، قال: ال وهللا ال يكون أبوه حيا "، قال
 هو ابن أخي، قال: فما فعل أبوه ؟ قال: مات وهو ابن شهرين
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And the trembling seized him, and it is the thunder, and the monastery shook. He said, 
‘Who is the fatheras of this boysaww?’ Abu Talibasws said: ‘Hesaww is myas sonsaww’. He said, ‘No, 
by Allahazwj! Hissaww fatheras cannot happen to be alive’. Abu Talibasws said: ‘Hesaww is a 
sonsaww of myas brotheras’. He said, ‘So what happened to hissaww fatheras?’ Heas said: ‘Heas 
passed away while hesaww was two months old’.  

 واحذر عليه اليهود، فو هللا لئن رأته وعرفوا منه الذي عرفته ليبغنه شرا "، فخرج أبو طالب فرده إىل مكة قال: صدقت، فارجع اببن أخيك إىل بالدك،

Heas said: ‘Youas speak the truth. Return with the sonsaww of youras brotheras to youras city, 
and be cautious of the Jews, for by Allahazwj, if they see himsaww and recognise from himsaww 
that which I have recognised, they will seek evil with himsaww’. Abu Talibasws went out and 
returned himsaww to Makkah’’.128 

ذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه، فلما يج: روى أن قريشا " أرسلت النضر بن احلارث وعلقمة بن أيب معيط بيثرب إىل اليهود، فقالوا هلما: إ -  29
التوراة، وجند  قدما سألوهم، فقالوا: صفوا لنا صفته، فوصفوه، قالوا: ومن تبعه ؟ قالوا: سفلتنا، فصاح حرب منهم مث قال: هذا النيب الذي جند نعته يف

 قومه أشد الناس عداوة له.

(P.s. – This is not a Hadeeth)129 

ذي يزن حني ظهر ابحلبشة وفد عليهم قريش، وفيهم عبد املطلب، فسأله عن حممد سرا "، فأخربه به، مث بعد مدة يج: روى أن سيف بن  - 30
 طويلة دخلوا عليه فسأهلم عنه ووصف هلم صفته فأقروا مجيعا " أن هذه الصفة يف حممد، فقال: هذا أوان مبعثه، ومستقره يثرب، وموته هبا.

(P.s. – This is not a Hadeeth)130 

عة يج: روى عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود، عن أبيه قال: إن هللا أمر نبيه أن يدخل الكنيسة ليدخل رجل اجلنة، فلما دخلها ومعه مجا - 31
 فإذا هو بيهود يقرؤون التوراة، وقد وصلوا إىل صفة النيب صلى هللا عليه واله، 

It is reported from Abu Ubeyda Bin Abdullah Bin Masoud, from his father who said,  

‘Allahazwj Commanded Hisazwj Prophetsaww to enter a synagogue in order to enter a man into 
the Paradise. When hesaww entered it and with himsaww was a group, there hesaww was with 
Jews reciting the Torah and they had arrive to the description of the Prophetsaww.  

لنيب صلى هللا فلما رأوه أمسكوا، ويف انحية الكنيسة رجل مريض، فقال النيب صلى هللا عليه واله: ما لكم أمسكتم ؟ فقال املريض: إهنم أتوا على صفة ا
 عليه واله فأمسكوا، 

When they saw himsaww, they withheld, and in a corner of the synagogue was a sick man. 
The Prophetsaww said: ‘What is the matter with you all withhold (recitation)?’ The sick one 
said, ‘They have come to the description of the Prophetsaww, so they withheld’.  

، وأنك مث جاء املريض جيثو حىت أخذ التوراة فقرءها حىت أتى على آخر صفة النيب وامته، فقال هذه صفتك وصفة امتك، وأان أشهد أن ال إله إال هللا
 رسول هللا، 

                                                           
128 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 28 
129 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 29 
130 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 30 
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Then the sick one came sitting upon his knees until he grabbed the Torah and read it out, 
until he came to the end of the description of the Prophetsaww and hissaww community. He 
said, ‘This is yoursaww description and description of yoursaww community, and I hereby 
testify that there is no god except Allahazwj and yousaww are a Rasoolsaww of Allahazwj’.  

 مات، فقال النيب صلى هللا عليه واله: ولوا أخاكم.مث 

Then he died, so the Prophetsaww said: ‘Pray Salat over your brother’’.131 

يج: روى عن بعضهم قال: حضرت سوق بصرى فإذا راهب يف صومعة يقول: سلوا أهل هذا املوسم هل فيكم أحد من أهل احلرم ؟ قالوا نعم،  - 32
 سلوه هل ظهر أمحد بن عبد املطلب ؟ فهذا هو الشهر الذي خيرج فيه، وهو آخر االنبياء، وخمرجه من احلرم، ومهاجرته إىل خنل وحرة وسباخ.فقالوا: 

 .قال الراوى: فلما رجعت إىل مكة قلت: هل هاهنا من حدث ؟ قالوا: أاتان حممد بن عبد هللا االمني

(P.s. – This is not a Hadeeth)132 

هما يج: روى عن زيد بن سالم أن جده أاب سالم حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه واله بينما هو يف البطحاء قبل النبوة فإذا هو برجلني علي - 33 
 ثياب سفر، فقاال: السالم عليك، فقال هلما النيب صلى هللا عليه واله: وعليكما السالم،

It is reported from Zayd Bin Salam that his grandfather narrated to him that,  

‘While Rasool-Allahsaww was in Al-Bat’ha before the Prophet-hood (declaration), there hesaww 
was with two men upon whom were travelling clothes. They said, ‘The greetings be upon 
yousaww’. The Prophetsaww said to them: ‘And the greetings be upon you both’.  

نذ ولدتين فقال أحدمها لصاحبه: ال إله إال هللا ما لقيت أحدا منذ ولدتين امي يرد السالم قبلك، وقال اابخر: سبحان هللا ما لقيت رجال " يسلم م
 امي،

One of them said to his companion, ‘There is no god except Allahazwj! I have not met anyone 
since my mother gave birth to me who returns the greeting, before yousaww’. And the other 
one said, ‘Glory be to Allahazwj! I have not met any man who greets since my mother gave 
birth to me’.  

 ما فيها أمحد وال حممد غريى، قال: من أهلها أنت ؟ قال: نعم من أهلها، وولدت فيها، فقال له الراكب: هل يف القرية رجل يدعى أمحد ؟ فقال:

The rider said to himsaww, ‘Is there any man in the town called ‘Ahmad’?’ Hesaww said: ‘There 
is no ‘Ahmad’ nor ‘Muhammad’ apart from mesaww’. He said, ‘Are yousaww from its 
inhabitants?’ Hesaww said: ‘Yes, Isaww am from its inhabitants, and was born in it’.  

، فضرب ذراع راحلته وأانخها، مث كشف عن كتف رسول هللا صلى هللا عليه واله حىت نظر إىل اخلامت الذى بني كتفيه، فقال: أشهد أنك رسول هللا
 وتبعث بضرب رقاب قومك، فهل من زاد تزودين ؟

He struck a forearm of his riding camel and knelt it. Then he uncovered from a shoulder of 
Rasool-Allahsaww until he looked at the seal, which was between hissaww shoulders. He said, ‘I 
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testify that yousaww are a Rasool-Allahsaww, and yousaww have been Sent with striking the 
necks of yoursaww people. Is there any provision yousaww can provide me with? 

 فأاته خببز ومتريات، فجعلهن يف ثوبه حىت أتى صاحبه، وقال: احلمد هلل الذى مل ميتين حىت محل يل نيب هللا الزاد يف ثوبه،

Hesaww gave him bread and dates, and made these to be in his cloth until his companion 
came and said, ‘The Praise is for Allahazwj Who did not Cause me to die until a Prophetsaww of 
Allahazwj loaded me with the provision in his clothes’. 

  يه واله: هل من حاجة سوى هذا ؟ قال: تدعو هللا أن يعرف بيين وبينك يوم القيامة، فدعا له، مث انطلق. مث قال النيب صلى هللا عل

Then the Prophetsaww said: ‘Is there any need besides this?’ He said, ‘Supplicate to Allahazwj 
for the recognition between me and yousaww on the Day of Qiyamah’. Hesaww supplicated for 
him, then he went’. 

 ويف كتب هللا املتقدمة: ملا خلق هللا آدم ونفخ فيه من روحه عطس، فقال له ربه: قل احلمد هلل، 

And in the preceding Books of Allahazwj: ‘When Allahazwj Created Adamas and Blew into himas 
from Hisazwj Spirit, heas sneezed, so hisas Lordazwj Said to himas: “Say: ‘The Praise is for 
Allahazwj’.  

له ربه: هذه  مث قال له ربه: يرمحك ربك ، ائت أولئك املال من املالئكة وقل هلم: السالم عليكم، فقالوا: وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته، مث قال
 حتيتك و حتية ذريتك.

Then hisas Lordazwj Said to himas: “May youras Lordazwj have Mercy on youas. Go to the 
assembly of the Angels and say to them: ‘The greetings be upon you all’. They said, ‘And 
upon youas be the greetings, and Mercy of Allahazwj and Hisazwj Blessings’. Then hisas Lordazwj 
Said to himas: ‘This is youras salutation and the salutation of youras offspring”’.133 

يج: روي أنه سئل ابن عباس: بلغنا أنك تذكر سطيحا " وتزعم أن هللا خلقه ومل خيلق من ولد آدم شيئا " يشبهه، قال: نعم، إن هللا خلق  - 34
من جرائد النخل، وكان حيمل على وضم، ويؤتى به حيث يشاء، ومل يكن فيه عظم وال عصب إال  شرائجسطيحا " الغساين حلما " على وضم، والوضم 

إىل مكة محل على  اجلمجمة والعنق، وكان يطوى من رجليه إىل ترقوته، كما يطوى الثوب، ومل يكن يتحرك منه شئ سوى لسانه، فلما أراد اخلروج
ش فقالوا: أتيناك لنزورك ملا بلغنا من علمك، فأخربان عما يكون يف زماننا، وما يكون من بعد، قال: اي وضمة فأيت به مكة، فخرج إليه أربعة من قري

اي سطيح  معشر العرب ال علم عندكم  وال فهم، وينشأ من عقبكم دهم، يطلبون أنواع العلم، يكسرون الصنم، ويقتلون العجم، ويطلبون املغنم، قالوا:
لبيت ذي االركان لينشان من عقبكم ولدان يوحدون الرمحان، ويرتكون عبادة الشيطان، قالوا: فمن نسل من يكونون من يكونون اولئك ؟ قال: و ا

راب " اولئك ؟ قال: أشرف االشراف من عبد مناف، قالوا: من أي بلدة خيرج ؟ قال: والباقي االبد ليخرجن من ذا البلد ، يهدي إىل الرشد، يعبد 
  انفرد.

(P.s. – This is not a Hadeeth)134 

يج: روي أن عبد املطلب قدم  اليمن فقال له حرب من أهل الزبور: أأتذن يل أن أنظر إىل بعضك ؟ قال: نعم إال إىل عورة، ففتح إحدى  - 35
ذلك ، قال: قلت: ال  منخريه فنظر فيه، مث نظر يف االخرى، فقال: أشهد أن يف إحدى يديك امللك، ويف االخرى النبوة، وإان جند يف بين زهرة فكيف
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ن أدري قال: هل من شاعة ؟ قلت: ما الشاعة ؟ قال: الزوجة، قال: فإذا رجعت فتزوج منهم، فرجع إىل مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف ب
 زهرة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)135 

ب سيف بن ذي يزن احلمريي، ملا ظهر على احلبشة، وفد عليه قريش يج: روي أن بعد مولد النيب صلى هللا عليه واله بسنتني أتت أشراف العر  - 36
 للتهنئة، وفيهم عبد املطلب، وقال: أيها امللك سلفك خري سلف، وأنت لنا خري خلف، قال: من أنت ؟ قال: عبد املطلب ابن هاشم،

It is reported that Prophetsaww was of two years old, the nobleman of the Arabs Sayf Bin Zi-
Yazan Al-Himeyri came. When he came to Ethiopia the Quraysh sent a delegation for the 
welcome, and among them was Abdul Muttalibasws and heas said: ‘O king! Your ancestors are 
the best of the ancestors, and you are the best of the replacements for us’. He said, Who are 
you?’ Heas said Abdul Muttalibasws Ibn Hashimasws’.  

 د ولد، امسه حممد، هللا ابعثه جهارا "، وجاعل له منا أنصارا "، قال: ابن اختنا، مث أدانه، وقال: إين مفض إليك خريا "  عظيما "، يولد نيب اوق

He said, ‘A son of our sister’. Then he drew himas closer and said, ‘I would like to transmit a 
great good (news) to youas. A Prophetsaww is to be born, or has been born, hissaww name is 
‘Muhammad’. Allahazwj will Despatch himsaww openly, and Make helpers to be for himsaww 
from us’.  

 فقال عبد املطلب: كان يل ابن زوجته كرمية فجائت بغالم مسيته حممدا "، 

Abdul Muttalibasws said: ‘There was a sonas for meas, hisas honourable wife came with a boy, 
sheas named himsaww as ‘Muhammad’’.  

 مث أمر لكل قرشي بنعمة، عظيمة، و لعبد املطلب أبضعافها عشرة، وهم يغبطونه هبا، فقال: لو علمتم بفخري وذكري لغبطتم به.

Then he ordered great gifts for every Quraysh, and for Abdul Muttalibasws with a multiple of 
ten, and they were joyful with these. Heas said: ‘If Ias were to let you know of myas pride and 
myas mention, you will be joyful with it’’.136 

ير، فأقاموا يل الضيافة ثالاث "، يج: روي أن جبري بن مطعم قال: كنت آذى  قريش مبحمد، فلما ظننت أهنم سيقتلونه خرجت حىت حلقت بد - 37
 أشهد ذلك، فلما رأوين ال أخرج قالوا: إن لك لشأان " ؟ قلت، إين من قرية إبراهيم ، وابن عمي يزعم أنه نيب، فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لئال

عد ما بني منكبيه، فقالوا: ال يقتلونه، وليقتلن من فأخرجوا إىل صورة، قلت: ما رأيت شيئا " أشبه بشئ من هذه الصورة مبحمد، كأنه طوله وجسمه، وب
السالم سال ربه أن يريد قتله، وإنه لنيب، وليظهرنه هللا، فلما قدمت مكة إذا هو خرج إىل املدينة، وسئلوا من أين لكم هذه الصورة ؟ قالوا: إن آدم عليه 

 غرب الشمس فاستخرجها ذو القرنني من هناك فدفعها إىل دانيال.يريه االنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، وكان يف خزانة آدم عند م

(P.s. – This is not a Hadeeth)137 
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يج: من معجزاته صلى هللا عليه واله حديث كعب بن مانع بينما هو يف جملس ورجل من القوم معهم حيدث أصحابه يقول: رأيت يف النوم أن  - 38
ها، ومع كل نيب نوران ميشي بينهما، ومع كل من اتبعه نور ميشى به حىت مر حممد صلى هللا عليه واله يف الناس حشروا، وأن االمم متركل امة مع نبي

ما ما هذا الذي امته، فإذا ليس معه شعرة إال وفيها نوران من رأسه وجلده، وال من اتبعه من امته إال ومعه نوران مثل االنبياء فقال كعب: والتفت إليه
 رأيتها، فقال: والذي بعث حممدا صلى هللا عليه واله ابحلق إنه لفي كتاب هللا كما رأيت. حيدث به ؟ فقال: رؤاي

(P.s. – This is not a Hadeeth)138 

يج: روي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حىت انتهيا إىل راهب ابملوصل، فقال لزيد: من أين أقبلت اي صاحب  - 39
ال: من بنية إبراهيم قال: وما تلتمس ؟ قال: الدين، قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي  تطلب يف أرضك، فرجع يريد مكة حىت إذا كان البعري ؟ ق

يقول: إان م، وكان أبرض خلم عدوا عليه فقتلوه، وكان يقول: أان على دين إبراهيم عليه السالم، وأان ساجد على حنو البنية اليت بناها إبراهيم عليه السال
 ننتظر نبيا " من ولد إمساعيل من ولد عبد املطلب.

(P.s. – This is not a Hadeeth)139 

ز يج: روي عن جرير بن عبد هللا البجلي قال: بعثين النيب صلى هللا عليه واله بكتابه إىل ذي الكالع وقومه، فدخلت عليه فعظم كتابه وجته - 40
 وخرج يف جيش عظيم، وخرجت معه، 

It is reported from Jareer Bin Abdullah Al Bajaly who said,  

‘The prophetsaww sent me with hissaww letter to Zul Kala’a and his people. I went to him and 
he revered hissaww letter and equipped and went out among a great army, and I went out 
with him.  

ذا رسوله، قال فبينما نسري إذ رفع إلينا دير راهب، فقال: اريد هذا الراهب، فلما دخلنا عليه سأله أين تريد ؟ قال: هذا النيب الذي خرج يف قريش، وه
 الراهب: لقد مات هذا الرسول، فقلت: من أين علمت بوفاته ؟ 

While we were travelling when we saw a monastery monk. He said, ‘I want (to talk to) this 
monk’. When we entered (the monastery) to see him, he asked him, ‘Where are you 
intending (to go to)?’ He said, ‘This Prophet who has come out among Quraysh, and this one 
is hissaww messenger. The monk said, ‘This Rasoolsaww has died’. I said, ‘From where do you 
know of hissaww expiry?’  

الكالع: قال: إنكم قبل أن تصلوا إيل كنت أنظر يف كتاب دانيال، مررت بصفة حممد ونعته وأايمه وأجله، فوجدت أنه تويف يف هذه الساعة، فقال ذو 
 .أان أنصرف، قال جرير: فرجعت فإذا رسول هللا تويف ذلك اليوم

He said, ‘Before you arrive to me, I was looking into the Book of Danyalas. I passed by the 
description of Muhammadsaww and hissaww attributes, and hissaww days, and hissaww term, and 
I found that hesaww would be expiring during this time’. Zul Kala’a said, ‘I shall leave’. Jareer 
said, ‘I returned, and there Rasool-Allahsaww had passed away during that day’’.140 
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ال عيسى يف االجنيل: إن الرب ذاهب، والبار قليطا جائي  من بعده، وهو خيفف قب: قال داود يف زبوره: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفرتة. وق - 41 
 اابصار، ويفسر لكم كل شئ ويشهد يل كما شهدت له، أان جئتكم ابالمثال، وهو أيتيكم ابلتأويل.

Dawoodas said in hisas Psalms: ‘O Allahazwj! Send the establisher of the Sunnah after the gap 
period’. And Isaas said in the Evangel: ‘The righteous one will go and Qaleyta (Paracletes) will 
come from after him, and he will lighten the burdens and interpret all things for you, and 
hesaww will testify for meas just as Ias have testified for himsaww. Ias came to you with the 
examples and hesaww will come to you with the explanation’’.141 

د، قب: كان كعب بن لوي بن غالب جيتمع إليه الناس يف كل مجعة، وكانوا يسموهنا عروبة، فسماه كعب يوم اجلمعة، وكان خيطب فيه الناس  - 42
موته والفيل مخسمأة وعشرون سنة فقال: أم وهللا لو كنت فيها ذا مسع وبصر ويد ورجل لتنصبت  ويذكر فيه خرب النيب آخر خطبته كلما خطب، وبني

 فيها تنصب اجلمل، والرقلت فيها إرقال الفحل، مث قال: اي ليتين شاهد فحوى  دعوته * حني العشرية تبغي احلق خذالان.

(P.s. – This is not a Hadeeth)142 

روين يف كتاب املنتقى إبسناده عن أيب سلمة قال: كان كعب بن لوي بن غالب جيمع قومه يوم اجلمعة، وكانت وروى حممد بن مسعود الكاز  - 43
واجلبال  قريش تسمي اجلمعة عروبة، فيخطبهم فيقول: أما بعد فامسعوا وتعلموا، وافهموا واعلموا، ليل ساج، وهنار ضاح واالرض مهاد، والسماء بناء

واالنثى والذكر زوج ، فصلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، ومثروا أوالدكم ، فهل رأيتم من هالك رجع ؟ أو  ولون كاابخرين،أواتد، والنجوم أعالم، واال
يقول: هنار  ميت نشر ؟ الدار أمامكم، وأظن غري ما تقولون، عليكم حبرمكم زينوه وعظموه ومتسكوا به، فسيأيت له نبأ عظيم، وسيخرج منه نيب كرمي، مث

رب ل أوب حبادث * سوآء علينا ليلها وهنارها يؤابن ابالحداث حني أتواب * وما للفم الضايف عليها ستورها على غفلة أييت النيب حممد * فيخوليل ك
صفة عب أخبارا " صدوقا " خبريها مث يقول: وهللا لو كنت فيها لتنصبت فيها تنصب اجلمل، وأرقلت فيها إرقال الفحل، قال أهل العلم: إمنا ذكر ك

 النيب صلى هللا عليه واله ونبوته من صحف إبراهيم عليه السالم.

(P.s. – This is not a Hadeeth)143 

فسار يف اابفاق، وكان خيتار من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلما  د، قب: كان تبع االول من اخلمسة اليت كانت هلم الدنيا أبسرها، - 44
 وصل إىل مكة كان معه أربعة آالف رجل من العلماء، فلم يعظمه أهل مكة، فغضب عليهم وقال لوزيره عمياريسا " يف ذلك، فقال الوزير: إهنم

ا، فأخذه هللا ابلصدام، وفتح عن عينيه واذنيه وأنفه وفمه ماء منتنا " عجزت جاهلون ويعجبون هبذا البيت، فعزم امللك يف نفسه أن خيرهبا ويقتل أهله
ر له فلما خال به االطباء عنه، وقالوا: هذا أمر مساوي، وتفرقوا. فلما أمسى جاء عامل إىل وزيره وأسر إليه إن صدق االمري بنيته عاجلته، فاستأذن الوزي

قال: كذا وكذا، فقال العامل: تب من ذلك ولك خري الدنيا واابخرة، فقال: قد تبت مما كنت نويت قال له: هل أنت نويت يف هذا البيت أمرا " ؟ 
ويثرب هي فعويف يف احلال، فآمن ابهلل، وإببراهيم اخلليل عليه السالم، و خلع على الكعبة سبعة أثواب، وهو أول من كسا الكعبة، وخرج إىل يثرب، 

بعة آالف رجل عامل أربعمأة رجل عامل على أهنم يسكنون فيها، وجاءوا إىل ابب امللك، وقالوا: إان خرجنا من أرض فيها عني ماء، فاعتزل من بني أر 
أيها الوزير أن شرف  بلداننا وطفنا مع امللك زماان " وجئنا إىل هذا املكان ونريد املقام إىل أن منوت فيه، فقال الوزير: ما احلكمة يف ذلك ؟ قالوا: اعلم

امللك شرف حممد صاحب القرآن والقبلة واللواء واملنرب. مولده مبكة، وهجرته إىل هاهنا، إان على رجاء أن ندركه أو تدركه أوالدان، فلما مسع هذا البيت ب
هم جبارية ذلك تفكر أن يقيم معهم سنة رجاء " أن يدرك حممدا " صلى هللا عليه واله، وأمر أن يبنوا أربع مأة دار لكل واحد دار، وزوج كل واحد من

 معتقة، وأعطى لكل واحد منهم ماال " حزيال ". 

(P.s. – This is not a Hadeeth)144 
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نيب، أما أان د، قب: روى ابن اببويه يف كتاب النبوة أنه قال أبو عبد هللا عليه السالم: إن تبعا قال لالوس واخلزرج: كونوا هاهنا حىت خيرج هذا ال - 45
 . لو أدركته خلدمته وخلرجت معه

It is reported by Ibn Babuwayh in the book ‘Al Nabuwwah’,  

‘Abu Abdullahasws said: ‘Tub’a said to (the tribes of) Al-Aws and Al-Khazraj, ‘Be over here 
until this Prophetsaww come out. As for I, if I were to come across himsaww, I shall serve 
himsaww and go out with himsaww’’. 

من رجايل  وروى أنه قال: قالوا مبكة بيت مال داثر * وكنوزه من لؤلؤ وزبرجد ابدرت أمرا " حال ريب دونه * وهللا يدفع عن خراب املسجد فرتكت فيه
 وأنه من امته فليجعله حتت شفاعته،  وكتب كتاب إىل النيب صلى هللا عليه واله يذكر فيه إميانه وإسالمه، عصبة * جنباء ذوي حسب ورب حممد

It is reported that he (Tub’a) said (in prose), ‘They say there is a public treasury at Makkah, 
heedless, and its treasures are from pearls and aquamarine, My Lordazwj Issued a Command 
besides it, and Allahazwj will Defend from the ruination of the Masjid, and there is left in it 
from my men, a noble tribe with lineage. By the Lordazwj of Muhammadsaww!’ And he wrote a 
letter for the Prophetsaww mentioning in it his Eman, and his Islam, and that he is from 
hissaww community, and made it to be beneath his pillow. 

ىت مات وعنوان الكتاب: إىل حممد بن عبد هللا، خامت النبيني، ورسول رب العاملني من تبع االول، ودفع الكتاب إىل العامل الذي نصح له، وسار ح
 ف سنة،بغلسان بلد من بالد اهلند، وكان بني موته ومولد النيب صلى هللا عليه واله أل

And the heading of the letter – To Muhammadsaww Bin Abdullahasws, last of the Prophetsas, 
and Rasoolsaww of the Lordazwj of the worlds. From Tub’a the 1st. And he handed over the 
letter to the scholar who advised him, and he travelled until he died at Galsan, a city from 
the cities of India, and there was between his death and the birth of the Prophetsaww a 
duration of a thousand years.  

قبيلة بين سليم فعرفه رسول هللا مث إن النيب ملا بعث وآمن به أكثر أهل املدينة أنفذوا الكتاب إليه على يد ايب ليلى، فوجد النيب صلى هللا عليه واله يف 
 صلى هللا عليه واله، فقال له: أنت أبو ليلى ؟ قال: نعم، قال: ومعك كتاب تبع االول ؟ فتحري الرجل ؟ فقال: هات الكتاب،

Then, when the Prophetsaww was Sent and most of the people of Al-Medina believed in 
himsaww, and the letter was handed over to himsaww upon the hands of Abu Layli. He found 
the Prophetsaww among a tribe of the clan of Suleym. Rasool-Allahsaww recognised him and 
said to him: ‘Are you Abu Layli?’ He said, ‘Yes’. Hesaww said: ‘And with you is a letter of Tub’a 
the 1st?’ The man was confused. Hesaww said:’ Give mesaww the letter’.  

عليه واله كالم تبع  فأخرجه ودفعه إىل رسول هللا صلى هللا عليه واله فدفعه النيب إىل علي بن أيب طالب عليه السالم فقرأه عليه، فلما مسع النيب صلى هللا
 ليلى ابلرجوع إىل املدينة.قال: مرحبا " ابالخ الصاحل ثالث مرات، وأمر أاب 

He brought it out and handed it over to Rasool-Allahsaww, and the Prophetsaww handed it over 
to Aliasws Bin Abu Talibasws, and heasws read it out to himsaww. When the Prophetsaww heard the 
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speech of Tub’a, hesaww said: ‘Welcome to the righteous brother!’ – three times, and hesaww 
instructed Abu Layli with the returning to Al-Medina’’.145 

قب: أبو بكر البيهقي يف دالئل النبوة أنه قال: قال راهب لطلحة يف سوق بصرى: هل ظهر أمحد فهذا شهره الذي يظهر فيه، يف كالم له.  - 46
بعث يف وقال عفكالن احلمريي لعبد الرمحان بن عوف: أال ابشرك ببشارة وهي خري لك من التجارة ؟ انبئك ابملعجبة وابشرك ابملرغبة، إن هللا قد 
وعجل  الشهر االول من قومك نبيا " ارتضاه وصفيا "، أنزل عليه كتااب "، جعل له ثوااب "، ينهى عن االصنام، ويدعو إىل االسالم أخف الوقفة،

ح فلما دخل الرجعة، وكتب إىل النيب صلى هللا عليه واله. أشهد ابهلل رب موسى * أنك ارسلت ابلبطاح فكن شفيعي إىل مليك * يدعو الربااي إىل الفال
ل مبعثه بثالمثائة عام، على النيب صلى هللا عليه واله قال: أمحلت إيل وديعة أم أرسلك إيل مرسل برسالة ؟ فهاهتا. وبشر أوس بن حارثة بن ثعلبة قب

* بين وأوصى أهله ابتباعه يف حديث طويل، وهو القائل: إذا بعث املبعوث من آل غالب * مبكة فيما بني زمزم واحلجرهنالك فاشروا نصره ببالدكم 
  نصرتنا يف اجلاهلية.عامر إن السعادة يف النصر وفيه يقول النيب صلى هللا عليه واله: رحم هللا أوسا " مات يف احلنيفية، وحث على 

(P.s. – This is not a Hadeeth)146 

(The following is a report from the Shafie scholar Al Mawardy) 

قب: ذكر املاوردي أن عبد املطلب رأى يف منامه كأنه خرج من ظهره سلسله بيضاء، هلا أربعة أطراف: طرف قد أخذ املغرب، وطرف أخذ  - 47
أبعنان السماء، وطرف حلق بثرى االرض، فبينما هو يتعجب إذ التفت االنوار فصارت شجرة خضراء، جمتمعة االغصان، متدلية  املشرق، وطرف حلق

شخصان  االمثار، كثرية االوراق، قد أخذ أغصاهنا أقطار االرض يف الطول والعرض، وهلا نور قد أخذ اخلافقني، وكأين قد جلست حتت الشجرة وإبزاي
 ح وإبراهيم عليهما السالم، قد استظال به، فقص ذلك على كاهن فسره بوالدة النيب صلى هللا عليه واله.هبيان ومها نو 

(P.s. – This is not a Hadeeth)147 

 قب: املفسرون عن عبد هللا بن عباس يف قوله: )اليالف قريش( أنه كانت هلم يف كل سنة رحلتان ابليمن والشام، - 48

The interpreters (of the Quran), from Abdullah Bin Abbas regarding Hisazwj Words: For the 
protection of Quraysh [106:1] – There used to be for them during every year, to departures 
(for trade), to Yemen and Syria.  

لشام اتجرا " سنة مثان من مولده، أخذ النيب صلى هللا عليه واله بزمام انقته فكان من وقاية أيب طالب أنه عزم على اخلروج يف ركب من قريش إىل ا
 وقال: اي عم على من ختلفين وال أب يل وال ام ؟ 

It was from the protection of Abu Talibasws that heas determined upon the going out among 
riders from Quraysh to Syrian as a trader in the eight year from hissaww arrival (to the world). 
The Prophetsaww grabbed a rein of hisas camel and said, ‘O uncleas! Upon whom are youas 
leaving mesaww behind, and there is neither a fatheras nor a motheras for mesaww?’ 

 وهو غالم صغري ؟ ! فقال: وهللا الخرجن به وال افارقه أبدا. وكان قيل يل: ما يفعل به يف هذا احلر

And it had been said to himas, ‘What will you do with himsaww in this heat and hesaww is a 
young boy?’ Heas said: ‘Ias will go out with himsaww and not separate from himsaww, ever!’’148 
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أيب بصري، عن أيب عبد هللا عليه السالم يف قوله: )وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا( فقال: كانت اليهود جتد يف كتبها أن شى: عن  - 49
ل ما بني عري واحد ، فخرجوا يطلبون املوضع، فمروا جببل تسمى حداد ، فقالوا: حداد واحد سواء، فتفرقوا عنده، فنز  مهاجر حممد صلى هللا عليه واله

 بعضهم بفدك، وبعضهم خبيرب، وبعضهم بتيمآء، 

From Abu Abdullahasws regarding the Words of Allahazwj Mighty and Majestic: and they had 
been from before praying for victory over those who disbelieved [2:89]. Heasws said: ‘The 
Jews had found in their Book that Muhammadsaww would emigrate between Ayr and Ohad, 
so they went out to look for these places. They passed by a mountain called Hadaad, so they 
said, ‘Hadaad and Ohad are one and the same’. So they dispersed at that. Some of them 
settled at Fadak, and some of them at Khyber, and some of them at Tayma’. 

ت هبما فارانمها، فاشياق الذين بتيمآء إىل بعض إخواهنم، فمر هبم أعرايب من قيس فتكاروا منه، وقال هلم: أمر بكم ما بني عري واحد، فقالوا له: إذا مرر 
 فلما توسط هبم ارض املدينة قال هلم: ذاك عري، وهذا احد، 

The ones who were at Tayma longed to be with some of their brothers. A Bedouin from 
Qays, passed by them so they hired (a camel) from him and he said to them, ‘I shall pass 
with you in between Ayr and Ohad’. They said to him, ‘When you pass by these two, point 
these two places out to us. When he was in the middle of the land of Al-Medina, he said to 
them, ‘That is Ayr and this is Ohad’.  

املوضع أصبنا  فنزلوا عن ظهر إبله فقالوا له: قد أصبنا بغيتنا فال حاجة لنا يف إبلك، فاذهب حيث شئت، وكتبوا إىل إخواهنم الذين بفدك وخيرب أان قد
 فهلموا إلينا، فكتبوا إليهم: أان قد استقرت بنا الدار، واختذان االموال، وما أقربنا منكم، وإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم،

So, they descended from the backs of his camels and said, ‘We have reached where we 
wanted to be, therefore we do not have any need for your camels, and so you can go to 
wherever you like’. And they wrote to their brothers who were at Fadak and Khyber, ‘We 
have got to the place so come to us’. They wrote back to them, ‘We have settled in the 
houses and acquired assets, and there is no one closer to us than you are. So, when that 
event transpires, we would quickly come to you’. 

م ابلليل التمر فاختذوا أبرض املدينة االموال، فلما كثرت أمواهلم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع فيلقون إليه
 فرق هلم وآمنهم،  والشعري، فبلغ ذلك تبع

They acquired assets in the land of Al-Medina. When their wealth increased, it (news) 
reached Tubba (a king) and he (the king) attacked them. They fortified themselves from him, 
so he surrounded them. They felt sympathetic towards the weak ones of Tubba and they 
would throw the dates and the barley towards them at night. So (the news of) that reached 
Tub’a, and he sympathised with them and granted them amnesty.  

ك، إهنا مهاجر نيب، وليس ذالك الحد حىت يكون فنزلوا إليه، فقال هلم: إين قد استطبت بالدكم وال أراين إال مقيما " فيكم، فقالوا له: إنه ليس ذلك ل
 ذالك، فقال هلم: فإين خملف فيكم من اسريت من إذا كان ذالك ساعده ونصره،
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They came down to him. He said to them, ‘I have come to like your city and would like to 
reside among you’. So, they said to him, ‘It is not for you to dwell in that place, for a 
Prophetsaww would be emigrating and that is not for anyone until that happens’. He said to 
them, ‘I will leave behind among you members of my family, so when that happens, they 
would support himsaww and help himsaww’. 

ن دايران ف فيهم حني بوأهم االوس واخلزرج، فلما كثروا هبا كانوا يتناولون أموال اليهود، فكانت اليهود يقول هلم: أما لو بعث حممد لنخرجنكم مفخل
ن على الذين كفروا )وكانوا من قبل يستفتحو  :وأموالنا، فلما بعث هللا حممدا " عليه الصالة والسالم آمنت به االنصار، وكفرت به اليهود، وهو قول هللا

 فلعنة هللا على الكافرين(.  -إىل  -

So, he left behind two tribes, Al-Aws and Al-Khazraj. When they multiplied, they used to 
take the wealth of the Jews and the Jews used to say to them, ‘But, when Muhammadsaww is 
Sent, hesaww would take you all out from our houses and our wealth’. When Allahazwj Mighty 
and Majestic Sent Muhammadsaww, the Helpers believed in himsaww, but the Jews denied 
himsaww, and these are the Words of Allahazwj Mighty and Majestic: and they had been from 
before praying for victory over those who disbelieved – so when there came to them what 
they recognised, they disbelieved in it. Therefore, the Curse of Allah is upon the 
unbelievers [2:89]’’.149 

( يعين اليهود والنصارى صفة حممد وامسه )مكتواب " عندهم يف التوراة شى: عن الثمايل، عن أيب جعفر عليه السالم قال: قوله: )جيدونه  - 50
 واالجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر(.

From Al Sumaly,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘they are finding [7:157] - meaning the Jews and the 
Christians, the description of Muhammadsaww and hissaww name, written with them in the 
Torah and the Evangel (that) he would be instructing them with the good things and 
forbidding them from the evil [7:157]’’.150 

، عن حممد بن نعيم العبدي، عن أيب علي الرواسي جا: احلسني بن حممد التمار، عن حممد بن القاسم االنباري، عن محيد بن حممد بن محيد - 51
فعل قس بن  عبد هللا، عن عبيد بن مسيع، عن الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال: ملا قدم على النيب صلى هللا عليه واله وفد إايد قال هلم: ما

 ا أجدين أحفظهساعدة ؟ كأين أنظر إليه بسوق عكاظ على مجل أورق، وهو يتكلم بكالم عليه حالوة م

Al Husayn Bin Muhammad Al Tammar, from Muhammad Bin Al Wasim Al Anbary, from Humeyd Bin 
Muhammad Bin Humeyd, from Muhammad Bin Nueym Al Abady, from Abu Ali Al Rawasy Abdullah, from 
Ubeyd Bin Samie, from Al Kalby, from Abu Salih, from Ibn Abbas who said,  

‘When a delegation of Iyad proceeded to the Prophetsaww, hesaww said to them: ‘What 
happened with Qays Bin Sa’ada? It is as if Isaww am looking at him at the market of Akaz upon 
a layered camel and he is speaking with a speech, upon it is such sweetness, if Isaww find it, 
Isaww would memorise it’.  

                                                           
149 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 49 
150 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 50 
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عوا، واحفظوا، من عاش مات، ومن مات فات، فقال رجل من القوم: أان أحفظه اي رسول هللا، مسعته وهو يقول بسوق عكاظ: أيها الناس امسعوا و 
م، وكل ما هو آت آت، ليل داج، ومساء ذات أبراج، وحبار ترجرج ، وجنوم تزهر، ومطر ونبات، وآابء وامهات، وذاهب وآت، وضوء وظالم، وبر وأاث

 ولباس ورايش، ومركب ومطعم ومشرب.

A man from the people said, ‘I have memorised it, O Rasool-Allahsaww! I hear him and he was 
saying in the market of Akaz, ‘O you people! Listen and retain, and memorise! One who lives 
will dies, and one who dies is lost, and all what is to come will come, a dark night, and a sky 
with constellations, and turbulent oceans, and blooming stars, and rains and vegetation, and 
fathers and mothers, and going and coming, and illumination and darkness, and 
righteousness and sins, and clothes and furnishings, and rides and food and drink. 

لعربا "، ما يل أرى الناس يذهبون وال يرجعون، أرضوا ابملقام هناك فأقاموا، أم تركوا فناموا ؟ يقسم ابهلل قس بن  إن يف السماء خلربا "، وإن يف االرض
 قد أظلكم زمانه، وأدرككم أوانه، ساعدة قسما " برا ال إمث فيه ما هلل على االرض دين أحب إليه من دين

In the sky there is news and in the earth there is a lesson. What is the matter I see the 
people going (dying) and they are not returning, being pleased with the staying over there 
so they are saying, or are they neglectful so they are sleeping? Qays Bin Sa’ada swears by 
Allahazwj a righteous swear, there being no sin in it. There is no Religion upon the earth more 
beloved to him than the Religion which will shade you during hissaww era, and coming across 
hissaww season.  

 طوىب ملن أدرك صاحبه فبايعه ، وويل ملن أدركه ففارقه، 

Beatitude is for one who comes across hissaww companions and pledges his allegiance, and 
woe be unto the one who comes across himas and separates from himsaww’.  

االكابر * ال مث أنشأ يقول: يف الذاهبني االولني من القرون لنا بصائر * ملا رأيت مواردا " للموت ليس هلا مصادر ورأيت قومي حنوها ميضي االصاغر و 
 يرجع املاضي إليك وال من املاضني غابر أيقنت أين ال حمالة حيث صار القوم صائر 

Then he prosed saying, ‘Among the goers of the former ones from the generation there are 
insights for us, due to what I see of the revolving of the death, having nor resources for it, 
and I see my people around it, expiring the young and the old. The past ones do not return 
to you, nor from the ancient past ones. Are you certain there is no place when the people 
have come to be?’ 

 هللا قس بن ساعدة، إين الرجو أن أييت يوم القيامة امة وحده،فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: يرحم 

Rasool-Allahsaww said: ‘May Allahazwj have Mercy of Qays Bin Sa’adah. Isaww hope he will come 
on the Day of Qiyamah as a community, alone’.  

ل: وما الذي رأيت ؟ قال: بينما اان يوما جببل " يف انحيتنا يقال له: مسعان يف يوم فقال رجل من القوم: اي رسول هللا لقد رأيت من قس عجبا "، قا
ع منها قائظ شديد احلر إذا اان بقس بن ساعدة يف ظل شجرة عندها عني ماء، وإذا حواليه سباع كثرية، وقد وردت حىت تشرب من املاء، وإذا زأر سب

 رد قبلك،على صاحبه ضربه بيده، وقال: كف حىت يشرب الذي و 
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A man from the people said, ‘O Rasool-Allahsaww! I have seen a wonder from Qays’. Hesaww 
said: ‘And what is that which you saw?’ He said, ‘While I was at a mountain one day in our 
area called Sam’an, during a day of severe heat, there I was with Qays Bin Sa’adah in a 
shade of a tree having a spring of water by it, and around it were a lot of animals, and they 
came until they drank from the water, and whenever an animal from them visited, he would 
strike upon its with his hand and said, ‘Refrain until it drinks, that which came before you’.  

يد، فقال يل: ال أبس عليك، ال ختف إن شاء هللا، وإذا أان بقربين بينهما مسجد، فلما فلما رأيته وما حوله من السباع هالين ذلك ودخلين رعب شد
ا بينهما آنست به قلت: ما هذان القربان ؟ قال: قرب أخوين كاان يل يعبدان هللا يف هذا املوضع معي، فماات فدفنتهما يف هذا املوضع، واختذت فيم

 مسجدا " أعبد هللا فيه حىت أحلق هبما،

When I saw him and what were around him from the animals, that scared me and intense 
awe entered me. He said to me, ‘There will be no problem upon you if Allahazwj so Desires, 
do not fear’. Then I was with two graves, a Masjid being between them. When I inclined 
with it, I said, ‘What are these two graves?’ He said, ‘Graves of two brothers worshipping 
Allahazwj in this place along with me. They died and I buried them in this place, and took A 
Masjid to be between them. I shall worship in it until I meet up with them’.  

هبا ممن حببت مث ذكر أايمهما وفعاهلما فبكى مث قال: خليلي هبا طال ما قد رقدمتا * أجدكما ال تقضيان كراكما أمل تعلما أين بسمعان مفرد * وما يل 
ة إن بكاكما كأنكما سواكما اقيم على قربيكما لست ابرحا " * طوال الليايل أو جييب صداكما ابكيكما طول احلياة وما الذي * يرد على ذي عول

 .فلو جعلت نفس لنفس وقاية * جلدت بنفسي أن أكون فداكما  واملوت أقرب غاية * بروحي يف قربي كما قد أاتكما

Then he mentioned their days and their deeds and cried, then said (in prose), ‘My friend of 
prolonged love what you rested. I found you both not to have fulfilled your sleep. Don’t you 
know that I am alone at Sam’an, and there is no one for me at it I can love apart from you 
both. I shall stay at your graves not being happy. Long are the nights and pain and crying 
over you, long is the life and what is which would return to me with sustenance, I cry over 
you both as if you and the death are the closest end-point with my soul in my grave just as I 
have come to you. If there was protection of a soul for a soul, I would have found my soul to 
have been sacrificed for you both’’.151 

جنم: وجدت يف كتاب درة االكليل أتليف حممد بن أمحد بن عمرو بن حسني القطيعي يف اجلزء الثالث منه عند قوله: مفاريد االمساء علي  - 52
املولد الصويف الشيخ الثقة أيب الوقت بن أيب التقييد، فذكر يف ترمجة عبد االول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشجري االصل اهلروي 

 قريش عبد هللا حديث داللة النجوم عند هرقل ملك الروم على نبوة نبينا حممد صلوات هللا عليه وعلى آله، واحلديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعض

قال: ما هذا لفظه: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل عن صفات النيب صلى هللا عليه واله، ولفظ كتاب النيب صلى هللا عليه واله إىل هرقل، مث 
: وكان اسقفا " على نصارى الشام حيدث  أن هرقل حني قدم إيليا أصبح يوما " خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكران  هيئتك، ابن الناطور

ت ملك قد ظهر من خمتنت هذه االمة ، قالوا: ليس خمتنت إال اليهود فال هرقل جيدا " ينظر يف النجوم ، فقال هلم حني سألوه: إين رأيت الليلة حني نظر 
ول هللا يهمنك شأهنم، واكتب إىل مدائن ملكك يقتلون من هبم  من اليهود، فبينا هم على أمرهم إذ أتى هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان خيرب عن رس

ا أخمتنت هو أم ال، فنظروا فحدثوه أنه خمتنت، وسأله عن العرب فقال: هم خيتتنون ، فقال صلى هللا عليه واله ، فلما استخربه هرقل قال: اذهبوا فانظرو 
 هرقل: هذا ملك هذه االمة قد ظهر، مث كتب إىل صاحب له برومية وكان نظريه يف العلم، وسار هرقل إىل محص فلم يرم محص حىت أاته كتاب من

يه واله أنه نيب ، فأذن هرقل لعظماء الروم يف دسكرة له حبمص مث أمر أببواهبا فغلقت، مث أطلع  صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النيب صلى هللا عل
فحاصوا حيصة محر الوحش إىل االبواب فوجدوها قد غلقت ،  فبايعوا هذا الرجل، فقال: اي معشر الروم هل لكم يف الفالح والرشد وأن يثبت ملككم
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قال: ردوهم علي، وقال إين قلت مقاليت آنفا " أخترب هبا شدتكم على دينكم وقد رأيت فسجدوا له ورضوا  فلما رأى هرقل نفرهتم وآيس من االميان
 عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. 

(P.s. – This is not a Hadeeth)152 

 تبارك وتعاىل: )وكانوا من قبل كا: علي عن أبيه، عن صفوان بن حيي، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن قول هللا  - 53
ا يتوعدون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به( قال: كان قوم فيما بني حممد صلى هللا عليه واله وعيسى عليه السالم و كانو 

ليفعلن، فلما خرج رسول هللا صلى هللا عليه واله  أهل االصنام ابلنيب صلى هللا عليه واله، ويقولون: ليخرجن نيب فليكسرن أصنامكم، وليفعلن بكم و 
 كفروا به.

Ali, from his father, from Safwan Bin Yahya, from is’haq Bin Amar who said,  

‘I asked Abu Abdullahasws about the Words of Allahazwj Blessed and High: and they had been 
from before praying for victory over those who disbelieved – so when there came to them 
what they recognised, they disbelieved in it. [2:89]. Heasws said: ‘A people who were in 
between (the era of) Muhammadsaww and Isaas, and they would inform the idol worshippers 
about the promised Prophetsaww, and they were saying, ‘When the Prophetsaww comes out, 
hesaww would break your idols, and will do this with you, and that with you’. However, when 
the Rasool Allahsaww came out, they disbelieved in himsaww’’.153 

يف السفر االول، وبشائر إبراهيم عليه السالم يف السفر الثاين، ويف السفر اخلامس عشر، ويف الثالث  د: البشائر به: من ذلك بشائر موسى - 54
 واخلمسني من مزامري داود عليه السالم، وبشائر عويداي  وحيقوق وحزقيل ودانيال وشعيا،

The glad tidings with himsaww – From that is the glad tidings of Musaas from the first writing, 
and the glad tidings of Ibrahimas in the second writing, and in the fifteenth writing, and in 
the fifty-third from the Psalms of Dawoodas, and glad tidings by Oweydiyaas, and Hayqouqas, 
and Danyalas, and Sha’yaas. 

ه: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفرتة. وقال عيسى عليه السالم يف االجنيل: إن الرب ذاهب، والبار قليطا جائي من بعده، وهو خيفف وقال داود يف زبور 
 وهو أيتيكم ابلتأويل. اابصار، ويفسر كل شئ، ويشهد يل كما شهدت له، أان جئتكم ابالمثال

And Dawoodas said in hisas Psalms: ‘O Allahazwj! Send the established of the Sunnah after the 
gap period’. And Isaas said in the Evangel: ‘The righteous one will god and Al-Baar Qalyeta 
(Paracletes) will come from after him, and hesaww will lighten the burdens, and interpret all 
things, and hesaww will testify for meas just as Ias testify for himsaww. Ias came to you with the 
examples and hesaww will be coming to you with the explanations’’.154 

دع كاهنا " وال ساحرا " وال كنز الكراجكى: قال: ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤاي " هالته ، فبعث يف أهل مملكته فلم ي  - 55
ربك بتأويلها، قال: فائفا " وال منجما " إال أحضره إليه، فلما مجعهم قال هلم: إين قد رأيت رؤاي " هالتين، فأخربوين بتأويلها، قالوا: اقصصها علينا لنخ

بل أن اخربه هبا، فلما قال هلم ذلك قال رجل من القوم: إن  إين إن أخربتكم هبا مل أطمئن إىل خربكم عن أتويلها، إنه ال يعرف أتويلها إال من يعرفها ق
سطيح  كان امللك يريد هذا فليبعث إىل سطيح وشق ، فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما خيربانك مبا سألت، فلما قيل له ذلك بعث إليهما، فقدم عليه

                                                           
152 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 52 
153 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 53 
154 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 54 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 124 of 208 

قال له: اي سطيح إين قد رأيت رؤاي " هالتين و فظعت هبا، فأخربين قبل شق، ومل يكن يف زماهنما مثلهما من الكهان، فلما قدم عليه سطيح دعاه ف
هبا، فإنك إن أصبتها أصبت أتويلها، قال: أفعل، رأيت مججمة  خرجت من ظلمة فوقعت أبرض هتمة، فأكلت منها كل ذات مججمة ، قال له 

بني احلرتني من حنش، ليهبطن أرضكم احلبش، فليمكن ما بني امللك: ما أخطأت منها شيئا " اي سطيح، فما عندك يف أتويلها ؟ فقال: أحلف مبا 
البل بعده حبني أكثر : أنني  إىل جرش، قال له امللك: وأبيك اي سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع، فمىت هو كائن اي سطيح ؟ أيف زماين أم بعده ؟ قال

هاربني، قال امللك: من ذا الذي يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال:  من ستني أو سبعني ميضني من السنني، مث يقتلون هبا أمجعون  وخيرجون منها
قطعه ؟ يليه إرم ذي  يزن، خيرج عليهم من عدن، فال يرتك منهم أحدا ابليمن، قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال: بل ينقطع قال: ومن ي

؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون امللك يف قومه إىل آخر قال: نيب زكي، أيتيه الوحي من قبل العلي، قال: وممن هذا النيب 
حق ما الدهر، قال: وهل للدهر اي سطيح من آخر ؟ قال: نعم يوم جيمع فيه االولون واابخرون، ويسعد فيه احملسنون، ويشقى فيه املسيئون، قال: أ

ذا اتسق، إن ما أنبأتك به حلق، فلما فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له: اي شق إين رأيت رؤاي " ختربان اي سطيح ؟ قال: نعم والشفق والفلق ، والليل إ
: نعم هالتين وفظعت هبا، فأخربين عنها، فإنك إن أصبتها أصبت أتويلها كما قال لسطيح، وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم خيتلفان، قال

ة وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة، قال له امللك: ما أخطأت منها، فما عندك يف أتويلها ؟ رأيت مججمة خرجت من ظلمة فوقعت بني روض
امللك: و أبيك  قال: أحلف مبا بني احلرتني من إنسان، لينزلن أرضكم احلبشان ، فليغلنب على كل طفلة البنان، وليملكن ما بني أنني إىل جنران، فقال له

ايف زماين أم بعده ؟ قال: بعده بزمان، مث يستنقذكم منهم عظيم الشأن. ويذيقهم أشد اهلوان، قال: ومن هذا  إن هذا لنا لغائظ موجع، فمىت كائن
قال: بل ينقطع برسول مرسل، أييت  العظيم الشأن ؟ قال: غالم ليس بدين وال مدن، خيرج من بيت ذي يزن، قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع ؟

لفضل، يكون امللك يف قومه إىل يوم الفصل، قال: وما يوم الفصل ؟ قال: يوم جيزى فيه الوالة، يدعى فيه من السماء ابحلق والعدل، بني أهل الدين وا
ب بدعوات، يسمع منها االحياء واالموات، وجيمع الناس للميقات، يكون فيه ملن اتقى الفوز واخلريات، قال: أحق ما تقول ايشق ؟ قال: إي ور 

 ما من رفع وخفض، إمنا أنبأتك حلق ما فيه أمض. السماء واالرض، وما بينه

(P.s. – This is not a Hadeeth)155 

كنز الكراجكى: روى أن رجال " حدث رسول هللا صلى هللا عليه واله فقال يف حديثه: خرجت يف طلب بعري يل ضل، فوجدته يف ظل شجرة   - 56
حمت واداي فإذا " أان بعني خرارة ، وروضة مدهامة ، وشجرة عادية، وإذا أان بقس قائما يهش من ورقها، فدنوت منه فزممته واستويت على كوره ، مث اقت

 " يصلي بني قربين، قد اختذ له بينهما مسجدا "،

(The book) ‘Kunz’ of Al Karajaky –  

‘It is reported that a man narrated a Hadeeth of Rasool-Allahsaww and said in his Hadeeth, ‘I 
went out to seek a camel of mine which had strayed, and I found it in the shade of a tree 
shaking from its leaves. I approached it and reined it and evened its saddle upon it. Then I 
barged into a valley and there I was by a roaring spring and a green plush garden and tall 
trees, and I was with Qas standing praying between two graves, having taken a Masjid 
between the two. 

هذا املكان، فأان أ عبد هللا بينهما قال: فلما انفتل من صالته قلت له: ما هذان القربان ؟ فقال: هذان قربا أخوين كاان يل، يعبدان هللا عزوجل معي يف 
 إىل أن أحلق هبما،

He said, ‘When he finished from his Salat, I said to him, ‘What are these two graves?’ He 
said, ‘These are the graves of two brothers of mine, worshipping Allahazwj Mighty and 
Majestic with me in this place. So, I worship Allahazwj between them until I meet up with 
them’.  
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خليلي هبا طال ما قد رقدمتا * أجدكما أم تقضيان كراكما أرى خلال " يف اجللد والعظم منكما *   :قال: مث التفت إىل القربين فجعل يبكي وهو يقول
رد * ومايل بسمعان حبيب سواكما فلو جعلت نفس لنفس فدائها * جلدت بنفسي أن كأن الذي يسقي العقار سقاكما أمل تعلما أين بسمعان مف

 تكون فداكما 

He said, ‘Then he turned towards the two graves and went on to cry and he said (in prose), 
‘My friend of prolonged love what you rested. I found you both not to have fulfilled your 
sleep. I see a flaw in the skin and the bones from you, as if the One Who Quenches the land 
has Quenched you both. Do you not know that I am alone as Sam’an, and there is no 
beloved for me at Sam’an besides you two. If a soul were to be made to ransom for a soul, I 
would have found my soul to be sacrificed for you both’. 

 قال: فقلت له: فلم ال تلحق بقومك فتكون معهم يف خريهم وشرهم ؟ فقال: ثكلتك امك، أما علمت أن ولد إمساعيل تركوا دين أبيهم، واتبعوا
 االضداد، و عظموا االنداد،

He said, ‘I said to him, ‘Why don’t you adhere with your people and become with them 
among their good ones and their evil ones?’ He said, ‘May your mother be bereft of you! 
But do you not know that the children of Ismailas left the Religion of their fatheras and 
followed the adversaries and revered the rival gods’.  

قال: إليك قلت: فما هذه الصالة اليت ال تعرفها العرب ؟ فقال: اصليها الله السماء فقلت: وللسماء إله غري الالت والعزى ؟ فأسقط وامتقع لونه، و 
 نها، وابلقمر املنري أشرقها، أظلم ليلها ، وأضحى هنارها،عين اي أخا إايد، إن للسماء إهلا هو الذي خلقها، وابلكواكب زي

I said, ‘So what are these Salat which the Arabs do not recognise?’ He said, ‘I prayed these 
for the Godazwj of the skies’. I said, ‘And for the sky there is a God other than Al-Laat and Al-
Uzza (two idols)?’ He was silent and his complexion changed, and he said, ‘Go away from me 
O brother of Iyad. For the sky there is a Godazwj Who Created it, and Heazwj Adorned it with 
the planets (stars), and Shone it with a radiant moon, Darkened its nights and Illuminated its 
days.  

برجل أبلج من ولد لوي بن غالب يقال له: حممد، يدعو إىل كلمة االخالص، ما أظن أين  -وأومأ بيده حنو مكة  -وسوف تعمهم من هذه الرمحة 
 ادركه، ولو أدركت أايمه لصفقت بكفي على كفه، ولسعيت معه حيث يسعى، 

And very soon the Mercy would pervade from this’ – and he gestured to around Makkah, 
‘by an eloquent man from the sons of Lawy Bin Galib called ‘Muhammad’, calling to the 
sincere Word. I do not thing I will come across himsaww, and if I do come across hissaww days I 
shall clasp my hand upon hissaww hand, and strive with himsaww wherever hesaww strives’.  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: رحم هللا أخي قسا " حيشر يوم القيامة امة وحده. 

Rasool-Allahsaww said: ‘May Allahazwj have Mercy mysaww brother Qas. He will be Gathered on 
the Day of Qiyamah as a community, alone’’.156 
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ن أقول: وجدت يف كتاب سليم بن قيس عن أابن بن أيب عياش عنه قال: أقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني عليه السالم فنزل العسكر قريبا " م - 57 
ل حسن الوجه، حسن اهليئة والسمت، معه كتاب يف يده، حىت أتى أمري املؤمنني عليه السالم فسلم عليه دير نصراين، إذ خرج علينا من الدير شيخ مجي

 ابخلالفة، فقال له علي عليه السالم: مرحبا " اي أخي مشعون بن محون، كيف حالك رمحك هللا ؟ 

I (Majlisi) am saying, ‘I found in the book of Suleym Bin Qays, from Aban Bin Abu Ayash, 
from him who said, ‘We came back from Siffeen along with Amir-ul-Momineenasws. The army 
camped near to a Christian Monastery. A very old man, of beautiful face, good built and 
good looks came out from the Monastery, and he had a book in his hand. He came over to 
Amir-ul-Momineenasws. He greeted himasws as ‘Caliph’. Aliasws said to him: ‘Welcome, O 
myasws brother Shamoon Bin Hamoon. May Allahazwj have Mercy on you, how are you?’  

، إين من نسل رجل من حواري عيسى بن مرمي عليه السالم. ويف رواية اخرى: فقال: خبري اي أمري املؤمنني، وسيد املسلمني، ووصي رسول رب العاملني
أان من نسل حواري أخيك عيسى بن مرمي عليه السالم. من نسل مشعون بن يوحنا، وكان أفضل حواري عيسى بن مرمي عليه السالم االثىن عشر، 

ع كتبه علمه وحكمته، فلم يزل أهل بيته على دينه متمسكني عليه مل يكفروا ومل وأحبهم إليه، وآثرهم عنده، وإليه أوصى عيسى عليه السالم، وإليه دف
 يبدلوا ومل يغريوا، 

He said, ‘I am well, O Amir-ul-Momineenasws, and O the Chief of the Muslims, and O the 
Successor of the Messengersaww of the Lordazwj of the Worlds. I am from the lineage of men 
from the disciples of yourasws brother Isa Bin Maryam may Peace be upon himas, and I am 
from the lineage of Shamoon Bin Yohannaas, the successor of Isa Bin Maryamas. And he was 
the best of the twelve disciples of Isa Bin Maryamas and the most beloved to himas, and it is 
to himas that Isa Bin Maryamas bequeathed to, and it is to himas that heas hand over hisas 
Book, and hisas knowledge, and hisas wisdom. The people of hisas household never ceased to 
be on hisas Religion, having attached themselves to hisas nation. They never denied it, nor 
did they replace it, nor did they alter it.  

و تلك الكتب عندي إمالء عيسى بن مرمي عليه السالم، وخط أبينا بيده، وفيه كل شئ يفعل الناس من بعده ملك ملك وما ميلك، وما يكون يف 
من العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل هللا، من أرض تدعى هتامة، من قرية يقال هلا: مكة، يقال له: زمان كل ملك منهم حىت يبعت هللا رجال " 

 أمحد، االجنل العينني، املقرون احلاجبني، صاحب الناقة واحلمار، والقضيب والتاج، يعين العمامة، له اثنا عشر امسا "، 

And those Books are in my possession as dictated by Isaas Bin Maryamas in the writing of our 
father by his hand, and in these is everything that the people will be doing, king after king, 
and for how long they will rule, and what will transpire in the reign of every king from 
among them until Allahazwj Sends a man from the Arabs, from the Children of Ismail Bin 
Ibrahimas, the Friend of the Beneficent azwj, from the land called Tahaamat from a village 
called Mecca. Hissaww name will be Ahmadsaww. Hesaww will have two wide eyes with 
connected eyebrows. Hesaww will be the owner of the camel, and the donkey, and the staff, 
and the crown – meaning the turban. Hesaww will have twelve names for himsaww. 

سى بن مرمي عليه السالم من مث ذكر مبعثه ومولده وهجرته، ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه، وكم يعيش، وما تلقى امته بعده إىل أن ينزل هللا عي
 السماء، 

Then, in it is the mention of the declaration of hissaww Prophet-hood, and hissaww coming (to 
earth), and hissaww migration, and the ones who will fight against himsaww, and the ones who 
will help himsaww, and the ones who will be inimical to himsaww, and for how long hesaww will 
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live, and what the community will undergo after himsaww regarding the sects and the 
differences. And in it are the names of every Imamasws of guidance and the Imam of 
misguidance, until such time as Allahazwj Sends down Isaas Bin Maryamas from the sky.  

من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل هللا صلى هللا عليهم هم خري من خلق هللا، وأحب من خلق هللا إىل هللا،  " فذكر يف ذلك الكتاب ثالثة عشر رجال
 وإن هللا ويل من واالهم، وعدو من عاداهم، من أطاعهم اهتدى، ومن عصاهم ضل، طاعتهم هلل طاعة ومعصيتهم هلل معصية، 

In the Book there is a mention of thirteen men from the Children of Ismailas Bin Ibrahimas 
the Friend of Allahazwj, who are the best of the Creation of Allahazwj and the most Beloved to 
Allahazwj from the Creation of Allahazwj. And Allahazwj will Befriend the one who befriends 
themasws, and be Inimical to the one who is inimical to themasws. The one who obeys 
themasws will be guided, and the one who disobeys them will go astray. In theirasws 
obedience, Allahazwj is obeyed, and in theirasws disobedience, Allahazwj is disobeyed.  

ونعتهم، وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد ، وكم رجل منهم يسرت أدلة للناس حىت ينزل هللا عيسى عليه السالم مكتوبة فيه أمساؤهم وأنساهبم 
 على آخرهم، 

Written in it are theirasws names, and theirasws lineages, and theirasws ‘Kunya’ (teknonyms), 
and for how long each of these menasws will live, one after the other, and how many men 
from themasws will veil the Religion and conceal it from hisasws people, and oneasws who will 
make it to be apparent, and the oneasws who will rule, and the oneasws to whom the people 
will submit to, until such time as Allahazwj Sends down Isa Bin Maryamas from the sky to the 
last oneasws of themasws.  

أوهلم فيصلي عيسى عليه السالم خلفه، ويقول: إنكم أئمة ال ينبغي الحد أن يتقدمكم، فيتقدم فيصلي ابلناس، وعيسى عليه السالم خلفه يف الصف، 
 وأفضلهم وخريهم، له مثل اجورهم، واجور من أطاعهم، واهتدى هبداهم، 

So, Isaas will Pray behind himasws and heas will say: ‘Youasws are the Imamsasws, it does not 
befit anyone to be in front of youasws’. So heasws will move forward and Pray with the people, 
and Isaas will be behind himasws in the first row. The first of themasws will be the highest of 
themasws, and the last of themasws, for himasws will be the recompense of all the ones who 
obeyed themasws and were guided by theirasws guidance.   

، ، و حبيب هللاأمحد  رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وامسه حممد، وايسني، والفتاح، واخلتام ، واحلاشر، و العاقب، واملاحي. وهو نىب هللا، وخليل هللا
 وصفية وأمينه وخريته، يرى تقلبه يف الساجدين. ويف نسخة اخرى: يراه تقلبه يف الساجدين، يعين يف أصالب النبيني. ويكلمه برمحته،

Ahmadsaww is the Messenger of Allahsaww, and hissaww name is Muhammadsaww, and Yaseen, 
and Taha, and Noon, and Al-Fateh, and Al-Khatam, and Al-Haashar, and Al-Aaqab, and Al-
Maahy’. And hesaww is the Prophetsaww of Allahazwj, and the Friend of Allahazwj, and the 
Beloved of Allahazwj, and of Hisazwj Qualities, and Hisazwj Trustee, and Hisazwj, the best one. 
Hesaww will have been transferred within the worshippers – meaning in the foreheads of the 
Prophetsas – and Allahazwj will Speak to himsaww by Hisazwj Mercy.  

مرسال آدم فمن سواه خريا " عند هللا وال أحب فيذكر إذا ذكرو هو اكرم خلق هللا على هللا، وأحبهم إىل هللا، مل خيلق هللا خلقا " ملكا مقراب " وال نبيا " 
 إىل هللا منه،
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So Heazwj will Mention, when Heazwj will Mention. And hesaww is the most prestigious to 
Allahazwj of the Creatures of Allahazwj, and the most Beloved of them to Allahazwj. Never has 
Allahazwj Created a creature – neither an Angel of Proximity nor a Messenger Prophetas, from 
Adamas and others – better than himsaww and more Beloved to Allahazwj than himsaww.  

 الكتاب، يقعده يوم القيامة على عرشه، ويشفعه يف كل من شفع فيه، ابمسه جرى القلم يف يف اللوح احملفوظ، يف ام

Allahazwj will Make himsaww to sit upon Hisazwj Throne, and Heazwj will Accept the intercession 
of every one that hesaww intercedes for. And it is by hissaww name that the Pen flows on the 
Guarded Tablet in the Mother of the Book.  

لواء إىل يوم احملشر االكرب، ووصيه ووزيره وخليفته يف امته، وأحب خلق هللا إىل هللا بعده على بن أيب طالب عليه السالم. ويل كل مث أخوه صاحب ال
 مؤمن بعده،

Then hissaww brotherasws will be the owner of the Banner on the Day of Qiyamah, the Day of 
the Great Resurrection, Aliasws Bin Abu Talibasws, hissaww brother, and hissaww successorasws, 
and hissaww Vizier, and the Caliph in hissaww community, and the most Beloved of the 
creatures of Allahazwj after himsaww Ali Bin Abu Talibasws is the Guardian of every believer 
after himsaww.  

رمها وهو مث أحد عشر إماما " من ولد حممد وولد االول: اثنان منهم مسيا ابين هارون: شرب وشبريوتسعة من شبري، واحد بعد واحد وتسعة من ولد أصغ
 احلسني، واحد بعد واحد ، آخرهم الذي يصلي عيسى بن مرمي عليه السالم خلفه،

Then eleven Imamsasws from the Children of the first of the twelve, two of hisasws sons will be 
named after the sons of Harounas, Shabbar and Shabbir, one after one, and nine from the 
children of the younger of the two, and heasws is Al-Husaynasws, one after the other, the last 
oneasws of themasws being the oneasws behind whomasws Isaas Bin Maryamas will Pray.  

واملغرب  فيه تسمية كل من ميلك منهم، ومن يسترت بدينه، ومن يظهر، فأول من يظهر منهم ميال مجيع بالد هللا قسطا " وعدال، وميلك ما بني املشرق
 حىت يظهره هللا على االداين كلها.

In it are the names of everyone who will rule from among themasws, and the oneasws who will 
veil hisasws Religion and conceal it, and the oneasws who will make it to be apparent. So, the 
first oneasws from among them whoasws will manifest the Religion, Allahazwj Will Fill up all the 
countries with equity and justice, and heasws will rule over what is between the East and the 
West, until Allahazwj will Manifest it (Islam) over all the religions.  

سول هللا صلى هللا عليه واله، وكان شيخا " كبريا " مل يكن به شخوص فلما بعث النيب صلى هللا عليه واله وأيب حي صدق به وآمن به، وشهد أنه ر 
، يسمون فمات، وقال: اي بين إن وصي حممد صلى هللا عليه واله وخليفته الذي امسه يف هذا الكتاب ونعته سيمر بك إذا مضى ثالثة من أئمة الضاللة

 حد منهم،أبمسائهم وقبائلهم، فالن وفالن وفالن، ونعتهم، وكم ميلك كل وا

(Shamoon Bin Hamoon said) When the Prophetsaww declared hissaww Prophet-hood – and my 
father was alive – he ratified it and believed by it and testified that hesaww is the Messenger 
of Allahsaww, and he was a very old man and he was not able to walk. My father died and 
said to me, ‘The successorasws of Muhammadsaww and hissaww Caliph – whose name is in this 
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Book along with hisasws ‘Kuniya’ (teknonym) – will pass by you after the passing away of 
three Imams from the Imams of misguidance who will call to the Fire who have been named 
with their names, and their tribes, so and so, and so and so, and so and so, and their 
‘Kuniya’ (teknonyms), and how long they will rule for, each one of them.  

اجلهاد مع حممد صلى هللا عليه واله، واملوايل له كاملوايل حملمد صلى هللا عليه واله، فإذا مر بك فاخرج إليه وابيعه وقاتل معه عدوه، فان اجلهاد معه ك
 واملعادي له كاملعادي حملمد صلى هللا عليه واله،

So, when heasws passes by you, come out to himasws and pay allegiance to himasws, and fight 
alongside himasws against hisasws enemies, for the struggling (Jihad) with himasws is like 
struggling (Jihad) with Muhammadsaww, and befriending himasws is like befriending 
Muhammadsaww and being inimical to himasws is like being inimical to Muhammadsaww’.  

ثىن عشر إماما " من قريش، ومن قومه  من أئمة الضاللة يعادون أهل بيته، ويدعون حقهم، ومينعوهنم منه، ويطردوهنم ويف هذا الكتاب اي أمري املؤمنني ا
 وحيرموهنم، ويتربؤن منهم، وخييفوهنم،

And in this Book – O Amir-ul-Momineenasws – are twelve Imams from the Quraysh from 
hissaww nation who will be the enemies of the Peopleasws of hissaww Household, and they will 
prevent themasws from theirasws rights, and will fight against themasws and will expel themasws, 
and deprive themasws and distance themasws, and frighten themasws.  

أبمسائهم ونعتهم، وكم ميلك كل واحد منهم وما يلقى منهم ولدك وأنصارك و شيعتك من القتل واحلرب والبالء واخلوف، مسمون واحدا " واحدا " 
 أهل البيت،  وكيف يديلكم هللا منهم ومن أوليائهم وأنصارهم، وما يلقون  من الذل واحلرب والبالء واخلزي والقتل واخلوف منكم

They have been named, one after the other by their names and their ‘Kuniya’ (teknonyms), 
and how long each man from them will rule and what his kingdom will be, and what will be 
meted out (grudges) to yourasws children, and yourasws helpers, and yourasws Shias, regarding 
the killings and the fear and the afflictions. And how Allahazwj will Protect youasws Peopleasws 
of the Household, from them, and the ones who befriend them, and their helpers, from 
their disgrace, and their battles, and their afflictions, and the disgrace, and the killings, and 
the fear.  

 عليه واله يف اي أمري املؤمنني ابسط يدك اابيعك أبين أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدا " عبده ورسوله، وأشهد أنك خليفة رسول هللا صلى هللا
سالم، فإنه دين هللا الذي اصطفاه امته، ووصيه وشاهده على خلقه، وحجته يف أرضه، وأن االسالم دين هللا، وأين أبرء من كل دين خالف دين اال

 لنفسه، ورضيه الوليائه، وإنه دين عيسى ابن مرمي عليه السالم ومن كان قبله من أنبياء هللا ورسله،

Then he said, ‘O Amir-ul-Momineenasws, extend yourasws hand so I can give allegiance to you, 
for I testify that there is no god except Allahazwj, and I testify that Muhammadsaww is Hisazwj 
servant and Hisazwj Messengersaww, and I testify that youasws are the Caliph of the Messenger 
of Allahsaww in hissaww community, and are hissaww successorasws, and hissaww witness over 
Hisazwj earth and Proof in Hisazwj earth, and that Islam is the religion of Allahazwj and I distance 
myself from every religion that is different to the Religion of Islam, for it is the Religion that 
Allahazwj has Chosen Himselfazwj and is Pleased with it for Hisazwj Guardians, and it is the 
Religion of Isaas Bin Maryamas and the ones before himas from the Prophetsas and the 
Messengersas.  
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أوليائك، وأبرء من عدوك، وأتوىل االئمة من ولدك، وأبرء من عدوهم وممن خالفهم وبرئ  وهو الذي دان به من مضى من آابئي، وإين أتوالك وأتوىل
 منهم وادعى حقهم، وظلمهم من االولني واابخرين، مث تناول يده فبايعه،

And this is what the ones who have passed from my forefathers had made it to be their 
Religion. And I hereby befriend youasws and yourasws friends, and distance myself from 
yourasws enemies and befriend the eleven Imamsasws from yourasws children, and distance 
myself from theirasws enemies and from the ones who oppose themasws, and distance myself 
from those who claimed theirasws rights, and oppressed them, be they from the former ones 
or the later ones. Then he took hisasws hand and gave allegiance to himasws.  

مع الرجل فأحضر ترمجاان يفهم كالمه مث قال له أمري املؤمنني عليه السالم: انولين كتابك، فناوله إايه، وقال علي عليه السالم لرجل من أصحابه: قم 
 فلينسخه لك ابلعربية، فلما أاته به قال البنه احلسن: اي بين ايتين ابلكتاب الذي دفعته إليك،

Then Amir-ul-Momineenasws said to him: ‘Hand over to measws your Book’. So he handed it 
over to himasws. Aliasws said to a man from hisasws companions: ‘Arise and go with this man 
and look at the translation, and understand its words, and make a copy of it explaining it in 
Arabic. So he gave it to himasws in Arabic. When he came with it, heasws said to hisasws son Al-
Hassanasws: ‘O myasws son, give measws the Book that Iasws had handed it over to youasws’. So 
heasws came with it.  

واحدا " ليس اي بين اقرأه، وانظر أنت اي فالن يف نسخة هذا الكتاب فإنه خطي بيدي، وإمالء رسول هللا صلى هللا عليه واله، فقرأه فما خالف حرفا " 
 كأنه إمالء رجل واحد على رجلني،فيه تقدمي وال أتخري،  

Heasws said: ‘O myasws sonasws, read it out – and look, O so and so which you are ignorant of – 
in the copy of this Book, for it has been written by myasws hand as dictated to measws by the 
Messenger of Allahsaww.  So heasws read it out and there was no difference of even a single 
letter, between the first one and the other one, as if they both had been dictated by the 
same man to two men.   

الذي مل ينسين، ومل يضع أمري، ومل خيمل ذكري عنده وعند  فحمد هللا وأثىن عليه، وقال: احلمد هلل الذي لو شاء مل ختتلف االمة ومل تفرتق، واحلمد هلل
 أوليائه، إذ صغر ومخل عنده ذكر أولياء الشيطان وحزبه، 

So, Amir-ul-Momineenasws Praised Allahazwj and Extolled Himazwj, and said: ‘Praise be to the 
Oneazwj Who, had Heazwj Desired as such, there would have been no differences in the 
community nor would it have been separated (into sects), and Praise be to Allahazwj Who did 
not Forget measws or let myasws affairs go to waste, and did not Hide myasws remembrance 
with Himazwj or Hisazwj Friends, even a little, and Hid the remembrance of the friends of the 
Satanla and hisla group.  

 ففرح بذلك من حضر من شيعة علي عليه السالم وشكر كثري ممن حوله حىت عرفنا ذلك يف وجوههم وألواهنم.
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So, those Shias who were present with Amir-ul-Momineenasws were happy with that and 
were thankful, and that displeased many who were around himasws to the extent that we 
recognised that in their faces and their colours (expressions)’’.157 

(This is one of many reports from Sa’d Al Saoud quoting from the Parchment of the Prophet 
Idreesas. I don’t see how he could have had access to that) 

وقال السيد ابن طاوس روح هللا روحه يف كتاب سعد السعود: وجدت يف صحف إدريس النيب عليه السالم فيما خاطب هللا به إبليس وأنظره  - 58
: اولئك أوليائي، اخرتت هلم نبيا " مصطفى، -أن قال إىل  -إىل يوم الوقت املعلوم، قال: و انتخبت لذلك الوقت عبادا " يل امتحنت قلوهبم لالميان 

 ل: ونظر آدم إىلوأمينا " مرتضى، فجعلته هلم نبيا " ورسوال "، وجعلتهم له أولياء وأنصارا "، تلك امة اخرتهتا لنبيي املصطفى، وأميين املرتضى، مث قا

اء من ذريتك، قال: اي رب فما ابل نور هذا االخري ساطعا " على نورهم مجيعا " طائفة من ذريته يتالال نورهم، قال آدم: ما هؤالء ؟ قال: هؤالء االنبي
وخالصيت ؟ قال: لفضله عليهم مجيعا "، قال: ومن هذا النيب اي رب ؟ وما امسه ؟ قال: هذا حممد نيب ورسويل وأميين وجنييب وجنيي وخرييت وصفويت 

ندي، وأقرهبم مين، وأعرفهم يل، وأرجحهم حلما " وعلما " وإمياان " ويقينا " وصدقا " وبرا " وحبييب وخليلي وأكرم خلقي علي، وأحبهم إيل، وآثرهم ع
ه، وعفافا " وعبادة وخشوعا " وورعا " وسلما " وإسالما "، أخدت له ميثاق محلة عرشي فما دوهنم من خالئقي يف السماوات واالرض ابالميان ب

قربة ومنزلة وفضال " ونورا " ووقارا "، قال: آمنت ابهلل، ورسوله حممد صلى هللا عليه واله، قال هللا: قد أوجبت واالقرار بنبوته، فآمن به اي آدم تزدد مين 
القيامة،  لك اي آدم وقد زدتك فضال وكرامة، وأنت اي آدم أول االنبياء والرسل، و ابنك حممد خامت االنبياء والرسل، وأول من تنشق عنه االرض يوم

مل إىل املوقف، وأول شافع، وأول مشفع، وأول قارع البواب اجلنان، وأول من يفتح له، وأول من يدخل اجلنة، وقد كنيتك به، وأول من يكسى وحي
ي عن التوراة فأنت أبو حممد، فقال آدم: احلمد هلل الذي جعل من ذرييت من فضله هبذه الفضائل، وسبقين إىل اجلنة، وال أحسده، مث ذكرما نقله الراوند

مان يقول جنيل، وبسط الكالم فيها، وإمنا تركناه خمافة التطويل، مث قال: رأيت يف السورة السابعة عشر من الزبور: داود امسع ما أقول، و مر سليواال
بتقديسي بعدك: إن االرض أورثها حممد وامته، وهم خالفكم، وال تكون صالهتم ابلطنابري، وال يقدسون االواتر، فازدد من تقديسك، وإذا زمرمت  

 فأكثروا البكاء بكل ساعة، وساعة ال تذكرين فيها عدمتها من ساعة. انتهي.

(P.s. – This is not a Hadeeth)158 

(From A Jewish Rabbi called Ka’ab) 

هللا، الفظ وال غليظ، أقول: وروى حممد بن مسعود الكازروين إبسناده  إىل االعمش، عن أيب صاحل، عن كعب قال: جند مكتواب " حممد رسول  - 59
وال جيزي ابلسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، امته احلامدون، يكربون هللا على كل جند، وحيمدونه يف كل منزل، يتأزرون على  وال صخاب ابالسواق،

ابلليل دوي كدوي النحل، مولده أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم يناديهم يف جو السماء، صفهم يف القتال وصفهم يف الصالة سوآء، هلم 
 مبكة، ومهاجره بطابة، وملكه ابلشام. أقول: وذكر بشائر كثرية يف كتابه النطيل الكالم إبيرادها، ويف ما ذكرانه كفاية.

(P.s. – This is not a Hadeeth)159 

ابق االنباري، عن جده سابق بن قرين، عن مقتضب االثر يف النص على االثىن عشر المحد بن حممد بن عياش، عن حممد بن الحق بن س - 60
" فأسلم هشام بن حممد بن السائب الكليب، عن أبيه، عن الشرقي بن قطامي، عن متيم بن وهلة املري، عن اجلارود بن املنذر العبدي  وكان نصرانيا 

عصر، بصريا " ابلفلسفة والطب، ذا رأي أصيل، ووجه عام احلديبية وحسن إسالمه، وكان قارائ " للكتب، عاملا " بتأويلها على وجه الدهر وسالف ال
 مجيل،

                                                           
157 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 57 
158 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 58 
159 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 59 
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(The book) ‘Muntazab Al Asar Fi Al Nas Ala Isna Ashar’ of Ahmad Bin Muhammad Bin Ayash, from Muhammad 
Bin Lahiq Bin Sabiq Al Anbary, from his grandfather Sabiq Bin Qareyn, from Hisham Bin Muhammad Bin Al Saib 
Al Kalby, from his father, from Al Sharqy Bin Qatamy, from Tameem Bin Wahla Al Mary,  

‘From Al-Jaroud Bin Al-Munzar Al-Abady, and he was a Christian, and became a Muslim in 
the year of Al-Hudeybiyya, and his Islam was good, and he was a reader of the Books, 
knowledgeable of its interpretation upon the perspective of the times and previous times, 
insightful with the philosophy and medicine, with original opinion, and beautiful face.  

يان، أنشأ حيدثنا يف إمارة عمر بن اخلطاب قال: وفدت على رسول هللا صلى هللا عليه واله يف رجال من عبد القيس ذوي أحالم وأسنان، فصاحة وب
 عليه واله راعهم منظره وحمضره، وأفحموا عن بياهنم وعن هبم العروآء يف أبداهنم، وحجة وبرهان، فلما بصروا به صلى هللا

He organised our discussion in the building of Umar Bin Al-Khattab. He said, ‘I was a 
delegate to Rasool-Allahsaww among men from Abdul Qays, with dreams and grit, eloquence 
and oration, and arguments and proofs. When they sighted himsaww, they saw hissaww views 
and hisas record, and they understood about their own explanations and the loyalty in their 
bodies.  

دوهنم إليه ووقفت بني يديه، وقلت: السالم عليك اي نيب هللا، أبيب فقال زعيم القوم يل: دونك من أقمت بنا أممه ، فما نستطيع كلمة، فاستقدمت 
 أنت وامي،

The head of the group said to me, ‘Besides you, is there one who can stand with us in front 
of himsaww, but we were not able to speak, so others proceeded to himsaww, and I paused in 
front of himsaww and I said, ‘The greetings be upon yousaww, O Prophetsaww of Allahazwj, may 
my father and my mother be sacrificed for yousaww’.  

وقد   -وبقومك الوعد  فأقبل علي رسول هللا بصفحة وجهه املبارك مشت منه ضياء " المعا " ساطعا " كوميض  الربق، فقال: اي حارود لقد أتخر بك
 -كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته، وآتيته يف عام احلديبية 

Rasool-Allahsaww turned towards me with hissaww Blessed face, radiance shining from it, 
bright and shining like the lightning, and hesaww said: ‘O Jaroud! There has been a delay with 
you and your people of the promise’ – and I had promised himsaww before that year that I 
shall bring a delegation to himsaww with my people, but I did not come to himsaww, and had 
come to him during the year of Al-Hudeybiyya.  

أما من اي رسول هللا أبيب أنت ما كان إبطائي عنك إال أن جلة قومي أبطاؤا عن إجابيت حىت ساقها هللا إليك ملا أراد هلا به إليك من اخلري، ففقلت: 
 أتخر فحظه فات منك، فتلك أعظم حوبة ، وأكرب عقوبة، ولو كانوا ممن مسع بك أو رآك ملا ذهبوا عنك،

So, I said, ‘O Rasool-Allahsaww! May my father and my mother be sacrificed for yousaww! My 
delay from yousaww wasn’t except my people delayed from answering me until Allahazwj 
Ushered them to yousaww due to what Heazwj Wanted for them from the good. As for the one 
who delays from yousaww, his share is being lost from yousaww, and that is a major sin and a 
great punishment; and if they were from the ones who are as being with you, or seen with 
yousaww, due to them having gone from yousaww.  
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النصرانية قبل أتييت إليك االوىل، فها أان اتركه بني يديك، إذ ذلك مما يعظم االجر، وميحو فإن برهان احلق يف مشهدك حمتدك ، وقد كنت على دين 
 املآمث واحلوب، ويرضى الرب عن املربوب،

The proof of the truth in witnessing yousaww is yoursaww pedigree, and I had been upon the 
religion of Christianity before I came to you firstly. So, here I am leaving it in front of 
yousaww, when that is from the great Recompense and deletion of the sins and the misdeeds, 
and the Lordazwj is Pleased from the nourished’.  

لم اي رسول هللا أنك مذ كنت ضمني قمني ، قال: فدن اابن ابلوحدانية، ودع فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: أان ضامن لك اي جارود، قلت: أع
  عنك النصرانية، قلت: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأنك عبده ورسوله، ولقد أسلمت على علم بك ونباء فيك، علمته من قبل،

Rasool-Allahsaww said: ‘Isaww am a guarantor for you, O Jaroud’. I said, ‘I know, O Rasool-
Allahsaww since yousaww were a warrantee’. Hesaww said: ‘So make it a Religion now with the 
Oneness and leave the Christianity from you’. I said, ‘I testify that there is no god except 
Allahazwj Alone, there being no associates for Himazwj, and yousaww are Hisazwj servant and 
Hisazwj Rasoolsaww, and I had already become a Muslim upon the knowledge of yousaww and 
news regarding yousaww, I knew it from before’. 

 أردته من االنباء فيه، فأقبل علي وعلى قومي، فقال: أفيكم من يعرف قس بن ساعدة االايدي ؟فتبسم صلى هللا عليه واله كأنه علم ما 

Hesaww smiled as if hesaww knew what I intended from the news regarding himsaww, and 
hesaww turned towards me and towards my people and said: ‘Is there anyone among you 
who recognises Qas Bin Sa’ada Al-Ayady?’  

عمر  قلت: اي رسول هللا كلنا نعرفه، غري أين من بينهم عارف خبربه، واقف على أثره، كان قس بن ساعدة اي رسول هللا سبطا " من أسباط العرب،
 عام، تقفر منها يف الرباري مخسة أعمار، يضج ابلتسبيح على منهاج املسيح، مخسمأة

I said, ‘O Rasool-Allahsaww! We all know him apart from that I am from between them most 
knowing of his news and aware of his effects. O Rasool-Allahsaww! Qas Bin Sa’ada was a tribe 
from the tribes of the Arabs, his age being of five hundred years, five of them spent in the 
wilderness, resounding with the Glorification upon the manifesto of the Messiahas. 

ابلوحدانية، يلبس املسوح ويتحسى يف سياحته بيض النعام، ويعترب الرهبانية، ويدين هللا  ال يقره قرار، وال يكنه جدار، وال يستمع منه جار، ال يفرت من
 ابلنور والظالم، يبصر فيتفكر ويفكر فيخترب، يضرب حبكمته االمثال،

Neither does the tranquillity calm him, nor does a wall hide him, nor is a neighbour heard 
from him, nor does he break a Fast due to the spirituality, and he makes is a Religion with 
the Oneness. He wears the fur, feeling the ostrich eggs during his tours and he takes lessons 
with the light and the darkness. He sees and he thinks, and he things and examines. He 
strikes examples with his wisdom.    

 أدرك رأس احلواريني مشعون، وأدرك لوقا ويوحنا، وفقه منهم ، حتوب  الدهر، وجانب الكفر، وهو القائل بسوق عكاظ وذى اجملاز: شرق وغرب،
ليصلحن وايبس ورطب، واجاج وعذب، وحب ونبات، ومجع واشتات، وذهاب وممات، وآابء وامهات، وسرور مولود، ورزء مفقود نبأ الرابب الغفلة، 

 العامل عمله قبل أن يفقد أجله،
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He came across Shamounas the head of the disciples, and met Luke and Youhana, and 
understood from them, shunning sins of the times and the Kufr, and he is the speaker of the 
market of Akaz and with the metaphors – east and west, and dry and wet, and bitter and 
sweet, and seeds and vegetation, and the total and the various, and the bygone and the 
dead, and fathers and mothers, and joys of a baby, and looks at the lost news of the lords of 
heedlessness, in order to correct the doer of his deed before his term is lost. 

 كال بل هو هللا الواحد، ليس مبولود وال والد، أمات وأحيا، وخلق الذكر واالنثى، وهو رب اابخرة واالوىل،

Never! But Heazwj is Allahazwj the One. Heazwj is neither with a child nor is a father. Heazwj 
Causes to die and live, and Created the male and the female, and Heazwj is Lordazwj of the 
Hereafter and the former. 

والعواد ؟ وأين الطالبون والرواد ؟ كل له معاد، أقسم قس برب  مث صاح: اي معشر إايد فأين مثود ؟ وأين عاد ؟ وأين اابابء واالجداد ؟ وأين العليل
 لعباد، وساطح املهاد، وخالق سبع الشداد، مساوات بال عماد، ليحشرن على االنفرد، وعلى قرب وبعاد،ا

Then he shouted, ‘O community of Iyad! So, where is Samood? And where is Aad? And 
where are the fathers and the grandfathers? And where are Al Aleel and Al Awad? And 
where are the seekers and the pioneers? All have a Hereafter for it. Qas swears by the 
Lordazwj of the servants, and spread out cradle (earth), and Creator of seven strong ones, 
skies without pillars, in order to Gather the individuals, and the near ones and the far ones.  

ف عن إذا نفخ يف الصور، ونقر يف الناقور، وأشرقت االرض ابلنور، فقد وعظ الواعظ، وانتبه القايظ، وأبصر الالحظ، ولفظ الالفظ، فويل ملن صد
 احلق االشهر، وكذب بيوم احملشر، والسراج االزهر، يف يوم الفصل، وميزان العدل،

When it is blown into the Trumpet and resonated in the horn, and the earth shines with the 
Noor, the preaching and the advice will be lost, and the alertness grows, and the notes are 
sighted, and the words are articulated, then woe be to one who turns away from the Truth 
of the (Sacred) months, and belies the days of the Monuments, and the brilliant lantern, 
during the day of Decision, and Scale and Justice’. 

ه وقالوا: هذا صاحبه وطالبه على مث أقبلت على اصحابه فقلت: على علم به آمنتم قبل مبعثه، كما آمنت به أان، فنصت إىل رجل منهم وأشارت إلي
علما وجه الدهر، وسالف العصر، وليس فينا خري منه، وال أفضل، فبصرت به أغر أبلج، قد وقذته احلكمة، أعرف ذلك يف أسارير وجهه، وإن مل أحط 

 " بكنهه،

The I turned towards hissaww companions and I said, ‘Upon knowledge with himsaww you are 
believing hissaww Sending just as I believed in himsaww’. Then he listened to a man from them 
and indicated to him, and they said, ‘This is hissaww companions, and hissaww student upon 
the aspect of the time, and the previous times, and there isn’t among us better than him, 
nor any superior. So, be insightful with him, distinguished, eloquent. The wisdom has 
covered him. That is recognised in the lines of his face and knowledge surrounds him with 
his titles’.  
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أقبلت على قلت: ومن هو ؟ قالوا: هذا سلمان الفارسي، ذو الربهان العظيم، والشأن القدمي، فقال سلمان: عرفته اي أخا عبد القيس من قبل إتيانه، ف
 إن قسا " كان ينتظر زمانك، ويتوكف إابنك ، ويهتف رسول هللا صلى هللا عليه واله وهو يتالال ويشرق وجهه نورا " وسرورا "، فقلت: اي رسول هللا

 وامك، وأبمساء لست اصيبها معك، وال أراها فيمن اتبعك، ابمسك وأبيك

I said, ‘And who is he?’ They said, ‘This Salman Al Farsyra, with the great proofs, and the 
ancient occupation’. Salmanra said: ‘Ira do recognise himsaww, O brother of Abdul Qays, from 
before Ira came to himsaww’. So, I turned towards Rasool-Allahsaww and hesaww was beaming 
and hissaww face was shining with Noor and cheerfulness. I said, ‘O Rasool-Allahsaww! Qas had 
awaited yoursaww era and waited for yoursaww appearance, chanting yoursaww name and 
name of yoursaww fatheras and yoursaww motheras, and the names which I have not found with 
yousaww nor have I see among the ones who follow yousaww’.  

ل هللا صلى هللا عليه واله يسمع والقوم سامعون واعون، قلت: اي رسول هللا لقد شهدت قسا " خرج من قال سلمان: فأخربان فأنشأت احدثهم ورسو 
 اند من أندية إايد، إىل صحيح ذي قتاد، ومسرة وعتاد  وهو مشتمل بنجاد، فوقف يف أضحيان  ليل كالشمس، رافعا " إيل السماء وجهه وإصبعه

Salmanra said, ‘Inform us and prose their narration and Rasool-Allahsaww is listening and the 
people are listening and retaining’. I said, ‘O Rasool-Allahsaww! I witnessed Qas going out 
from a club from the clubs of Iyad to correct the ones with dyes, and the acacia trees, and it 
is based at the plateau. He paused among the luminous nights like the sun, raising his face 
and his finder towards the sky. 

يه التبعة واالرفعة فدنوت منه فسمعته يقول: أللهم رب هذه السبعة اال رقعة ، واالرضني املمرعة ، ومبحمد والثالثة احملامدة معه، والعليني االربعة، وسبط
اء من بين الفرعة، والسري الالمعة، ومسي الكليم الضرعة  اولئك النقباء الشفعة، والطريق املهيعة، درسة االجنيل، وحفظة التنزيل، على عدد النقب

 إسرائيل،

I approached him and heard him saying, ‘O Allahazwj! Lordazwj of these seven skies and the 
fertilised earth, and by Muhammadsaww and the three praised ones with himsaww, and the 
four exalted ones and the lofty grandsons, and the secret light, and the Speech listener, they 
are the captains of the intercession, and the guided paths. They taught the Evangel, and 
preserved the Revelation, upon at number of the captains from the Children of Israel.  

 حماة االضاليل، ونفاة االابطيل، الصادقوا القيل، عليهم تقوم الساعة، وهبم تنال الشفاعة، وهلم من هللا فرض الطاعة، 

They are the obliterating the straying, and negators of the falsities, and the truthful of the 
words. Upon them the Hour would be established, and through them the intercession will 
be attained, and for them from Allahazwj, is the Obligated obedience’.  

 مث قال: اللهم ليتين مدركهم ولو بعد الي من عمري وحمياي،

Then he said, ‘O Allahazwj! If only I could meet them and even if it is after my age and my 
lifetime’.  

 مث قلت: اي رسول هللا أنبئين أنبأك هللا خبري عن هذه االمساء اليت مل نشهدها و أشهدان قس ذكرها،
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Then I said, ‘O Rasool-Allahsaww! Inform me of what Allahazwj has Informed yousaww with the 
news about these names which we have not witnessed and Qas has prosed mentioning 
these’.  

ما بعثوا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله: اي جارود ليلة أسري يب إىل السماء أوحى هللا عزوجل إيل أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على 
 فقلت: على ما بعثتم ؟ قالوا: على نبوتك، ووالية علي بن أيب طالب واالئمة منكما،

Rasool-Allahsaww said: ‘O Jaroud! The night Isaww was ascended with to the sky, Allahazwj 
Mighty and Majestic Revealed to mesaww: “Ask the Rasoolsas from ones Weazwj Sent from 
before yousaww, what were theyas Sent upon?’ Isaww said: ‘Upon what have youas been Sent?” 
Theyas said: ‘Upon yoursaww Prophet-hood and Wilayah of Aliasws Bin Abu Talibasws and the 
Imamsasws from youasws both’.  

علي، واحلسن، واحلسني، وعلي بن احلسني، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، وموسى بن  مث أوحى إيل أن التفت عن ميني العرش، فالتفت فإذا
 جعفر، وعلي بن موسى، وحممد بن علي، وعلي بن حممد، واحلسن بن علي، واملهدي، يف ضحضاح من نور يصلون،

Then Heazwj Revealed to mesaww: “Turn towards the right of the Throne!” Isaww turned and 
there was Aliasws, and Al-Hassanasws, and Al-Husaynasws, and Aliasws Bin Al-Husaynasws, and 
Muhammadasws Bin Aliasws, and Ja’farasws Bin Muhammadasws, and Musaasws Bin Ja’farasws, and 
Aliasws Bin Musaasws, and Muhammadasws Bin Aliasws, and Aliasws Bin Muhammadasws, and Al-
Hassanasws Bin Aliasws, and Al-Mahdiasws, praying Salat in a dune of Noor’.  

 فقال الرب تعاىل: هؤالء احلجج الوليائي، وهذا املنتقم من أعدائي،

The Exalted Lordazwj Said: “Theyasws are the Divine Authorities, Myazwj Guardiansasws, and this 
is the Revenge from Myazwj enemies!” 

 قال اجلارود: فقال سلمان: اي جارود هؤالء املذكورون يف التوراة واالجنيل والزبور كذلك،

Al-Jaroud said, ‘Salmanra said: ‘O Jaroud! Theyasws are the ones mentioned in the Torah, and 
the Evangel, and the Psalms, like that’.  

 فانصرفت بقومي 

I left with my people’’.160  (P.s. – I have deleted a lot of poems of the narrator) 

 

 

  

                                                           
160 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 2 H 60 
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 ( * )اتريخ والدته صلى هللا عليه وآله وما يتعلق هبا، وما ظهر( * * )عندها من املعجزات والكرامات واملنامات(3)ابب 

CHAPTER 3 – HISTORY OF HISsaww BIRTH AND WHAT IS 
CONNECTED WITH IT, AND WHAT APPEARED DURING IT 
FROM THE MIRACLES AND THE MARVELS AND THE DREAMS 

 د: يف كتاب أمساء حجج هللا: ولد صلى هللا عليه واله سابع عشرة ليلة من شهر ربيع االول يف عام الفيل، - 1

In the book ‘Asma’a Hajjaj’ (Names of Divine Authorities) – ‘Hesaww was born on the 
seventeenth night of a month of Rabbi Ul Awwal during the year of the elephant’.  

الك ن هيف كتاب الدر الصحيح: أنه ولد صلى هللا عليه واله عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة السابع عشر من ربيع االول بعد مخس ومخسني يوما " م
 أصحاب الفيل،

In the book ‘Al-Durr Al-Saheeh) – Hesaww was Sent during the emergence of the daw on the 
day of Friday of the seventeenth of the month of Rabbi Ul-Awwal, fifty days after the 
destruction of the owner of the elephant’.  

 ثنني الثامن أو العاشر من ربيع االول لسبع بقني من ملك أنوشريوان،وقال العامة: يوم اال

And the general Muslims said, ‘On the day of Monday, the eighth or tenth of Rabbi Ul 
Awwal, seven remaining from the king Nousherwan’.  

 و يقال: يف ملك هرمز بن أنوشريوان،

And it is said, ‘During the rule of Hurmuz Bin Nousherwan.  

 زمن امللك وذكر الطربي أن مولده صلى هللا عليه واله كان الثنيت وأربعني سنة من ملك أنوشريوان وهو الصحيح، لقوله صلى هللا عليه واله: )ولدت يف
 العادل أنوشريوان( ووافق شهر الروم العشرين من سباط.

And Tabari mentioned that hissaww coming to the world was on the forty second year of the 
king Nousherwan, and it is the correct due to hissaww words: ‘Isaww was born during the time 
of the just king Anousherwan’, and it coincides with the month the Romans and the 
twentieth from Sabat’.  

 الزوال،  يف كتاب مواليد االئمة عليهم السالم: ولد النيب صلى هللا عليه واله لثالث عشرة بقيت من شهر ربيع االول يف عام الفيل يوم اجلمعة مع

In the book ‘Mawaleed Al-Aimmaasws’ – The Prophetsaww came to the world with thirteen 
(days) remaining from the month of Rabbi Ul Awwal during the year of the elephant on the 
day of Friday at midday’.  

سنة، ومحلت به امه يف أايم التشريق عند اجلمرة الوسطى، وكانت يف منزل عبد هللا بن عبد املطلب، وولدته  وروي عند طلوع الفجر قبل املبعث أبربعني
 يف شعب أيب طالب يف دار حممد بن يوسف يف الزاوية القصوى، 
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And it is reported – At the emergence of dawn before the Prophet-hood by forty years, and 
hissaww motherasws was Blessed with himsaww during the days of ‘Al-Tashreek’ at the middle 
rock, and hesaww was in the house of Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws, and hesaww was 
Blessed in a cave of Abu Talibasws in the house of Muhammad Bin Yusuf, in Al-Qaswa corner’.  

 وقيل: ولد يوم االثنني آخر النهار اثين عشر شهر ربيع االول سنة مثان وتسعمأة لالسكندر يف شعب أيب طالب يف ملك أنوشريوان 

And it is said, ‘Hesaww was Blessed on the day of Monday at the end of the day of twelfth of 
the month of Rabbi Ul-Awwal of the year nine hundred and eight of Al-Askander in a cave of 
Abu Talibasws during the rule of Anousherwan’’.161 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for 
information) 

بسيدان رسول هللا صلى هللا عليه واله كان ليلة اجلمعة قل: ذكر حممد بن اببويه رضوان هللا عليه يف اجلزء الرابع من كتاب النبوة حديث أن احلمل  - 2
 الثنىت عشرة ليلة بقيت من مجيدي اابخرة.

It is mentioned by Muhammad Bin Babuwayh in the fourth volume of the book ‘Al-
Nabuwwa’ there is a Hadeeth that the bearing of our chief Rasool-Allahsaww was during the 
night of Friday of the twelve nights remaining from Jamaadi Al-Akhira’.162 

 عام قل: إن الذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أن والدته املقدسة صلى هللا عليه واله كان يوم اجلمعة السابع عشر من ربيع االول يف - 3
 الفيل عند طلوع فجره.

Those from the scholars who came across them, they acted upon that hissaww holy coming to 
the world was on the day of Friday of seventeenth of Rabbi Ul Awwal during the year of the 
elephant at the emergence of its dawn.163 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for 
information) 

م ذكر شيخنا املفيد يف كتاب حدائق الرايض: السابع عشر منه مولد سيدان رسول هللا صلى هللا عليه واله عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة عاو  - 4
 الفيل ، وقال رمحه هللا يف كتاب التواريخ الشرعية: حنوه.

And our Sheykh Al Mufeed mentioned in the book ‘Hadaiq Al-Riyaz’, ‘On the seventeenth 
from it, our Chief Rasool-Allahsaww was Blessed at the emergence of the dawn on the day of 
Friday in the year of the elephant’. And he said in the book ‘Al Tawareekh Al Sharia’ – is 
approximate to it’.164 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for information) 

 كا: ولد النيب صلى هللا عليه واله الثنىت عشرة ليلة مضت من شهر ربيع االول يف عام الفيل يوم اجلمعة مع الزوال،  - 5

The Prophetsaww was Blessed on the twelfth night past from the month of Rabbi Ul Awwal 
during the year of the elephant on the day of Friday at midday’. 

                                                           
161 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 1 
162 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 2 
163 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 3 
164 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 4 
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 ن عبدوروي أيضا "، عند طلوع الفجر قبل أن يبعث أبربعني سنة، ومحلت به امه يف أايم التشريق عند اجلمرة الوسطى، وكانت يف منزل عبد هللا ب 
وولدته يف شعب أيب طالب يف دار حممد بن يوسف يف الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل ، وقد أخرجت اخليزران  ذلك البيت فصريته  املطلب،

 مسجدا " يصلي الناس فيه. 

And it is reported as well – ‘At the emergence of dawn before Prophet-hood by forty years, 
and hissaww motheras was Blessed with himas during the days of Al-Tashreek at the middle 
rock. And hesaww was in the house of Abdullah Bin Abdul Muttalibasws, and hissaww birth was 
in a cave of Abu Talibasws in the house of Muhammad Bin Yusuf in Al Qaswa corner on the 
right when you are entering, and Al Kheyzran took that house out and converted it into a 
Masjid for the people to pray Salat in it’.165 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for 
information) 

 ص: روي أنه صلى هللا عليه واله ولد يف السابع عشر من شهر ربيع االول عام الفيل يوم االثنني،  - 6

It is reported that hesaww was born during the seventeenth of the month of Rabbi Ul Awwal 
in the year of the elephant on the day of Monday’.  

 لى هللا عليه واله: )ولدت يف زمن امللك العادل( يعين أنوشريوان بن قباد قاتل مزدك والزاندقة.وقيل: يوم اجلمعة، وقال ص

And it is said, ‘On the day of Friday’. And hesaww said: ‘Isaww was Blessed (to my parents) 
during the time of the just king’ – meaning Anousherwan Bin Qabad, killer of Muzdak and 
the atheists’’.166 (P.s – report does contain a small Hadeeth) 

 ك، ىل: الدقاق، عن ابن ذكراي القطان، عن الربمكي، عن عبد هللا بن حممد، عن أبيه، عن خالد بن إلياس، عن أيب بكر بن عبد هللا بن أيب - 7
املطلب قال: بينا أان انئم يف احلجر إذ رأيت رؤاي " هالتين، فأتيت كاهنة قريش وعلي جهم، عن أبيه، عن جده قال: مسعت أاب طالب حدث عن عبد 

 مطرف خز، ومجيت تضرب منكيب، فلما نظرت إيل عرفت يف وجهي التغري فاستوت وأان يومئذ سيد قومي،

Al Daqaq, from Ibn Zakariya Al Qatan, from Al Barmakky, from Abdullah Bin Muhammad, from his father, from 
Khalid Bin Ilyas, from Abu Bakr Bin Abdullah Bin Abu Jahm, from his father, from his grandfather who said,  

‘I heard Abu Talibasws narrating from Abdul Muttalibasws having said: ‘While Ias was sleeping 
by the (Black) Stone when Ias saw a dream which terrified meas, so Ias went to a priestess of 
Quraysh and upon meas was a shawl of fur and its two ends were beating upon myas 
shoulders. When she looked at meas, she recognised the change in myas face. Ias evened, and 
in those days Ias was a chief of myas people. 

قد نبتت  فقالت: ما شأن سيد العرب متغري اللون ؟ هل رابه من حداثن الدهر ريب ؟ فقلت هلا: بلى إين رأيت الليلة وأان انئم يف احلجر، كأن شجرة
الشمس سبعني ضعفا، ورأيت العرب  على ظهري قد انل رأسها السماء، وضربت أبغصاهنا الشرق والغرب، ورأيت نورا " يزهر منها أعظم من نور

 والعجم ساجدة هلا، وهي كل يوم تزداد عظما " ونورا "، ورأيت رهطا " من قريش يريدون قطعها،

She said, ‘What is the matter of the Chief of Arabs being of changed colour? Did the 
occurrences of the times awe himas?’ Ias said to her: ‘Yes, Isaww saw at night while Ias was 
sleeping by the (Black) Stone, a Noor seventy-fold greater than the sun, and Ias saw the 
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Arabs and the non-Arabs prostrating to it, and it kept increased every day in radiance, and 
Ias saw a group of Quraysh wanting to cut it off.  

من  فإذا دنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجها "، وأنظفهم ثيااب "، فيأخذهم ويكسر ظهورهم، ويقلع أعينهم، فرفعت يدي ال تناول غصنا "
ء الذين قد تعلقوا هبا ليس لك منها نصيب، فقلت: ملن النصيب والشجرة مين ؟ فقال: النصيب هلؤال " أغصاهنا، فصاح يب الشاب وقال: مهال

 وسيعود إليها، فانتبهت مذعورا " فزعا " متغري اللون،

When they went near it they were seized by a youth of most beautiful face and cleanest of 
them in clothes. He seized them and broke their backs and uprooted their eyes. So, Ias raised 
myas hands in order to grab a branch (ray) from its branches (rays), and the youth shouted at 
meas and said: ‘No! There isn’t any share for youas from it’. Ias said: ‘For whom is the share 
and the tree is from meas?’ He said: ‘The share is for them, those who have adhered with it 
and are ascending to it’. So, Ias woke up terrified, alarmed, changed of colour’.  

الب فرأيت لون الكاهنة قد تغري، مث قالت: لئن صدقت ليخرجن من صلبك ولد ميلك الشرق والغرب، وينبأ يف الناس، فتسري عين غمي، فانظر أاب ط
 لعلك تكون أنت،

Ias saw the colour of the priestess to have changed. Then she said, ‘If youas are speaking the 
truth, then a sonsaww would be coming out from youras Sulb. Hesaww will rule the east and the 
west, and hesaww will give news among the people and cheer the gloom from me’. So, Ias 
looked at Abu Talibasws perhaps it would happen to be youas’.  

 وكان أبو طالب حيدث هبذا احلديث والنىب صلى هللا عليه واله قد خرج، ويقول: كانت الشجرة وهللا أاب القاسم االمني. 

And Abu Talibasws used to narrate with this Hadeeth and the Prophetsaww had already come 
out, and heas was saying: ‘By Allahazwj! The tree is Abu Al-Qasimsaww the trustworthy’’.167 

أبيه، عن سعيد بن مسلم موىل لبين خمزوم، عن سعيد ك، ىل: القطان، عن ابن زكراي القطان، عن حممد بن إمساعيل، عن عبد هللا بن حممد، عن  - 8 
ر الشمس، بن أيب صاحل، عن أبيه. عن ابن عباس قال: مسعت أيب العباس حيدث قال: ولد اليب عبد املطلب عبد هللا، فرأينا يف وجهه نورا " يزهر كنو 

 فقال أيب: إن هلذا الغالم شأان " عظيما "،

Al Qatan, from Ibn Zakariya Al Qatan, from Muhammad Bin Ismail, from Abdullah Bin Muhammad, from his 
father, from Saeed Bin Muslim a slave of the clan of Makhzoum, from Saeed Bin Abu Salih, from his father, 
from Ibn Abbas who said,  

‘I heard my father Al Abbas narrating. He said, ‘Abdullahasws was Blessed to Abdul 
Muttalibasws and we saw Noor in hisas face blooming like the sunlight. My father said, ‘For 
this boyasws there is a great occupation’.  

سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش  قال: فرأيت يف منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض، فطار فبلغ املشرق واملغرب، مث رجع راجعا " حىت 
 كلها، فبينما الناس يتأملونه إذ صار نورا " بني السماء واالرض، وامتد حىت بلغ املشرق واملغرب،

Heas said: ‘Then I saw in my dream that a white bird came out from hisas nostril. It flew away 
and reached the east and the west, then it returned with a returning until it settled upon 
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the House, Al-Kabah, and all of the Quraysh prostrated to it. While the people were 
reflecting on it when it became Noor between the sky and the earth, and it extended until it 
reached the east and the west.  

 فلما انتهبت سألت كاهنة بين خمزوم فقالت: اي عباس لئن صدقت رؤايك ليخرجن من صلبه ولد يصري أهل املشرق واملغرب تبعا " له، 

When it (dream) ended, I asked a priestess of the clan of Makhzoum. She said, ‘O Abbas! If 
you are speaking the truth of your dream, there will be coming out from hisas Sulb a son, the 
east and the west will become followers of hissaww’.  

 قال أيب: فهمين أمر عبد هللا إىل أن تزوج آبمنة، وكانت من أمجل نساء قريش وأمتها خلقا "،

My father said, ‘I understood the matter of Abdullahasws up to hisas marrying Aaminaas, and 
sheas was from the most beautiful women of Quraysh and most complete of them in 
mannerisms.  

يح املسك، فلما مات عبد هللا وولدت آمنة رسول هللا صلى هللا عليه واله أتيته فرأيت النور بني عينيه يزهر، فحملته وتفرست يف وجهه فوجدت منه ر 
 وصرت كأين قطعة مسك من شدة رحيي، 

(She said), ‘When Abdullahasws died and Aaminaasws was Blessed with Rasool-Allahsaww, I 
came to himsaww and I saw the Noor shining between hissaww eyes. I carried himsaww and 
gazed in hissaww face, I found the aroma of musk from himsaww, and I because such as if I was 
a piece of musk due to the intensity of my aroma.  

إنه ملا أخذين الطلق، واشتد يب االمر مسعت جلبة " وكالمال " ال يشبه كالم اابدميني، ورأيت علما " من سندس على فحدثتين آمنة وقالت يل: 
قضيب من ايقوت قد ضرب بني السماء واالرض، ورأيت نورا " يسطع من رأسه حىت بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات كأهنا شعلة انر نورا "، 

 " عظيما قد نشرت أجنحتها حويل،ورأيت حويل من القطاة أمرا 

Aaminaas narrated to me and sheas said to me: ‘When the pangs of childbirth seized meas 
and the matter intensified with meas, Ias heard a noise and speech not resembling the 
speech of a human being, and I saw a flag of silk upon a stick of ruby to have been struck 
between the sky and the earth; and I saw a Noor spreading out from hissaww head until it 
reached the sky; and I saw large castles as if these were flames of fire, alight; and I saw 
around me the grouse (bird) a mighty matter having spread its wings around me. 

اضا "، ورأيت شعرية االسدية قد مرت وهى تقول: آمنة ما لقيت الكهان واالصنام من ولدك ؟ ورأيت رجال " شااب من أمت الناس طوال "، و أشدهم بي
 طست من ذهب مضروب ابلزمرد، ومشط من ذهب، وأحسنهم ثيااب " ما ظننته إال عبد املطلب قد دان مين فأخذ املولود فتفل يف فيه، ومعه

And I saw the Al-Asadiyah tree to have passed by, and it was saying, ‘Aaminaas! Youas neither 
met the soothsayer and the idols from youras sonsaww?’ And I saw a young man from the 
tallest of the men, and intense of them in whiteness, and most beautiful of them in clothes. 
I do not think except it was Abdul Muttalibasws had come near me and grabbed the new-
bornsaww, and applied saliva in hissaww face, and with himas was a tray of gold struck with the 
emeralds, and a comb of gold. 
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يضاء فشق بطنه شقا "، مث أخرج قلبه فشقه، فأخرج منه نكته سوداء فرمى هبا مث، أخرج صرة من حريرة خضراء ففتحها، فإذا " فيها كالذريرة الب
فلم أفهم ما قال إال أنه قال: يف أمان هللا وحفظه وكالئته، قد حشوت قلبك إمياان "  فحشاه، مث رده إىل ما كان، ومسح على بطنه واستنطقه فنطق

 وعلما " و حلما " ويقينا " وعقال " وشجاعة ، أنت خري البشر، طوىب ملن اتبعك، وويل ملن ختلف عنك، 

Heas split hissaww belly then took out hissaww heart and split it, and extracted a black spot 
from it and threw it away. Then heas brought out a purse of green silk and opened it, and 
there, in it was like the white particles and crammed these, then returned himas to what 
hesaww was, and wiped upon hissaww belly and spoke, but I could not understand what heas 
said except that heas said: ‘In the Safety of Allahazwj and Hisazwj Protection and Hisazwj 
Overseeing. Ias have pressed into yoursaww heart – Eman, and knowledge, and forbearance, 
and certainty, and intellect, and bravery. Yousaww are the best of the people. Beatitude is for 
one who follows yousaww, and woe be unto the one who stays behind from yousaww’. 

 وألبسه مث أخرج صرة اخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا " فيها خامت فضرب على كتفيه ، مث قال: أمرين ريب أن أنفخ فيك من روح القدس فنفخ فيه،
 قميصا "، وقال: هذا أمانك من آفات الدنيا، فهذا ما رأيت اي عباس بعيين، 

Then heas brought out another purse of white silk and opened it, and there in it was a seal, 
and heas struck it upon hissaww shoulder, then said, ‘Myas Lordazwj Commanded meas that Ias 
blow the Holy Spirit into yoursaww mouth’. So, heas blew into hissaww mouth, and put a shirt 
on himsaww and said, ‘This is yoursaww safety from the calamities of the world’. So, this is what 
I saw, O Abbas, with my eyes’. 

ت عن ثوبه فإذا " خامت النبوة بني كتفيه، فلم أزل أكتم شأنه وأنسيت  احلديث فلم أذكره إىل يوم إسالمي حىت قال العباس: وأان يومئذ أقرء  فكشف
 ذكرين رسول هللا صلى هللا عليه واله.

Al Abbas said, ‘And on that day I was able to read, so I uncovered from hissaww cloth and 
there was the seal of the Prophet-hood. I did not cease to conceal hissaww occupation and I 
forgot the Hadeeth to be forgotten and did not mention it until the day of my becoming a 
Muslim, until Rasool-Allahsaww reminded me’’.168 (If Al Abbas was as his son Ibn Abbas is 
saying, then why did he fight against Rasool-Allahsaww in the battle of Badr? –) 

هللا ىل: ابن الربقي، عن أبيه، عن جده، عن البزنطي، عن أابن بن عثمان، عن أيب عبد هللا الصادق صلى هللا عليه واله قال: كان إبليس لعنه  - 9
يه واله خيرتق السماوات السبع، فلما ولد عيسى عليه السالم حجب عن ثالث مساوات، وكان خيرتق أربع مساوات، فلما ولد رسول هللا صلى هللا عل

 حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطني ابلنجوم، 

Ibn al Barqy, from his father, from his grandfather, from Al Bazanty, from Aban Bin Usman,  

‘From Abu Abdullah Al Sadiqasws having said: ‘Ibleesla used to penetrate the seven skies. So, 
when (Prophet) Isaas was sent (to the earth), hela was Blocked from three skies, and hela 
used to penetrate four skies. So, when Rasool-Allahsaww was descended, hela was Blocked 
from all seven, and the devils were Pelted with the (shooting) stars.  
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عة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه، وقال عمرو بن امية: وكان من أزجر أهل اجلاهلية: انظروا هذه النجوم اليت وقالت قريش: هذا قيام السا
 يهتدي هبا، ويعرف هبا أزمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي هبا فهو هالك كل شئ، وإن كانت ثبتت ورمي بغريها فهو أمر حدث، 

And the Quraysh said, ‘This is the establishment of the Hour. We heard the People of the 
Book mentioning it’. And Amro Bin Ameet, who was the expert in predictions among the 
people of the pre-Islamic period, said, ‘Look! These are the stars which you are guided by, 
and by these you recognise the times of the winter and the summer. If these are what they 
being pelted with, then everything would be destroyed, but if these were firm, and the 
Pelting is by the others, so a matter has occurred’. 

لنيب صلى هللا عليه واله ليس منها صنم إال وهو منكب على وجهه، وارجتس يف تلك الليلة أيوان كسرى، وأصبحت االصنام كلها صبيحة ولد ا
 ومخدت نريان فارس، ومل ختمد قبل ذلك أبلف عام،  وسقطت منه أربعة عشر شرفة، وغاضت حبرية ساوة، وفاض وادي السماوة،

And in the morning of the Prophetsaww coming to the earth, all the idols, and there was no 
idol from these except that it fell down upon its face, and the pillars of the palace of Caesar 
shook severely, and fourteen of its balconies broke down. And the lake Sawat subsided, and 
Al-Samawat valley overflowed. And the fires of Persia were extinguished, which had never 
been extinguished for a thousand years.  

كسرى من ورأى املؤبذان يف تلك الليلة يف املنام إبال " صعااب " تقود خيال " عرااب " ، قد قطعت دجلة، وانسربت يف بالدهم، وانقصم طاق امللك  
لعوراء، وانتشر يف تلك الليلة نور من قبل احلجاز مث استطار حىت بلغ املشرق، ومل يبق سرير مللك من ملوك الدنيا إال وسطه، واخنرقت عليه دجلة ا

 أصبح منكوسا "، وامللك خمرسا " ال يتكلم يومه ذلك 

And the Magian judge saw in his dream during that night, that the camels were having 
difficulties in leading the Arabian horses, and that the river Tigris had been cut-off and is 
spreading in their country, and the roof of the king had been broken in the middle, and that 
the Tigris had flowed towards it. And a Light spread out during that night from the direction 
of Al-Hijaz, then it spread out until it reached the east. And there did not remain any bed of 
a king from the kings of the world except that it was overturned, and the king became 
speechless and did not speak on that day.  

 وبطل سحر السحرة، ومل تبق كاهنة يف العرب إال حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش يف العرب، ومسوا آل هللا عزوجل. وانتزع علم الكهنة، 

And the knowledge of the sooth-Sayers was snatched away, and the sorcery of the sorcerers 
was invalidated. And there did not remain a sooth-sayer among the Arabs except that he hid 
himself from his companion. And the Quraysh were considered great, and they (Bani 

Hashimasws) were called progeny of Allahazwj (آل هللا) Mighty and Majestic’.  

 قال أبو عبد هللا الصادق عليه السالم: إمنا مسوا آل هللا الهنم يف بيت هللا احلرام، 

Abu Abdullah Al-Sadiqasws said: ‘But rather, they were names as progeny of Allahazwj (آل هللا) 
Mighty and Majestic because they were in the Sacred House of Allahazwj’.  

ال " آمنة: إن إبين وهللا سقط فاتقى االرض بيده، مث رفع رأسه إىل السماء فنظر إليها، مث خرج مين نور أضاء له كل شئ، ومسعت يف الضوء قائ وقالت
 يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه حممدا "، 
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And Aaminaas said: ‘By Allahazwj! Myas sonsaww, fell on the ground upon hissaww hand, then 
raised hissaww head towards the sky and looked towards it. Then a Light came out from 
within meas which illuminated everything, and a speaker was heard saying within the Light: 
‘Youas have been blessed by the Chief of the people, so name himsaww ‘Muhammad’.  

ان، قد ساد يف وأيت به عبد املطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت امه، فأخذه فوضعه يف حجره مث قال: احلمد هلل الذي أعطاين، هذا الغالم الطيب االرد
 املهد على الغلمان. مث عوذه أبركان الكعبة، وقال فيه أشعارا "، 

And Abdul Muttalibasws came over to look at himas, and what hissaww motheras had said, had 
reached himas. So heas took himsaww and placed himsaww upon hisas lap, then said (in prose): 
‘The Praise is for Allahazwj Who has Given meas this boysaww, the goodly one who has 
prevailed in the cradle over (all) the young men, and hisas status has surpassed all the statii’. 
Then heas took himsaww near the Kabah and said poems regarding himsaww’.  

سماء واالرض منذ الليلة، لقد قال: وصاح إبليس لعنه هللا يف أابلسته فاجتمعوا إليه، فقالوا: ما الذي أفزعك اي سيدان ؟ فقال هلم: ويلكم لقد أنكرت ال
 حدث يف االرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مرمي عليه السالم، فاخرجوا وانظروا ما هذا احلدث الذي قد حدث، 

Heasws said: ‘And Ibleesla shrieked among the Devils, so they gathered around himla and said, 
‘What is that which has panicked youla, O our Chiefla?’ Hela said to them, ‘Woe be unto you 
all! Ila have been denied from the skies and the earth since last night. There has occurred in 
the earth a great event. No event similar to it has occurred since Isaas bin Maryamas was 
Raised up. So, go out and look around to see what this event is which has occurred’.  

ىل احلرم فوجد احلرم فافرتقوا مث اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدان شيئا "، فقال إبليس لعنه هللا: أان هلذا االمر، مث انغمس يف الدنيا فجاهلا حىت انتهى إ
 ل فصاحوا به، فرجع حمفوظا ابملالئكة، فذهب ليدخ

They dispersed, then they gathered around himla, and they said, ‘We could not find 
anything’. Ibleesla said, ‘Ila am the one for this matter’. Then hela immersed himselfla in the 

world, and hela wandered around until hela ended up to the Sanctuary (احلرم). Hela found it to 

be full of Angels. Hela wanted to enter into it, but hela shrieked out and returned.  

الذي مث صار مثل الصر وهو العصفور فدخل من قبل حرى ، فقال له جربئيل: وراك لعنك هللا، فقال له: حرف أسألك عنه اي جربئيل، ما هذا احلدث 
فقال له: ولد حممد صلى هللا عليه واله، فقال له: هل يل فيه نصيب ؟ قال: ال، قال: ففي امته ؟ قال: نعم، قال:  منذ الليلة يف االرض ؟ حدث

 رضيت. 

Then hela became like a bird – and it is the sparrow, so hela entered from the side of Hira. So 
Jibraeelas said to himla: ‘Youla go back! Allahazwj has Cursed youla!’ So hela said to himas, ‘Ila 
would like to ask youas one word, O Jibraeelas! What is this event which occurred in the 
earth since last night?’ So heas said to himla: ‘Muhammadsaww has come to (earth)’. So hela 
said, ‘Is there a part for mela with regards to it, O Jibraeelas?’ Heas said: ‘No!’ Hela said, ‘And 
with regards to hissaww community?’ Heas said: ‘Yes’. Hela said, ‘Ila am pleased’’.169 
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عن حفص بن راشد اهلاليل، عن حممد بن عباد، عن سريع ما: اجلعايب ، عن ابن عقدة، عن أمحد بن يوسف اجلعفي، عن حممد بن حسان،  - 10
ريش وهم البارقي قال: مسعت جعفر بن حممد عليهما السالم يقول: ملا ولد النيب عليه السالم ولد ليال " فأتى رجل من أهل الكتاب إىل املال من ق

 جمتمعون: هشام بن املغرية، والوليد بن املغرية، و عتبة، وشيبة،

Al Ja’any, from Ibn Aqadah, from Ahmad Bin Yusu Al Jufy, from Muhammad Bin Hasan, from Jahs Bin Rashid Al 
Hilaly, from Muhammad Bin Abad, from Sarie Al Barqy who said,  

‘I heard Ja’farasws Bin Muhammadasws saying: ‘When the Prophetsaww descended, it was night 
time. So, a man from the People of the Book came to the chiefs of Quraysh and they had 
gathered – Hisham Bin Al Mugheira, and Al Waleed Bin Al Mugheira, from Utaba and 
Shayba.  

ة أو بفلسطني مولود امسه أمحد، به شامة، يكون هالك أهل الكتاب على فقال: أولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا: ال وما ذاك، قال: لقد ولد فيكم الليل
 يديه،

He said, ‘Has there been born among you tonight a new-born?’ They said, ‘No, and why (are 
you asking) that?’ He said, ‘Either there has been a birth among you tonight or at Palestine 
there is a new-born. Hissaww name is ‘Ahmad’. There is a mole with himsaww and the 
destruction of the People of the Book will happen to be upon hissaww hands’.  

نطلقوا معي أنظر إليه، فأتوا امه وهو معهم فسألوا فأخربوا فطلبوه، فقالوا: لقد ولد فينا غالم، فقال: قبل أن انبئكم أو بعد ؟ قالوا: قبل، قال: فا
 فأخربهتم كيف سقط، و ما رأت من النور،

They asked around and they were informed. They sought him and said, ‘There has been 
born a boy among us’. He said, ‘Before I informed you or after?’ They said, ‘Before’. He said, 
‘The come with me to look at himsaww’. They came to hissaww motheras and he was with 
them. Sheas inform them how hesaww had come down and what was seen from the Noor.  

أفاق قالوا له: ويلك مالك ؟ قال: ذهبت نبوة بين إسرائيل قال اليهودي: فاخرجيه، فنظر إليه، ونظر إىل الشامة فخر مغشيا " عليه، فأدخلته امه، فلما 
 إىل يوم القيامة، هذا وهللا مبريهم، ففرحت قريش بذلك، فلما راى فرحهم قال: وهللا ليسطون بكم سطوة يتحدث هبا أهل الشرق وأهل الغرب.

The Jew said, ‘Bring himsaww out so we can look at himsaww, and he looked at the mole and 
fell down with unconsciousness upon him. Hissaww motheras entered him (into the house). 
When he awoke, they said to him, ‘Woe be unto you! What is the matter with you?’ He said, 
‘The Prophet-hood of the Children of Israel is gone up to the Day of Judgment. By Allahazwj! 
This one will defeat them’. So, the Quraysh rejoiced with that. When he saw their happiness, 
he said, ‘By Allahsaww! Hesaww will subdue you all with a subduing, the people of the east and 
the west will talk about it’’.170 

عن موسى بن جعفر عليها السالم يف خرب اليهودي الذى سأل أمري املؤمنني عليه السالم عن معجزات الرسول عليه السالم قال: فإن هذا  ج: - 11
 صبيا "، عيسى بن مرمي يزعمون أنه تكلم يف املهد
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From Musaasws Bin Ja’farasws in a Hadeeth of the Jew who asked Amir Al-Momineenasws about 
the miracles of the Rasoolsaww. He said, ‘This Isaas Bin Maryamas, they are claiming that 
hesaww spoke in the cradle as a baby’.  

اليمىن إىل قال له علي عليه السالم: لقد كان كذلك، وحممد صلى هللا عليه واله سقط من بطن امه واضعا " يده اليسرى على االرض، ورافعا " يده 
يها، السماء، وحيرك شفتيه ابلتوحيد، وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها، والقصور احلمر من أرض اليمن وما يل

 والقصور البيض من إصطخر وما يليها،

Aliasws said to him: ‘That had been like that, and Muhammadsaww upon descending into his 
mother’s lap placed hissaww left hand upon the ground and raised hissaww right hand towards 
the sky and move hissaww lips with the Tawheed, and such a Noor initiated from hissaww 
mouth, the people of Makkah saw from it the castles of Basra up to the castles of Syria and 
what follows it, and the red castles from the land of Yemen and what follows it, and the 
white castles from Istikhar (a city of Iran) and what follows it.  

ولد  ائت الدنيا ليلة ولد النيب صلى هللا عليه واله حىت فزعت اجلن واالنس والشياطني وقالوا: حيدث يف االرض حدث، ولقد رأت املالئكة ليلةولقد أض
 تصعد وتنزل، وتسبح وتقدس، وتضطرب النجوم وتتساقط النجوم عالمات مليالده،

And the world had been illuminated on the night the Prophetsaww descended until it alarmed 
the Jinn and the humans and the Satansla, and they said, ‘An even has occurred in the earth’, 
and the Angels were seen ascending and descending on the night hesaww arrived, and recited 
Glorification and sanctification and the stars were restless, and (some) stars fell as signs of 
hissaww birth.  

ما رأوا ولقد هم إبليس ابلظعن يف السماء ملا رأى من االعاجيب يف تلك الليلة، وكان له مقعد يف السماء الثالثة، والشياطني يسرتقون السمع، فل
 حجبوا من السماوات كلها، ورموا ابلشهب داللة لنبوته صلى هللا عليه واله.االعاجيب أرادوا أن يسرتقوا السمع، فإذاهم قد 

And Ibleesla was worried with the stoning in the sky when hela saw from the marvels during 
that night, and there used to be a seat for himla in the third sky, and the Satansla were 
stealing the hearing. When they saw the marvels then wanting to steal the hearing, and 
there they had been barred from the skies, all of them, and they were pelted with the 
meteors as evidence of hissaww Prophet-hood’’.171 

(The following is from the Jewish Rabbi called Ka’ab) 

ىل: ابن املتوكل، عن علي، عن أبيه، عن حممد بن سنان، عن زايد بن املنذر، عن ليث بن سعد قال: قلت لكعب وهو عند معاوية: كيف  - 12
 جتدون صفة مولد النيب صلى هللا عليه واله ؟ وهل جتدون لعرتته فضال " ؟

Ibn Al Mutawakkal, from Ali, from his father, from Muhammad Bin Sinan, from Ziyad Bin Al Munzar, from Lays 
Bin Sa’ad who said,  

‘I said to Ka’ab while he was in the presence of Muawiya, ‘How are you finding the 
description of Prophetsaww descending to the world? And are you finding any merits being 
for hissaww family?’ 
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 فالتفت كعب إىل معاوية لينظر كيف هواه، فأجرى هللا عزوجل على لسانه فقال: هات اي أاب إسحاق رمحك هللا ما عندك،

Ka’ab turned towards Muawiya in order to look how his inclination was, and Allahazwj Mighty 
and Majestic Caused Flowed upon his (Muawiya’s) tongue and he said, ‘O Abu Is’haq! Give 
what is with you’.  

وإن فقال كعب: إين قد قرأت اثنني وسبعني كتااب " كلها انزلت من السماء، وقرأت صحف دانيال كلها، ووجدت يف كلها ذكر مولده ومولد عرتته، 
 وإنه مل يولد نيب قط فنزلت عليه املالئكة ما خال عيسى وأمحد صلوات هللا عليهما، امسه ملعروف

Ka’ab said, ‘I have read seventy-two Books, all of them having been Sent down from the sky, 
and I read the Parchment of Danyalas, all of it, and I found in all these the mention of hissaww 
coming and Blessing of hissaww family, and that hisas name is well-known, and it is so that no 
Prophetas will be Blessed at all and the Angels descend unto himas apart from Isaas and 
Ahmadsaww. 

صلى هللا عليه واله، وما وكلت املالئكة ابنثى محلت غري مرمي ام املسيح عليه السالم وآمنة وما ضرب على آدمية حجب اجلنة غري مرمي وآمنة ام أمحد 
اندى مناد يف السماوات السبع: أبشروا،  ام أمحد صلى هللا عليه واله، وكان من عالمة محله أنه ملا كانت الليلة اليت محلت آمنة به صلى هللا عليه واله

 رضني كذلك حىت يف البحور،فقد محل الليلة أبمحد، ويف اال

No veil of the Paradise has ever been struck upon a female human apart from Maryamas and 
Aaminaas motheras of Ahmadsaww, and the Angels have not been Allocated with any pregnant 
female apart from Maryamas motheras of Isaas and Aaminaas mother of Ahmadsaww, and it 
was from the signs of hissaww being carried that when it was night in which Aaminaas was 
expecting with himsaww, a caller called out in the seven skies: ‘Receive glad tidings for tonight 
Ahmadsaww has been borne’, and similar to that in the lands to the extents in the oceans (as 
well). 

ن ألف قصر وما بقي يومئذ يف االرض دابة تدب وال طائر يطري إال علم مبولده، ولقد بين يف اجلنة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ايقوت أمحر، وسبعو 
والدة، وجندت اجلنان، وقيل هلا: اهتزي وتزيين، فإن نيب أوليائك قد ولد، فضحكت اجلنه يومئذ فهي ضاحكة إىل من لؤلؤ رطب، فقيل: هذه قصور ال

 يوم القيامة،

And there did not remain in the earth on that day any animal walking nor a bird flying 
except it knew of hissaww descend, and there was built in the Paradise, on the night of hissaww 
being Blessed, seventy thousand castles of red rubies, and seventy thousand castles of wet 
pearls, and it was said: ‘These are castles of the birth’. And the Gardens were decorated and 
it was said to them: ‘Be excited and groomed for the Prophetsaww of your friends has been 
born!’ So, the Paradise laughed on that day and it will be laughing (with happiness) up to the 
Day of Qiyamah. 

شي على ظهره سبعمأة ألف ثور الواحد منها أكرب من وبلغين أن حوات "  من حيتان البحر يقال له: طموسا وهو سيد احليتان له سبعمأة ألف ذنب، مي
 افلها،الدنيا، لكل ثور سبعمأة ألف قرن من زمرد أخضر، ال يشعر هبن، اضطرب فرحا " مبولده، ولو ال أن هللا تبارك وتعاىل ثبته جلعل عاليها س

And it has reached me that a whale from the whales of the ocean called Tamousa, and it is 
the chief of the whaled having seven hundred tails for it, seven hundred bulls walked upon 
its back, the one bull from it being greater than the world, for each bull seven thousand 
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horns of green emeralds, nor hair being between these, were excited with happiness due to 
hissaww being Blessed. Had Allahazwj Blessed and Exalted not Stabilised it, its top would have 
become its bottom.  

رامة حملمد صلى هللا عليه ولقد بلغين أن يومئذ ما بقي جبل إال اندى صاحبه ابلبشارة، ويقول: ال إله إال هللا، ولقد خضعت اجلبال كلها اليب قبيس ك
 واله، ولقد قدست االشجار أربعني يوما " أبنواع أفناهنا ومثارها فرحا " مبولده صلى هللا عليه واله،

And it has reached me that on that day there did not remain any mountain except its part 
called out with the glad tidings and was saying, ‘There is no god except Allahazwj’, and all the 
mountains were humbled to Abu Qubeys out of prestige of Muhammadsaww, and the trees 
sanctified for forty days by a variety of its branches and its fruits out of happiness due to 
hissaww birth.  

السماء واالرض سبعون عمودا " من أنواع االنوار ال يشبه كل واحد صاحبه، وقد بشر آدم عليه السالم مبولده فزيد يف حسنه سبعني  ولقد ضرب بني
 صنفا "، وكان قد وجد مرارة املوت و كان قد مسه ذلك فسري عنه ذلك،

And seventy pillars had been struck between the sky and the earth from a variety of light, 
not one resembling its counterpart, and Adamas had given the glad tidings of hissaww birth, 
and it increased in beauty seventy-fold; and heas had found the bitterness of the death and 
that had touched himas, so that was eased from himas.   

ولقد زم إبليس ولقد بلغين أن الكوثر اضطرب يف اجلنة واهتز فرمى بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثارا " ملولد حممد صلى هللا عليه واله، 
 وكبل والقي يف احلصن أربعني يوما "، وغرق عرشه أربعني يوما "، ولقد تنكست االصنام كلها وصاحت وولولت،

And it has reached me that Al-Kawser in the Paradise was excited and swayed and it threw 
seven hundred thousand castles from the castles of gems and rubies with a scattering due 
to the arrival of Muhammadsaww, and Ibleesla was constricted and tied up and thrown into 
the fortress for forty days, and hisla throne was drowned for forty days. And all the idols had 
toppled to be upside down and shouted and shrieked.  

النذير، معه العز االبد، والربح االكرب، وهو خامت االنبياء، وجند يف الكتب أن  ولقد مسعوا صوات " من الكعبة: اي آل قريش قد جاءكم البشري، جاءكم
 خلق ميشي، عرتته خري الناس بعده، وأنه ال يزال الناس يف أمان من العذاب مادام من عرته يف دار الدنيا

And a voice had been heard from the Kabah: ‘O progeny of Quraysh! The giver of good news 
has come to you! The warner has come to you, with himsaww is the permanent honour and 
the great profit, and hesaww is the last of the Prophetsas!’ And we find in the Books that 
hissaww family are the best of the people after himsaww, and the people will not cease to be in 
the safety from the Punishment for as long as there is one person from hissaww family is 
walking in the house of the world’.  

فقال معاوية: اي أاب إسحاق ومن عرتته ؟ قال كعب: ولد فاطمة، فعبس وجهه، وعض على شفييه، وأخذ يعبث بلحيته، فقال كعب: وإان جند صفة 
ن شئتم وموا إالفرخني املستشهدين، ومها فرخا فاطمة عليها السالم، يقتلهما شر الربية، قال: فمن يقتلهما ؟ قال: رجل من قريش، فقام معاوية وقال: ق

 فقمنا. 
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Muawiya said, ‘O Abu Is’haq! And who are hissaww family?’ Ka’ab said, ‘Children of Fatima’. 
He frowned his face and pressed upon his lips and took a bite of his beard. Ka’ab said, ‘And 
we find the description of the two young ones martyrs, and they are the young ones of 
(Syeda) Fatimaasws. The evilest of the people will kill them’. He said, ‘So, who will kill them?’ 
He said, ‘A man from Quraysh’. Muawiya stood up and said, ‘Arise if you so like to’. We 
stood up (to leave)’’.172 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for information) 

مع: الدقاق، عن الكليين، عن احلسن بن حممد، عن حممد بن حيىي الفارسي عن أيب حنيفة حممد بن حيىي، عن الوليد بن أابن، عن حممد بن  - 13
جاءت إىل أيب طالب رمحه هللا تبشره مبولد النيب صلى عبد هللا بن مسكان، عن أبيه قال: قال أبو عبد هللا عليه السالم: إن فاطمة بنت أسد رمحها هللا 

 هللا عليه واله فقال هلا أبو طالب: اصربي يل سبتا " آتيك مبثله إال النبوة، 

Al Daqaq, from Al Kulayni, from Al Hassan Bin Muhammad, from Muhammad Bin Yahya Al Farsy, from Abu 
Haneefa Muhammad Bin Yahya, from Al Waleed Bin Aban, from Muhammad Bin Abdullah Bin Muskan, from 
his father who said,  

‘Abu Abdullahasws said: ‘Fatimaasws Bint Asadas came to Abu Talibasws to give himasws the glad 
tidings of the birth of the Prophetsaww. Abu Talibasws said to herasws: ‘Be patient for measws for 
a ‘Sabta’ (thirty years), Iasws shall give youasws the like of himsaww except for the Prophet-
hood’’.  

 وقال: السبت: ثالثون سنة، وكان بني رسول هللا صلى هللا عليه واله وأمري املؤمنني عليه السالم ثالثون سنة. 

And heasws said: ‘The ‘Sabta’ is thirty years, and between Rasool-Allahsaww and Amir Al-
Momineenasws were thirty years’’.173 

ك: أمحد بن حممد بن رزمة، عن احلسن بن علي بن نصر، عن علي بن حرب املوصلي، عن يعلى بن عمران، عن ولد جرير بن عبد هللا، عن  - 14
منه أربعة طت خمزوم بن هاين، عن أبيه وأتت له مأة ومخسون سنة، قال: ملا كانت ليلة ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه واله ارجتس إيوان كسرى، وسق

. جلةعشر شرفة، وغاضت حبرية ساوة، ومخدت انر فارس ومل ختمد قبل ذلك ألف سنة، ورأى املؤبذان إبال صعااب " تقود خيال " عرااب " قد قطعت د

لى سريره، وانتشرت يف بالدها، فلما أصبح كسرى هاله ما رأى فتصري عليها  تشجعا "، مث رأى أن ال يسر ذلك عن وزرائه فلبس اتجه، وجلس ع
ك قد رأيت يف ومجعهم فأخربهم مبا رأى، فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب خبمود النار  فازداد غما " إىل غمه، فقال املؤبذان: وأان أصلح هللا املل

حادث يكون يف انحية هذه الليلة، مث قص عليه رؤايه يف االبل واخليل، فقال: أي شئ يكون هذا اي مؤبذان ؟ وكان أعلمهم يف أنفسهم، فقال: 
د املسيح بن املغرب، فكتب عند ذلك: من كسرى امللك  إىل النعمان بن املنذر، أما بعد فتوجه  إيل برجل عامل مبا اريد أن أسأله عنه، فوجه إليه بعب

لك وخيربين ، فإن كان عندي علم منه عمرو بن حيان بن تغلبة  الغساين، فلما قدم عليه قال: عندك  علم ما اريد أن أسألك عنه ؟ قال: ليسئلين امل
ا يرد وإال أخربته من يعلمه ، فأخربه مبا رأى، فقال: علم ذلك عند خال يل يسكن مبشارف الشارم يقال له: سطيح، قال: فأته فاسئله وأخربين مب

جوااب "، فأنشأ عبداملسيح يقول: أصم  عليك، فخرج عبداملسيح حىت ورد على سطيح وقد أشرف على املوت فسلم عليه وحياه، فلم يرد عليه سطيح
أاتك شيخ احلي من آل سنن *  أم يسمع غطريف اليمن * أم فاز  فازمل به شأو العنن اي فاصل اخلطة أعيت من ومن * وكاشف الكربة يف الوجه الغضن

م كسرى للوسن * ال يرهب الرعد وال وامه من آل ذئب بن حجن أزرق  ضخم الناب صرار االذن * أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العج
ع ريب الزمن جتوب يف االرض علنداة شجن * ترفعين طورا " وهتوي يب دجن حىت أتى عاري اجلآجئ والقطن * تلفه يف الريح بوغاء الدمن فلما مس

ساسان، الرجتاس االيوان ومخود  سطيح شعره فتح عينيه فقال: عبداملسيح على، مجيل يسيح، إىل سطيح، وقد أوىف على الضريح  بعثك ملك بين
سيح: إذا كثرت النريان، ورؤاي املؤبذان، رأى إبال صعااب "، تقود خيال عرااب "، قد قطعت دجلة، وانتشرت يف بالدها، وغاض حبرية ساوة، فقل اي عبدامل

"، ميلك منهم ملوك وملكات، على عدد التالوة، وبعث صاحب اهلراوة، وفاض وادي السماوة، وغاضت حبرية ساوة، فليس الشام لسطيح شاما 
                                                           
172 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 12 
173 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 13 
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يري الشرفات، وكل ما هو آت آت، مث قضى سطيح مكانه، فنهض عبداملسيح إىل رحله وهو يقول: مشر فإنك ماضي العزم مشري * ال يفزعنك تفريق وتغ
م  االسد املهاصري فيهم أخو الصرح هبرام إن ميس ملك بين ساسان أفرطهم * فإن ذا الدهر أطوار دهارير ورمبا كان قد أصخو  مبنزلة * هتاب صوهل

ك ابلغيب وإخوته * واهلرمزان وسابور وسابور والناس أوالد عالت فمن علموا * أن قد أقل فمحقور ومهجور وهم بنو االم إما  إن رأوا نشبا " * فذا
كسرى أخربه مبا قال سطيح، فقال: إىل أن ميلك منا أربعة   حمفوظ ومنصورواخلري والشر مقروانن يف قرن * واخلري متبع والشر حمذور قال: فلما قدم على

ملك عشر ملكا " قد كانت امور، قال: فملك منهم عشرة يف أربع سنني، وملك الباقون إىل أمارة عثمان، وكان سطيح ولد يف سيل العرم فعاش إىل 
أنه منهم، وتزعم االزد أنه منهم، وأكثر احملدثني قالوا: إنه من  ذي نواس، وذلك أكثر من ثالثني قران "، وكان مسكنه ابلبحرين، فتزعم عبد القيس

 االزد، وال يدرى ممن هو غري أن عقبه يقولون: حنن من االزد. 

(P.s. – This is not a Hadeeth)174 

عبد املطلب زوجه عبد املطلب آمنة ك: أيب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أابن بن عثمان يرفعه إبسناده قال: ملا بلغ عبد هللا بن  - 15
 بنت وهب الزهري، فلما تزوجها محلت برسول هللا صلى هللا عليه واله،

My father, from Ali, from his father, from Ibn Abu Umeyr, from Aban Bin Usman raising it by his chain, said,  

‘When Abdullahasws Bin Abdul Muttalibasws was an adult, Abdul Muttalibasws got himasws 
married to Aaminaasws Bin Wahab Al-Zuhryas. When heasws married herasws she was Blessed 
with Rasool-Allahazwj.  

احلمل، ورأيت يف نومي كأن آتيا " فروي عنها أهنا قالت: ملا محلت برسول هللا صلى هللا عليه واله مل أشعر ابحلمل ومل يصبين ما يصيب النساء من ثقل 
 أاتين وقال يل: قد محلت خبري االانم،

It is reported from herasws that sheasws said: ‘When Iasws was expecting Rasool-Allahsaww Iasws 
was not aware of the expectation and there did not hit measws what tends to hit the women 
from the weight of the pregnancy, and Iasws saw in myasws dream as if a comer had come to 
measws and said to me: ‘Youasws are expecting the best of the people!’ 

يتقي االرض بيديه، ومسعت قائال " يقول: وضعت خري البشر، فعوذيه فلما حان وقت الوالدة خف ذلك علي حىت وضعته صلى هللا عليه واله، وهو 
 ابلواحد الصمد، من شر كل ابغ وحاسد،

When it was the time of the arrival, that was hidden unto meas Ias placed himsaww and hesaww 
was on hissaww hands and knees on the ground, and Ias heard a speaker saying, ‘The best of 
the people has been placed’. He invoked hissaww protection with the One, the Last, from the 
evil of every rebel and envier.  

فقالت آمنة: ملا سقط إىل االرض اتقى االرض بيديه فولدت رسول هللا صلى هللا عليه واله عام الفيل الثنىت عشرة ليلة من شهر ربيع االول يوم االثنني، 
 وركبتيه، ورفع رأسه إىل السماء، وخرج مين نور أضاء ما بني السماء واالرض، ورميت الشياطني ابلنجوم، وحجبوا عن السماء،

So, Rasool-Allahsaww was Blessed (to the world) in the year of the elephant on the twelfth 
night from the month of Rabbi Ul-Awwal on the day of Monday. Aaminaas said: ‘When 
hesaww fell to the ground, hesaww was upon the ground on hissaww hands and knees, and 
raised hissaww head towards the sky, and a Noor came out from meas illuminating what is 
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between the sky and the earth, and the Satansla were pelted with the (shooting) stars 
(meteors), and theyla were barred from the sky.  

وكان شيخا " كبريا  ورأت قريش الشهب والنجوم تسري يف السماء، ففزعوا لذلك وقالوا: هذا قيام الساعة، واجتمعوا إىل الوليد بن املغرية فأخربوه بذلك،
و المر قد " جمراب "، فقال: انظروا إىل هذه النجوم اليت يهتدى هبا يف الرب والبحر، فإن كانت قد زالت فهو قيام الساعة، وإن كانت هذه اثبتة فه

 حدث،

And Quraysh saw meteor showers and the stars travelling in the sky, so they panicked due 
to that and they said, ‘This is the establishment of the Hour’, and they gathered to Al-
Waleed Bin Al-Mugheira and informed him with that, and he was an aged old man, 
experienced. He said, ‘Look at these stars which one is guided with in the land and the sea. 
So, if it had declined, then it is the establishment of the Hour, and if these are affirmed, then 
it is an event which has occurred’. 

أخربوه أبهنم قد منعوا من السماء، ورموا ابلشهب، فقال: اطلبوا، فإن أمرا " قد حدث، فجالوا يف الدنيا وأبصرت الشياطني ذلك فاجتمعوا إىل إبليس ف
 ورجعوا فقالوا: مل نر شيئا "، فقال: أان هلذا،

The Satansla saw that and theyla gathered to Ibleesla and informed himla that theyla had been 
forbidden from the sky and had been pelted with the meteors’. Hla said, ‘Seek, if an event 
has occurred!’ They went around in the world and returned and said, ‘Wela did not see 
anything’. Hela said: ‘Ila am for this’.   

حمفوفا " ابملالئكة، فلما أراد أن يدخل صاح به جربئيل فقال: اخسأ اي ملعون، فجاء من فوجد احلرم  فخرق ما بني املشرق واملغرب فانتهى إىل احلرم
 قبل حراء فصار مثل الصر قال: اي جربئيل ما هذا ؟

He penetrated what is between the east and the west and ended up to the Sanctuary 
(Hurrum) and found the Sanctuary filled with the Angels. When hela intended to enter, 
Jibraeelas shouted at himla and said: ‘Away, O Accursed!’ So, hela came from the direction of 
Hira and came like the comer. Hela said: ‘O Jibraeelas! What is this (going on)?’  

 ال: هل يل فيه نصيب ؟ قال: ال، قال: ففي امته ؟ قال: نعم، قال: قد رضيت،قال: هذا نيب قد ولد وهو خري االنبياء، ق

Heas said: ‘This Prophetsaww who has been Sent is the best of the Prophetsas’. Hela said, ‘Is 
there a share for mela regarding himsaww?’ Heas said: ‘No’. Hela said, ‘In hissaww community?’ 
Heas said: ‘Yes’. Hela said, ‘Ila am pleased’.  

ا أنه إذا قال: وكان مبكة يهودي، يقال له: يوسف، فلما رأى النجوم يقذف هبا وتتحرك قال: هذا نيب قد ولد يف هذه الليلة، وهو الذي جنده يف كتبن
 ولد وهو آخر االنبياء رمجت الشياطني، وحجبوا عن السماء،

He (the narrator) said, ‘And there was a Jew at Makkah called Yusuf. When he saw the stars 
(meteors) shooting and moving, he said, ‘This is a Prophetsaww who has been descended 
(during this night, and hesaww is the one whom we find in our Books that when hesaww will be 
born, hesaww would be the last of the Prophetsas, the Satansla will be pelted, and be barred 
from the sky’. 
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، وهو آخر فلما أصبح جاء إىل اندي قريش وقال: اي معشر قريش هل ولد فيكه الليلة مولود ؟ قالوا: ال، قال: أخطأكم  والتوراة، ولد إذا " بفلسطني
 االنبياء وأفضلهم،

When it was morning, he came calling out to Quraysh and said, ‘O community of Quraysh! 
Has a new-born been born among you tonight?’ They said, ‘No’. He said, ‘You are mistaken 
and (hesaww is mentioned in) the Torah. Then hesaww must have been born at Palestine and 
hesaww is the last of the Prophetsas and their superior’.  

ة، فأخربوا بذلك فتفرق القوم فلما رجعوا إىل منازهلم أخرب كل رجل أهله مبا قال اليهودي، فقالوا: لقد ولد لعبد هللا بن عبد املطلب ابن يف هذه الليل
 ألكم أو بعده، فقالوا: قبل ذلك، قال: فأعرضوه علي،يوسف اليهودي، فقال: قبل أن أس

The people dispersed. When they returned to their houses, each man informed his family 
with what the Jew had said. They said, ‘There has been born for Abdullah Bin Abdul 
Muttalibasws a sonsaww during this night’. They informed Yusuf the Jew with that. He said, 
‘Before I asked you or after it?’ They said, ‘Before that’. He said, ‘Present himsaww to me’.  

وكشف عن كتفيه، فرأى شامة سوداء بني كتفيه،  فمشوا إىل ابب آمنة فقالوا: اخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهودي، فأخرجته يف قماطه فنظر يف عينيه،
 عليها شعرات، فلما نظر إليه وقع إىل االرض مغشيا " عليه،

They walked to the door of Aaminaas. They said, ‘Bring out youras sonsaww for this Jew to look 
at himsaww’. Sheas brought himsaww out in hissaww swaddle. He looked into his eyes and 
uncovered from hissaww shoulder and he saw a black mole between hissaww shoulders, having 
hair upon it. When he looked at himsaww, he fell to the ground with unconsciousness upon 
him.  

قريش، هذا نيب السيف ليبرينكم، وقد ذهبت النبوة من بين إسرائيل إىل آخر االبد، وتفرق فتعجبت منه قريش و ضحكوا، فقال: أتضحكون اي معشر 
 الناس يتحدثون مبا أخرب اليهودي،

Quraysh were astounded from him and they laughed. He said, ‘Are you laughing, O 
community of Quraysh? This is a Prophetsaww of the sword to destroy you all, and the 
Prophet-hood has gone from the Children of Israel to the end of the times’. And the people 
dispersed discussing what the Jew had informed.  

 .غريه يف الشهرونشأ رسول هللا صلى هللا عليه وآله: اليوم كما ينشأ  غريه يف اجلمعة، وينشأ يف اجلمعة كما ينشأ  

And Rasool-Allahsaww grew in one day as others would grow during the week, and hesaww 
grew during the week just as others would grow during the month’’.175 (P.s. – This is not a 
Hadeeth – only for information) 

السالم أنه قال: ملا ولد رسول هللا صلى هللا عليه واله قال إبليس االابلسة: قد أنكرت الليلة االرض، فصاح يف يج: روي عن الصادق عليه  - 16
 االابلسة فاجتمعوا إليه، فقال: اخرجوا فانظروا ما هذا االمر الذي حدث، فذهبوا مث رجعوا وقالوا: ما وجدان شيئا "، قال: أان هلا،
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It is reported from Al-Sadiqasws having said: ‘When Rasool-Allahsaww was Blessed (to the 
world), Ibleesla to the Satansla, ‘Ila have been denied the earth tonight’. Then hela shouted 
among the Satansla and theyla gathered to himla. Hela said: ‘Go out and look around what this 
matter is which has occurred’. Theyla went, then returned and said, ‘Wela did not find 
anything’. Hela said, ‘Ila am for it’.  

م فقال: مث ضرب بذنبه على قذاله مث اغتمس يف الدنيا حىت انتهى إىل احلرم، فوجده منطبقا " ابملالئكة، فذهب ليدخل فصاح به جربئيل عليه السال
 ئك، فقال: حرف أسألك عنه إيل فيه نصيب ؟ قال: ال، قال: يف امته ؟ قال: نعم،ورا

Then hela struck with hisla tail upon hisla skull, then immersed into the world until hela ended 
up to the Sanctuary (Hurrum), but he found it to be layered (blocked) by the Angels. Hela 
went to enter but Jibraeelas shouted at himla saying: ‘Go back!’ Hela said, ‘Ila came to ask 
youas, is there any share for mela regarding himsaww?’ Heasws said: ‘No’. Hela said, ‘In hissaww 
community?’ Heas said: ‘Yes’.  

الكتاب إىل املال من قريش قال: أولد فيكم مولود الليلة ؟ قالوا: ال، قال: فولد إذا " بفلسطني غالم امسه أمحد، به فلما أصبحوا أقبل رجل من أهل 
 شامة كلون اخلز االدكن،

When it was morning, a man from the People of the Book came to the chiefs of Quraysh. He 
said, ‘Has there been a newly born birth among you tonight?’ They said, ‘No’. He said, ‘Then 
there has been born a boy called ‘Ahmad’ in Palestine, having a mole with himsaww, like the 
colour of darkness’.  

ولد فينا غالم، قال: قبل أن قلت لكم أو بعده ؟ قالوا: قبل،  فتفرق القوم فبلغهم أنه ولد لعبدهللا بن عبد املطلب غالم، قالوا: فطلبناه وقلنا له: إنه
 قال: فانطلقوا بنا ننظر إليه، فانطلقوا فقالوا المه: اخرجي ابنك حىت ننظر إليه، 

The people dispersed and it reached them that (Allahazwj) has Blessed Abdullahasws Bin Abdul 
Muttalibasws with a boy. They said, ‘Let us seek him and say to him that a boy has indeed 
been born among us’. He said, ‘Before I said to you or after it?’ They said, ‘Before’. He said, 
‘Then let us go to look at himsaww’. They went and said to hissaww motheras, ‘Bring youras 
sonsaww out until we look at himsaww’.  

حىت  قالت: إن ابين وهللا لقد سقط، فما سقط كما تسقط الصبيان، لقد اتقى االرض بيده، مث رفع راسه إىل السماء فنظر إليها، مث خرج منه نور
 نظرت إىل قصور بصرى،

Sheas said: ‘By Allahazwj! Myas sonsaww has fallen, and did not fall just as the (other) children 
tend to fall. Hesaww leaned upon the ground with hissaww hands, then raised hissaww head 
towards the sky and looked at it. Then a Noor came out from himsaww until Ias could look at 
the castles of Basra.  

يف طرق ومسعت هاتفا " يقول: قد ولدته سيد هذه االمة، فإذا وضعته فقويل: اعيذه ابلواحد * من شر كل حاسد * وكل خلق مارد * أيخذ ابملراصد * 
 املوارد * من قائم وقاعد ومسيه حممدا "، 

And Ias head a notifier saying, ‘The chief of this community has arrived. So, when youas 
placed himsaww, then say, ‘Ias seek Refuge for himsaww with the One, from the evil of every 
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envious one, and every rebellious creatures seizing with the ambush, in the pathways, from 
standing and sitting and Ias name himsaww as ‘Muhammad’’. 

قالت له: مالك  رجته فنظر إليه وإىل الشامة اليت بني كتفيه، فخر مغشيا " عليه، فأخذوا الغالم وردوه إىل امه، وقالوا: ابرك هللا لك فيه، فلما أفاقفأخ
 ؟ قال: ذهبت نبوة بين إسرائيل إىل يوم القيامة، هذا وهللا الغالم الذي يبريهم،

Sheas brought himsaww out and he looked at the mole which was between hissaww shoulders 
and he fell down with unconsciousness upon him. They grabbed the boysaww and returned 
himsaww to hissaww motheras and said, ‘May Allahazwj Bless youas regarding himsaww. When he 
woke up, sheas said to him: ‘What is the matter with you?’ He said, ‘The Prophet-hood of the 
Children of Israel is gone up to the Day of Judgment. By Allahazwj! This is the boysaww who will 
destroy them’.  

 مث قال لقريش أفرحتم ؟ أما وهللا ليسطون بكم سطوة يتحدث هبا أهل املشرق واملغرب، 

Then he said to Quraysh, ‘Are you rejoicing? But, by Allahazwj, hesaww will overpower you all 
with such power, the people of the east and the west will be discussing it’.  

مد هلل الذي أعطاين * هذا الغالم الطيب االردان قد أبو سفيان يقول: إمنا يسطو مبضر، وايت به عبد املطلب فأخذه ووضعه يف حجره فقال: احل فكان
 ساد يف املهد على الغلمان. 

Abu Sufyan raid, ‘But rather we are overpowered by (the tribe of) Muzar’, and Abdul 
Muttalibasws came with himsaww and took himsaww and placed himsaww in hisas chamber and 
said: ‘The Praise is for Allahazwj Whom Gave meas this boysaww, the good who has prevailed 
over the boys in the cradle’’.176 

ح قب: أابن بن عثمان رفعه إبسناده قالت آمنة رضي هللا عنها: ملا قربت والدة رسول هللا صلى هللا عليه واله رأيت جناح طائر أبيض قد مس - 17
فؤادي، فذهب الرعب عين، و اتيت بشربة بيضاء، وكنت عطشى فشربتها، فأصابين نور عال، مث رأيت نسوة كالنخل طواال حتدثين، ومسعت  على 

 كالما " ال يشبه كالم اابدميني، حىت رأيت كالديباج االبيض، قد مال بني السماء واالرض، وقائل يقول: خذوه من أعز الناس،

Aban Bin Usman, raising it by his chain,  

‘Aaminaas said: ‘When the birth of Rasool-Allahsaww drew nearer, Ias saw a wing of a white 
bird to have wiped upon myas heart, and the awe was gone from measws, and Ias was given a 
white drink and Ias was thirsty, so Ias drank it, and a rising Noor hit meas. Then Ias saw women 
like the tall palm trees narrating to meas and Ias heard such speech not resembling the 
speech of the human beings, until Ias was like the white brocade to have filled between the 
sky and the earth, and a speaker said, ‘Take himsaww, one who is the dearest of the people!’  

ن ايقوتة قد ضرب بني ورأيت رجاال " وقوفا " يف اهلواء أبيديهم أابريق، ورأيت مشارق االرض ومغارهبا، ورأيت علما " من سندس على قضيب م
 السماء واالرض يف ظهر الكعبة،
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And Ias saw men standing in the air and there were pitchers in their hands; and Ias saw the 
easts of the earth and its wests; and Ias saw a flag of silk upon a stick of ruby to have been 
installed between the sky and the earth in the back of the Kabah.  

مد شرق فخرج رسول هللا صلى هللا عليه واله رافعا " إصبعه إىل السماء ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حىت غشيته فسمعت نداء ": طوفوا مبح
 االرض وغرهبا والبحار لتعرفوه ابمسه ونعته وصورته،

Rasool-Allahsaww came out raising hissaww fingers towards the sky and Ias saw a white cloud 
descending from the sky until it covered himsaww. Then, Ias heard a caller (calling out): ‘Circle 
with Muhammadsaww, O east of the earth and its west, and its oceans in order to recognise 
himsaww by hissaww name, and hisas attributes and hissaww face!’ 

ل: قبض مث اجنلت عنه الغمامة فإذا أانبه يف ثوب أبيض من اللنب، وحتته حريرة خضراء، وقد قبض على ثالثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب، و قائل يقو 
 حممد على مفاتيح النصرة والريح والنبوة،

Then the clouds moved away from himsaww, and then Ias found himsaww to be in a cloth 
whiter than the milk, and under himsaww was green silk, and hesaww had grabbed upon three 
keys of wet pearls, and a speaker was saying, ‘Muhammadsaww has seized upon the keys of 
the help, and the profit and the Prophet-hood’.  

نس، مث أقبلت سحابة اخرى فغيبته عن وجهي أطول من املرة االوىل، ومسعت نداء ": طوفوا مبحمد الشرق والغرب، واعرضوه على روحاين اجلن واال
 وبشرى يعقوب، وصوت داود، وزهد حيىي، وكرم عيسى،والطري والسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورقة نوح، وخلة إبراهيم، ولسان إمساعيل، وكمال يوسف 

Then another cloud came and hid himsaww from myas face for longer than the first time, and I 
heard a call: ‘Circle with Muhammadsaww, O east and the west, and present himsaww to the 
Jinn and the humans, and the birds and the wild animals, and give himsaww the clarity of 
Adamas, and kindness of Noahas, and friendship of Ibrahimas, and tongue of Ismailas, and 
perfection of Yusufas, and glad tidings of Yaqoubas, and voice of Dawoodas, and asceticism of 
Yahyaas, and benevolence of Isaas’.  

بق شئ مث انكشف عنه فإذا أانبه وبيده حريرة بيضاء قد طويت طيا " شديدا " وقد قبض عليها، وقائل يقول: قد قبض حممد على الدنيا كلها، فلم ي
 إال دخل يف قبضته،

Then Ias uncovered from himsaww, and there in hissaww back and hands was white silk having 
had folded with a tight folding, and hesaww had grabbed it, and a speaker was saying, 
‘Muhammadsaww has grabbed upon the world, all of it, so there does not remain anything 
except it has entered into hissaww grasp’.  

تطلع من وجوههم يف يد أحدهم إبريق فضة وانفجة مسك، ويف يد الثاين طست من زمردة خضراء هلا أربع جوانب، من  مث إن ثالثة نفر كأن الشمس
 كل جانب لؤلؤة بيضاء، وقائل يقول: هذه الدنيا فاقبض عليها اي حبيب هللا، فقبض على وسطها، وقائل يقول: قبض الكعبة،

Then three persons, as if the sun was shining from their faces came, and in the hands of one 
of them was a pitcher of silver and a container of musk, and in the hand of the second was a 
tray of green emeralds having four sides for it, from each corner were white pearls, and a 
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speaker was saying, ‘This is the world, so seize upon it, O Beloved of Allahazwj!’ Hesaww 
grabbed upon its middle, and a speaker was saying, ‘Hesaww has grabbed the Kabah’.  

الناظرين فيه، فغسل بذلك املاء من االبريق سبع مرات، مث ضرب اخلامت ويف يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها. فأخرج منها خامتا " حتار أبصار 
ويقينا "  على كتفيه، وتفل يف فيه، فاستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إال أنه قال: يف أمان هللا وحفظه وكالئته، قد حشوت قلبك إمياان " و علما "

 ختلف عنك،وعقال " وشجاعة، أنت خري البشر، طوىب ملن اتبعك، وويل ملن 

And in the hand of the third one was folded white silk, and he spread it out, and a seal came 
out from it, puzzling the eyes of the beholder. Hesaww was washed with that water from the 
pitcher seven times, then the seal was struck upon hissaww shoulder, and saliva was applied 
in hissaww mouth, and he spoke. He spoke but Ias did not understand what he said except 
that he said: ‘In the safety of Allahazwj and Hisazwj Protection, and Hisazwj Overseeing. Into 
yoursaww heart has been squeezed with Eman, and knowledge, and certainty, and intellect, 
and bravery. Yousaww are the best of the human. Beatitude is for one who follows yousaww, 
and woe be unto one who stays behind from yousaww’. 

لتفت إليه ويقول: أبشر اي عز الدنيا واابخرة، ورأيت نورا " يسطع من مث ادخل بني اجنحتهم ساعة، وكان الفاعل به هذا رضوان، مث انصرف وجعل ي
 رأسه حىت بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات كأهنا شعلة انر نورا "، ورأيت حويل من القطا أمرا " عظيما " قد نشرت أجنحتها.

Then hesaww was inserted between their wings for a while, and Ias was unaware of this 
contentment. Then he left and kept on turning towards himsaww and saying: ‘Receive glad 
tidings, O dearest of the world and the Hereafter’. And Ias saw a Noor spreading out from 
hissaww head until it reached the sky; and Ias saw the large castles as if they were flames of 
fire, radiating; and Ias saw from the bird around meas a great matter having spread out its 
wings’’.177 (P.s. – This is not a Hadeeth – only for information) 

يقول: ملا ولد رسول هللا صلى هللا عليه واله فتح ابمنة بياض فارس ، وقصور الشام، قب: املفضل بن عمر قال: مسعت أاب عبد هللا عليه السالم  - 18
ن فجائت فاطمة بنت أسد إىل أيب طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالته آمنه، فقال هلا ابو طالب: وتتعجبني من هذا ؟ إنك حتبلني و وتلدي

 بوصيه ووزيره.

Al Mufazzal Bin Umar who said,  

‘I heard Abu Abdullahasws saying: ‘When (Allahazwj) Blessed Rasool-Allahsaww, there were 
opened up for Aaminaasws, the white (castles) of Persia, and castles of Syria.  (Syeda) 
Fatimaasws Bint Asadas came to Abu Talibasws laughing, rejoicing and let himas know what 
Aaminaasws said to himas. Abu Talibasws said to heras: ‘And are you astonished from this? Youas 
will be Blessed with hissaww successorasws and hissaww Vizierasws’’.178 

جبوانبه االربعة، وخر ساجدا " يف مقام إبراهيم، مث استوى البيت قب: قال عبد املطلب: ملا انتصفت تلك الليلة إذا أان ببيت هللا قد اشتمل  - 19
 اابن قد طهرين ريب من أجناس املشركني، وأرجاس الكافرين، مناداي ": هللا أكرب رب حممد املصطفى،

Abdul Muttalibasws said: ‘When it was the middle of that night, Ias was by the House of 
Allahazwj, having surveyed the four corners, and Ias fell in Sajdah in the standing place of 
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Ibrahimas. Then the House Called out: ‘Allahazwj is the Greatest, Lordazwj of Muhammadsaww 
the Chosen one! Now my Lordazwj has Cleansed me (and Kept Away) the filth of the 
Polytheists and uncleanness of the Kafirs!’ 

جرهتا مث انتقضت االصنام، وخرت على وجوهها، وإذا أان بطري االرض حاشرة إليها، وإذا جبال مكة مشرفة عليها، و وإذا " بسحابة بيضاء إبزاء ح
 فأتيتها وقلت: أان انئم أو يقظان ؟ قالت: بل يقظان، قلت فأين نور جبهتك ؟

Then the idols broke and fell down upon their faces, and then I was with birds of the earth 
having gathered to it, and the mountains of Makkah were shining upon it, and there was a 
white cloud parallel to heras room, so came to heras and said, ‘Am I sleeping or awake?’ Sheas 
said, ‘But youas are awake’. Ias said, ‘So, where is the Noor of youras forehead?’  

ل بينك قالت: قد وضعته، وهذه الطري تنازعين أن أدفعه إليها فتحمله إىل أعشاشها، وهذه السحاب تظلين لذلك، قلت: فهاتيه أنظر إليه، قالت: حي
 قالت: شأنك وإايه،وبينه إىل ثالثة أايم، فسللت سيفى وقلت: لتخرجنه أو القتلنك، 

Sheas said, ‘Ias have already placed himsaww, and this bird is contending with meas that Ias 
hand himsaww over to it so it can carry himsaww to its nest, and this cloud is shading meas for 
that’. Ias said, ‘Give himsaww to meas to look at himas’. Sheas said, ‘Distance between youas and 
himsaww up to three days’. Ias bared myas sword and said: ‘Youas bring himsaww our or Ias will 
kill youas’. Sheas said: ‘Up to youas and himsaww’.  

املالئكة، فلما مهمت أن أجل البيت بدر  إيل من داخل البيت رجل، وقال يل: ارجع وراك، فال سبيل الحد من ولد آدم إىل رؤيته أو أن تنقضي زايرة 
 فارتعدت و وخرجت.

When Ias thought of hastening to him the room, a man rushed towards meas from inside the 
house and said to meas, ‘Return, for there is no way for anyone from the children of Adamas 
to see himsaww until the fulfilment of the visitation of the Angels’. So, Ias hesitated and 
returned’’.179 

صيحة قب: عن أمري املؤمنني عليه السالم قال: ملا ولد رسول هللا صلى هللا عليه واله القيت االصنام يف الكعبة على وجوهها، فلما أمسى مسع  - 20
 من السماء: جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

From Amir Al-Momineenasws having said: ‘When (Allahazwj) Blessed Rasool-Allahsaww, the idols 
inside the Kabah fell down upon their faces. When it was evening a shout was heard from 
the sky: ‘The Truth came and the Falsehood vanished, surely the falsehood would always 
vanish’ [17:81]’. 

كل حجر ومدر وشجر، وسبح كل شئ يف السماوات واالرض هلل عزوجل، واهنزم الشيطان وهو يقول:   وورد أنه أضاء تلك الليلة مجيع الدنيا، وضحك
 خري االمم، وخري اخللق، وأكرم العبيد، وأعظم العامل حممد صلى هللا عليه واله.

And it is reported that the entirety of the world was illuminated during that night, and every 
rock and stone and tree rejoiced, and everything in the skies and the earth glorified Allahazwj 
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Mighty and Majestic, and the Satanla was defeated and hela was saying, ‘Best of the nations, 
and the most honourable of the servants, and the greatest scholar is Muhammadsaww’’.180 

ا قب: من إابنة ابن بطة  قال: ولد النيب صلى هللا عليه واله خمتوان " مسرورا "، فحكي ذلك عند جده عبد املطلب، فقال: ليكونن البين هذ - 21
 شأن.

From Abana Ibn Batah who said,  

‘(Allahazwj) Blessed Prophetsaww circumcised, happy (not crying). That was related in the 
presence of hissaww grandfather Abdul Muttalibasws, so heas said: ‘This glory was going to 
happen for myas sonsaww’’.181 

تؤمن بنبينا وأنت هبذا احملل من العلم والكياسة ؟ فقال: كيف ال  قب: قال املأمون للحكيم إيزد خواه ما شاء هللا ملا صحح عنده إحكاما ": مل - 22
قال: قوله: أان آخر نيب وخامت االنبياء، وال يكون بعدي نىب أبدا "،  اؤمن واصدق كاذاب " و أان أعلم كذبه، والنيب ال يكذب ؟ فقال املأمون: كيف ؟

ولد فيه مولود البد أن يكو نبيا " ، فظهر يل هبذا كذبه، إذ قال: النيب بعدي، وهو الذي قال يف علمي كذب ال حمالة، النه ولد ابلطالع الذي لو 
كلهم   فكيف اؤمن به واصدقه ؟ فخجل املأمون من ذلك، وحتري الفقهاء، فقال متكلم: من هاهنا قلنا: إنه صادق، وإنه خامت االنبياء الن احلكماء

وعطارد والزهرة واملريخ، وال يولد هبا ولد إال وميوت من ساعته، وإن عاش فيموت ال حمالة، وال اجتمعوا على أن جنمه صلى هللا عليه واله كان املشرتي 
عده، فأقر جياوز يوم السابع، وهو قد عاش وبقي ثالاث " وستني سنة، فصح أنه آية، وقد أتى من املعجزات الباهرة مبا مل أيت مبثله أحد قبله وال ب

 احلكيم، فمن نظر املشرتي له العلم واحلكمة والفطنة والسياسة والرائسة، ومن نظر عطارد اللطافة والظرافة واملالحة إيزدخواه، وأسلم، فسمي ما شاء هللا
يف واجلالدة والفصاحة واحلالوة، ومن نظر الزهرة الصباحة واهلشاشة  والبشاشة واحلسن والطيب واجلمال والبهاء والغنج والدالل، ومن نظر املريخ الس

هللا عليه واله: القهر والغلبة واحملاربة، فجمع هللا فيه مجيع املدائح. وقال بعض املنجمني: موالد االنبياء السنبلة وامليزان، وكان طالع النيب صلى والقتال و 
 امليزان، وقال صلى هللا عليه واله: ولدت ابلسماك، ويف حساب املنجمني أنه السماك الرامح.

(P.s. – This is not a Hadeeth)182 

عبد هللا بن عبد املطلب، وولد مبكة عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة  قب: محلت به امه يف أايم التشريق، عند مجرة العقبة الوسطى، يف منزل - 23
لسبع بقني من السابع عشر من شهر ربيع االول، بعد مخس ومخسني يوما " من هالك أصحاب الفيل، وقالت العامة: يوم االثنني الثاين أو العاشر منه، 

 ملك أنوشريوان، ويقال: يف ملك هرمز لثمان سنني ومثانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب، ووافق شهر الروم العشرين من شباط يف
يف شعب أيب طالب، السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشريوان ، واالول هو الصحيح لقوله: )ولدت يف زمن امللك العادل أنوشريوان(. قال الكليين: 

و أخو يف دار حممد بن يوسف، يف الزاوية القصوى عن يسارك، وأنت داخل الدار. وقال الطربي: يف بيت من الدار اليت تعرف اليوم بدار يوسف ، وه
ه. الزهرة، عن أيب عبد احلجاج ابن يوسف، وكان قد اشرتاها من عقيل، وأدخل ذلك البيت يف الدار حىت أخرجته خيزران واختذته مسجدا " يصلى في

 هللا الطرابلسي: البيت الذي ولد فيه رسول هللا يف دار حممد بن يوسف.

(P.s. – This is not a Hadeeth)183 

(The following is a report by Wahab Bin Manbah a historian on Israelite history) 

قال: كان من حديث كسرى كما حدثين به بعض أصحايب عن وهب بن منبة: كان جنم: حدثنا ابن محيد، عن سلمة، عن حممد بن إسحاق   - 24
 الغورآء، وأنفق عليها من االموال ما يدرى ما هو، وكان طاق جملسه قد بىن بنياان " مل ير مثله، وكان يعلق به اتجه فيجلس فيه إذا جلس سكر دجلة

                                                           
180 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 20 
181 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 21 
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كاهن وساحر ومنجم، قال: وكان فيهم رجل من العرب يقال له: السائب، يعتاف للناس، وكان عنده ستون وثالث مائة رجل من العلماء من بني  
ما هو، اعتياف  العرب، قلما خيطئ، بعث إليه ابذان من اليمن، وكان كسرى إذا حزنه أمر مجع كهانه وسحاره ومنجميه وقال: انظروا يف هذا االمر 

سرى ذات غداة وقد انقضت طاق ملكه من وسطها، واخنرقت عليه دجلة الغوراء ، فلما فلما أن بعث هللا نبيه حممدا " صلى هللا عليه واله أصبح ك
رأى ذلك حزنه، وقال: انقضت طاق ملكي من وسطها من غري ثقل، واخنرقت دجلة الغوراء )شاه بشكست( يقول: امللك انكسر، مث دعا بكهانه 

ثقل، واخنرقت دجلة الغوراء )شاه بشكست( انظروا يف هذا االمر ما هو، وسحاره ومنجمه ودعا السائب معهم وقال: انقضت طاق ملكي من غري 
فخرجوا من عنده فنظروا يف أمره فاخذ عليهم أبقطار السماء، وأظلمت عليهم االرض، وتسكعوا يف علمهم، فال ميضي لساحر سحره، وال لكاهن  

ة من االرض يرمق برقا " نشأ من قبل احلجاز، مث استطار حىت بلغ املشرق، كهانته، وال يستقيم ملنجم علم جنومه، وابت السائب يف ليلة ظل على ربو 
 فلما أصبح ذهب ينظر إىل ما حتت قدميه فإذا " روضة خضراء، فقال فيما يعتاف: لئن صدق ليخرجن من احلجاز سلطان يبلغ املشرق، خيصب  عنه

ن بعضهم إىل بعض ورأوا ما قد أصاهبم ورأى السائب ما قد رأى قال االرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله، فلما خلص الكهان واملنجمو 
ما حيل بينكم وبني علمكم إال المر جاء من السماء، وإنه لنيب قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا امللك ويكسره،  بعضهم لبعض: تعلمون ؟ وهللا

رونه عنكم إىل أمر ما شاع ، فجاؤا إىل كسرى فقالوا له: قد نظران يف هذا ولئن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم، فأقيموا بينكم أمرا " تقولونه حىت تؤخ
االمر فوجدان حسابك الذي وضعت به طاق ملكك وسكرت دجلة الغوراء وضعوه على النحوس، فلما اختلف عليهم الليل والنهار وقعت النحوس 

يانك فال تزول، قال: فاحسبوا، فحسبوا له، مث قالوا له: ابنه، فبىن على مواقعها، فذلك كل وضع عليها ، وإان سنحسب لك حسااب " تضع عليه بن
ط والفرش فعمل يف دجلة مثانية أشهر، وأنفق فيها من االموال ما ال يدرى ما هو حىت إذا فرغ، قال هلم: أجلس على سورها ؟ قالوا: نعم، فأمر البس

، مث خرج حىت جلس عليها، فبينا هو هنالك إذ انتسفت دجلة ابلبنيان من حتته فلم خيرج والرايحني فوضعت عليها، وأمر ابملرازبة فجمعوا إليه النقابون
رزاقي إال آبخر رمق، فلما أخرجوه مجع كهانه وسحاره ومنجميه فقتل منهم قريبا " من مائة، وقال: منيتكم  وأدنيتكم دون الناس فأجريت عليكم أ

من قبلنا، ولكنا سنحسب حسااب " فنبينه حىت تضعها على الواثق من السعود، قال: انظروا ما  تلعبون يب ؟ قالوا: أيها امللك أخطأان كما أخطأ
غوا قال: أفأخرج تقولون، قالوا: فإان نفعل، قال: فاحسبوا، فحسبوا مث قالوا له: ابنه فبىن وأنفق من االموال ما ال يدرى ما هو مثانية أشهر ، فلما فر 

فبينا هو يسري إذا انتسفت دجلة ابلبنيان فلم يدرك إال آبخر  ب اجللوس عليها، وركب برذوان " له، وخرج يسري عليهاوأقعد  عليها ؟ قالوا: نعم، فها
؟ قالوا ال رمق، فدعاهم فقال: وهللا ابمرن على آخركم، والنزعن أكتافكم، والطرحنكم حتت أيدي الفيلة، أو لتصدقين ما هذا االمر الذى تلفقون علي 

مللك، أمرتنا حني اخنرقت عليك دجلة وانقضت  عليك طاق جملسك من غري ثقل أن ننظر يف علمنا ، فأظلمت علينا أبقطار السماء نكذبنك أيها ا
د بعث نيب أو فرتدد علمنا يف أيدينا، فال يستقيم لساحر سحره، وال لكاهن كهانته، وال ملنجم علم جنومه فعرفنا أن هذا االمر حدث من السماء، وأنه ق

أيت، بعوث، فلذلك حيل بيننا وبني علمنا، فخشينا إن نفينا  إليك ملكك أن تقتلنا، فكرهنا من املوت ما يكره الناس فعللناك عن أنفسنا مبا ر هو م
 قال: وحيكم فهال يكون بينتم يل هذا فأرى فيه رأيي ؟ ! قالوا: منعنا من ذلك ما ختوفنا منك، فرتكهم وهلا " عن دجلة حني غلبته. 

(P.s. – This is not a Hadeeth)184 

(The following is a report from general Muslims (Non-Shia)) 

ليه عم: ولد صلى هللا عليه واله يوم اجلمعة عند طلوع الشمس، السابع عشر من شهر ربيع االول عام الفيل، ويف رواية العامة ولد صلى هللا ع - 25
قائل يقول: لليلتني من شهر ربيع االول، ومن قائل يقول: لعشر ليال خلون منه، وذلك الربع وثالثني سنة ومثانية واله يوم االثنني، مث اختلفوا فمن 

مون أشهر مضت من ملك كسرى أنوشريوان بن قباد، وهو قاتل مزدك والزاندقة ومبريهم، وهو الذى عىن رسول هللا صلى هللا عليه واله على ما يزع
ولثماين سنني ومثانية أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب، وكنيته أبو القاسم، وروى أنس بن مالك قال: ملا ولد  ، حلولدت يف زمان امللك الصا

هللا بن عبد املطلب، إبراهيم بن النيب صلى هللا عليه واله من مارية أاته جربئيل فقال: السالم عليك أاب إبراهيم، أو اي أاب إبراهيم، ونسبه حممد بن عبد 
بن  امسه شيبة احلمد بن هاشم، وامسه عمرو بن عبد مناف، وامسه املغرية بن قصي، وامسه زيد بن كالب ابن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهرو 

: إذا بلغ المالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، روي عنه صلى هللا عليه واله أنه ق
دد بن زيد نسيب عدانن فأمسكوا. وروي عن ام سلمة زوج النيب صلى هللا عليه واله: قالت: مسعت النيب صلى هللا عليه واله يقول: معد بن عدانن بن ا

 قرأ رسول هللا صلى هللا عليه بن ثرا بن أعراق الثرى، قالت ام سلمة: زيد مهيسع، وثرا نبت، وأعراق الثرى، إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم، قالت: مث
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انن بن أد بن واله: )وعادا " ومثود وأصحاب الرس وقروان " بني ذلك كثريا "( ال يعلمهم إال هللا. وذكر الشيخ أبو جعفر بن اببويه رضي هللا عنه: عد
يقدد بن يقدم بن اهلميسع بن نبت بن قيذار  ادد بن ايمني بن يشجب بن منحر بن صابوغ بن اهلميسع، ويف رواية اخرى: عدانن بن ادد بن زيد بن

 بن إمساعيل عليه السالم. وقيل: االصح  الذي اعتمد عليه أكثر النساب وأصحاب التواريخ أن عدانن هو أد بن ادد بن اليسع بن اهلميسع بن
وهو هود عليه  -بن ارغوا بن فالع  بن عابر  سالمان بن نبت بن محل بن قيذار بن إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم بن اترخ بن انحور بن ساروع

ابن ايزد  بن هاليل   -ويقال: احنوخ وهو إدريس عليه السالم  -بن شاحل بن أرفخشد ابن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن اخنوخ  -السالم 
زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن  بنت وهب بن عبد مناف بن بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أيب البشر عليه السالم ، وامه آمنة

بد غالب، وأرضعته حىت شب حليمة بنت عبد هللا بن احلارث بن شجنة السعدية، من بين سعد بن بكر بن هوازن، وكانت ثويبة موالة أيب هلب بن ع
من اهلجرة، ومات ابنها قبلها، وكانت قد املطلب أرضعته أيضا " بلنب ابنها مسروح، وذلك قبل أن تقدم حليمة، وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع 

ة أسن من أرضعت ثويبة قبل محزة بن عبد املطلب عمه، فلذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله البنة محزة: إهنا ابنة أخي من الرضاعة، وكان محز 
ر بن عائذ بن عمران بن خمزوم، وام عبد املطلب سلمى بنت رسول هللا صلى هللا عليه وآله أبربع سنني، وأما جدته ام أبيه عبد هللا فهي فاطمة بنت عم

يه وآله عمرة  من بين النجار، وام هاشم عاتكة بنت مرة بن هالل من بين سليم، وام قصي وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد السراة ، وصدع صلى هللا عل
 عليه وآله يوم االثنني لليلتني بقيتا من صفر سنة عشرين من اهلجرة ابلرسالة يوم السابع والعشرين من رجب، وله يومئذ أربعون سنة، وقبض صلى هللا

 وهو ابن ثالث وستني سنة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)185 

مليزان، له اجنم: ذكر الزخمشري يف ربيع االبرار أنه قال بعض املنجمني: إن مواليد االنبياء السنبلة وامليزان، وكان طالع النيب صلى هللا عليه وآ - 26
 وقال: صلى هللا عليه وآله: ولدت ابلسماك، ويف حساب املنجمني أنه السماك الرامح، وكان يف اثين طالعه زحل. فلم يكن له ملك وال عقار.

Al-Zamakhshari (Mu’tazalite scholar) mentioned in (the book) ‘Rabie Al Abrar’ – ‘One of the 
astrologers mentioned that the births of the Prophetsas is (the star sign) of Virgo and Libra, 
and the ascendant of the Prophetsaww is Libra, and hesaww said: ‘Isaww was born with the fish’, 
and in the calculations of the astrologers, it is the Arcturus (bright star), and ascendancy of 
Saturn, so there will neither be any kingdom for himsaww nor any property’’.186 (P.s. – This 
does contain a sentence of Hadeeth) 

(The following is from (Non-Shia) Wahabi Imam al Waqidy)  

رة يل: قال الواقدي: أول ما افتتح به عقيل بن أيب وقاص أن قال: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي جعلنا من نسل إبراهيم، ومن شج - 27
على الالت والعزى، وذكرهم ابجلميل،  بليغا "، وقال فيه مجيال "، وأثىنإمساعيل، ومن غصن نزار، ومن مثرة عبد مناف، مث أثىن على هللا تعاىل ثناء " 

اد، وعقد النكاح، ونظر إىل وهب، وقال: اي أاب الوداح زوجت كرميتك آمنة من ابن سيدان عبد املطلب على صداق أربعة آالف درهم بيض هجرية جي
؟ قال نعم، مث دعا هلما ابخلري والكرامة، مث  ومخس مائة مثقال ذهب امحر ؟ قال: نعم، مث قال: اي عبد هللا قبلت هذا الصداق اي أيها السيد اخلاطب

ولده قيمة أمر وهب أن تقدم املائدة فقدمت مائدة خضرة فايت من الطعام احلار والبارد واحللو واحلامض فأكلوا وشربوا، قال: ونثر عبد املطلب على 
ثر وهب بقيمة ألف درهم عنربا "، وفرح اخللق بذلك فرحا ألف درهم من النثار، وكان متخذا " من مسك بنادق، ومن عنرب ومن سكر ومن كافور، ون

يلته، " شديدا ". قال الواقدي: فلما فرغوا من ذلك نظر عبد املطلب إىل وهب وقال: ورب السماء إين ال افارق هذا السقف أو اؤلف بني ولدي وحل
ل على امرأته برة وقال هلا: اعلمي أن عبد املطلب قد حلف فقال وهب: هبذه السرعة ال يكون، فقال عبد املطلب: البد من ذلك، فقام وهب ودخ

هتن أن برب السماء أنه ال يفارق هذا السقف أو يؤلف بني ولده عبد هللا وبني زوجته آمنة، فقامت املرأة من وقتها ودعت بعشر من املشاطات وأمر 
ب، وواحدة تسرح ذؤابتها ، فلما كان عند غروب الشمس وقد فرغن أيخذن يف زينة آمنة، فقعدن حول آمنة، فواحدة منهن تنقش يديها، وواحدة ختض

، وعلى من زينتها نصبوا سريرا " من اخليزران، وقد فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشي ، وقعدت اجلارية على السرير وعقدن على رأسها اتجا "

                                                           
185 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 25 
186 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 26 
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واتيم، وجاء وهب وقال لعبد املطلب: اي سيدي اقدم على العروس ، فقام عبد جبينيها إكليال، وعلى عنقها خمانق الدر واجلواهر، وختومتت أبنواع اخل
: اجلس املطلب إىل العروس وهي كأهنا فلقة قمر من حسنها، وتقدم عبد املطلب إىل السرير وقبله وقبل عني العروس، فقال عبد املطلب لولده عبد هللا

هللا قدمه وصعد إىل السرير، وقعد إىل جنب العروس، وفرح عبد املطلب، وكان من عبد هللا  اي ولدي معها على السرير وافرح برؤيتها، قال: فرفع عبد
فواقعها، فحملت بسيد املرسلني وخامت النبيني، وقام من عندها إىل عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق  إىل أهله ما يكون من الرجال إىل النساء،

ر النور كالدرهم الصحيح، وذهب النور إىل ثدي آمنة، فقام عبد املطلب إىل عند آمنة ونظر إىل وجهها فلم يكن النور  من بني عينيه، وبقي عليه من أث
نه، كما كان يف عبد هللا بل أنور، فذهب عبد املطلب إىل عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك، فقال حبيب: اعلم أن هذا النور هو صاحب النور بعي

م عبد املطلب وخرج مع الرجل وبقي عبد هللا عند أهله إىل أن ذهبت الصفرة من يديه، وذلك أن العرب كانوا إذا دخلوا أبهلهم وصار يف بطن امه، فقا
 والنور قد خضبوا أيديهم ابحلناء، وال خيرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من احلنآء، وبقي عبد هللا أربعني يوما "، وخرج ونظر أهل مكة إىل عبد هللا

، رق موضعه، فرجع عبد املطلب من عند حبيب وقد أتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله شهر واحد يف بطن امه، واندت اجلبال بعضها بعضا "فا
ك بذل واالشجار بعضها بعضا " والسماوات بعضها بعضا "، يستبشرون ويقولون: أال إن حممدا " قد وقع يف رحم امه آمنة، وقد أتى عليه شهر ففرح 

خطريا "، اجلبال والبحار والسماوات واالرضون، فورد عليه كتاب من يثرب مبوت فاطمة بنت عبد املطلب، وكان يف الكتاب أهنا ورثت ماال " كثريا " 
نة يثرب، وقبض فأخرج أسرع ما تقدر عليه، فقال عبد املطلب لولده عبد هللا: اي ولدي البد لك أن جتئ معي إىل املدينة، فسافر مع أبيه ودخال مدي

عشر مات عبد املطلب املال، وملا مضى من دخوهلما املدينة عشرة أايم اعتل عبد هللا علة شديدة، وبقي مخسة عشر يوما "، فلما كان اليوم السادس 
تف يهتف ويقول: قد عبد هللا، فبكى عليه أبوه عبد املطلب بكاء شديدا "، وشق سقف البيت الجله يف دار فاطمة بنت عبد املطلب، وإذا " هبا

ة عظيمة مات من كان يف صلبه خامت النبيني، وأي نفر ال ميوت ؟ فقام عبد املطلب: فغسله و كفنه ودفنه يف سكة يقال هلا: شني، وبىن على قربه قب
رها، وخدشت وجهها، من جص وآجر، ورجع إىل مكة، واستقبلته رؤساء قريش وبنو هاشم، واتصل اخلرب إىل آمنة بوفات زوجها، فبكت ونتفت شع

عبد هللا، فجاء بعد ذلك عبد املطلب إىل دار آمنة وطيب قلبها، ووهب هلا يف ذلك الوقت ألف درهم  ومزقت جيبها، ودعت ابلنائحات ينحن على
ال هتتك أمرك، بيض، واتجني قد اختذمها عبدمناف لبعض بناته، وقال هلا: اي آمنة ال حتزين فإنك عندي جليلة، الجل من يف بطنك ورمحك، ف

وأرضه أن اند   فسكتت  وطيب قلبها. قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف بطن امه شهران أمر هللا تعاىل مناداي " يف مساواته
عليه وآله. قال الواقدي: فلما أتى على يف السماوات واالرض واملالئكة: أن استغفروا حملمد صلى هللا عليه وآله وامته، كل هذا بربكة النيب صلى هللا 

على االرض  رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف بطن امه ثالثة أشهر كان أبو قحافة راجعا " من الشام، فلما بلغ قريبا " من مكة وضعت انقته مججمتها
فما أرى انقة تركت صاحبها، وإذا " هباتف يهتف  ساجدة "، و كان بيد أيب قحافة قضيب فضرهبا أبوجع ضرب، فلم ترفع رأسها، فقال أبو قحافة:

ما السبب ويقول: ال تضرب اي أاب قحافة من ال يطعيك، أال ترى أن اجلبال والبحار واالشجار سوى االدميني سجدوا هلل، فقال أبو قحافة: اي هاتف و 
حافة: ومىت يكون خروجه ؟ قال: سرتى اي أاب قحافة إن شاء هللا يف ذلك ؟ قال اعلم أن النيب االمي قد أتى عليه يف بطن امه ثالثة أشهر، قال أبو ق

لب تعاىل، فالويل كل الويل لعبدة االصنام من سيفه وسيف أصحابه، فقال أبو قحافة: فوقفت ساعة حىت رفعت الناقة رأسها، وجئت إىل عبد املط
أشهر كان زاهد على الطريق من الطائف، وكان له صومعة مبكة على مرحلة،  فأخربته. قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله أربعة

على قال: فخرج الزاهد وكان امسه حبيبا، فجاء إىل بعض أصدقائه مبكة، فلما بلغ أرض املوقف، إذا " بصيب قد وضع جبينه على االرض، وقد سجد 
 : خل عنه اي حبيب، أال ترى إىل اخلالئق من الرب والبحر والسهل واجلبل قدمججمته، قال حبيب: فدنوت منه فأخذته، وإذا " هباتف يهتف و يقول

ت سجدوا هلل شكرا " ملا أتى على النيب الزكي الرضي املرضي يف بطن امه مخسة أشهر، وهذا الصيب قد سجد هلل، قال حبيب: فرتكت الصيب ودخل
، فإن هلذا االسم أعداء، قال: وذهب حبيب إىل صومعته فإذا الصومعة هتتز وال مكة وبينت ذلك لعبد املطلب، وعبد املطلب يقول: اكتم هذا االسم

وىب مث طوىب تستقر، وإذا على حمرابه مكتوب وعلى حمراب كل راهب: اي أهل البيع والصوامع آمنوا ابهلل وبرسوله حممد بن عبد هللا، فقد آن خروجه، فط
ه حرفا " مما أييت به من عند ربه، قال حبيب: فقلت: السمع والطاعة، إين ملؤمن وطائع غري منكر. ملن آمن به، والويل كل الويل ملن كفر به، ورد علي

ميرون يف كل سنة قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف بطن امه ستة أشهر خرج أهل املدينة واليمن إىل العيد، وكان رمسهم أهنم 
عند شجرة عظيمة يقال هلا: ذات أنواط، وهي اليت مساها هللا تعاىل يف كتابه )ومناة الثالثة االخرى( فذهبوا يف ذلك وأكلوا ستة أعياد، وكانوا يذهبون 

رين، واي وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة، وإذا " بصيحة عظيمة من وسط الشجرة وهو هاتف يقول: اي أهل اليمن، واي أهل اليمامة، واي أهل البح
 االصنام، واي من سجد لالواثن، جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، اي قوم قد جاءكم اهلالك، قد جاءكم التلف، قد جاءكم الويلمن عبد 

وآله يف عليه والثبور، قال: ففزعوا من ذلك واهنزموا راجعني إىل منازهلم متحريين متعجبني من ذلك. قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا 
السماء  بطن امه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب إىل عبد املطلب، وقال له: اعلم اب أاب احلارث أين كنت البارحة بني النوم واليقظة، فرأيت أبواب
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 عبد املطلب رسول هللامفتحة، ورأيت املالئكة ينزلون إىل االرض، معهم ألوان الثياب يقولون: زينوا االرض فقد قرب خروج من امسه حممد، وهو انفلة 

ئكة: من إىل االرض، وإىل االسود واالمحر واالصفر، وإىل الصغري والكبري والذكر واالنثى، صاحب السيف القاطع، والسهم النافذ، فقلت لبعض املال
بد املطلب: اكتم الرؤاي وال خترب هذا تزعمون ؟ فقال: ويلك هذا حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف، فهذا ما رأيت، فقال له ع

ل هلا: طينوسا ، به أحدا " لننظر ما يكون. قال الواقدي: فلما أتى على النيب صلى هللا عليه وآله يف بطن امه مثانية أشهر كان يف حبر اهلواء حوتة يقا
رتقع االمواج عنها، فقالت املالئكة: إهلنا وسيدان ترى إىل وهي سيدة احليتان، فتحركت احليتان، وحتركت احلوتة، واستوت قائمة على ذنبها، وارتفعت وا

، فقالت ما تفعل طينوسا وال تطيعنا، وليس لنا هبا قوة، قال: فصاح إستحيائيل امللك صيحة عظيمة، وقال هلا: قري اي طينوسا أال تعرفني من حتتك
غفري له والمته، واالن مسعت املالئكة يبشر بعضهم بعضا " فلذلك قمت طينوسا: اي إستحيائيل أمر ريب يوم خلقين إذا ولد حممد بن عبد هللا است

على رب  وحتركت، فناداها استحيائيل قري واستغفري، فإن حممدا " قد ولد، فلذلك انبطحت يف البحر، وأخذت يف التسبيح والتهليل والتكبري والثنآء
وآله يف بطن امه تسعة أشهر أوحى هللا إىل املالئكة يف كل مساء: أن اهبطوا إىل االرض،  العاملني. قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا عليه

كاتب، فهبط عشرة آالف ملك بيد كل ملك قنديل يشتعل ابلنور بال دهن، مكتوب على كل قنديل: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، يقرأه كل عريب  
تف ويقول: هذا نور حممد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، قال: فورد اخلرب على عبد املطلب فأمر بكتمانه ووقفوا حول مكة يف املفاوز، وإذا " هباتف يه

يبشرون إىل أن يكون. قال الواقدي: فلما كملت تسعة أشهر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله صار ال يستقر كوكب يف السماء إال من موضع إىل موضع 
يف السماء مسريات ال يستقرون، فأقام ذلك ثالثني يوما ". قال الواقدي: فلما مت لرسول هللا صلى هللا  ن إىل الكواكببعضهم بعضا " ، والناس ينظرو 

ي ساعة عليه وآله تسعة أشهر نظرت ام رسول هللا صلى هللا عليه وآله آمنة إىل امها برة وقالت: اي اماه إين احب أن أدخل البيت فأبكي على زوج
شبابه وحسن وجهه، فإذا دخلت البيت وحدي فال يدخل علي أحد، فقالت هلا برة: ادخلي اي آمنة فابكي، فحق لك البكاء، قال: وأقطر دمعي على 

إذا  فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبني يديها مشع يشتعل، وبيدها مغزل من آبنوس، وعلى مغزهلا فلقة من عقيق أمحر، وآمنة تبكي وتنوح
فوثبت إيل الباب لتفتحه فلم ينفتح، فرجعت إىل مكاهنا، وقالت: واوحداته، وأخذها الطلق والنفاس، وما شعرت بشئ حىت انشق أصاهبا الطلق، 

 السقف، ونزلت من فوق أربع حورايت، وأضاء البيت لنور وجوههن، وقلن المنة: ال أبس عليك اي جارية إان جئناك لنخدمك، فال يهمنك  أمرك،
حدة على ميينها، وواحدة على مشاهلا، وواحدة بني يديها، وواحدة من ورائها، فهومت عني آمنة وغفت غفوة، قال ابن عباس: ما  وقعدت احلورايت وا

د وضع جبينه كان من أمر ام الصيب  إال أهنا كانت انئمة عند خروج ولدها من بطنها، فانتبهت ام النيب صلى هللا عليه وآله فإذا النيب حتت ذيلها، ق
طلوع الفجر يف  الرض ساجدا " هلل، ورفع سبابتيه مشريا " هبما ال إله إال هللا. قال الواقدي: ولد رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف ليلة اجلمعة قبلعلى ا

ي: ونظرت امه آمنة شهر ربيع االول لسبعة عشر منه يف سنة تسعة آالف سنة وتسعمأة وأربعة أشهر وسبعة أايم من وفاة آدم عليه السالم. قال الواقد
اطع يف ظلمة إىل وجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله فإذا هو مكتحل العينني، منقط اجلبني والذقن، وأشرق من وجنيت النيب صلى هللا عليه وآله نور س

ربعة وعشرون شرفا " من الليل، ومريف سقف البيت، وشق السقف، ورأت آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقصر ابحلرم، وسط يف تلك الليلة أ
بق يف علمه أيوان كسرى، وأمخدت يف تلك الليلة نريان فارس، وأبرق يف تلك الليلة برق ساطع يف كل بيت، وغرفة يف الدنيا ممن قد علم هللا تعاىل وس

يف مشارق االرض ومغارهبا صنم وال وثن إال أهنم يؤمنون ابهلل ورسوله حممد صلى هللا عليه وآله، ومل يسطع يف بقاع الكفر أبمر هللا تعاىل، وما بقي 
وأخزاه  وخرت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة، وذلك كله إجالال للنيب صلى هللا عليه وآله. قال الواقدي: فلما رأى إبليس لعنه هللا تعاىل

لقت مثل هذه املصيبة، قالوا: وما هذه املصيبة ؟ قال: ذلك وضع الرتاب على رأسه ومجع أوالده وقال هلم: اي أوالدي اعلموا أنين ما أصابين منذ خ
و الناس إىل عبادة اعلموا أنه قد ولد يف هذه الليلة مولود امسه حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله يبطل عبادة االواثن، ومينع السجود لالصنام، ويدع

اىل يف البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو وأوالده مكروبني أربعني يوما ". قال الرمحن، قال: فنثروا الرتاب على رؤوسهم، ودخل إبليس لعنه هللا تع
املالئكة الواقدي: فعند ذلك أخذت احلورايت حممدا " صلى هللا عليه وآله ولففنه يف منديل رومي، ووضعنه بني يدي آمنة، ورجعن إىل اجلنة يبشرون 

ل جربئيل وميكائيل عليهما السالم ودخال البيت على صورة االدميني ومها شاابن، ومع جربئيل طشت يف السماوات مبولد النيب صلى هللا عليه وآله، ونز 
يف زاوية  من ذهب، ومع ميكائيل إبريق من عقيق أمحر، فأخذ جربئيل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وغسله، وميكائيل يصب املاء عليه فغساله، وآمنة

ا جربئيل: اي آمنة ال نغسله من النجاسة، فإنه مل يكن جنسا "، ولكن نغسله من ظلمات بطنك، فلما فرغوا من البيت قاعدة فزعة مبهوتة، فقال هل
 غسله وكحلوا عينيه ونقطوا جبينيه بورقة كانت معهم مسك وعنرب وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه صلى هللا عليه وآله قالت آمنة:

فذهب جربئيل إىل الباب فنظر ورجع إىل البيت وقال: مالئكة سبع مساوات يريدون السالم على النيب صلى هللا ومسعت جلبة وكالما " على الباب، 
موكب بعد موكب وسلموا عليه، وقالوا: السالم عليك اي حممد، السالم عليك اي حممود، السالم عليك اي أمحد،  عليه وآله فاتسع البيت ودخلوا عليه

الواقدي: فلما دخل من الليل ثلثه أمر هللا تعاىل جربئيل عليه السالم أن حيمل من اجلنة أربعة أعالم، فحمل جربئيل  السالم عليك اي حامد. قال
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عليه وآله، االعالم ونزل إىل الدنيا، ونصب علما " أخضر على جبل قاف مكتواب "  عليه ابلبياض سطران: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا صلى هللا 
 آخر على جبل أيب قبيس له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما: شهادة أن ال إله إال هللا، ويف الثانية: الدين إال دين حممد بن عبد هللا، ونصب علما "

رفا " يه حونصب علما " آخر على سطح بيت هللا احلرام له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما: طوىب ملن آمن ابهلل ومبحمد، والويل ملن كفر به ورد عل
، والثاين: مما أييت به من عند ربه، ونصب علما " آخر على ضراح  بيت هللا املقدس وهو أبيض عليه خطان مكتوابن ابلسواد، االول: ال غالب إال هللا

ل مكة آمنوا ابهلل النصر هلل وحملمد صلى هللا عليه وآله. قال الواقدي: وذهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أيب قبيس واندى أبعلى صوته: اي أه
ومتطر على البيت، فلما ورسوله، والنور الذي أنزلنا، وأمر هللا غمامة أن ترفع فوق بيت هللا احلرام، وتنثر على البيت احلرام ريش الزعفران واملسك والعنرب، 

بيت هللا احلرام، وجاؤا إىل عند احلجر وانكبوا  أصبحوا رأوا ريش الزعفران واملسك والعنرب، وارتفعت الغمامة وأمطرت على البيت، وخرجت االصنام من
صلى هللا على وجوههم، وجاء جربئيل بقنديل أمحر له سلسلة من جزع أصفر، وهو يشتعل بال دهن بقدرة هللا تعاىل. قال الواقدي: وبرق من وجه النيب 

ظر إال دخله ذلك النور، ممن سبق يف قدر هللا تعاىل وعلمه أنه يؤمن عليه وآله برق وذهب يف اهلواء حىت التزق بعنان السماء، وما بقي مبكة دار وال من
ه وآله أو نعته إال وقطر ابهلل، وبرسوله حممد صلى هللا عليه وآله، وما بقي يف تلك الليلة كتاب من التوراة واالجنيل والزبور ومما كان فيه امسه صلى هللا علي

ابلسيف، وما بقي يف تلك الليلة دير وال صومعة إال وكتب على حماريبها اسم حممد صلى هللا عليه وآله،  الن هللا تعاىل بعثه: حتت امسه قطرة دم، وقال
قامت آمنة رضي هللا فبقيت الكتابة إىل الصباح حىت قرء الرهبانية والديرانية ، وعلموا أن النيب االمي صلى هللا عليه وآله قد ولد. قال الواقدي: فعندها 

، وصاحت صيحة وغشي عليها، مث دعت ابمها برة وأبيها وهب وقالت: وحيكما أين أنتما ؟ فما رأيتما ما جرى علي ؟ إين عنها وفتحت الباب
د وضعت ولدي، وكان كذا وكذا، تصف هلما ما رأته، قال: فقام وهب ودعا بغالم وقال: اذهب إىل عبد املطلب وبشره، وأهل مكة على املغاير  ق

ىل العجائب وال يدرون ما اخلرب، وكذلك عبد املطلب قد صعد مع أوالده فما شعروا بشئ حىت قرع الغالم الباب، ودخل صعدوا والصروح ينظرون إ
فذهب على عبد املطلب وقال: اي سيدان أبشر فإن آمنة قد وضعت ولدا " ذكرا "، فاستبشر بذلك، وقال: قد علمت أن هذه براهني ودالئل ملولودي، 

مع أوالده ونظروا إىل وجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله ووجهه كالقمر ليلة البدر يسبح ويكرب يف نفسه، فتعجب منه عبد عبد املطلب إىل آمنة 
 االصنام وقد املطلب. قال الواقدي: فأصبح أهل مكة يوم الثاين  ونظروا إىل القنديل وإىل السلسلة وإىل ريش الزعفران والعنرب ينزل من الغمامة، وإىل

منكبات على وجوههن وبقى اخللق على ذلك، وجاء إبليس أخزاه هللا على صورة شيخ زاهد وقال: اي أهل مكة ال يهمنكم  أمر هذا فإمنا أخرج خرجن 
ذا " لك، وإاالصنام الليل العفاريت واملردة، وسجدوا هلن، فال يهمنكم، وأمر إبليس لعنه هللا أن تدخل االصنام إىل جوف بيت هللا احلرام ففعلوا ذ
ض مكتوب هباتف يهتف ويقول: جاء احلق وزهق الباطل،، إن الباطل كان زهوقا. قال الواقدي: فأرسل هللا تعاىل إىل البيت جلال " من الديباج االبي

راجا " منريا. قال الواقدي: خبط أسود: بسم هللا الرمحن الرحيم: اي أيها النيب إان أرسلناك شاهدا " ومبشرا " ونذيرا " وداعيا " إىل هللا إبذنه وس عليها
فتعجب الناس من ذلك وبقيت اجللل على البيت أربعني يوما "، فذهب رجل من آل إدريس وكان بيده مد مسنا  فتمسح بذلك اجللل والتحف به 

فاجتمع رؤساء بين هاشم وذهبوا إىل فارتفع اجللل من ليلته، ولو مل يلتحف به لبقي على بيت هللا احلرام هذا الديباح إىل يوم القيامة. قال الواقدي: 
 هذه حبيب الراهب وقالوا: اي حبيب بني لنا خرب هذا اجللل وإخراج االصنام من جوف بيت هللا احلرام، والكواكب السائرات، والربق الذى برق يف

ق، إن شئتم قاقبلوا، وإن شئتم ال تقبلوا، ما هذه الليلة، واجللبات اليت مسعنا مما هي ، فقال حبيب: أنتم تعلمون أن ديين ليس دينكم، وأان أقول احل
الذي يبطل  العالمات إال عالمات نيب مرسل يف زمانكم، وحنن وجدان يف التوراة ذكر وصفه ويف االجنيل نعته، ويف الزبور امسه، وامسه يف الصحف، وهو

ف، طاعن الرمح انفذ السهم، ختضع له ملوك الدنيا وجبابرهتا، فالويل عبادة االواثن واالصنام، ويدعو إىل عبادة الرمحن، ويكون على العلم قاطع السي
بني، الويل الهل الكفر والطغيان، وعبدة االواثن من سيفه ورحمه وسهمه. فمن آمن به جنا، ومن كفر به هلك، فقام اخللق من عنده مغمومني مكرو 

ثاين ودعا آبمنة وقال هلا: هايت ولدي، وقرة عيين، ومثرة فؤادي، فجائت آمنة وحممد ورجعوا إىل مكة حمزونني. قال الواقدي: وأصبح عبد املطلب اليوم ال
جاء عبد على ساعدها، فقال عبد املطلب: اكتميه اي آمنة وال تبديه الحد، فإن قريشا " وبين امية يرصدون يف أمره، قالت آمنة: السمع والطاعة، ف

احلرام، وأراد أن ميسح بدنه ابلالت و العزى لتسكن دمدمة  قريش وبين هاشم ، ودخل عبد املطلب املطلب وحممد على ساعده، وأتى به إىل بيت هللا 
رجله يف البيت مسع النيب صلى هللا عليه وآله يقول: بسم هللا وابهلل، وإذا البيت يقول: السالم عليك اي حممد ورمحة هللا  بيت هللا احلرام، فلما وضع

ول: جاء احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا "، فتعجب عبد املطلب من صغر سنه وكالمه ومما قال له البيت، وبركاته، وإذا هباتف يهتف ويق
العزي وأراد فأمر عبد املطلب خزنة البيت أن يكتموا ما مسعوا من البيت ومن حممد صلى هللا عليه وآله. قال الواقدي: فتقدم عبد املطلب إىل الالت و 

 صلى هللا عليه وآله ابلالت والعزى فجذب من ورائه، فالتفت إىل ورائه فلم ير احدا، فتقدم اثنية فجذبه من ورائه جاذب، فنظر إىل أن ميسح بدن النيب
 س ؟ ! قالورائه فلم ير أحدا، مث تقدم اثلثة فجذبه اجلاذب جذبة شديدة حىت أقعده على عجزه، وقال: اي أاب احلارث أمتسح بدان " طاهرا " ببدن جن

االرداين الواقدي: فعند ذلك وقف عبد املطلب على ابب بيت هللا احلرام والنيب على ساعده وأنشأ يقول: احلمد هلل الذي أعطاين * هذا الغالم طيب 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 164 of 208 

يناين قال: قد ساد يف املهد على الغلماين * اعيذه ابلبيت ذي االركاين حىت أراه مبلغ الغشياين  * اعيذه من كل ذي شنآين من حاسد ذي طرف الع
صلى هللا وخرج عبد املطلب متفكرا " مما مسع، ورأى من حممد صلى هللا عليه وآله إىل امه، وقد وقعت الدمدمة يف قريش وبني  بين هاشم بسبب حممد 

ب االمحر، وله بركتان عليه وآله. قال الواقدي: فلما كان اليوم الثالث اشرتى عبد املطلب مهدا من خيزران أسود، له شبكات من عاج، مرصع ابلذه
 من فضة بيضاء، ولونه من جزع أصفر، وغشاه جبالل ديباج أبيض، مكوكب بذهب، وبعث إليها من الدر واللؤلؤ الكبار الذي تلعب به الصبيان يف

فلما كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب  يسبح هللا تعاىل بتلك اخلرز. قال الواقدي: املهد أبلوان اخلرز، وكان النيب صلى هللا عليه وآله إذا انتبه من نومه
ث اعلم أين إىل عبد املطلب، و كان عبد املطلب قاعدا على ابب بيت هللا احلرام وقد حف به قريش وبنو هاشم، فدان سواد بن قارب وقال: اي أاب احلار 

ه هنيئة، وكان سواد بن قارب رجال إذا تكلم مسع منه، وكان قد مسعت أنه قد ولد لعبد هللا ذكر، وأهنم يقولون فيه: عجائب، فاريد أن أنظر إىل وجه
م، فلما دخال رجال " صدوقا "، فقام عبد املطلب ومعه سواد بن قارب وجاء إىل دار آمنة رضي هللا عنها ودخال مجيعا " والنيب صلى هللا عليه وآله انئ

 قليال قليال حىت دخال القبة، ونظر إىل وجه النيب صلى هللا عليه وآله وهو القبة قال عبد املطلب: اسكت اي سواد حىت ينتبه من نومه، فسكت فدخال
طلب يف مهده انئم، وعليه هيئة االنبياء، فلما كشف الغطاء عن وجهه برق من وجهه برق شق السقف بنوره، والتزق أبعنان السماء، فالقى عبد امل

واد على النيب صلى هللا عليه وآله وقال لعبد املطلب: اشهدك على نفسي أين آمنت وسواد أكمامهما على وجهيهما من شدة الضوء، فعندها انكب س
لب فرحا " هبذا الغالم، ومبا أييت به من عند ربه، مث قبل وجنات النيب صلى هللا عليه وآله وخرجا مجيعا "، ورجع سواد إىل موضعه، وبقي عبد املط

لنيب صلى هللا عليه وآله شهر كان إذا نظر إليه الناظرون تومهوا أنه من أبناء سنة لوقارة جسمه، نشيطا. قال حممد بن عمر الواقدي: فلما أتى على ا
وآله شهران مات ومتام فهمه، وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثنآء على هللا تعاىل. قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى هللا عليه 

 .ء عبد املطلب ومجاعة من قريش وبين هاشم وغسلوا وهبا وحنطوه وكفنوه ودفنوه على ذيل الصفاوهب جده أبو أمه آمنة، وجا

(P.s. – This is not a Hadeeth)187 

كا: علي بن حممد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق االمحر، عن أمحد بن احلسني ، عن أيب العباس، عن جعفر بن إمساعيل، عن إدريس، عن   - 28
ا عن أيب عبد هللا، عن أبيه عليهما السالم قال: عق أبو طالب عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم السابع ودعا آل أىب طالب فقالوا: م أيب السائب،

 هذه ؟ فقال: هذه عقيقة أمحد، قالوا: الي شئ مسيته أمحد ؟ قال: مسيته أمحد حملمدة أهل السماء واالرض 

Ali Bin Muhammad Bin Bundar, from Ibrahim Bin Is’haq Al Ahmar, from Ahmad Bin Al Hassan, from 
Abu Al Abbas, from Ja’far Bin Ismail, from Idrees, from Abu Al Saib,  

‘From Abu Abdullahasws from hisasws fatherasws having said: ‘Abu Talibasws performed Aqeeqa 
for Rasool-Allahsaww on the seventh day, and invited the progeny of Abu Talibasws, so they 
said, ‘What is this?’ Heas said: ‘This is Aqeeqa of Ahmadsaww’. They said, ‘Youas have named 
himsaww as ‘Ahmad’?’ Heas said: ‘Ias named himsaww ‘Ahmad’ due to the praises of the 
inhabitants of the sky and the earth’’.188 

هل كا: علي عن أبيه، عن البزنطي، عن أابن، عن أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم قال: ملا ولد النيب صلى هللا عليه وآله جاء رجل من أ  - 29
والعاص بن هشام، وابو وجزة بن أيب عمرو بن امية وعتبة ابن ربيعة، فقال. أولد الكتاب إىل مال من قريش، فيهم هشام ابن املغرية والوليد بن املغرية، 

لى يديه، قد فيكم مولد الليلة ؟ فقالوا: ال، قال فولد إذا بفلسطني غالم امسه أمحد، به شامة كلون اخلز االدكن، ويكون هالك أهل الكتاب واليهود ع
 أخطأكم وهللا اي معشر قريش،

Ali, from his father, from Al Bazanty, from Aban, from Abu Baseer,  

‘From Abu Ja’farasws having said: ‘When (Allahazwj) Blessed the Prophetsaww a man from the 
People of the Book went to a group from the Quraysh among whom were Hisham Bin Al-

                                                           
187 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 27 
188 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 3 H 28 
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Mugheira, and Al-Waleed Bin Al-Mugheira, and Al-A’as Bin Hisham, and Abu Wajzat Bin Abu 
Amro Bin Umayya, and Uteyba Bin Raiya. He said, ‘Has there been a birth tonight among 
you?’ They said, ‘No’. He said, ‘Then there has been born in Palestine a boysaww. Hissaww 
name is Ahmadsaww. Hesaww is with a black silky mole, and there will occur destruction of the 
People of the Book, and the Jews by hissaww hands. By Allahazwj, you are mistaken, O group of 
Quraysh’.  

فلقوه، فقالوا: إنه قد ولد فينا وهللا غالم، قال: قبل أن أقول لكم أو بعد ما  فتفرقوا وسألوا فاخربوا أنه ولد لعبدهللا بن عبد املطلب غالم، فطلبوا الرجل
 قلت لكم ؟ قالوا: قبل أن تقول لنا، قال: فانطلقوا بنا إليه حىت ننظر إليه، 

They dispersed and asked around. They were informed that a boy has been born to 
Abdullah Bin Abdul Muttalibasws. They sought the man, met him and said, ‘By Allahazwj, a boy 
has been born among us’. He said, ‘Was it before I spoke to you, or after what I spoke to 
you?’ They said, ‘It was before you spoke to us’. He said, ‘Come with me until I look at 
himsaww.  

يديه، نطلقوا حىت أتوا امه فقالوا: اخرجي ابنك حىت ننظر إليه، فقالت: إن ابين وهللا لقد سقط وما سقط كما يسقط الصبيان، لقد اتقى االرض بفا
ا وضعتيه ورفع رأسه إىل السماء فنظر إليها، مث خرج منه نور حىت نظرت إىل قصور بصري، ومسعت هاتفا " يف اجلو يقول: لقد ولدتيه سيد االمة، فإذ

 فقويل: اعيذه ابلواحد، من شر كل حاسد، ومسيه حممدا،

So, they went and came to hissaww motheras. They said, ‘Bring out the boysaww to us until we 
look at himsaww’. Sheas said, ‘By Allahazwj, myas sonsaww dropped and hesaww did not drop like 
the newly born drop. Hesaww leaned upon the ground by hissaww hands, and raised hissaww 
head towards the sky. Hesaww looked at it. Then Noor came out from himsaww to the extent 
that I saw the castles of Basra, and heard a call in the atmosphere saying: ‘Youas have 
blessed with the Chief of the community. When youas pick himsaww up say, ‘Ias seek refuge for 
himsaww with the Oneazwj, from the evil of every envious one, and name himsaww 
Muhammadsaww’.  

ه فخر مغشيا " عليه، فأخذوا الغالم فأدخلوه إىل أمه وقالوا: ابرك هللا لك فيه، فلما قال الرجل: فأخرجته فنظر إليه مث قلبه ونظر إىل الشامة بني كتفي
 خرجوا أفاق، فقالوا له: مالك ويلك ؟ قال: ذهبت نبوة بين إسرائيل إىل يوم القيامة، هذا وهللا من يبريهم، 

The man said, ‘Bring himsaww out’. Sheas brought himsaww out. He looked at himsaww, then 
turned himsaww over and looked at the mole between hissaww shoulder blades. He fell down 
unconscious. They took the boysaww, and gave himsaww to hissaww motheras and said, ‘May 
Allahazwj Bless youas with regards to himsaww’. When they went out, he had regained 
consciousness, so they said to him, ‘What is the matter with you? Woe be unto you!’ He 
said, ‘The Prophet-hood has gone from the Children of Israel up to the Day of Judgement. By 
Allahazwj! This is the one whosaww will destroy them’.  

بذلك، فلما رآهم قد فرحوا قال: فرحتم، أما وهللا ليسطون بكم سطوة يتحدث هبا أهل املشرق واملغرب، وكان أبو سفيان يقول: يسطو  فرحت قريشف
 مبصره.

The Quraysh were happy with that. When he saw that they had become happy, he said, ‘You 
are becoming happy? But, by Allahazwj, hesaww will rob you of the power which the people of 
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the East and the West would talk about it’. And Abu Sufyan was saying, ‘Hesaww would rob 
(the power) from hissaww own city?’’.189 

كا: محيد بن زايد، عن حممد بن أيوب، عن حممد بن زايد، عن أسباط بن سامل، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: كان حيث طلقت آمنة   - 30
تزل معها حىت وضعت، فقالت إحدامها بنت وهب وأخذها املخاض ابلنيب صلى هللا عليه وآله حضرهتا فاطمة بنت أسد امرأة أيب طالب، فلم 

 لالخرى: هل ترين ما أرى ؟ فقالت: وما ترين ؟ قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بني املشرق واملغرب، فبينما مها كذلك 

Humeyd Bin Ziyad, from Muhammad Bin Ayyub, from Muhammad Bin Ziyad, from Asbaat Bin Saalim, who has 
narrated the following: 

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘When Aaminaasws Bint Wahabas went behind the 
curtain, and expected the Prophetsaww, Fatima Bin Asadas the wife of Abu Talibasws was 
attended heras. Sheas did not cease to be with heras until sheasws was blessed. One of themas 
said to the otheras, ‘Did youas see what Ias saw?’ Sheas said, ‘And what did youas see?’ Sheas 
said, ‘This light which has brightened up what is in between the East and the West and what 
is in between the two as well’.  

ليهما أبو طالب فقال هلما: ما لكما ؟ من أي شئ تعجبان ؟ فاخربته فاطمة ابلنور الذي قد رأت. فقال هلا أبو طالب: أال ابشرك ؟ إذ دخل ع
 فقالت: بلى، فقال: أما إنك ستلدين غالما يكون وصي هذا املولود.

Then Abu Talibasws came up to themas and said to themas both, ‘What is the matter with 
youas two? Which thing has astounded youas two?’ Fatimaasws informed himas of the light 
which sheas had seen. Abu Talibasws said to heras, ‘Indeed! Ias give youas good news!’ Sheas 
said, ‘Yes’. Heas said, ‘Youas will be blessed with the oneasws who will be the successorasws of 
this newbornsaww’’.190 

كا: احلسني بن حممد، عن املعلى، عن أمحد بن حممد بن عبد هللا، عن ابن مسعود، عن عبد هللا بن إبراهيم اجلعفري قال: مسعت إسحاق بن   - 31
هتم أصاهبا فرتة شبه الغشية، فأقامت يف ذلك يومها ذلك إن كان هنارا "، أو ليلتها إن كان جعفر يقول: مسعت أيب يقول: االوصياء إذا محلت هبم امها

 ليال "، مث ترى يف منامها رجال يبشرها بغالم عليم حليم فتفرح لذلك،

Al Husayn Bin Muhammad, from Moalla Bin Muhammad, from Ahmad Bin Muhammad Bin Abdullah, from Ibn 
Masoud, from Abdullah Bin Ibrahim Al Ja’fary who said,  

‘I heard Is’haq son of Ja’farasws saying: ‘Iasws heard myasws fatherasws saying: ‘The successorsasws 
are such that when theirasws mothers bear them, she would be hit by a phase resembling a 
fainting. She would stay in that for her day, if it was during the day, or her night if it was 
during the night. Then she would see a man in her dream giving her glad tidings of a boy, 
knowledgeable, forbearing. So, she would be happy due to that.  

م، وجتد مث تنتبه من نومها فتسمع من جانبها االمين يف جانب البيت صوات يقول: محلت خبري، وتصريين إىل خري، وجئت جبري، أبشري بغالم حليم علي 
نبيها وبطنها، فإذا كان لتسع من شهورها مسعت يف البيت حسا " شديدا "، فإذا كانت الليلة اليت تلد خفة يف بدهنا، مث جتد بعد ذلك اتساعا " من ج

 إال أبوه،  فيها ظهر هلا يف البيت نور تراه ال يراه غريها
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Then she wakes up from her sleep, and she would hear a voice from her right side in the side 
of the house saying: ‘You bore with goodness, and you have come to be with goodness, and 
have come with goodness. Receive glad tidings of a boy, forbearing, knowledgeable!’ And 
she finds lightness in her body, then she does not find any difficulty from her sides and her 
belly. When she would be in her ninth month, she hears an intense hissing in the house. 
When it is the night in which she would be Blessed (with a boy), a light appears to her in the 
house. She sees it and others do not see it except for hisasws fatherasws.  

ثالاث "  فإذا ولدته ولدته قاعدا "، وتفتحت له حىت خيرج مرتبعا "، مث يستدير بعد وقوعه إىل االرض، فال خيطئ القبلة حيث كانت بوجهه، مث يعطس
ويقيم يومه وليلته  يشري إبصبعه ابلتحميد، ويقع مسرورا " خمتوان "، ورابعيتاه من فوق وأسفل وانابه وضاحكاه، ومن بني يديه مثل سبيكة الذهب نور،

 تسيل يداه ذهبا ، وكذلك االنبياء إذا ولدوا، وإمنا االوصياء أعالق من االنبياء. 

Then, when heasws comes to the (world), heasws is in the seated (state), and after hisasws 
falling to the ground. Heasws does not miss the Qiblah by hisasws face wherever heasws might 
be facing. Then heasws sneezes three (times), gesturing by his fingers with the Praise, and 
hisasws (umbilical cord), being cut, being circumcised, and (with) his four upper teeth and 
lower teeth, and hisasws canines and hisasws bi-cuspids. And in front of himasws would be like a 
shining light of gold, and heasws would remain for hisasws day and hisasws night, with golden 
light flowing from his hands. And like that are the Prophetsas when theyas are Blessed (by 
Allahazwj to the world), and rather, the successorsas are an attachment from the 
Prophetsas’’.191 

 ن: يف خرب الشامي أنه سأل أمري املؤمنني عليه السالم من خلق هللا من االنبياء خمتوان " ؟  - 32

From the Hadeeth of the Syrian who asked Amir Al-Momineenasws, ‘Who from the Prophetsas 
did Allahazwj Create as (pre) circumcised?’  

لوط، قال: خلق هللا عزوجل آدم عليه السالم خمتوان "، وولد شيث عليه السالم خمتوان "، وإدريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم وداود وسليمان و 
 وإمساعيل وموسى وعيسى وحممد، صلوات هللا عليهم.

Heasws said: ‘Allahazwj Mighty and Majestic Created Adamas circumcised, and Sheesas was 
born circumcised, and Idreesas and Noahas, and Sam Bin Noahas, and Ibrahimas, and 
Dawoodas and Suleymanas, and Lutas, and Ismailas, and Musaas, and Isaas and 
Muhammadsaww’’.192 

كانت يف جدب شديد، وضيق من الزمان، فلما محلت آمنة بنت وهب برسول هللا صلى هللا عليه وآله اخضرت هلم د: روي أن قريشا "   - 33
االرض، ومحلت هلم االشجار، وأاتهم الوفد من كل مكان، فأخصب أهل مكة خصبا عظيما "، فسميت السنه اليت محل فيها برسول هللا صلى هللا 

وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، ومل يبق سرير مللك من  بتهاج، ومل تبق كاهنة إال حجبت عن صاحبها،عليه وآله سنة الفتح واالستيفاء واال
ج إىل امللوك إال أصبح منكوسا "، وامللك خمرسا " ال يتكلم يومه ذلك، ويف كل شهر من الشهور ندآء من السماء أن أبشروا فقد آن حملمد أن خير 

 االرض ميموان " مباركا ".
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(P.s. – This is not a Hadeeth)193 

م، د: عن أيب جعفر عليه السالم قال: مسعت آابئي حيدثون: كانت لقريش كاهنة يقال هلا: جرمهانية، وكان هلا ابن من أشد قريش عبادة لالصنا - 34
نور املمدود الذي من فلما كانت الليلة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وآله جاءت إليها اتبعتها ، وقالت هلا جرمهانية: حيل بيين وبينك، جاء ال

 دخل يف نوره جنا، ومن ختلف عن نوره هلك، أمحد صاحب اللواء االكرب، والعز االبدي، وابنها يسمع، 

Abu Ja’farasws said, ‘Iasws heard myasws forefathersasws narrating: ‘There used to be a priestess 
(soothsayer) called Jurhamaniya, and there was a son for her who was the most intense of 
the Quraysh in worshipping the idols. When it was the night during which Rasool-Allahsaww 
was born, her female follower came to her and Jurhamaniya said to her: ‘Distance between 
me and you. The Noor has come, the extended, which one who enters into hissaww Noor will 
attain salvation, and one who stays behind from hissaww Noor will be destroyed, Ahmadsaww 
owner of the great flag and the permanent honour’, and her son was listening. 

 بن عبد املطلب فلما كانت الليلة الثانية عاد مبثل قوله، مث مر ، فلما كانت الليلة الثالثة عاد مبثل قوله فقالت: وحيك ومن أمحد ؟ قالت: ابن عبد هللا
ذا الكالم نظرت إىل صنمها ميشي مرة ويعدو مرة، ويقول: ويلي من هذا املولود، يتيم قريش صاحب الغرة احلجالء، والنور الساطع، فلما تكلمت هب

 هلكت االصنام، 

When it was the second night, she repeated the like of her words. When it was the third 
night she repeated the like of her words, so he said, ‘And who is Ahmadsaww?’ She said, 
‘Sonsaww of Abdullah Bin Abdul Muttalibasws, orphan of Quraysh, owner of the partridges, and 
the shining Noor’. When she spoke with this speech, he looked at her idols, walking at times 
and sprinting at times and he was saying, ‘Woe be unto me! Who is this new-born? The idols 
are destroyed’.  

 قال: فكانت اجلرمهانية تنوح على نفسها هبذا احلديث.

Heasws said: ‘Jurhamaniya used to lament upon herself with this Hadeeth’’.194 

 ؟ د: قيل: ملا ولد رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال: أبو طالب لفاطمة بنت أسد: أي شئ خربتك به آمنة أهنا رأت حني ولدت هذا املولود  - 35

It is said when Rasool-Allahsaww was born, Abu Talibasws said to Fatima Bint Asadas: ‘Which 
thing did Aaminaas inform youas with that sheas saw when this new-born was born?’  

 قالت: خربتين أهنا ملا ولدته خرج معتمدا " على يده اليمىن، رافعا " رأسه إىل السماء، يصعد منه نور يف اهلواء حىت مال االفق، 

Sheas said: ‘Sheas informed meas that when (Allahazwj) Blessed himsaww, hesaww deliberately 
brought out hissaww right hand raising hissaww hand towards the sky. A Noor ascended from 
himsaww in the air until it filled up the horizons’.  

 فقال هلا أبو طالب: اسرتي هذا، وال تعلمي به أحدا "، أما إنك ستلدين مولودا " يكون وصيه.
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Abu Talibasws said to heras: ‘Keep this a secret and do not let anyone know of it. But youas will 
be Blessed with a child who will happen to be hissaww successorasws’’.195 

الديلمي، عن علي بن أيب محزة، عن أيب كا: علي بن حممد، عن عبد هللا بن إسحاق العلوى، عن حممد بن زيد الرزامي، عن حممد بن سليمان   - 36
وذكرت محيدة أنه سقط : -وساق احلديث إىل أن قال  -عليه السالم السنة اليت ولد فيها ابنه موسى عليه السالم  بصري قال: حججنا مع أيب عبد هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وأمارة الوصي عليه  من بطنها حني سقط واضعا " يده على االرض، رافعا " رأسه إىل السماء، فأخربهتا أن ذلك أمارة
 السالم من بعده

Ali Bin Muhammad, from Abdullah Bin Is’haq Al Alawy, from Muhammad Bin Zayd Al Rizamy, from Muhammad 
Bin Suleyman Al Dalaymi, from Ali Bin Abu Hamza, from Abu Baseer who said,  

‘We performed Hajj along with Abu Abdullahasws during the year in which hisasws sonasws 
Musaasws born – and continued the Hadeeth up to heasws said: ‘And Hameedaas mentioned 
that hesaww fell from heras belly when hesaww fell, placed hisas hands upon the ground, and 
raised hisasws head to the sky. So Iasws informed her that, that was a gesture of Rasool-
Allahsaww and a gesture of the successorasws from after himsaww’.  

ربة أرق من املاء، وألني من الزبد، وأحلى من الشهد، وأبرد من الثلج، فقال يل: إنه ملا كانت الليلة اليت علق فيها جبدي أتى آت جد أيب بكأس فيه ش
 وأبيض من اللنب، فسقاه إايه وأمره ابجلماع، فقام فجامع فعلق جبدي، 

Heasws said to me: ‘It is, whenever it was the night in which myasws grandfatherasws was 
conceived, a comer came to the grandfather of my father with a cup in which was a drink 
finer than water, and softer than the butter, and sweeter than the honey, and colder than 
the ice, and whiter than the milk. He quenched himasws with it and asked himasws to go to 
hisasws wife. So heasws did that, and myasws grandfatherasws was conceived.  

 وملا أن كانت الليلة اليت علق فيها أبيب أيت آت جدي فسقاه كما سقى جد أيب وأمره مبثل الذي أمره، فقام فجامع فعلق أبيب، 

And when it was the night in which myasws fatherasws was conceived, a comer came to myasws 
grandfather and quenched himasws just as he had quenched myasws father’sasws grandfather, 
and instructed himasws with the like of that which he had instructed himasws with. So, heasws 
did that, and myasws fatherasws was conceived.  

 وملا أن كانت الليلة اليت علق فيها يب أتى آت أيب فسقاه مبا سقاهم، وأمره ابلذي أمرهم به، فقام فجامع فعلق يب، 

And when it was the night in which Iasws was conceived, a comer came to myasws fatherasws 
and quenched him with what he had quenched themasws, and instructed himasws with that 
which he had instructed themasws with. So heasws did that and Iasws was conceived.  

امعت فعلق اببين وملا أن كانت الليلة اليت علق فيها اببين أاتين آت كما أاتهم ففعل يب كما فعل هبم، فقمت بعلم هللا، وإين مسرور مبا يهب هللا يل فج
 املولود، فدونكم، فهو وهللا صاحبكم من بعدي،  هذا

And when it was the night in which myasws sonasws was conceived, a comer came to measws 
just as he had come to themasws and did with measws just as he had done with themasws. So 
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Iasws stood with the Knowledge of Allahazwj and Iasws was joyful with what Allahazwj had 
Endowed to measws. So Iasws went (near my wife) and myasws sonasws was conceived. This new 
arrival, facing you all, so heasws, by Allahazwj, is your Masterasws from after measws.  

فكتب على  وإن نطفة االمام مما أخربتك، وإذا سكنت النطفة يف الرحم أربعة أشهر وانشئ فيها الروح بعث هللا تبارك وتعاىل ملكا " يقال له: حيوان
 عضده االمين: )ومتت كلمة ربك صدقا " وعدال " ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم( 

And the seed of the Imamasws, is from what Iasws am informing you, and when the seed 
settles in the womb for four months and the spirit is established therein, Allahazwj Blessed 
and Exalted Sends an Angel called Haywaan. So he writes upon hisasws right upper arm: And 
the Word of your Lord has been Completed, truly and justly; there is no changer of His 
Words, and He is the Hearing, the Knowing [6:115].  

من السماء  والذا وقع من بطن امه وقع واضعا " يديه على االرض، رافعا " رأسه إىل السماء، فأما وضعه يديه على االرض فإنه يقبض كل علم هلل أنزله
 االرض، وأما رفعه رأسه إىل السماء فإن مناداي " ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزة من االفق االعلى ابمسه واسم أبيه،  إىل

And as soon as heasws appears (and hisasws body touched the ground) heasws places hisasws 
hands on the floor and raises hisasws head to the sky. Placing his hands on earth is an 
indication of his taking possession of all the knowledge of Allahazwj that is sent from the 
heavens to earth. So a Caller Calls himasws from the middle of the Throne, from the Lordazwj 
of Mighty, from the high horizons, by hisasws name and the name of hisasws fatherasws.  

خلقتك، أنت صفويت من خلقي، وموضع سرى، وعيبة  علمي، وأميين على وحيي، وخليفيت يف  يقول: اي فالن بن فالن اثبت تثبت، فلعظيم ما
 وجاليل الصلني  من عاداك أشد عذايب، وإن وسعت عليه يف أرضي، لك وملن توالك أوجبت رمحيت، ومنحت جناين، وأحللت جواري، مث وعزيت

 دنياى من سعة رزقي، 

He (the Caller) is saying: “O so and so! Be affirmed, established, for a great matter have Iazwj 
Created youasws! Youasws are my elite from Myazwj creatures, and the place of Myazwj secrets, 
and repository of Myazwj Knowledge, and Myazwj Trustee upon Myazwj Revelation, and Myazwj 
Caliph in Myazwj earth. For youasws and for the one who befriends youasws, Iazwj Obligate Myazwj 
Mercy, and Grant Myazwj gardens, and Permit Myazwj vicinity. Then, by Myazwj Might and 
Myazwj Majesty! The one who is inimical to youasws, Iasws shall Inflict the most intense of 
Myazwj Punishments, and even if Iasws were to Expand upon him in Myazwj world from the 
expansion of Myazwj sustenance!” 

وا العلم قائما " فإذا انقضي الصوت صوت املنادي أجابه هو واضعا " يديه، رافعا " رأسه إىل السماء يقول: )شهد هللا أنه ال إله إال هو، واملالئكة واول
 ابلقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم( 

So when the voice terminates, the voice of the Caller, heasws answers Himazwj placing hisasws 
hand, raising hisasws hands towards the sky, saying: Allah Testifies that there is no god 
except Him, and (so testify) the Angels and the ones with the knowledge, maintaining His 
creation with justice; there is no god except Him, the Mighty, the Wise [3:18]. 

 قال: فإذا قال ذلك أعطاه هللا العلم االول والعلم االخر، واستحق زايرة الروح يف ليلة القدر.
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Heasws said: ‘So when heasws says that, Allahazwj Gives himasws the first knowledge and the last 
knowledge and the right of the visitation of the (Holy) Spirit during the Night of the Pre-
determination (Laylat Al-Qadr)’’.196 

(The following is a report by A Hanafi (Non-Shia) reporter) 

والشياطني واملردة أقول: روى الشيخ أبو احلسن البكري يف كتاب االنوار عن أيب عمرو الشيباين ومجاعة من أهل احلديث أن السحرة والكهنة  - 37
ون يف الضمائر، واجلان قبل مولد  رسول هللا صلى هللا عليه وآله كانوا يظهرون العجائب وأيتون ابلغرائب، وحيدثون الناس مبا خيفون من السرائر، ويكتم

لسماء عن الشياطني حىت بعث النيب صلى وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة اجلن والشياطني واملردة مبا يسرتقون من السمع من املالئكة، ومل حتجب ا
 كل مكان، هللا عليه وآله. قال البكري: ولقد بلغنا أنه كان أبرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زماهنما يف الكهانة ويتحدث الناس هبما يف

لة اليماين، فأما سطيح فإن هللا تعاىل قد خلقه قطعة وكان أحدمها امسه ربيعة بن مازن ويعرف بسطيح، وهو أعلم الكهان، واالخر امسه وشق  بن ابه
يطوى الثوب، وينشر وجيعل على وضمة  كما جيعل اللحم على وضمة القصاب، ال ينام  حلم بال عظم وال عصب سوى مججمة رأسه، وكان يطوى كما

ائرات، والربوق الالمعات، وحيمل على وضمه إىل االمصار، من الليل إال اليسري، يقلب طرفه إىل السماء، وينظر إىل النجوم الزاهرات، واالفالك الد
عجائب ، وهو ويرفع إىل امللوك يف تلك االعصار ، يسألونه عن غوامض االخبار، وينبئهم مبا يف قلوهبم من االسرار، و خيرب مبا حيدث يف الزمان من ال

دهرا " طويال على هذه احلالة، فبينا هو كذلك ذات ليلة شاخصا " إىل  ملقى على ظهره ، شاخص ببصره، ال يتحرك منه غري عينيه ولسانه، وقد لبث
بعد السماء إذ الحت له برقة مما يلي مكة مالت االقطار ، مث رأى الكواكب قد عال منها النريان، فظهر هبا دخان، وتصادم بعضها ببعض، واحد 

إىل ذلك دهش وحار وأيقن ابهلالك والدمار، وقال: كواكب تظهر ابلنهار، وبرق واحد. حىت غابت يف الثرى، فلم يرهلا نور وال ضياء فلما نظر سطيح 
هناك،  يلمع  ابالنوار، يدل على عجائب وأخبار، وظل يومه ذلك حىت انقضى النهار، فلما أدركه الليل  أمر غلمانه أن حيملونه إىل موضع فيه جبل

يقلب طرفه ميينا ومشاال "، فإذا هو بنور ساطع، وضياء المع، قد عال على االنوار، وأحاط وكان شاخما " يف اجلبال ، فأمرهم أن يرفعوه عليه، فجعل 
عقلي قد طار، وليب قد حار، من أجل هذه االنوار، وإين أرى أمرا " جليال، وقد دان مين  على االقطار، ومال االفاق، فقال لغلمانه: انزلوين فإن

هر لك ذلك اي سطيح ؟ قال: اي ويلكم إين رأيت أنوارا " قد نزلت من السماء إىل االرض، وأرى الرحيل، بال شك عن قليل، قالوا له: وكيف ظ
الكواكب قد تساقطت إىل االرض وهتافتت ، وإين أظن أن خروج اهلامشي قد دان، فإن كان االمر كذلك فالسالم على الوطن  من أهل االمصار 

أنزلوه، وقد أرق تلك الليلة أرقا "، وأصبح قلقا "، مل يتهنأ برقاد، ومل يوطأ له مهاد، كثري الفكر واليمن، إىل آخر الزمن، فحار غلمانه من كالمه، و 
يع والسهاد ، ومجع قومه وعشريته وقال هلم: إين أرى أمرا " عظيما "، وخطبا " جسيما "، وقد غاب عين خربه، وخفي علي أثره، وسأبعث إىل مج

بلدان، وكتب  إىل وشق خيربه  عن احلال، وبشرح له املقال، فرد عليه اجلواب، قد ظهر عندي بعض الذي إخواين من الكهان، فكتب إىل سائر ال
عظم ذكرت، وسيظهر نور الذي وصفت، غري أين ال علم يل فيه، وال أعرف شيئا " من دواعيه، فعند ذلك كتب إىل الزرقاء ملكة اليمن، وكانت من أ

وسحرها، وكان اجملاورون هلا آمنني يف معايشهم، ال خيافون من عدو، وال جيزعون من احد، وكانت حادة  الكهنة والسحرة قد ملكت قومها بشرها
ومها، وتقول: البصر، عظيمة اخلطر، تنظر من مسرية ثالثة أايم، كما ينظر االنسان الذي بني يديه، وإذ أراد أحد من أعدائها اخلروج إىل بلدها خترب ق

ن جهة كذا وكذا، فيجدون االمر كما ذكرت. قال أبو احلسن البكري: ولقد بلغين أن أهل اليمامة قتلوا قتيال من غسان احذروا فقد جاءكم عدوكم م
مدرع، وقال هلم سيدهم من غسان: اي وحيكم أتطمعون يف  وكان قد قتل منهم رجال قبل ذلك فبلغ قومه قتله فامجعوا أن يكبسوا  قومها يف أربعة آالف

امة وفيها الزرقاء ؟ أما تعلمون أهنا تنظر إىل الوافدين، وتعاين، الواردين من البعد ؟ فكيف إذا رأت ركائبكم قد أقبلت فتخرب قومها الدخول إىل اليم
لى تبقي عوأيخذون حذرهم  وأنشأ يقول: إين أخاف من الزرقاء وصولتها * إذا رأت مجعكم يسري إىل البلد ترميكم ابسود ال قوام لكم * بشرها مث ال 

يه الظفر إن أحد كم من مجوع أتوها قاصدين هلا * فراح مجعهم ابخلوف والنكد فقالوا: ما الذي تشري به علينا ؟ قال: رأيت رأاي وأان أرجو أن يكون ف
رته مث حتملونه يف ساعدين فيه القدر، قالوا: وما ذلك ؟ قال: إين أقول لكم: انزلوا عن خيلكم، مث اعمدوا إىل الشجر، فيقطع كل واحد منكم ما يس

هم وبني أيديكم، مث تقودون خيلكم، وتسريون يف ظل الشجر، فعسى أن يتغري عليها النظر، قالوا: نعم الرأي ما رأيت، ففعلوا ما قال حىت بقي  بين
يهم الزرقاء وكانت يف صومعتها اليمامة ثالثة أايم، جعلوا أمامهم رجال معه كتف بعري يلوح  به، ونعل خيصفه، لينكر عليها  النظر، فلما نظرت إل

ن أن امللبسة صاحت أبعال صوهتا وقالت: اي أهل اليمامة أقبلوا، فأقبل إليها الناس وقالوا: ما عندك من خرب ؟ قالت: إين رأيت عجبا " عجبيبا "، وأظ
واترة " يلوح بكتف البعري، فلما مسعوا كالمها  نعل خيصفه اترة "، تسري إلينا يف ظل الشجر، وهم مجع كثري، يتقدمهم رجل يف يده كتف بعري، ومعه
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جنون أعرضوا عنها وقال بعضهم لبعض: إن الزرقاء قد خرفت، وتغري نظرها، فهل رأيتم شجرا " يسري، ورجال " يلوح بكتف بعري ؟، إن هذا وسواس و 
ا بعد ذلك إال قليال حىت كبسوا اليمامة، وهدموا البنيان، قد عارضها، فلما مسعت منهم ذلك أغلقت صومعتها، وكان ال يقدر عليها أحد قط، فلم يلبثو 

ها. مث إن سطيحا "  وسبوا النسوان، وقتلوا الرجال، وأخذوا االموال، مث ولوا راجعني، فوقع بقومها الندامة، وأعقبتهم املالمة حيث مل يسمعوا منها وخالفو 
ل الفصيح إىل فتاة اليمامة، املنعوتة ابلشهامة من سطيح الغساين، الذي ليس له كتب إليها كتااب " يقول فيه: ابمسك اللهم من سطيح، صاحب القو 

من خروج يف عصره اثين، أما بعد فإين كتبت إليك كتايب وأان يف مهوم وسكرات، وغموم و خطرات، وقد تعلمني ما الذي حيل بنا من الدمار واهلالك، 
ك للدماء، وقد رأيت برقة ملعت، و كواكبا " سطعت وإين أظن أن ذلك من عالماته، وال شك أنه التهامي اهلامشي االبطحي العريب املكي املدىن السفا

ايب مبا قرب أوانه، وما كتبت إليك إال مبا أرى عندك من التحصيل، وما يف نساء عصران لك من مثيل، فإذاورد رسويل إليك وقدم كتايب عليك ردي جو 
إنه ال يقر يل قرار، اليف الليل وال يف النهار، ومل أقف على هذه الدالئل واالاثر والسالم. مث دعا بغالم له عندك من اخلطاب، وما ترينه من الصواب، ف

ابجلواب، فأخذ صبيح الكتاب ومضى به حىت صار بينه وبني اليمامة ثالثة أايم فرمقته  امسه صبيح، وقال له: سر هبذا الكتاب إىل اليمامة ، وأتين
ي عمامته، فصاحت يف قومها قد جاءكم راكب قاصد، إىل بلدكم وارد، قد أرسل زمام انقته، والكتاب  يف طي عمامته، فجعل الزرقاء والكتاب يف ط

اتان به صبيح، من  القوم يرتقبونه إىل أن وصل بعد ثالثة أايم، فلما رأتة احندرت إليه، وفتحت الباب ، فدفع إليها الكتاب، فقرأته مث قالت: خرب قبيح، أ
اليمن سطيح، يسأل عن نور ساطع، وضيآء المع، ذلك ورب الكعبة من دالئل خراب  االطالل، ويتم االطفال، فإنه يظهر من عبد مناف، كاهن 

حممد النيب بال خالف، قال صبيح: فتعجبت من كالمها، وطلبت اجلواب، فكتبت: إىل سطيح يقول: بسم هللا من الزرقاء الذي ليس عليها شئ 
سان، وأفضل الكهان، املعروف بسطيح، صاحب القول الفصيح، أما بعد فإنه ورد كتابك علي، وقدم رسولك لدي، تذكر أمرا " خيفى، إىل سيد غ

ة عظيما "، قد هجس بقلبك واختلج بلبك،، أما نزول الكواكب فكأنك آبايت  اهلامشي قد قربت، فإذا قرأت كتايب فأيقظ نفسك، واحذر من الغفل
التشمري واملسري لنلتقي مبكة، فإين راحلة إليها العرف هذا االمر على حقيقته، فلعلنا نتساعد على هذا املولود، فنعمل فيه احليلة والتقصري، وابدر إىل 

ال صرب ال صرب أضحى بعد معرفة * تعذو : عسى أن نظفر هبالكه، وخنمد نوره قبل إشراقه، فلما قرء كتاهبا انتحب وبكى بكاء " شديدا "، مث قال
الهل دة كاملستضعف الوهن إن كان حقا " خروج اهلامشي دان * فارحل بنفسك ال تبكي على اليمن مث اجعل القفر أوطاان " تقيم هبا * واغد عن ااجلال

قال و مث الدار والوطن فالعيش يف مهمه من غري ما جزع * أهنأ من العيش يف ذل ويف حزن قال: مث أخذ يف اهبة السفر، وخرج من ساعته إىل مكة، 
حىت لقومه: إين سائر إىل انر قد أتججت، فإن أدركت إمخادها رجعت إليكم، وإن كانت االخرى فالسالم مين عليكم، فإين الحق ابلشام اقيم هبا 
ا: اي أموت، فلما وصل مكة أقبل إىل سطيح رجال من قريش، وفيهم أبو جهل وأخوه أبوالبخرتي وشيبة وعتبة بن أيب معيط والعاص بن وائل، فقالو 

بل أنزل سطيح ما قدمت إال المر عظيم، ألك حاجة فتقضى ؟ فقال هلم: بورك فيكم، ما يل يديكم حاجة، فقالوا له: متضي معنا إىل منازلنا ؟ فقال: 
ابلصواب،  عند من إليهم قصدت، وحنوهم أردت، وبفنائهم أخنت، وقد علمتم فضلي، وقد جئتكم احدثكم مبا كان وما يكون إهلاما " أهلمين هللا

ر ابلبشري وأنطقين ابجلواب، فأين املتقدمون يف العهد ومن هلم السابقة يف احلمد واجملد ؟ لقد أردت أفضل قريش من بين عبد مناف، فأان هلم املبش
ينا " ومشاال "، واتصل اخلرب النذير، والقمر املستنري، فقد قرب ما ذكرته، فأين عبد املطلب وساللته االشبال، فعظم ذلك على أيب جهل وتفرقوا عنه مي

وسيدها، وكان  إىل بين عبد مناف، فجمع أبو طالب إخوته: عبد هللا والعباس ومحزة وعبد العزى، وقال هلم: إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن
لك اجلبار ، فساروا إليه، وقال هلم: انكروه قدميا " ورد على أبيكم وأخربه مبولود خيرج من ظهره، مبارك يف عمره، ميلك االقطار، ويدعو إىل عبادة امل

م فرح هبم، أنسابكم، وال تعرفن  أحسابكم، مث إن أاب طالب سار يف إخوته حىت وردوا إليه، وكان يف ظل الكعبة جالسا "، والناس حوله فلما نظر إليه
حلق علينا، مث احنرف إليه من قبل أن خيربه غالمه، فلما وصل مث دفع أبو طالب سيفه ورحمه إىل غالمه وقال هذه هدية مين إىل سطيح، فإنه لواجب ا

النعام، إليه قال: حييت ابلكرامة، وخلدت يف النعمة، فإان قد أتيناك زائرين، ولواجب حقك غري منكرين ، فقال سطيح: حييتم ابلسالم، وأحتفتم اب
م من بين مجح، فقال سطيح: ادن مين أيها الشيخ وضع يدك على وجهي، فمن أي العرب أنتم ؟ فأراد أبو طالب أن يعلم مقدار علمه، قال: حنن قو 

نك فإن يل يف ذلك حاجة، فدان منه، ووضع يده على وجهه، فقال سطيح: وعالم االسرار، احملتجب عن االبصار، الغافر للخطيئة، وكاشف البلية إ
اة خطية، وصفيحة هندية، وإنكم الشرف الربية، وإن لك والخيك أشرف صاحب الذمم الرفيعة، واالخالق املرضية، واملسلم إىل غالمي اهلدية: قن

الذرية، وإنك ومن أتى معك من ساللة هاشم االخيار، وإنك الشك عم نيب املختار، املنعوت يف الكتب واالخبار، فال تكتم نسبك فإين عارف 
وما جيري علينا،  أحسنت اخلصال فنريد أن ختربان مبا يكون يف زماننا،بنسبكم، فتعجب أبو طالب من كالمه وقال له: اي شيخ لقد صدقت يف املقال، و 

عن قريب االمد، نيب يهدي  -وأشار إىل عبد هللا  -فقال سطيح: والدائم االبد، ورافع السماء بال عمد، الواحد االحد، الفرد الصمد، ليبعثن من هذا 
فه عن أحد، يدعو إىل عبادة هللا االحد، يعينه على ذلك معني، هو ابن عمه له قرين، إىل الرشد، يدمر كل صنم، ويهلك كل من هلا عبد، ال يرفع سي

فقالوا له: اي شيخ حنب أن تصف لنا هذا النيب، وتبني لنا  -وأشار بيده إىل أيب طالب  -صاحب صوالت عظام، وضرابت ابحلسام، أبوه الشك هذا 
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م عن قليل شخص نبيل، وهو رسول امللك اجلليل، وإن لسان سطيح عنه لكليل، وهو رجل نعته، فقال: امسعوا مين كامال " صحيحا "، سيظهر منك
امة، ذلك وهللا ال ابلقصري الالصق، وال ابلطويل الشاهق، حسن القامة، مدور اهلامة، بني كتفيه عالمة، على رأسه عمامة، تقوم له الدعامة إىل يوم القي

أشرقت االرض ابلضيآء، أحسن من مشى، وأكرم من نشأ، حلو الكالم، طلق اللسان، نقي زاهد،  سيد هتامة، يزهر وجهه يف الدجى، وإذا تبسم
نني خاشع عابد، ال متجرب وال متكرب، إن نطق أصاب، وإن سئل أجاب، طاهر امليالد، برئ من الفساد، رمحة على العباد، ابلنور حمفوف، وابملؤم

يل معروف، جيري امللهوف، وابلكرامة موصوف، امسه يف السماء أمحد، ويف االرض حممد صلى هللا رؤف، وعلى أصحابه عطوف، امسه يف التوراة واالجن
ه مهام، عليه وآله. فقال له ابو طالب: اي سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه، ويقاربه يف حسبه ونسبه انعته لنا كما نعت لنا هذا، فقال: إن

كثري االنتقام، يسقى كأس احلمام، عظيم اجلولة، شديد الصولة، كثري الذكر يف املال، يكون حملمد صلى هللا   وليث ضرغام، وأسد قمقام، وقائد مقدام،
ب عقله، وهو متفكر عليه وآله وزيرا "، ويدعى بعد  موته أمريا "، امسه يف التوراة برءاي، ويف االجنيل إليا وعند قومه عليا، مث أمسك مليا " كأنه قد سل

أيها السيد رد يدك على وجهي اثنية، ففعل أبو طالب، فلما حس سطيح بيد أيب طالب : ناس ينظرون إليه، مث التفت إىل أيب طالب وقاليف أمره ، وال
د تنفس الصعداء، وأن كمدا " وقال: اي أاب طالب خذ بيد أخيك عبد هللا  فقد ظهر سعدكما، فأبشرا بعلو جمدكما، فالغصنان من شجرتكما، حمم

لي لك، فبهت أبو طالب من كالمه، وشاع يف قريش ما قاله سطيح، فعند ذلك قال أبو جهل لعنه هللا: معاشر الناس من قريش ليس هذه الخيك، وع
ذلك أبول حادثة نزلت بنا من بين هاشم، فقد مسعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد أدايننا، ومن يشاركه من ولد أيب طالب، فبيناهم ك

و طالب ووقف وسط الناس واندى أبعلى صوته: اي معاشر قريش اصرفوا عن قلوبكم الطيش، وال تنكروا ما مسعتم، فنحن ابلقدمة أوىل، إذ جاء أب
عليكم  وعلى يدان نبعت زمزم، وهللا ما سطيح بكاذب، بل إنه  يف كالمه لصائب، وما نطق بكلمة إال ظهر برهاهنا، أليس هو القائل لكم أبنه يطلع

 يرتك منكم أحدا " يف بلد اليمن، فلم يكن إال كرقدة النائم وإذا قد ظهر ما قال، وعن قليل سيظهر ما ذكر على رغم من يعاديه، مث إن أاب سيف ال
االبطح  من خرج إىل طالب أمر بسطيح أن يرفع إىل منزله فأكرمه وحباه وقربه، وخلع عليه وكساه، وابتت مكة متوج تلك الليلة، فلما برق الصباح فأول

آل  أبو جهل، مث بعث عبيده إىل سادات قريش فقدموا عليه، فلما ارتفع النهار ضاق االبطح من كل جانب، فقام أبو جهل واندى: اي آل غالب، اي
إىل البحر طالب، اي ذوي العال واملراتب، أترضون النفسكم أن ترموا ابملناكب، كما ذكر أبو طالب ؟ إن هذا من العجائب، لنقل جالميد الصفا 

ضية، وإىل ما االقصى أيسر مما ذكر سطيح: أنه سيظهر من بين عبد مناف نيب عن قليل، يرمينا ابلبوار والتنكيل ، تبا لكم إن كانت أنفسكم مبا ذكره را
 من املقام عندكم، مث أخرب به واعية ، فإن رضيتم بذلك فمن االن عليكم مين السالم، وأان راحل عنكم خارج عن أرضكم، فمجاورة الرتك أحب إيل

إليك، فقال: إين تركهم ومضى، فضجت احملافل، وبقي االبطح ميوج أبهله، فمضوا إليه وقالوا له: اي أاب احلكم أنت السيد فينا ، وإن رأينا رأيك، وأمران 
وبينه، فإما أن يسلم إلينا سطيحا "، أو خيرجه  أرى من الرأي أن حتضروا منزل أيب طالب، وختاطبوه يف قول هذا الكاهن، لئال يكون سبب العداوة بيننا

من أرضنا، فإن أىب كان السيف أمضى، واملوت أقضى، وأنشد شعرا ": لضرب عنقي بسيفي، اي قوم عمدا " بكفي * وقطع أحجار أرض، إىل قرار 
وقال: جتللوا ابلسالح، واستعدوا للكفاح ، وقال:  خبسف أوىل وأهون عندي، من أن ارام بعسف فلما بلغ أاب طالب مقالة أيب جهل مجع إخوته وأقاربه

حىت قدم االبطح، فشخصت إليهم االبصار، وخرست االلسن، وجلس كل قائم هيبة اليب طالب  إين أرى دماء " قد غلت، وآجاال " قد قربت، مث سا
حرى، من الثالب لبين عبد املطلب منكم ؟ وإين اذكركم مث حتظى القبائل، حىت توسط الناس، مث رفع صوته وقال: اي سكان زمزم والصفا، وأيب قبيس و 

ليل ليظهرن هبذا اليوم العبوس ، الذي تقطع فيه الرؤوس، ويكون أبيدينا هذه النفوس، وإين قائل لكم: وحق إله احلرم، وابرئ النسم، أين العلم عن ق
ره مثيل، ولقد تواترت االخبار، أنه يبعث يف هذه االعصار، رسول امللك املنعوت يف التوراة واالجنيل املوصوف ابلكرم والتفضيل، الذي ليس له يف عص

أبو طالب من  اجلبار، املتوج ابالنوار، مث قصد الكعبة وأتى الناس ورائه إال أاب جهل وحده، وقد حلت به الذلة والصغار، والذل واالنكسار، فلما دان
دحية، واجلبال املرسيه، إن كان قد سبق يف حكمك، وغامض علمك، أن تزيدان شرفا " فوق الكعبة قال: اللهم رب هذه الكعبة اليمانية، واالرض امل

الرمحني. مث  شرفنا، وعزا " فوق عزان ابلنيب املشفع الذي بشر به سطيح فأظهر اللهم اي رب تبيانه، وعجل برهانه، واصرف عنا كيد املعاندين، اي أرحم
بن احلجاج وكان جسورا " عليه، فقام وتطاولت الناس تنظر ما يقول له، فنادى برفيع صوته: اي أاب  جلس أبو طالب والناس حوله فوثب إليه منبه

طالب ظهرت عزتك، وأانرت طلعتك، وابتهج شكرك ابلكرم السين، والشرف العلي، وقد علمت رؤساؤكم من القبائل وأهل النهى والفضائل، أنكم 
ولكن ليس ملثلك أن يسمع ما قاله كاهن، وأنت تعلم أهنم أوعية الشيطان، أيتون ابلكذب والبهتان،  أهل الشرف االصيل، وأنت سيد مطاع قاهر،

فلما وضعوه  فلعلك أن تصريه  إلينا ولعله يظهر شيئا " مما قاله، فإن النبوة هلا دالئل وآاثر، ال ختفى على العاقل، فأمر أبو طالب أن حيضر سطيح،
قريش لقد أكثرمت االختالف، وزادت قلوبكم ابالرجتاف بذيتم أبلسنتكم على آل عبد مناف، تكذبونه فيما نطق،  على االرض اندى سطيح: اي معاشر

هللا ما  وتلومونه إذا صدق وقد أرسلتم إيل تسألوين عن احلال الظاهر، وعن أمر النيب الطاهر، صاحب الربهان، وقاصم االواثن، ومذل الكهان، وأمي
انة عند والدته تزول، ولكين أقول: إذا كان ذلك فال خري لسطيح يف احلياة، وعندها يتمين الوفاة، فإنه قد قرب فأتوين فرحنا بظهوره، الن الكه
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يب ؟ ابمهاتكم ونسائكم لرتون العجب العجيب، الذي ليس فيه تكذيب، حىت أوقفكم هذه الساعة، وأعرفكم أيتهن احلامل به، فقالوا له: أتعلم الغ
 صاحب من اجلن خيربين ويسرتق السمع، مث إن القوم افرتقوا إىل منازهلم، وأتوا بنسائهم، ومل تبق واحدة من النساء إال جاؤا هبا، فأقبل قال: ال، ولكن يل

ء لنساأبو طالب وقال الخيه: أمسك زوجك وال حتضرها، وأمسك هو زوجته فاطمة رضي هللا عنها وأقبلت النسوان مجع، فنظر إليهن، مث قال اعزلوا ا
خاب عن الرجال، مث أمر النساء أن يتقدمن إليه، فجعل سطيح ينظر إليهن بعينه وال يتكلم، قالوا له: خرس لسانك، وخاب ظنك، فقال: وهللا ما 

حممد، واالخرى  ظين، ورفع رأسه وطرفه إىل السماء، وقال: وحق احلرمني لقد تركتم من نسائكم اثنتني، الواحدة منهن احلامل ابملولود اهلادي إىل الرشاد
شوا وخابوا، ستحمل عن قريب، وتلد غالما أمينا " يدعى أبمري املؤمنني، وسيد الوصيني، ووارث علوم االنبياء واملرسلني، فلما مسع العرب منه ذلك ده

مع الناس من النساء صاح سطيح وانطلق أبو طالب إىل منزله وعنده إخوته، وأتى بزوجته فاطمة بنت أسد، وآمنة زوجة أخيه عبد هللا، فلما وصلتا جب
 وجعل يبكى ويقول: اي ذوي الشرف، هذه وهللا احلاملة ابلنيب املختار رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلما دنت آمنة منه قال هلا: ألست أبعلى صوته،

هذه سيدة نساء العرب والعجم، وهي  حاملة ؟ قالت: نعم، فالتفت عند ذلك إىل قريش، وقال االن شهد قليب، وثبت ليب، وصدقين صاحباي ،
 وطوىب ملن احلامل أبفضل االمم، ومبيد كل وثن وصنم، اي ويح العرب منه، قد دان ظهوره، والح نوره، وكأين  أرى من خيالفه قتيال، ويف الرتاب جديال

 التفت إىل فاطمة وصاح صيحة، وشهق شهقة، صدق منكم بنبوته، وآمن برسالته، مث طوىب له قد أخذ االرض، ورجعت له ابالمن طوهلا والعرض مث
االمري وخر مغشيا " عليه، فلما أفاق من غشيته انتحب وبكى، وقال أبعلى صوته: هذه وهللا فاطمة بنت أسد، ام االمام الذي يكسر االصنام ، وهو 

مى أبمري املؤمنني علي، ابن عم النيب عليهما أفضل الذي ليس يف عقله طيش، قاتل الشجعان، ومبيد االقران، الفارس الكمي، والضيغم القوي، املس
نو الصالة والسالم، آه مث آه، كم ترى عيين من بطل مكبوب. وفارس منهوب، فلما مسع قريش كالم سطيح وثبوا عليه ابلسيوف ليقتلوه، فمنعهم ب

تله حىت نشتفي منه، وإن حلتم دونه الجعلن لكم الدمار، هاشم ومجيع قريش واندى أبو جهل لعنه هللا: افسحوا يل عن هذا الكاهن، فالبد لنا من ق
وقال له: وحيك اي أخس العرب وأذهلا، إين أراك حتب فراق العشرية، مثلك من يتكلم هبذا الكالم وأنت أخس  والردنكم البوار فالتفت أبو طالب إليه

حة ، وصار الدم يسيل على وجهه، فنادى أبو جهل: اي آل احملافل، اللئام؟ مث عاجله بضربة، وحالوا بينه وبينه فلحقه بعض السيف فشجه شجة موض
واطفؤا شرارهم،  ورؤساء القبائل، أترضون أن حتملوا العار، وترموا ابلشنار، اقتلوا سطيحا " وآمنة وفاطمة بنت أسد وبين هاشم مجيعا "، وامخدوا انرهم،

تجأت النساء ابلكعبة، واثر الغبار، وطار الشرار، وكثرت الزعقات ، وارجتت االرض فحمل قريش أبمجعهم على سطيح، ومل يكن لبين هاشم طاقة، فال
فبينا أان   بطوهلا والعرض. ويروى عن آمنة ام النيب صلى هللا عليه وآله قالت: حني رأيت السيوف قد دارت حويل ذهلت يف أمري، والقوم يريدون قتلي،

االنني، وإذا ابلقوم قد صيح هبم صيحة من السماء، وصرخ هبم صارخ من اهلواء، فذهلت العقول، كذلك إذ اضطرب اجلنني يف بطين، ومسعت شيئا " ك
يف  وسقطت الرجال والنساء على الوجوه صرعى، كأهنم موتى، قالت آمنة: فرفعت بصري حنو السماء فرأيت أبواب السماء قد فتحت، وإذا أان بفارس

لكم إىل رسول امللك اجلليل، وأان أخوه جربئيل، قالت: فعند ذلك سكن قليب، ورجع إيل جناين،  يده حربة من انر، وهو ينادي ويقول: ال سبيل
الكعبة يهنئان  وحتققت دالئل النبوة لولدي حممد صلى هللا عليه وآله، مث انصرفنا إىل منازلنا، وأقبل أبو طالب آخذا بيد أخيه عبد هللا، وجلسا بفناء

النصر، والقوم صرعى، فلبثوا كذلك ثالث ساعات من النهار، مث قاموا كأهنم سكارى، مث تقدم منبه بن احلجاج، ووقف أنفسهما مبا رزقا من الكرامة و 
ه صحيحا إىل جانب أيب طالب، وقال: إنك مل تزل عاليا " يف املراتب وملن انواك غالبا " لكن نريد منك أن تصرف عنا سطيحا "، فإن كان ما تكلم ب

اضده، وأنشأ يقول: أاب طالب إان إليك عصابة * لنرجوك فارحم من أتى لك راجيا " وحنن فجريان لكم ومعاضد * على كل من " فنحن أوىل أبن نع
أاب طالب حييت ابلرشد واحلبا * ووقيت ريب الدهر ما دمت ابقيا فإن كان رب العرش يرسل منكم * إلينا رسوال وهو للحق  أضحى وأمسى معاداي
محدا " يف زماننا * جنالد عنه ابلسيوف االعاداي  أاب طالب فاصرف سطيحا " فإنه * أتى منه آت ابالذى والدواهيا ودع عنك هاداي  فنحن لنرجو أ

ه ولكن حرب االهل والطف تكرما * وال ترتكن الدم يف االرض جاراي فرق أبو طالب رمحة " لقريش، وقال: حبا " وكرامة "، سأصرفه عنكم إذا كرهتمو 
صحة ما ذكر لكم، مث أمر بسطيح أن حيضر، فلما حضر قال: أتدري ملاذا أحضرتك ؟ فقال: نعم، لقد سألوين اخلروج عن مكاهنم ، سوف تعلمون 

روجك فكذبناه، واالنتزاح عن بالدهم، وأان عازم ، مث قال: إذا ظهر فيكم البشري النذير فاقرأوه مين السالم الكثري، وقولوا له: إن سطيحا " أخربان خب
ن جوارك طردانه، وستأتيكم مبشرة عندها من العلم أكثر مما عندي، وال شك أهنا قد دخلت بالدكم، وحلت بساحتكم، مث إن سطيحا " عزم على وم

إليها فنظر  اخلروج، ورفعوه على بعريه، وأحاط به بنو هاشم ليودعوه، فبينما هم كذلك إذ أشرفت راحلة تركض براكبها، والغبار يطري من حتت أخفافها 
يف أوساطهم، عمرو بن عامر وقال: اي سادات مكة أتتكم الداهية الدهيآء زرقاء اليمامة بنت مرهل كاهنة اليمامة، فما استتم كالمه وإذا هبا قد صارت 

يكم الخربكم اي معاشر قريش حييتم ابالكثار، وعمرت بكم الداير، فإين فارقت أهلي وخرجت من أوطاين، وجعلت قصدي إل: واندت أبعلى صوهتا
عرا عن أشياء قد دنت وقربت، وسوف يظهر يف دايركم عن قريب العجب العجيب، فإن أذنتم يل ابلنزول نزلت، وإن أحببتم الرحيل رحلت، مث قالت ش

ن قليل سيأيت ": إين العلم ما اييت من العجب * أبرضكم هذه اي معشر العرب لقد دان وقت مبعوث المته * حممد املصطفى املنعوت يف الكتب فع
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أيت من وقت بعثته * يرمي معانده ابلذل واحلرب يدعو إىل دين غري الالت جمتهدا " * وال يقول أبصنام وال نصب وقد أتيت الخربكم ببينة * مما ر 
ما جاء ابلعطب وآخر االنوار والشهب عما قليل ترى النريان مضرمة )* ببطن مكة ترمي اجلمع ابللهب فإن أذنتم وإال رحت راجعة * وتندمون إذا 

به بذابب  السيف يعضده * قرن يدانيه يف االحساب والنسب فلما مسع قريش كالمها وشعرها أمروها ابلنزول، فنزلت، وقالوا: هل تنطق مبا نطق 
، وال حمتاجة، إىل رفد سطيح أم ال ؟ فقال هلا عتبة: ما الذي راع سيدة اليمامة ؟ هل لك من حاجة فتقضى ؟ فقالت: إين لست ذات فقر وال إقالل

عدين وال مال، بل جئتكم ببشارة ابشركم، وحذر احذركم، وليست البشارة يل، بل هي وابل علي ، فقال عتبة: اي زرقاء وما هذا الكالم ؟ أراك تو 
الفساد نوره يف وجهه  رشاد، وينهى عننفسك وإايان ابلبوار والدمار، فقالت: اي أاب الوليد، ومن هو ابملرصاد، ليخرجن من هذا الواد، نيب يدعو إىل ال

يه يف يرتدد، وامسه حممد عليه أفضل الصالة والسالم، كأين به عن قريب يولد، يساعده على ذلك مساعد، ويعاضده معاضد، يقاربه يف احلسب، ويدان
، له ساعد قوي، وقلب جرئ، وامسه أمري النسب، مبيد االقران، وجمدل الشجعان، أسد ضرغام، وسيف قصام، جسور يف الغمرات، هزبر يف الفلوات

 املؤمنني علي، مث قالت: آه مث آه، من يوم سألقاه، وأعظم  مصيبتاه ستكون يل قصة عجيبة، ومصيبة وأي مصيبة، فلو أردت النجاة سارعت إىل
ار، وال أان شارية بعزي ذال "، وال بعلمي إجابته، وتركت ما أان عليه من مكائدته، ولكن أرى خوض البحار، والعرض على النار أيسر من الذلوالصغ

جهال "، مث أنشأت تقول: ذوي القبائل والسادات وحيكم * إين أقول مقاال " كاجلالميد لو كنت من هاشم أو عبد مطلب * أو عبد مشس ذوي 
ين أسد * أو من بين زهرة الغر االماجيد الفخر الصناديد أو من لوي سراة الناس كلهم * ذوي السماحة واالفضال واجلود أو من بين نوفل أو من ب

جزع  لكنت أول من حيظى بصاحبكم * إذا جرى ماؤه يف ايبس العود لكن أرى أجلي قد حان مدته * ملا دان مولد اي خري مولود مث قالت: هيهات، ال
الت حاروا، مث نظرت إىل أيب طالب وأخيه عبد مما هو آت وخالق الشمس والقمر، ومن إليه مصري البشر، لقد صدقكم سطيح اخلرب، فلما مسعوا ما ق

يتزوج آبمنة بنت وهب، وكان نور النيب صلى هللا عليه وآله يف وجهه،  هللا، وكانت عارفة بعبدهللا قبل ذلك، النه كان مسافرا " إىل حنو اليمن قبل أن
حاجة وتركه عند متاعه وسيفه عند رأسه، فنزلت الزرقاء مسرعة،  وأن الزرقاء نظرت إليه وقد نزل بقصر من قصور اليمامة، وذهب أبوه عبد املطلب يف

جها "، ويف يدها كيس من الورق، فوثبت عليه مث قالت له: اي فىت حياك هللا ابلسالم، وجللك ابالنعام، من أي العرب أنت ؟ فما رأيت أحسن منك و 
ومطعم االضياف، سادات احلرم، ومن هلم السابقة يف القدم، فقالت: فهل قال: أان عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف، سيد االشراف، 

را " ومسنا لك اي سيدي من فرحتني عاجلتني ؟ قال: وما مها ؟ قالت: جتامعين الساعة، وأتخذ هذه الدراهم، وأبذل لك مأة من االبل حمملة مترا " وبس
يلك أما علمت أان قوم ال نركب االاثم ، اذهيب، وتناول سيفا " كان عنده فاهنزمت "، فلما استتم كالمها قال: إليك عين، فما أقبح صورتك اي و 

فنحن قوم *  ورجعت خائبة، فأقبل أبوه فوجده وسيفه مسلول وهو يقول شعرا ": أنرتكب احلرام بغري حل * وحنن ذووا املكارم يف االانم إذا ذكر احلرام
ي ما جرى  عليك بعدي ؟ فأخربه خبربه، ووصف له صفاهتا فعرفها، وقال له: اي بين هذه زرقاء اليمامة جوارحنا تصان عن احلرام فقال له أبوه: اي ولد

ها، مث قد نظرت إىل النور الذى يف وجهك يلوح، فعرفت أنه الشرف الوكيد، والعز الذى ال يبيد، فأرادت أن تسلبه منك، واحلمد هلل الذي عصمك عن
نعم، فال : وهب، فلما رأته الزرقاء عرفته، وعلمت أنه تزوج، فقالت: ألست صاحيب ابليمامة يف يوم كذا ؟ قال هلا رحل به إىل مكة، وزوجه آبمنة بنت

ك أهل، أهال " بك وال سهال "، اي ابنة اللخناء ، قالت: أين نور الذى كان يف غرتك ؟ قال: يف بطن زوجيت آمنة بنت وهب، قالت: ال شك أهنا لذل
: اي ذوي العز واملراتب إن الوقت متقارب، وإن االمر لواقع، ما له من دافع، فتفرقوا عين، فقد جاء املساء، ويف الصباح يسمع مين مث اندت برفيع صوهتا

قال: االخبار، وأوقفكم على حقيقة االاثر، فتفرقوا عنها. قال: فلما مضى من الليل شطره مضت إىل سطيح، وقد خرج من مكة فقالت له: ما ترى ؟ 
من  لعجب، والوقت قد قرب، وحدثها مبا قد جرى من قريش، قالت له: ما تشري به علي ؟ قال هلا: أما أان فقد كرب سين ولوال خيفة العار المرتأرى ا

، قالت: اي سطيح وريرحيين من احلياة، ولكين سأذهب إىل الشام، واقيم هبا حىت أيتيين احلمام، فإنه ال طاقة يل به، فإنه املؤيد املنصور، ومن يعاديه مقه
ن يتعرض وأين أعوانك ؟ مل ال يساعدونك على هذا االمر، و يعينونك على هالك آمنة قبل أن خيرج من االحشاء ؟ قال هلا: اي زرقاء وهل يقدر أحد أ

ن تصلي إىل آمنة، فإن حافظها المنة، فإن من تعرض هلا عاجله التدمري، من اللطيف اخلبري، أما أان وأصحايب فال نتعرض هلا، واالن أنصحك، فإايك أ
يلتها رب السماوات واالرض، فإن مل تقبلي، نصيحيت فدعيين وما أان عليه، فلعلي أموت الليلة أو غدا "، فلما مسعت مقالته أعرضت عنه، وابتت ل

ووفقتم، إذ ظهر فيكم املنعوت يف التوراة ساهرة، فلما أصبح الصباح أقبلت إىل بين هاشم، وقالت: أنعم هللا لكم الصباح، لقد أشرفت بكم احملافل ، 
وطوىب ملن اتبعه فلم يبق أحد من بين هاشم إال فرح مبا ذكرت الزرقاء، ووعدوها خبري ، فقالت هلم: لست  ، واالجنيل والزبور والفرقان، فياويل من يعاديه

فقال أبو طالب: قد وجب حقك علينا، فهل لك من حاجة ؟  حمتاجة إىل مال وال رفاد، ولكن ماجئت من االقطار إال الخربكم حبقيقة االخبار ،
آمنة لفتح  قالت: نعم، اريد أن جتمع بيين وبني آمنة حىت أحتقق ما اخربكم به، قال: مسعا " وطاعة "، فجاء هبا إىل منزل آمنة، فطرق الباب، فقامت

ت جتلدا "، فلما دخلت املنزل أتوها بطعام فلم أتكل، وقالت: الباب فالح من وجهها نور ساطع، وضيآء المع فسقطت  الزرقاء حسدا "، وأظهر 
 سوف يكون ملولود كم هذا عجب عجيب، وسوف تسقط االصنام، وختمد االزالم، وينزل على عبادها الدمار، وحيل هبم البوار ، مث إهنا خرجت من
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نه املساعدة، فلم يلتفت إليها وال إىل قوهلا، فأقبلت حىت نزلت على املنزل متفكرة يف قتل آمنة، وكيف تعمل احليلة، وجعلت ترتدد إىل سطيح وتطلب م
: كاهنة امرأة من اخلزرج امسها تكنا وكانت ما شطة المنة، فلما كان يف بعض الليايل استيقظت تكنا فرأت عند رأس الزرقاء شخصا " حيدثها، ويقول

عمامة فلما مسعت الزرقاء ذلك، وثبت قائمة، وقالت له: لقد كنت صاحب الوفاء، فلم ستدرك الندامة * إذا أاتها من له ال اليمامة * جاءت بذي هتامة
إىل السماء حبست نفسك عين هذه املدة، فإين يف مهوم متواترات، وأهوال وكرابت، فقال هلا: اي ويلك اي زرقاء لقد نزل بنا أمر عظيم، لقد كنا نصعد 

م القليلة طردان من السماء، ومسعنا مناداي " ينادي يف السماوات: إن هللا قد أراد أن يظهر املكسر السابعة، ونسرتق السمع، فلما كان يف هذه االاي
ل، وقد لالصنام، ومظهر عبادة الرمحن، فامتنعوا مجلة الشياطني من السماء، وحتدرت علينا مالئكة أبيديهم شهب من انر، فسقطنا كأننا جذوع النخ

لت له: انصرف عين، فالبد أن أجتهد غاية اجملهود، يف قتل هذا املولود، فراح عنها وهو يقول: إين نصحتك جئتك الحذرك، فلما مسعت كالمه قا
 * ابلنصيحة جاهدا " * فخذي لنفسك وامسعي من انصح ال تطليب أمرا " عليك وابله * فلقد أتيتك ابليقني الواضح هيهات أن تصلى إىل ما تطليب

ينصر عبده ورسوله * من شر ساحرة وخطب فاضح عودي إىل أرض اليمامة واحذري * من شر يوم سوف أييت  من دون ذلك عظم أمر فادح فاهلل 
فلما أصبحت جلست بني يدي الزرقاء فقالت: ما يل أراك مغمومة ؟  كادح مث إنه طار عنها، وتكنا تسمع ما جرى بينهما، وكأهنا مل تسمع ما جرى،

اهلموم والغموم خلروجي من االوطان، وذهايب من البلدان، وتشتيت يف كل مكان، وتفردي عن اخلالن، قالت  قالت هلا: اي اختاه إن الذي نزل يب من
ك مبكة هلا: ومل ذلك ؟ قالت هلا: اي ويلك من حامل مولود ، يدعو إىل أكرم معبود، يكسر االصنام، ويذل السحرة والكهان، خيرب الداير، وال يرت 

تعلمني أن القعود على النار، أيسر من الذل والصغار، فلو وجدت من يساعدين على قتل آمنة بذلت له املنا، أحدا " من ذوي االبصار، وأنت 
بعقلها ،  وأعطيته الغنا ، وعمدت إىل كيس كان معها فأفرغته بني يدي تكنا ، وكان ماال " جزيال "، فلما نظرت تكنا  إىل املال لعب بقلبها، وأخذ

ذكرت أمرا " عظيما "، وخطبا " جسيما "، والوصول إليه بعيد، وإين ماشطة جلملة نساء بين هاشم، وال يدخل عليهن غريي،  وقالت هلا: اي زرقاء لقد
ولكن سوف افكر لك فيما ذكرت، وكيف اجسر على ما وصف، والوصول إىل ما ذكرت، قالت الزرقاء: إذا دخلت على آمنة وجلست عندها 

ذا اخلنجر، فإنه مسموم، فإذا اختلط الدم ابلسم هلكت، فإذا وقع عليك هتمة، أو وجب عليك دية فأان أقوم فاقبضي على ذؤائبها، واضربيها هب
 خبالصك، وأدفع عنك عشر دايت غري الذي دفعته إليك يف وقيت هذا، فما أنت قائلة ؟ قالت: إين اجبتك، لكن اريد منك احليلة أبن تشغلي بين

الساعة آمر عبيدي أن يذحبوا الذابئح، ويعملوا اخلمور، ويطرحوها يف اجلفان، فإذا أكلوا وشربوا من ذلك ظفرت  هاشم عين، قالت الزرقاء: إين هذه
الزرقاء ما ذكرت، وأمرت عبيدها ينادون يف شوارع مكة أن  جيمعوا الناس، فلم  حباجتك، قالت هلا تكنا االن متت احليلة، فافعلي ما ذكرت، فصنعت

متها من أهل مكة، فلما أكلوا وشربوا وعلمت أن القوم قد خالط عقوهلم الشراب أقبلت إىل تكنا وقالت: قومي إىل حاجتك، يبق أحد إال وحضر ولي
ابجلفاء فقامت تكنا  و جاءت ابخلنجر ورشت يف جوانبه السم، ودخلت على آمنة فرحبت هبا آمنة ، و سألتها عن حاهلا، وقالت: اي تكنا ما عودتيين 

هبمي و حزين، ولوال أايديكم الباسطة علينا لكنا أبقبح حال، وال أحد أعز علي منك، هلمي اي بنية إيل حىت ازينك، فجائت آمنة  فقالت: اشتغلت
وجلست بني يدي تكنا، فلما فرغت من تسريح شعرها عمدت إىل اخلنجر ومهت أن تضرهبا به، فحست تكنا كأن أحدا " قبض على قلبها فغشى 

راب " ضرب على يدها فسقط اخلنجر من يدها إىل االرض، فصاحت: واحزانه، فالتفتت آمنة إليها وإذا اخلنجر قد سقط من يد على بصرها، وكأن ضا
اخلنجر، تكنا، فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها، وقلن هلا: ما دهاك  ؟ قالت: اي ويلكن أما ترين ما جرى علي من تكنا، كادت أن تقتلين هبذا 

ما أصابك ؟ ويلك تريدين أن تقتلي آمنة على أي جرم ؟ فقالت: اي ويلكن قد أردت قتل آمنة، و احلمد هلل الذي صرف عنها البالء،  فقلن: اي تكنا
الغرور، مث  فقالت: احلمد هلل على السالمة من كيدك اي تكنا، فقالت هلا النساء: اي تكنا ما محلك على ذلك ؟ قالت: ال تلوموين ، محلين طمع الدنيا

إىل أخربهتن ابلقصة، وقالت هلن: وحيكن دونكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكن، مث سقطت ميتة، فصاحت النسوان صيحة عالية، فأقبل بنو هاشم 
لها اخلرب، بتكنا  ميتة، وقد جتلل نور آمنة، ونظروا إىل اخلنجر، وحكوا  هلم القصة، فخرج أبو طالب ينادي: أدركوا الزرقاء وقد وص منزل آمنة، فإذا

ا فخرجت هاربة فتبعها الناس من بين هاشم وغريهم فلم يدركوها ومل يلحقوها، فسمع أبو جهل ذلك فقال: وددت أهنا قتلت آمنة، ولكن حاد عنه
ىل الشام. فلما ولد أجلها، وأرجوا بسطيح أن يعمل أحسن مما عملت الزرقاء، فلما مسع سطيح خبرب الزرقاء أمر غلمانه أن حيملوه على راحلته، وسافر إ

س، ووقع  رسول هللا صلى هللا عليه وآله مل يبق صنم إال سقط وغارت حبرية ساوة، وفاض وادي مساوة، ومخدت نريان فارس، وارتج إيوان كسرى وهو جال
بالد ؟ فهل عندكم من علم ؟ منه أربع عشرة شرفة، فلما أصبح كسرى نظر إىل ذلك وهاله، فدعا  بوزرائه وقال هلم: ما هذا الذي حدث يف هذه ال

ك إال المر فقال املؤبذان: أيها امللك العظيم الشأن لقد رأيت إبال " صعااب " تقودها، خيل عراب، وقد خاضت يف الوادي، وانتشرت يف البالد، وماذا
لك خرب البحرية والوادي ، فأقبل على املؤبذان عظيم، فبينما هم كذلك إذا ورد عليهم كتاب خبمود النريان كلها، فزادهم مها " وغما "، مث أاته بعد ذ

ذلك، فكتب  فقال: إان ال نعلم أحدا " من العلماء نسأله عن ذلك، فقال املؤبذان: إان نكتب إىل النعمان بن املنذر كتااب " لعله يعرف أحدا " يعلم
له كسرى: هل عندك علم مما أريد أن أسألك عنه ؟ فقال: ال،  إىل النعمان كتااب " فأرسل إليه رجال امسه عبد املسيح، وكان ابن اخت سطيح، فقال
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فإن  ولكن يل خال امسه سطيح، يسكن يف مشارف الشام، يعرف خربك، ويعرف ما تريد، فقال له كسرى: اخرج إليه واسأله عما اريد أن أسألك عنه،
صل إىل الشام، فوجد سطيحا " جيود بنفسه، ويعاجل سكرات احلمام، أجاب عد إيل ابجلواب، أجزل لك اجلائزة والنوال، مث خرج عبد املسيح إىل أن و 

فسلم عليه، فلم يرد عليه السالم، فلما كان بعد ساعة فتح عينيه وقال: جاء عبداملسيح، على مجل يسيح، من عند كسرى يصيح، بلسان فصيح، 
رؤاي املؤبذان، كان إبال " صعااب " تقودها خيل عراب، وقد قطعت مرسوال إىل سطيح، سيد بين غسان، يسأل عن ارجتاع االيوان، ومخود النريان، و 

وادي  الوادي، وانتشرت يف البالد، ذلك وهللا ما كنا نتوقع من خروج السفاك، ومالك االمالك، اي عبداملسيح أقول لك: قوال " صحيحا " إذا فاض
لك منهم ملوك على عدد الشرفات املتساقطات، وكل ما هو آت آت مساوة، وغارت حبرية ساوة، فليست الشام لسطيح بشام، تظهر الدالالت ومي

أبن  ويكون الراحة لسطيح يف املمات، مث صرخ صرخة ومات، مث إن عبداملسيح خرج إىل كسرى فأخربه مبا قاله سطيح، فأعطاه وأنعم عليه ملا اخرب
فنا الرواة هلذا احلديث، أنه ملا تتابعت أشهر آمنة مسعت مناداي " ينادي ميلك منهم أربعة عشر ملكا ". قال أبو احلسن البكري: حدثنا أشياخنا وأسال

رك عن كل من السماء: مضى حلبيب هللا كذا وكذا، و كان هتتف آبمنة اهلواتف يف الليل والنهار، وخترب زوجها عبد هللا بذلك، فيقول هلا: اكتمي أم
لشهرالسابع دعا عبد املطلب ولده عبد هللا وقال: اي بين إنه قرب والدة آمنة، وحنن نريد أن أحد ، فلما مضى هلا ستة أشهر مل جتد ثقال ، وملا كان ا

ادث نعمل وليمة، وليس عندان شئ، فامض إىل يثرب واشرتلنا منها ما يصلح لذلك، فخرج عبد هللا من وقته، وسافر حىت وصل إىل يثرب، وطرقته حو 
عليهم ذلك، وبكى أهل مكة مجيعا " عليه، واقيمت املآمت يف كل انحية، وانح عليه أبوه وآمنة وإخوته، الزمان فمات هبا، ووصل خربه إىل مكة، فعظم 

وال ما تعتاده وكان مصااب " هائال " فظيعا "، فلما كان الشهر التاسع أراد هللا تعاىل خروج النيب صلى هللا عليه وآله وهي مل يظهر هلا أثر احلمل، 
ا كيف وضعي، ومل يعلم يب أحد من قومي ؟ وكانت دار آمنة  وحدها، فبينما هي كذلك إذ مسعت وجبة عظيمة ففزعت النساء، وكانت حتدث نفسه

 من ذلك، فإذا قد دخل عليها طري أبيض، ومسح جبناحه على بطنها، فزال عنها ما كانت جتده من اخلوف، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان
العنرب، وقد تنقنب أبطمارهن ، وكانت من العبقري االمحر، وأبيديهن أكواب من البلور االبيض، قالت آمنة: فقلن طوال، يفوح منهن رائحة املسك و 

، يل: اشريب اي آمنة من هذا الشراب، فلما شربت أضاء نور وجهي، و عاله نور ساطع، وضيآء المع، وجعلت أقول: من أين دخلن علي هذه النسوة
ت أنظر إليهن ومل أعرفهن مث قلن: اي آمنة اشريب من هذا الشراب، وابشري بسيد االولني واالخرين حممد املصطفى وكنت قد أغلقت الباب ؟ فجعل

علم الضيآء صلى هللا عليه وآله، ومسعت قائال يقول: صلى االله وكل عبد صاحل * والطيبون على السراج الواضح املصطفى خري االانم حممد * الطاهر ال
مث قمن النسوة  املصطفى علم اهلدى * الصادق الرب التقي الناصح صلى عليه هللا ما هب الصبا * وجتاوبت ورق احلمام النائح الالئح زين االانم

ويل  رب وخرجن، فإذا أان أبثواب من الديباج قد نشرت بني السماء واالرض ومسعت قائال " يقول: خذوه وغيبوه عن أعني الناظرين واحلاسدين، فإنه 
هذا   قالت آمنة: فداخلين اجلزع والفزع، وإذا أان خبفقان أجنحة املالئكة، وإذا هباتف قد نزل، ومسعت تسبيحا " وتقديسا " وأرايشا " خمتلفة العاملني،

لبيت، ومسعت ومل يكن يف البيت أحد إال أان، فبينما أان أقول يف نفسي: أان انئمة أو يقظانة ؟ إذ ملع نور أضاء الهل السماء واالرض حىت شق سقف ا
يديه إىل  تسبيح املالئكة، فبينما أان متعجبة من ذلك إذ وضعت ولدي حممدا " صلى هللا عليه وآله، فلما سقط إيل االرض سجد تلقاء الكعبة رافعا "

وزادت يف االانم ظهورا  السماء كاملتضرع إىل ربه، ومسعت من داخل البيت جلبة عظيمة، وقائال " يقول شعرا ": كم آية من أجله ظهرت فما * ختفى
ته وغيبته ورأته آمنة يسبح ساجدا " * عند الوالدة للسماء مشريا قالت آمنة: ومسعت أصواات " خمتلفة، وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولدي، فأخذ

مشارق  االرض ومغارهبا، وبرها، عين، فلم أره فصحت خوفا " على ولدي، وإذا بقائل يقول يل: ال ختايف، و مسعت قائال " يقول: طوفوا مبحمد 
به إيل وهو وحبرها، ووعرها ، واعرضوه على اجلن واالنس، ليعرفوا نعته، قالت آمنة: كان ما بني غيبته ورجوعه أسرع من طرفة عني، وإذا هو قد جاؤا 

لى مفاتيح النصر، و مفاتيح النبوة، مدرج يف ثوب أبيض من صوف وهو قابض على مفاتيح ثالثة، ورجل قائم على رأسه وهو يقول: قبض حممد ع
ومسعت منها تسبيحا " وخفقان أجنحة املالئكة، فنزلت وأخذت ولدي  ومفاتيح الكعبة، فبينا أان كذلك وإذا أان بسحابة اخرى أعظم من االوىل،

رسلني، واعطوه صفوة آدم عليه السالم، ورأفة فدمعت عيين، ورجف قليب، وإذا أان بقائل يقول: طوفوا مبحمد على مولد النبيني، وأعرضوه على سائر امل
ود عليه نوح عليه السالم، وحلم إبراهيم عليه السالم، ولسان إمساعيل عليه السالم، ومجال يوسف عليه السالم، وصرب أيوب عليه السالم ، وصوت دا

طوه من أخالق االنبياء، قالت آمنة: ورأيته قابضا " على السالم، وزهد حيي عليه السالم، وكرم عيسى عليه السالم، وشجاعة موسى عليه السالم، وأع
ه، قالت: حريرة بيضاء مطوية طيا " شديدا "، واملاء خيرج منها، وقائل يقول: قبض حممد على الدنيا أبسرها، ومل يبق شيئا " إال وقد دخل يف قبضت

م، يكاد نورهم خيطف االبصار، يف يد أحدهم إبريق من فضة، ويف يد آخر فبينما أان كذلك وإذا أان بثالثة نفر قد دخلوا علي والنور يظهر من وجوهه
طست من زبرجد أخضر، فوضع الطست بني يديه وقال له: اي حبيب هللا اقبض من حيث شئت، قالت آمنة: فنظرت إىل موضع قبضته، فإذا هو قد 

ا، ورأيت يف يد الثالث حريرة مطوية، وإذا خبامت من نور يشرق  قبض على وسطها، قالت: فسمعت قائال " يقول: قبض حممد على الكعبة وما حوهل
كالشمس، مث محل ولدي فناوله صاحب الطست، وصب عليه االخر من االبريق سبع مرات، مث ختم بذلك اخلامت بني كتفيه، مث لفه حتت جناحه، 
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ه، مث قبله، وقال: أبشر اي حممد فإنك سيد االولني واالخرين، وغيبه عين، وكان ذلك رضوان خازن اجلنان، مث أخرجه وتكلم يف اذنه بكالم ال أفهم
(، وتلك 4وأنت الشفيع فيهم يوم الدين، مث خرجوا و تركوه، مث رأيت ثالثة أعالم منصوبة: واحد ابملشرق، وواحد ابملغرب، والثالث على الكعبة )

بيضاء قد نزلت من السماء على ولدي، و غيبته عين ساعة طويلة، فلم االعالم من النور مثل قوس السحاب. قالت آمنة: مث رأيت بعد ذلك غمامة 
من  قماطأره، فحن عليه قليب، وقد حيل بيين وبينه، وكأين انئمة مما جرى عليه، فبينا أان كذلك وإذا بولدي قد ردوه علي، وإذا به مكحول مقمط ب

يف الساعة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وآله أطوف ابلكعبة، وإذا " حرير اجلنة، تفوح منه رائحة املسك االذفر. قال عبد املطلب: كنت 
لما رأيت ابالصنام قد تساقطت وتناثرت، والصنم الكبري سقط على وجهه، ومسعت قائال " يقول: االن آمنة قد ولدت رسول هللا صلى هللا عليه وآله، ف

دي حىت صرت مل أستطع الكالم، فخرجت مسرعا " اريد ابب بين شيبة، وإذا الصفا واملروة ما حل ابالصنام تلجلج لساين، وحتري عقلي، وخفق فؤا
املسك االذفر يركضان ابلنور فرحا "، ومل أزل مسرعا " إىل أن قربت من منزل آمنة، وإذا " بغمامة بيضاء قد عمت منزهلا، فقربت من الباب وإذا روائح 

ين الرائحة، فدخلت على آمنة وإذا هبا قاعدة، وليس عليها أثر النفاس، فقلت: أين مولودك اريد أن أنظر والند والعنرب قد عبقت بكل مكان حىت عمت
ه وقال إليه ؟ قالت: قد حيل بيين وبينه، ولقد مسعت مناداي " ينادي: ال ختايف على مولودك، وسريد عليك بعد ثالثة أايم ، فسل عبد املطلب سيف

 علوتك به، فقالت: إهنم قد دخلوا به هذه الدار، قال عبد املطلب: فهممت ابلدخول إىل الدار إذ برزيل شخص اخرجي يل ولدي هذه الساعة وإال
من داخل الدار كأنه النخلة السحوق، مل أر أهول منه، وبيده سيف وقال يل: ارجع ليس لك إىل ذلك من سبيل، وال لغريك حىت تنقضي زايرة 

من االهوال. قال صاحب احلديث: بلغنا أن الساعة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وآله طردت الشياطني  املالئكة، فخرجت خائفا " مما رأيت
خدمها واملردة هاربني، ومنهم من غمي عليه ، ومنهم من مات، وأما سطيح ووشق فماات يف تلك الليلة، وأما زرقاء اليمامة فإهنا كانت جالسة مع 

عظيمة وغشي عليها، فلما أفاقت أنشأت تقول: أما احملال فقد مضى لسبيله * ومضت كهانة معشر الكهان جاء البشري صرخة  وجواريها إذ صرخت
الذي فكيف يل هبالكه * هيهات جاء الوحي ابالعالن فلما متت له ثالثة أايم دخل عليه جده عبد املطلب فلما نظر إليه قبله، وقال: احلمد هلل 

بقدومك، فبعد هذا اليوم ال اابيل أصابين املوت أم ال، مث دفعه إىل آمنة فجعل يهش  ويضحك جلده وامه، كأنه ابن سنة،  أخرجك إلينا، حيث وعدان 
قال عبد املطلب: اي آمنة احفظي ولدي هذا، فسوف يكون له شأن عظيم، وأقبل الناس من كل فج عميق يهنؤن عبد املطلب، وجائت مجلة النساء 

 مل ترسلي إلينا ؟ فهنؤهنا ابملولود وقد عبقت هبن مجع رائحة املسك، فكان يقول الرجل لزوجته: من أين لك هذا ؟ فتقول: هذا من إىل آمنة وقلن هلا: مل
: طيب مولود آمنة، فأقبلت القوابل ليقطعن سرته فوجدنه مقطوع السرة، فقلن المنة ما كفاك إنك وضعت به حىت قطعت سرته بنفسك ؟ فقالت هلن

ضى أره إال على هذه احلالة ، فتعجبت القوابل من ذلك، وكانت أتتيها القوابل بعد ذلك وإذا " به مكحوال، مقموطا " ، فيتعجنب منه، فلما موهللا مل 
ادة أهل ى عله من الوضع سبعة أايم أومل عبد املطلب وليمة عظيمة وذبح االغنام، وحنر االبل، وأكل الناس ثالثة أايم، مث التمس له مرضعة تربيه عل

 . مكة

(P.s. – This is not a Hadeeth)197 
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 ( * )منشأه ورضاعه وما ظهر من اعجازه عند ذلك( * * )إىل نبوته صلى هللا عليه وآله( *4ابب )

CHAPTER 4 – HISsaww GROWING AND HISsaww 
BREASTFEEDING AND WHAT APPEARED FROM HISsaww 
MIRACLES DURING THAT UP TO HISsaww PROPHET-HOOD 

يج: روي أنه ملا ولد النيب صلى هللا عليه وآله قدمت حليمة بنت أيب ذؤيب يف نسوة من بين سعد بن بكر تلتمس الرضعآء مبكة، قالت:  - 1
ا جوعا "، فلما فخرجت معهن على أاتن ومعي زوجي، ومعنا شارف لنا ما بيض  بقطرة من لنب، ومعنا ولد ما جند يف ثديي ما نعلله به وما انم ليلت
شيئا "، فلما مل قدمنا مكة مل تبق منا امرأة إال عرض عليها حممد فكرهناه فقلنا: يتيم، وإمنا يكرم الظئر )الوالد، فكل صواحيب أخذن رضيعا " ومل آخذ 

ام زوجي إىل شارفنا تلك يلمسها أجد غريه رجعت إليه فأخذته فأتيت به الرحل فأمسيت وأقبل ثدايي ابللنب حىت أرويته وأرويت ولدي أيضا "، وق
ىن مث محلت بيده، فإذا هي حافل، فحلبها وأرواين من لبنها، وروى الغلمان، فقال: اي حليمة لقد أصبنا نسمة مباركة، فبتنا خبري ورجعنا، فركبت أات

، أهذه أاتنك اليت خرجت عليها ؟ قلت: حممدا " معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقت طفت ابلركب حىت أن النسوة يقلن: اي حليمة امسكي علينا
قحط، والرعاة يسرحون، مث يرحيون، فرتوح أغنام بين سعد  نعم، ما شأهنا ؟ قلن: محلت غالما " مباركا "، ويزيدان هللا كل يوم وليلة خريا "، والبالد

 جياعا "، وتروح غنمي شباعا " بطاان " حفالء فتحلب وتشرب.

(P.s. – This is not a Hadeeth)198 

قب: ذكرت حليمة بنت أيب ذؤيب عبد هللا بن احلارث  من مضر زوجة احلارث ابن عبد العزى  املضري أن البوادي أجدبت، ومحلنا اجلهد على  - 2
 دخول البلد، فدخلت مكة، ونساء بين سعد قد سبقن إىل مراضعهن، فسألت مرضعا " فدلوين على عبد املطلب، وذكر أن له مولودا " حيتاج إىل

مين ساعة، مرضع له، فأتيت إليه فقال: اي هذه عندي بين يل يتيم امسه حممد، فحملته ففتح عينيه لينظر إيل هبما فسطع منهما نور، فشرب من ثديي اال
رسول هللا ومل يرغب يف االيسر أصال "، واستعمل يف رضاعه عدال "، فناصف فيه شريكه، واختار اليمني اليمني، وكان ابين ال يشرب حىت يشرب 

بة صلى هللا عليه وآله، فحملته على االاتن وكانت قد ضعفت عند قدومي مكة فجعلت تبادر سائر احلمر إسراعا " قوة ونشاطا "، واستقبلت الكع
ناس وسجدت هلا ثالث مرات، وقالت: برئت من مرضي، وسلمت من غثي وعلي سيد املرسلني، وخامت النبيني وخري االولني واالخرين، فكان ال

وكلين برعايته،  يتعجبون منها ومن مسين وبرئي ودر لبين، فلما انتهينا إىل غار خرج رجل يتاللؤ نوره إىل عنان السماء وسلم عليه، وقال: إن هللا تعاىل
إال سلموا عليه، فعرفت  الربكة  ال تعرفني من تربني هو أطيب الطيبني، وأطهر الطاهرين، وما علوان تلعة وال هبطنا واداي " وقابلنا ظبأ وقلن: اي حليمة

مسرورا " خمتوان "،  والزايدة يف معاشنا ورايشنا حىت أثرينا وكثرت مواشينا وأموالنا، ومل حيدث يف ثيابه، ومل تبد عورته، ومل حيتج يف يوم إال مرة، وكان
أين يذهب إخواين كل يوم ؟ قلت: يرعون غنما " فقال: إنين وكنت أرى شااب " على فراشه يعد له ثيابه، فربيته مخس سنني ويومني، فقال يل يوما ": 

ب، فأتيته فإذا اليوم اوافقهم ، فلما ذهب معهم أخذه مالئكة وعلوه على قلة جبل، وقاموا بغسله وتنظيفه، فأاتين ابين وقال: ادركي حممدا " فإنه قد سل
ن هللا معنا، وقص عليها قصته، فانتشر منه فوح مسك أذفر، وقال الناس: غلبت هو بنور يسطع يف السماء فقبلته فقلت: ما أصابك ؟ قال: ال حتزين إ

  عليه الشياطني، وهو يقول: ما أصابين شئ، وما علي من أبس، فرآه كاهن وصاح وقال: هذا الذي يقهر امللوك، ويفرق العرب.

(P.s. – This is not a Hadeeth)199 

ثالثة أشهر، ولعب مع الصبيان وهو ابن تسعة، وطلب مين أن يسري مع الغنم يرعى وهو ابن  قب: روي عن حليمة أنه جلس حممد وهو ابن - 3
ان عشرة، وانضل الغلمان ابلنبل وهو ابن مخسة عشر، وصارع الغلمان وهو ابن ثالثني، مث رددته إىل جده. ابن عباس: إنه كان يقرب إىل الصبي

صا "، ويصبح صقيال دهينا "، واندى شيخ على الكعبة: اي عبد املطلب إن حليمة امرأة تصبيحهم فيخلسون  ويكف، ويصبح الصبيان غمصا " رم
الناس منه، فنادى: اي بين هاشم، واي بين غالب اركبوا فقد حممد،  عربية، وقد فقدت ابنا " امسه حممد، فغضب عبد املطلب وكان إذا غضب خاف
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 ومأة قرشي، وكان يطوف حول الكعبة، وينشد أشعارا " منها: اي رب رد راكيب حممدا " * وحلف أن ال أنزل حىت أجد حممدا "، أو أقتل ألف أعرايب
قال: يف رد إيل واختذ  عندي يدا " اي رب إن حممدا " لن يوجدا * تصبح قريش كلهم مبددا فسمع نداء: إن هللا ال يضيع حممدا "، فقال: أين هو ؟ 

د: فأتينا الوادي فرأيناه أيكل الرطب من ام غيالن، وحوله شاابن، فلما قربنا منه ذهب الشاابن وكاان وادي فالن، حتت شجرة ام غيالن، قال ابن مسعو 
اف به جربئيل وميكائيل عليهما السالم، فسألناه من أنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال: أان بن عبد هللا بن عبد املطلب، فحمله عبد املطلب على عنقه وط

ن عند آمنة على مصيبته، فلما رآها متسك هبا، وما التفت إىل أحد. وكان عبد املطلب أرسل رسول هللا صلى هللا حول الكعبة، وكانت النساء اجتمع
رب إن  عليه وآله إىل رعاته يف إبل قد ندت له  جيمعها، فلما أبطأ عليه نفذ ورائه يف كل طريق وكل شعب، وأخذ حبلقة ابب الكعبة وهو يقول: اي

ما بدا لك، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وآله ابالبل، فلما رآه أخذه فقبله، فقال: أبيب الوجهتك بعد هذا يف شئ، فإين  هتلك آلك، إن تفعل فأمر
  أخاف أن تغتال فتقتل.

(P.s. – This is not a Hadeeth)200 

ساعة من ليل أو هنار، فلم أئتمن أحدا " حىت قب: عن ابن عباس قال: قال أبو طالب الخيه: اي عباس اخربك عن حممد أين ضممته فلم افارقه  - 4
شي، فقلت نومته يف فراشي، فأمرته أن خيلع ثيابه وينام معي، فرأيت يف وجهه الكراهية، فقال: اي عماه اصرف بوجهك عين حىت أخلع ثيايب وأدخل فرا

ه حىت دخل فراشه، فإذا دخلت أان الفراش إذا بيين له: ومل ذاك ؟ فقال: ال ينبغي الحد أن ينظر إىل جسدي، فتعجبت من قوله وصرفت بصري عن
يب وبينه ثوب، وهللا ما أدخلته يف فراشي، فأمسه فإذا هو ألني ثوب، مث مشمته كأنه غمس يف مسك، وكنت إذا أصبحت فقدت الثوب، فكان هذا دأ

اي عم فارجع إىل مكانك. وكان النيب صلى هللا عليه وآله أييت  ودأبه، وكنت كثريا " ما أفتقده يف فراشي، فإذا قمت الطلبه ابدرين من فراشي، ها أانذا
م يقول: كما زمزم فيشرب منها شربة، فرمبا عرض عليه أبو طالب الغداء فيقول ال اريده أان شبعان. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أوالده أو يغديه

 أنتم حىت حيضر ابين، فيأيت رسول هللا فيأكل معهم فيبقى الطعام.

(P.s. – This is not a Hadeeth)201 

ام قب: القاضي املعتمد يف تفسريه قال أبو طالب: لقد كنت كثريا " ما أمسع منه إذا ذهب من الليل كالما " يعجبين، وكنا ال نسمي على الطع - 5 
فتعجبت منه، وكنت رمبا أتيت غفلة فأرى  ، "كثرياوال على الشراب حىت مسعته يقول: بسم هللا االحد، مث أيكل، فإذا فرغ من طعامه قال: احلمد هلل  

ن يف من لدن رأسه نورا " ممدودا " قد بلغ السماء، مث مل أر منه كذبة قط، وال جاهلية قط، وال رأيته يضحك يف موضع الضحك، وال وقف مع صبيا
لت اليهود: وجدان يف كتبنا أن حممدا " جينبه ربه من احلرام لعب، وال التفت إليهم، وكان الوحدة أحب إليه والتواضع. وكان النيب ابن سبع سنني فقا

اما " والشبهات فجربوه، فقدموا إىل أيب طالب دجاجة مسمنة، فكانت قريش أيكلون منها، والرسول تعدل يده عنها، فقالوا: مالك ؟ قال: أراها حر 
ت أيديهم يعدل هبا إىل اجلهات، فجاؤه بدجاجة اخرى قد أخذوها جلار يصونين ريب عنها، فقالوا: هي حالل فنلقمك، قال: فافعلوا إن قدرمت، فكان

فقالوا: هلم غائب على أن يؤدوا مثنها إذا جاء، فتناول منها لقمة فسقطت من يده، فقال عليه السالم: وما أراها إال من شبهة يصونين ريب عنها، 
شأن عظيم. وملا ظهر أمره صلى هللا عليه وآله عاداه أبو جهل، ومجع صبيان بين خمزوم نلقمك منها، فكلما تناولوا منها ثقلت يف أيديهم، فقالوا: هلذا 

ري شجرة قد وقال: أان أمريكم، وانعقد صبيان بين هاشم وبين عبد املطلب على النيب وقالوا: أنت االمري، قالت ام علي عليه السالم: وكان يف صحن دا
لى هللا عليه وآله يوما " إىل الشجرة فمسها بكفه فصارت من وقتها وساعتها خضراء، ومحلت الرطب، يبست وخاست، وهلا زمان ايبسة، فأتى النيب ص

خيرج  فكنت يف كل يوم أمجع له الرطب يف دوخلة، فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل يقول: اي اماه أعطيين ديوان العسكر، وكان أيخذ الدوخلة مث
ا كان بعض االايم دخل وقال: اي اماه أعطيين ديوان العسكر، فقلت: اي ولدي اعلم أن النخلة ما اعطتنا ويقسم الرطب على صبيان بين هاشم، فلم

ن الرطب اليوم شيئا "، قالت: فوحق نور وجهه لقد رأيته وقد تقدم حنو النخله وتكلم بكلمات وإذا ابلنخلة قد أحننت حىت صار راسها عنده، فأخذ م
ما كانت، فمن ذلك اليوم قلت: اللهم رب السماء ارزقين ولدا " ذكرا " يكون أخا " حملمد، ففي تلك الليلة واقعين أبو ما أراد، مث عادت النخلة إىل 

 .طالب فحملت بعلي بن أيب طالب فرزقته، فما كان يقرب صنما " وال يسجد لوثن، كل ذلك بربكة حممد صلى هللا عليه وآله

(P.s. – This is not a Hadeeth)202 

                                                           
200 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 3 
201 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 4 
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ها : كتاب العروس واتريخ الطربي إنه أرضعته ثويبة موالة أيب هلب بلنب ابنها مسروح أايما "، وتوفيت مسلمة سنة سبع من اهلجرة، ومات ابنقب - 6
ابن هو قبلها، مث أرضعته حليمة السعدية فلبث فيهم مخس سنني وكانت أرضعت قبله محزة وبعده أاب سلمة املخزومي، وخرج مع أيب طالب يف جتارته و 

 تسع سنني، ويقال: ابن اثنىت عشرة سنة، وخرج إىل الشام يف جتارة خلدجية وله مخس وعشرون سنة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)203 

يف كا: حممد بن حيي، عن أمحد بن حممد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد هللا االعرج، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن قريشا "   - 7
أتتوا مبال اجلاهلية هدموا البيت، فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه، والقي يف روعهم حىت قال قائل منهم: ليأيت كل رجل منكم أبطيب ماله، وال 

 اكسبتموه من قطيعة رحم، أو حرام، ففعلوا فخلى بينهم وبني بنائه،

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, from Ali Bin Al Numan, from Saeed Bin Abdullah Al A’raj,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘The Quraysh had demolished the House (Kabah) during 
the pre-Islamic period. When they intended to build it, there was an impediment between 
them and it, and the awe (fear) was prevalent among them to the extent that a speaker 
from them said, ‘Let each man from you come with the best of his wealth, and he should 
not come with wealth he has earned from cutting-off of relationships or prohibited means’. 
So, they did it, and there was a loosening between them and building it.  

 فبنوه حىت انتهوا إىل موضع احلجر االسود فتشاجروا فيهم أيهم يضع احلجر االسود يف موضعة، حىت كاد أن يكون بينهم شر، فحكموا  أول من 
 يدخل من ابب املسجد، فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وآله، 

They built it to the extent that they ended up to the place of the Black Stone. They 
quarrelled with regards to it, which of them should be placing the Black Stone in its place, to 
the extent that evil almost occurred between them. They decided that it would be the first 
one to enter from the door of the Masjid. So Rasool-Allahsaww entered.  

عه، فخصه فلما أاتهم أمر بثوب فبسط مث وضع احلجر يف وسطه، مث أخذت القبائل جبوانب الثوب فرفعوه، مث تناوله صلى هللا عليه وآله فوضعه يف موض
 هللا به.

When they came to himsaww, heas ordered them with a cloth which hesaww spread out, then 
placed the Stone in its middle, then the tribes grabbed with the sides of the cloth, so they 
raised it. Then hesaww took it, so hesaww placed it in its place. Thus, Allahazwj Specialised 
himsaww with it’’.204 

الكعبة الن السيل كان أيتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت، وسرق  كا: علي بن إبراهيم وغريه أبسانيد خمتلفة رفعوه قالوا: إمنا هدمت قريش  - 8
رادت قريش أن من الكعبة غزال من ذهب رجاله جوهر ، وكان حائطها قصريا "، وكان ذلك قبل مبعث النيب صلى هللا عليه وآله بثالثني سنة، فأ

 يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا يف عرصتها، مث أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها املعاول أن تنزل عليهم عقوبة، 

Ali Bin Ibrahim, and someone else, by different chains, raising it, said,  

                                                                                                                                                                                     
202 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 5 
203 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 6 
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‘But rather, the Quraysh demolished the Kabah because the torrents used to come to them 
from the high grounds of Makkah, and it would enter it, so it would crack it; and a gazelle 
made of gold and its legs of jewels was stolen from the Kabah, and its walls were short, and 
that was before the Sending of the Prophetsaww by thirty years. The Quraysh intended to 
demolish the Kabah and re-build it, and increase in its floor area. Then they refrained from 
that and feared that if they were to place the digging tools in it, the Punishment might 
descend upon them. 

يد بن املغرية: دعوين أبدأ فإن كان هلل رضى مل يصبين شئ ، وإن كان غري ذلك كففت ، فصعد على الكعبة، وحرك منها حجرا "، فخرجت فقال الول
ته حوله عليه حية، وانكسفت الشمس، فلما رأوا ذلك بكوا و تضرعوا وقالوا: اللهم إان ال نريد إال الصالح، فغابت عنهم احلية فهدموه وحنوا حجار 

 بلغوا القواعد اليت وضعها إبراهيم عليه السالم،  حىت

Waleed Bin Al-Mugheira said, ‘Leave me to begin, so if there was Pleasure of Allahazwj, 
nothing would hit me, and if it was other than that, we shall refrain’. He ascended upon the 
Kabah and moved a stone from it, and a snake appeared to him, and the sun was eclipsed. 
When they saw that, they wailed and supplicated, and said, ‘O Allahazwj We are not 
intending except for the repairing!’ The snaked disappeared from them, and they 
demolished it, and placed the stones around it until they reached the foundations which 
(Prophet) Ibrahimas had placed.  

إبراهيم عليه السالم فلما أرادوا أن يزيدوا يف عرصته وحركوا القواعد اليت وضعها إبراهيم عليه السالم أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه، وكان بنيان 
والعرض اثنان وعشرون ذراعا "، والسمك  تسعة أذرع، فقالت قريش: نزيد يف مسكها، فبنوها فلما بلغ البنآء إىل موضع احلجر الطول ثالثون ذراعا "، 

 االسود تشاجرت قريش يف وضعه، قال  كل قبيلة: حنن أوىل به، وحنن نضعه، 

When they intended that they increase in its floor area and moved the foundation which 
(Prophet) Ibrahimas had placed it, an intense tremor hit them, and there was darkness. So, 
they refrained from it. And the building of Ibrahimas was of the length of thirty cubits, and 
the width was of twenty-two cubits, and the ceiling was at nine cubits. The Quraysh said, 
‘We should increase in its ceiling’. So, they build it. When the construction reached up to the 
place of the Black Stone, the Quraysh quarrelled with regards to placing it and every tribe 
said, ‘We are the highest with it. We should be placing it’.  

 -ط ردائه فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من ابب بين شيبة، فطلع رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فقالوا: هذا االمني قد جاء فحكموه، فبس
  -وقال بعضهم: كساء طاروين كان له 

When (the quarrelling) became a lot among them, they agreed with fulfilling it by the one 
who entered from the door of the Clan of Shayba (of the Masjid). Rasool-Allahsaww emerged, 
and they said, ‘This is the trustworthy one who has come’. So, they made himas the judge, 
and hesaww spread hissaww cloak’, and one of them said, ‘This is a Taraouniyuun (a type of 
clothing) cloak which was hissaww’.  

ى، وأبو ووضع احلجر فيه، مث قال: أييت من كل ربع من قريش رجل، فكانوا عتبة بن ربيعة من عبد مشس، واالسود بن املطلب من بين أسد بن عبد العز 
 من بين سهم فرفعوه، ووضعه النيب صلى هللا عليه وآله يف موضعه، حذيفة بن املغرية من بين خمزوم، وقيس بن عدي
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And hesaww placed the Stone in it, then said: ‘There should come a man from every group of 
Quraysh’. So, it was Utba Bin Rabi’e from the Clan of Abd Al-Shams, and Al-Aswad Bin Al-
Muttalib from the Clan of Asad Bin Abdul Uzza, and Abu Huzeyfa Bin Al-Mugheira from the 
Clan of Makhzoum, and Qays Bin Adayy from the Clan of Sahm. So, they raised it, and the 
Prophetsaww placed it in its place’. 

هناك بيعة فطرحتها الريح إىل ساحل الشريعة  الفعلة إىل احلبشة ليبىن له وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآالت وخشب وقوم من
ذلك  فبطحت، فبلغ قريشا " خربها فخرجوا إىل الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغري ذلك فابتاعوه وصاروا به إىل إىل مكة، فوافق

 هي االردية. ذرع اخلشب البنآء ما خال احلجر، فلما بنوها كسوها الوصائل و 

And a king of Roman had sent a ship wherein were tools, and roofing, and wood, and a 
group of builders, to Ethiopia in order to build a synagogue for him over there. The wind 
cast it to the coast grounded. The news of it reached the Quraysh, and they went out to the 
coast. They found what was correct for the Kabah, from the wood, and decorations, and 
other than that. So, they bought these and went with it to Makkah. That material was 
compatible with the construction except for the Stone. When they built it, they clothed it 
with Al-Wasaaid, and these were the fabrics’’.205 

هللا كا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر، عن داود بن سرحان، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن رسول هللا صلى   - 9
 عليه وآله ساهم قريشا " يف بناء البيت، فصار لرسول هللا من ابب الكعبة إىل النصف ما بني الركن اليماين إىل احلجر االسود. 

Ali Bin Ibrahim, from his father, from Ahmad Bin Muhammad Bin Abu Nasr, from Dawood Bin Sirhan,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘Rasool-Allahsaww was shared with the Quraysh in 
building the House (Kabah). So there came to be for Rasool-Allahsaww, from the door of the 
Kabah up to the middle of what is between the Al-Yamany corner to the Black Stone’. 

 ويف رواية اخرى: كان لبين هاشم من احلجر االسود إيل الركن الشامي. 

And in another report, ‘It was for the Clan of Hashimasws, from the Black Stone up to the 
Syrian corner’’.206 

كا: حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن ابن رائب، عن أيب عبيدة قال: مسعت أاب عبد هللا عليه السالم يقول: ال تنكح   - 10
 املرأة على عمتها وال على خالتها وال على اختها من الرضاعة، 

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad, from Ibn Mahboub, from Ibn Raib, from Abu Ubeyda 
who said,  

‘I heard Abu Abdullahasws saying: ‘Do not marry the woman (as an additional wife) upon her 
paternal aunt nor upon her maternal aunt from the breastfeeding’.  

صلى هللا عليه وآله ابنة محزة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: أما علمت أهنا ابنة أخي من الرضاعة، وقال: إن عليا " عليه السالم ذكر لرسول هللا 
 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعمه محزة عليه السالم قد رضعا  من امرأة.

                                                           
205 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 8 
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And heasws said: ‘Aliasws mentioned to Rasool-Allahsaww a daughter of Hamzaas. Rasool-
Allahsaww said: ‘But don’t youasws know that she is a daughter of mysaww brother from the 
breastfeeding’. And Rasool-Allahsaww and hissaww uncle Hamzaas had both been breastfed 
from a woman’’.207 

حممد الثقفي، عن علي بن املعلى، عن أخيه حممد، عن درست بن أيب منصور، عن كا: حممد بن حيىي، عن سعد بن عبد هللا، عن إبراهيم بن   - 11
ه أبو طالب على علي بن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: ملا ولد النيب صلى هللا عليه وآله مكث أايما " ليس له لنب، فألقا

  ." حىت وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها  ثدي نفسه، فأنزل هللا فيه لبنا " فرضع منه أايما

Muhammad Bin Yahya, from Sa’ad Bin Abdullah, from Ibrahim Bin Muhammad Al Saqafy, from Ali Bin Al 
Moala, from his brother Muhammad, from Dorost bin Abu Mansour, from Ali Bin Abu hamza, from Abu 
Baseer,  

‘From Abu Abdullahasws having said: ‘When the Prophetsaww was born, hesaww remained for 
days, there wasn’t any milk for himsaww. So, Abu Talibasws cast himsaww upon hisas own breast 
and Allahazwj Sent down milk in it, and hesaww breastfed from himas for days until Abu 
Talibasws came to Haleema Al Sa’diya and handed himsaww over to her’’.208  

د: قالت حليمة السعدية: كانت يف بين سعد شجرة ايبسة ما محلت قط، فنزلنا يوما " عندها ورسول هللا صلى هللا عليه وآله يف حجري فما  - 12
امرأة من بين  أين جلست موضعا " قط إال كان له أثر، إما نبات، وإما خصب، ولقد دخلت علىقمت حىت اخضرت وأمثرت بربكة منه، وما أعلم 

ت سعد يقال هلا: أم مسكني وكانت سيئة احلال، فحملته فأدخلته منزهلا، فإذا هي قد أخصبت وحسن حاهلا، فكانت جتئ كل يوم فتقبل رأسه. قال
وآله وهو انئم إال ورأيت عينيه مفتوحتني كأنه يضحك، وكان ال يصيبه حر وال برد. قالت حليمة: حليمة: ما نظرت يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه 

آله رافعا " ما متنيت شيئا " قط يف منزيل إال اعطيته من الغد، ولقد أخذ ذئب عنيزة " يل فتداخلين من ذلك حزن شديد، فرأيت النيب صلى هللا عليه و 
الذئب والعنيزة على ظهره قد ردها علي ما عقر منها شيئا ". قالت حليمة: ما أخرجته قط يف مشس إال وسحابة رأسه إىل السماء، فما شعرت إال و 

حلر والربد تظله، وال يف مطر إال وسحابة تكنه  من املطر. قالت حليمة: فما زال من خيميت نور ممدود بني السماء واالرض، ولقد كان الناس بصيبهم ا
منذ كان عندي، ولقد مهمت يوما " أن أغسل رأسه فجئته وقد غسل رأسه ودهن وطيب، وما غسلت له ثواب " قط، وكلما  فما أصابين حر وال برد

ه مهمت بغسل ثوبه سبقت إليه فوجدت عليه ثواب " غريه جديدا ". قالت: ما كنت أخرج حملمد ثديي إال ومسعت له نغمة، وال شرب قط إال ومسعت
 إذا نطق وعقد كان يقول: بسم هللا رب حممد إذا أكل، و يف آخر ما يفرغ من أكله وشربه يقول: احلمد هلل رب حممد.ينطق بشئ، فتعجبت منه حىت 

(P.s. – This is not a Hadeeth)209 

(The following are reports of the Non-Shia Imam Al Waqidy (Wahhabi)) 

هللا عليه وآله أربعة أشهر ماتت امه آمنة رضي هللا عنها، فبقي صلى هللا عليه وآله بال أب يل: قال الواقدي: فلما أتى على رسول هللا صلى  - 13 
كل ومل يشرب وال ام، وهو من أبناء أربعة أشهر، فبقي يتيما " يف حجر جده عبد املطلب، فاشتد عليه  موت آمنة ليتم حممد صلى هللا عليه وآله، ومل أي

والنيب صلى هللا عليه وآله ال يزداد إال بكاء وال  بنتيه، عاتكة وصفية وقال هلما: خذ حممدا " صلى هللا عليه وآله،ثالثة اايم، فبعث عبد املطلب إىل 
كة: فلعله يسكن، وكانت عاتكة تلعقه  عسال صافيا " مع الثريد، وهو ال يزداد إال متاداي " يف البكاء. قال الواقدي: فضجر عبد املطلب  فقال لعات

دة منهن ويرضعن ولدي وقرة عيين فبعثت عاتكة ابجلواري والعبيد حنو نساء بين هاشم وقريش ودعتهن إىل رضاع النيب صلى هللا عليه يقبل ثدي واح
هللا وآله، فجئن إىل عاتكة واجتمعن عندها يف اربعمائة وستني جارية من بنات صناديد قريش ، فتقدمت كل واحدة منهن ووضعن ثديهن يف فم رسول 

بكاء  عليه وآله فما قبل منهن أحدا "، وبقني متحريات، وكان عبد املطلب جالسا " فأمر إبخراجهن والنيب صلى هللا عليه وآله ال يزداد إال صلى هللا

                                                           
207 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 10 
208 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 11 
209 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 12 
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و شيخ قريش هوحزان "، فخرج عبد املطلب مهموما " وقعد عند ستارة الكعبة ورأسه بني ركبتيه، كأنه امرأه ثكالء، وإذا بعقيل بن أيب وقاص وقد أقبل و 
قا " إىل وأسنهم، فلما رأى عبد املطلب مغموما " قال له: اي أاب احلارث، ما يل أراك مغموما " ؟ قال: اي سيد قريش إن انفليت يبكي وال يسكن شو 

فتحريت وانقطعت  اللنب من حني ماتت امه، و أان ال أهتنأ بطعام وال شراب ، وعرضت عليه نساء قريش وبين هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهن ،
 ، وأرفعحيليت، فقال عقيل: اي أاب احلارث إين العرف يف أربعة وأربعني صنديدا " من صناديد العرب امرأة عاقلة هي أفصح لساان "، وأصبح وجها "

عكرمة بن قيس بن حسبا " ونسبا "، وهي حليمة بنت أيب ذؤيب عبد هللا بن احلارث بن سخنة بن انصر بن سعد بن بكر بن زهر بن منصور بن 
 غيالن  بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن ابن اكدد  بن يشخب بن يعرب بن نبت بن إمساعيل بن إبراهيم خليل الرمحن ، فقال عبد املطلب: اي

ج حنو حي بين سعد سيد قريش لقد نبهتين المر عظيم وفرجت عين، مث دعا عبد املطلب بغالم امسه مشردل وقال له: قم اي غالم واركب انقتك، واخر 
يال يف بن بكر، وادع يل أاب ذؤيب عبد هللا بن احلارث العدوي، فذهب الغالم واستوى على ظهر انقته، وكان حي بين سعد من مكة على مثانية عشر م

خل مشردل احلي طريق جدة، قال: فذهب الغالم حنو حي بين سعد فلحق هبم وإذا خيمتهم من مسح  وخوص، وكذلك خيم االعراب والبوادي، فد
مشردل يف  وسأل عن خيمة عبد هللا ابن احلارث فأعطوه االثر، فذهب مشردل إىل اخليمة فإذا خبيمة عظيمة، وإذا على ابب اخليمة غالم أسود، فاستأذن

اعلم اي سيدي إن موالي أاب الدخول فدخل الغالم وقال: أنعم صباحا " اي أاب ذؤيب، قال: فحياه عبد هللا، وقال له: ما اخلرب اي مشردل ؟ فقال: 
اعته ودعا احلارث عبد املطلب قد وجهين حنوك، وهو يدعوك، فإن رأيت اي سيدي أن جتيبه فافعل، قال عبد هللا: السمع والطاعة، و قام عبد هللا من س

ك درعا " فاضال فأفرغه على نفسه فوق مبفتاح اخلزانة فأعطي املفتاح. ففتح ابب اخلزانة، وأخرج منها جوشنه فأفرغها على نفسه، وأخرج بعد ذل
مشردل جوشنه، واستخرج بيضة عادية فقلبها على رأسه، وتقلد بسيفني، واعتقل رحما "، ودعا بنجيب فركبه، وجاء حنو عبد املطلب، فلما دخل تقدم 

أيب معيط، ومجاعة من قريش، فلما رأى عبد وكان جالسا " مع رؤساء مكة، مثل عتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وعقبة بن  وأخرب عبد املطلب،
بد املطلب: اي أاب املطلب عبد هللا قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه وأقعده إىل جنبه، وألزق ركبتيه بركبتيه، ومل يتكلم حىت اسرتاح، مث قال له ع

ع منك وأعمل أبحسنه، قال اعلم: اي أاب ذؤيب أن انفليت ذؤيب أتدري مبا دعوتك ؟ قال: اي سيدى وسيد قريش ورئيس بين هاشم حىت تقول فأمس
رت عنده حممد بن عبد هللا مات أبوه، ومل ينب عليه أثره، مث ماتت أمه وهو ابن أربعة أشهر، وهو ال يسكن من البكاء عيمة " إىل اللنب، وقد أحض

ا "، واالن مسعنا أن لك بنتا " ذات لنب، فإن رأيت أن تنفذها لرتضع أربعمائة وستني جارية من أشرف  وأجل بين هاشم، فلم يقبل من واحدة منهن لبن
ا ولدي حممدا "، فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدنيا أبسرها، وعلي غناك وغىن أهلك وعشريتك، وإن كان غري ذلك ترى مما رأيت من النساء غريه

بنتني، فأيتهما تريد ؟ قال عبد املطلب: اريد أكملهما عقال، وأكثرمها لبنا "، فافعل، ففرح عبد هللا فرحا " شديدا "، مث قال: اي أاب احلارث إن يل 
لبنا "، وأصوهنما عرضا "، فقال عبد هللا: هاتيك حليمة مل تكن كأخواهتا، بل خلقها هللا تعاىل أكمل عقال، وأمت فهما "، وأفصح لساان "، وأثج 

قال عبد املطلب إين ورب السماء ما اريد، إال ذلك، فقال عبد هللا: السمع والطاعة، فقام من وأصدق هلجة، وأرحم قلبا " منهن مجع. قال الواقدي: ف
الدنيا  ساعته واستوى على منت جواده وأخذ حنو بين سعد بعد أن أضافه، فلما أن وصل إىل منزله دخل على ابنته حليمة وقال هلا: أبشري فقد جاءتك

بد هللا: أعلمي أن عبد املطلب رئيس قريش وسيد بين هاشم سألين إنفاذك إليه لرتضعي ولده، وتبشري أبسرها، فقالت حليمة: ما اخلرب ؟ قال ع
د ابلعطاء اجلزيل، ففرحت حليمة بذلك، وقامت من وقتها وساعتها واغتسلت وتطيبت وتبخرت وفرغت من زينتها، فلما ذهب من الليل نصفه قام عب

عبد هللا فرسه وكذلك زوجها بكر بن سعد السعدي، وخرجوا من دارهم يف داج من الليل، فلما أصبحوا   بهللا وزين انقته فركبت عليها حليمة، ورك
لب كانوا على ابب مكة ودخلوها، وذهبت  إىل دار عاتكة، وكانت تالطف حممدا " وتلعقه العسل والزبد الطري، فلما دخلت الدار ومسع عبد املط

ف بني يدي حليمة، ففتحت حليمه جيبها وأخرجت ثديها االيسر، وأخذت رسول هللا صلى هللا عليه وآله مبجيئها جاء من ساعته ودخل الدار، ووق
مين من يد فوضعته يف حجرها ووضعت ثديها يف فمه، والنيب صلى هللا عليه وآله ترك ثديها االيسر واضطرب إىل ثديها االمين، فأخذت حليمة ثديها اال

ثديها االيسر يف فمه، وذلك أن ثديها االمين كان جهاما "  مل يكن فيه لنب، وخافت حليمة أن النيب صلى هللا عليه  النيب صلى هللا عليه وآله ووضعت
ليه وآله أن وآله إذا مص الثدي  ومل جيد فيه شيئا " ال أيخذ بعده االيسر، فيأمر عبد املطلب إبخراجها من الدار، فلما أحلت على النيب صلى هللا ع

والنيب مييل إىل االمين فصاحت عليه وقالت: اي ولدي مص االمين حىت تعلم أنه جهام ايبس ال شئ فيه، قال: فلما مص النيب االمين امتال أيخذ االيسر 
 ىن عشرفانفتح ابللنب حىت مال شدقيه أبمر هللا تعاىل وبربكته، فضجت حليمة وقالت: واعجباه منك اي ولدي، وحق رب السماء ربيت بثدي االيسر اث
 عندي ولدا "، وما ذاقوا من ثديي االمين شيئا " واالن قد انفتح بربكتك، وأخربت بذلك عبد هللا فأمرها بكتمان ذلك، فقال عبد املطلب: تكونني

فأمر لك إبفراغ قصر جبنب قصري، واعطيك كل شهر ألف درهم بيض، ودست ثياب رومية، وكل يوم عشرة أمنان خبز حوارى وحلما " مشواي "، 
وج ل: فلما مسع أبوها عبد هللا ذلك أوحى هلا أن ال تقيمي عنده، قالت: اي أاب احلارث لو جعلت يل مال الدنيا ما أقمت عندك وال تركت الز قا

إىل يه واالوالد، قال عبد املطلب: فإن كان هكذا فأدفع إليك حممدا " على شرطني، قالت: وما الشرطني ؟ قال عبد املطلب: أن حتسين إليه، وتنوم
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بيمينك، وتوسديه بيسارك، وال تنبذيه وراء ظهرك، قالت حليمة: وحق رب السماء إين منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبه يف فؤادي،  جنبك، وتدثريه
قته، قالت: أفعل فلك السمع والطاعة اي أاب احلارث، مث قال: وأما الشرط الثاين أن حتمليه إيل يف كل مجعة حىت أمتتع برؤيته، فإين ال أقدر على مفار 

دفعه  ذلك إن شاء هللا تعاىل، فأمر عبد املطلب أن تغسل رأس حممد صلى هللا عليه وآله فغسلت رأسه، ولففته يف خرق السندس، مث إن عبد املطلب
اف ابلنيب صلى هللا عليه إليها وأخذ أربعة آالف درهم، وقال هلا: اي حليمة  منضي إىل بيت هللا حىت اسلمه إليك فيه، فحمله على ساعده ودخل وط

أربع  وآله سبعا " وهو على ساعده ملففا " خبرق السندس، مث إنه دفعه إليها وأربعة االف درهم بيض، وأربعني ثواب " من خواص كسوته، ووهب هلا
ليه وآله يف حجرها وشيعه عبد املطلب جوار رومية، وحلل سندس، مث إن عبد هللا بن احلارث أتى ابلناقة فركبتها حليمة، وأخذت رسول هللا صلى هللا ع

ل إىل خارج مكة، مث أخذت حليمة رسول هللا صلى هللا عليه وآله إىل جنبها من داخل مخارها، فلما بلغت حليمة حي بين سعد كشفت عن وجه رسو 
ل الواقدي: فلما رأى اخللق ذلك مل يبق يف حي بين هللا صلى هللا عليه وآله فأبرق من وجناته نور فارتفع يف اهلواء طوال وعرضا " إىل أعنان السماء. قا

ها وبركت سعد صغري وال كبري وال شيخ وال شاب إال استقبلوا حليمة وهنأوها مبا رزقها هللا تعاىل من الكرامة الكربى، فذهبت حليمة إىل ابب خيمت
كبري، وما وضعته عند الكبري إال وأخذه الصغري، وذلك كله حملبة النيب الناقة والنيب صلى هللا عليه وآله يف حجرها، فما وضعته عند الصغري إال محله ال

ن ولدي صلى هللا عليه وآله. قال الواقدي: فبقي النيب صلى هللا عليه وآله عند حليمة ترضعه وكانت تقول: اي ولدي ورب السماء إنك لعندي أعز م
قال الواقدي: قالت   ." ؟ وكانت تؤثر حممدا " على أوالدها جدا "، وال تفارقه ساعة ضمرة وقرة عيين، أترى أعيش حىت أراك كبريا " كما رأتيك صغريا

 حليمة: وهللا ما غسلت حملمد ثواب " من بول وال غائط، بل كان إذا جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إىل جنب حىت تعلم حليمة بذلك وأتخذه و
رائحة الننت قط، بل كان إذا خرج من قبله أو دبره شئ يفوح منه رائحة املسك ختدمه حىت تقضي حاجته، وال مشمت ورب السماء من حممد 

منه فلهذا مل والكافور، قالت حليمة: فلما أتى على النيب صلى هللا عليه وآله تسعة أشهر ما رأيث ما خيرج من دبره ، الن االرض كانت تبتلع ما خيرج 
ليمة يوم اخلميس وقعدت على ابب اخليمة منتظرة النتباه النيب صلى هللا عليه وآله لتزينه وحتمله أره. قال الواقدي: وملا كملت له عشرة أشهر قامت ح

، فخرج رسول إىل عند جده عبد املطلب، قال: فلم ينتبه النيب صلى هللا عليه وآله وأبطأ اخلروج من اخليمة إىل حليمة، فلم خيرج إال بعد أربع ساعات
ل الرأس، مسرح الذوائب، وقد زوق جبينه وذقنه، وعليه ألوان الثياب من السندس واالستربق، فتعجبت حليمة من زينة هللا صلى هللا عليه وآله مغسو 

صلى هللا عليه النيب صلى هللا عليه وآله ومن لباسه مما رأت عليه، فقالت: اي ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؟ فقال هلا حممد 
ثياب فمن اجلنة، وأما الزينة فمن املالئكة ، قال: فتعجبت حليمة من ذلك عجبا " شديدا "، مث محلته إىل جده يف يوم اجلمعة، فلما نظر وآله: أما ال

هللا عليه  يب صلىإليه عبد املطلب قام إليه واعتنقه، وأخذه إىل حجره، فقال له: اي ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؟ فقال له الن
هم وآله: اي جد استخرب ذلك من حليمة، فكلمته حليمة و قالت: ليس ذلك من أفعالنا، فأمر عبد املطلب حليمة أن تكتم ذلك، وأمر هلا أبلف در 

ر شهرا "  بيض، وعشرة دسوت ثياب، وجارية رومية، فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إىل حيها. قال الواقدي: فلما أتى على النيب مخسة عش
قال الواقدي: فلما محلت حليمة النيب صلى هللا عليه وآله إىل . كان إذا نظر إليه الناظر يتوهم أنه من أبناء مخس سنني المتام وقارة جسمه ومالحة بدنه

بربكة النيب صلى هللا عليه  حيها حني أخذته من عند عبد املطلب وكان هلا اثنان وعشرون رأسا " من املواشي فوضعت يف تلك السنة كل شاة توأما "
اعة خيرجون وآله، وخرج من عندها وهلا ألف وثالثون رأسا " من الشاغية والراغية. قال الواقدي: وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وآله إخوة من الرض

ت هلم حليمة: مايل أراكم مغمومني ؟ قالوا: اي امنا إن ابلنهار إىل الرعاية ويعودون ابلليل إىل منازهلم، فرجعوا ذات ليلة مغمومني، فلما دخلوا الدار قال
عليكم،  يف هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتني من شياهنا وذهب هبما، فقالت حليمة: اخللف واخلري على هللا تعاىل، فسمع النيب قوهلم، فقال هلم: ال

اي أخي قد أخذمها ابالمس، فكيف تسرتجعهما ابليوم ؟ فقال النيب فإين أسرتجع الشاتني من الذئب مبشية هللا تعاىل، فقال ضمرة: واعجبا " منك 
مر يب إىل املوضع صلى هللا عليه وآله: إنه صغري يف قدرة هللا تعاىل، فلما أصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول هللا على كتفه فقال النيب صلى هللا عليه وآله: 

 عليه وآله إىل ذلك املوضع، فعند ذلك نزل النيب صلى هللا عليه وآله عن كتف أخيه الذي أخذ الذئب فيه الشاتني، قال: فذهب برسول هللا صلى هللا
ى ضمرة وسجد سجدة هلل تعاىل وقال: اهلي وسيدي وموالي تعلم حق حليمة علي، وقد تعدى ذئب على مواشيها، فأسألك أن تلزم الذئب برد املواش

الذئب: أن يرد املواشي إىل صاحبها. قال الواقدي: إن الذئب ملا ذهب ابلشاتني حني أخذمها  إيل، قال: فما استتم دعائه حىت أوحى هللا تعاىل إىل
عبد هللا بن عبد  اندى مناد: اي أيها الذئب احذر هللا وأبسه وعقوبته، واحفظ الشاتني اللتني أخذهتما حىت تردمها على خري االنبياء واملرسلني، حممد بن

ما مسع الذئب النداء حتري ودهش، ووكل هبما راعيا " يرعامها إىل الصباح، فلما حضر النيب عليه السالم ودعا بدعائه قام املطلب صلى هللا عليه وآله، فل
ا شئ فقال الذئب وردمها، وقبل قدم النيب صلى هللا عليه وآله، وقال: اي حممد اعذرين فإين مل أعلم أهنما لك، فأخذ ضمرة الشاتني، ومل ينقص منهم

قال الواقدي: فبقي رسول . حممد ما أعجب شأنك ؟ وأنفذ أمرك ؟ فبلغ ذلك عبد املطلب فأمرهم بكتمانه فكتموه خمافة أن حيسده قريشضمرة: اي 
إخوتك وهم هللا صلى هللا عليه وآله سنتني ونظر إىل حليمة وقال هلا: مايل ال أرى إخويت ابلنهار وأراهم ابلليل ؟ فقالت له: اي سيدي سألتين عن 



Bihar Al Anwaar   Volume 15 www.hubeali.com 

Page 187 of 208 

بل، وأنظر إىل رجون يف النهار إىل الرعاء، فقال هلا النيب صلى هللا عليه وآله: اي أماه احب أن أخرج معهم إىل الرعاء، وأنظر إىل الرب والسهل واجلخي
ضرة، فقالت له حليمة: االبل كيف تشرب اللنب من امهاهتا، وأنظر إىل القطائع وإىل عجائب هللا تعاىل يف أرضه، وأعترب من ذلك، وأعرف املنفعة من امل

ه أفتحب اي ولدي ذلك ؟ قال: نعم، فلما أصبحوا اليوم الثاين قامت حليمة فغسلت رأس حممد صلى هللا عليه وآله، وسرحت شعره، ودهنته ومشطت
ها، وقالت هلم: اي وألبسته ثيااب " فاخرة، وجعلت يف رجليه نعلني من حذى مكة، وعمدت إىل سلة وجعلت فيها أطعمة جيدة، وبعثته مع أوالد

نيب أوالدي اوصيكم بسيدي حممد صلى هللا عليه وآله أن حتفظوه، وإذا جاع فأطعموه، وإذا عطش فاسقوه، فإذا عي فأقعدوه حىت يسرتيح، فخرج ال
كالبدر بني النجوم، فما بقي حجر   صلى هللا عليه وآله وعلى ميينه عبد هللا بن احلارث، وعن يساره ضمرة، وقرة قدامه، والنيب صلى هللا عليه وآله بينهم

احب وال مدر إال وهم ينادون: السالم عليك اي حممد، السالم عليك اي أمحد، السالم عليك اي حامد، السالم عليك اي حممود، السالم عليك اي ص
" أتيت به من عند ربك، والنيب صلى هللا عليه  القول العدل: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، طوىب ملن آمن بك، والويل ملن كفر بك، ورد عليك حرفا

 إىل وآله يرد عليهم السالم، وقد حتري الذين معه مما يرون من العجائب، مث إن النيب صلى هللا عليه وآله أصابه حر الشمس، فأوحى هللا تعاىل
ا  كأفواه القرب، ورش القطر على السهل واجلبل، ومل إستحيائيل: أن مد فوق رأس حممد صلى هللا عليه وآله سحابة بيضاء، فمدها فأرسلت عزاليه

حممد صلى هللا عليه وآله قطرة، وسالت من ذلك املطر االودية، وصار الوحل يف االرض ما خال طريق حممد صلى هللا عليه وآله، وكان  تقطر على رأس
بسة عادية  قد يبست أغصاهنا، وتناثرت أوراقها منذ سنتني، فاستند ينزل من تلك السحابة  ريش الزعفران، وسنابل املسك، وكان يف تلك الربية خنلة اي

ه وآله هنالك النيب صلى هللا عليه وآله إليها فأورقت وأرطبت وأمثرت وأرسلت مثارها من ثالثة أجناس: أخضر، وأمحر، واصفر، وقعد النيب صلى هللا علي
ال: اي إخويت اريد أن أمر هبذه الروضة، وكان وراء الروضة تل كؤود ، وعليه أنواع النبااتت، يكلم إخوته ورأى النيب صلى هللا عليه وآله روضة خضراء، فق

ن أنظر إليه، فقال فقال: اي إخويت ما ذلك التل ؟ فقالوا له: اي حممد وراء ذلك التل الرباري واملفاوز، فقال النيب صلى هللا عليه وآله إين قد اشتهيت أ
فقال هلم النيب صلى هللا عليه وآله: بل اشتغلوا أنتم أبعمالكم، وأان أمضي وحدي و أرجع إليكم سريعا " إن شاء هللا القوم: حنن منضي معك إليه، 

ونظر إىل تلك  تعاىل، فقالوا مجيعا ": مر  اي حممد فإن قلوبنا متفكرة بسببك. قال الواقدي: مث إن النيب صلى هللا عليه وآله مر يف تلك الروضة وحده
 اهلواء، واملفاوز، وهو يعترب ويتعجب من الروضة حىت بلغ التل، ونظر إىل جبل شاهق يف اهلواء كاحلائط وال يتهيأ له صعوده العتداله وارتفاعه يفالرباري 

صلى هللا عليه وآله أن فقال النيب صلى هللا عليه وآله يف نفسه: إين اريد أن أصعد هذا التل فأنظر إىل ما ورائه من العجائب. قال الواقدي: فأراد النيب 
أطع حممدا " يصعد اجلبل فلم يتهيأ له ذلك الستوائه يف اهلواء فصاح إستحيائيل يف اجلبل صيحة أرعشته فاهتز اهتزازا "، وقال له: أيها اجلبل وحيك 

م اجللد يف النار، فصعد النيب صلى هللا عليه صلى هللا عليه وآله خري املرسلني، فإنه يريد أن يصعد عليك، ففرح اجلبل وتراكم بعضه إىل بعض كما يرتاك
هذا اجلبل حيات كثرية من ألوان شىت، وعقارب كالبغال، فلما هم النيب صلى هللا عليه وآله ابلنزول إىل حتت اجلبل صاح امللك  وآله أعاله، وكانت حتت

حتت صخوركم ال يراكم سيد االولني واالخرين، فسارع احليات استحيائيل صيحة عظيمة، وقال: أيتها احليات والعقارب غيبوا أنفسكم يف جحوركم  و 
د أحلى والعقارب إىل ما أمرهم استحيائيل، وغيبوا أنفسهم يف كل جحر وحتت كل حجر، ونزل النيب صلى هللا عليه وآله من اجلبل فرأى عني ماء ابر 

ل جربئيل عليه السالم يف ذلك املوضع وميكائيل وإسرافيل ودردائيل، فقال من العسل وألني من الزبد، فقعد النيب صلى هللا عليه وآله عند العني، فنز 
أيها  جربئيل: السالم عليك اي حممد، السالم عليك اي أمحد، السالم عليك اي حامد، السالم عليك اي حممود، السالم عليك ايطه: السالم عليك اي

ب ، السالم عليك اي سيد اي سيد، السالم عليك اي فارقليط، السالم عليك اي طس، املدثر، السالم عليك اي أيها املليح، السالم عليك اي طاب طا
س القيامة، السالم عليك اي طسم، السالم عليك اي مشس الدنيا، السالم عليك اي قمر االخرة، السالم عليك اي نور الدنيا واالخرة، السالم عليك اي مش

هرة املالئكة، السالم عليك اي شفيع املذنبني ، السالم عليك اي صاحب التاج واهلراوة السالم عليك اي السالم عليك اي خامت النبيني، السالم عليك اي ز 
صاحب القرآن والناقة، السالم عليك اي صاحب احلج والزايرة، السالم عليك اي صاحب الركن واملقام، السالم عليك اي صاحب السيف القاطع، 

سالم عليك اي صاحب السهم النافذ، السالم عليك اي صاحب املساعي، السالم عليك اي أاب القاسم، السالم عليك اي صاحب الرمح الطاعن، ال
م عليك السالم عليك اي مفتاح اجلنة، السالم عليك اي مصباح الدين، السالم عليك اي صاحب احلوض املورود، السالم عليك اي قائد املسلمني، السال

اي قائد املرسلني، السالم عليك اي مظهر االسالم، السالم عليك اي اي صاحب قول ال إله إال هللا، حممد رسول اي مبطل عبادة االواثن، السالم عليك 
 فقال هلم: منهللا، طوىب ملن آمن بك، والويل ملن كفر بك، ورد عليك حرفا " مما أتيت به من عند ربك، والنيب صلى هللا عليه وآله يرد عليه السالم، 

عباد هللا، وقعدوا حوله، قال: فنظر النيب صلى هللا عليه وآله إىل جربائيل عليه السالم قال: ما امسك ؟ قال: عبد هللا، ونظر إىل  أنتم ؟ قالوا: حنن
؟  ما امسك إسرافيل وقال له: ما امسك ؟ قال: امسي عبد هللا، ونظر إىل ميكائيل وقال له: ما امسك ؟ قال: عبد اجلبار، ونظر إىل دردائيل وقال له:

خضر ويف قال: عبد الرمحن، فقال النيب صلى هللا عليه وآله كلنا عباد هللا، وكان مع جربئيل طست من ايقوت أمحر، ومع ميكائيل إبريق من ايقوت أ
مث قال: اي  االبريق ماء من اجلنة، فتقدم جربئيل عليه السالم ووضع فمه على فم حممد صلى هللا عليه وآله إىل أن ذهبت ثالث ساعات من النهار،
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ر وجهه سبعة حممد اعلم وافهم ما بينته لك، قال: نعم إن شاء هللا تعاىل، وقد مال جوفه علما " وفهما " وحكما " وبرهاان "، وزاد هللا تعاىل يف نو 
ختف اي حممد، فقال له النيب صلى  وسبعني ضعفا "، فلم يتهيأ الحد أن ميال بصره من رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فقال له جربائيل عليه السالم: ال

ف ريب هللا عليه وآله: ومثلي من خياف ؟ وعزة ريب وجالله وجوده وكرمه وارتفاعه يف علو مكانه لو علمت شيئا "  دون جالل عظمته لقلت: مل أعر 
، مث إن جربائيل عليه السالم ألقى رسول هللا قط، قال: ونزل جربائيل  إىل ميكائيل وقال: حق لربنا أن يتخذ مثل هذا حبيبا "، وجيعله سيد ولد آدم

عليك، فأخرج  صلى هللا عليه وآله على قفاه ورفع أثوابه، فقال له النيب صلى هللا عليه وآله: ما تريد تصنع اي أخي جربائيل ؟ فقال جربائيل: ال أبس
ق املقلبة وأظهر نكتة سوداء فأخذها جربائيل عليه السالم جناحه ، وشق بطن النيب صلى هللا عليه وآله وأدخل جناحه يف بطنه، وخرق قلبه، وش

 -بزغبك  فغسلها، وميكائيل يصب املاء عليه، فنادى مناد من السماء يقول: اي جربائيل ال تقشر قلب حممد صلى هللا عليه وآله فتوجعه، ولكن اغسله
د صلى هللا عليه وآله مث، رد املقلبة إىل القلب، والقلب إىل الصدر، فأخذ جربئيل زغبة وغسل هبا قلب حمم -والزغب، هو الريش الذي حتت اجلناح 

اي رسول هللا ؟ فقال عبد هللا بن العباس: ذات يوم والنيب صلى هللا عليه وآله قد بلغ مبلغ الرجال: سألت النيب صلى هللا عليه وآله أبي شئ غسل قلبك 
أكون يف صلب آدم عليه  فإين مل أكن كافرا " قط، الين كنت مؤمنا " ابهلل من قبل أنومن أي شئ ؟ قال: غسل من الشك واليقني  ال من الكفر، 

حملمد  السالم  فقال له عمر بن اخلطاب: مىت نبئت اي رسول هللا ؟ قال: اي أاب حفص نبئت وآدم بني الروح واجلسد. قال الواقدي: فقال إسرافيل 
صلى هللا عليه وآله: أان حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف ويل اسم غري هذا،  صلى هللا عليه وآله: ما امسك ايفىت ؟ فقال النيب

لى هللا عليه قال إسرافيل: صدقت اي حممد، ولكين امرت أبمر فأفعل، قال النيب صلى هللا عليه وآله: افعل ما امرت به، فقام إسرافيل إىل رسول هللا ص
ه على قفاه وأخرج خامتا " كان معه وعليه سطران: االول ال إله إال هللا، والثاين حممد رسول هللا، وذلك خامت النبوة، فوضع وآله وحل أزار قميصه، وألقا

 ما كل عريب كاتباخلامت بني كتفي النيب صلى هللا عليه وآله، فصار اخلامت بني كتفيه كاهلالل الطالع جبسمه، واستبان السطران بني كتفيه كالشامة يقرئه
املنام كأن شجرة مث دان دردائيل وقال: اي حممد تنام الساعة، فقال له: نعم، فوضع النيب صلى هللا عليه وآله رأسه يف حجر دردائيل وغفا  غفوة فرأى يف 

ند ساق انبتة فوق رأسه، وعلى الشجرة أغصان غالظ مستوايت كلها، وعلى كل غصن من أغصاهنا غصن وغصنان وثالثة وأربعة أغصان، ورأى ع
اي حممد !  الشجرة من احلشيش ما ال يتهيأ وصفه، وكانت الشجرة عظيمة غليظة الساق ذاهبة يف اهلواء، اثبتة االصل، ابسقة الفرع ، فنادى مناداي ":

الذي حتتها حمبوك النيب صلى هللا عليه وآله: ال اي أخي، قال: اعلم أن هذه الشجرة أنت، واالغصان أهل بيتك، و  أتدري ما هذه الشجرة ؟ فقال
ض، فأخذ النيب صلى ومواليك، فأبشر اي حممد ابلنبوة االثرية ، والرائسة اخلطرية، مث إن دردائيل أخرج ميزاان " عظيما " كل كفة منه ما بني السماء واالر 

إىل ألف رجل من خواص امته فوضعهم يف  هللا عليه وآله ووضعه يف كفه، ووضع مأة من أصحابه يف كفه فرجح هبم النيب صلى هللا عليه وآله، مث عمد
يه وآله، مث عمد الكفة الثانية فرجح هبم النيب صلى هللا عليه وآله، مث عمد إىل أربعة آالف رجل من امته فوضعهم يف الكفة فرجح هبم النيب صلى هللا عل

ة كلهم أمجعني مث اجلبال والبحار مث الرمال مث االشجار مث االمطار مث إىل نصف امته فرجح هبم النيب، مث عمد إىل امته كلهم االنبياء واملرسلني مث املالئك
حممد صلى هللا عليه مجيع ما خلق هللا تعاىل فوزن هبم النيب صلى هللا عليه وآله فلم يعدلوه، ورجح النيب صلى هللا عليه وآله هبم، فلهذا قال: خري اخللق 

ني النوم واليقظة، فقال دردائيل: اي حممد طوىب لك، مث طوىب لك والمتك، وحسن مآب، والويل كل وآله، النه رجح ابخللق أمجعني، وهذا كله يراه ب
تلك املفاوز الويل ملن كفر بك ورد عليك حرفا " مما أتيت به من عند ربك، مث عرج املالئكة إىل السماء. قال الواقدي: فلما طال مكث النيب طلبه يف 

جعوا إىل حليمة فأعلموها بقصته، فقامت ذاهلة العقل، تصيح يف حي بين سعد، فوقعت الصيحة يف حي بين سعد إخوته أوالد حليمة، فلم جيدوه فر 
لشوك أن حممدا " قد افتقد، فقامت حليمة ومزقت أثواهبا، وخدشت وجهها، وكشفت شعرها وهي تعدو يف الرباري واملفاوز والقفار حافية القدم، وا

هما، وهي تنادي: واولداه، واقرة عيناه، وامثرة فؤاداه، ومعها نساء بين سعد يبكني معها، مكشفات الشعور، خمدشات يدخل يف رجليها، والدم يسيل من
تسقط مرة، وتقوم اخرى، وما بقي يف احلي شيخ وال شاب وال حر وال عبد إال يعدوا يف الربية يف طلب حممد صلى هللا عليه وآله وهم  الوجوه، وحليمة

حمرتق، وركب عبد هللا بن احلارث وركب معه آل بين سعد، وحلف إن ال وجدت حممدا " صلى هللا عليه وآله الساعة وضعت  يبكون كلهم بقلب
ة سيفي يف آل بين سعد وغطفان، وأقتلهم عن آخرهم، وأطلب بدم حممد صلى هللا عليه وآله، وذهبت حليمة على حالتها مع نساء بين سعد حنو مك

لب قاعدا " عند أستار الكعبة مع روسآء قريش وبين هاشم، فلما نظر إىل حليمة على تلك احلالة ارتعدت فرائصه وصاح ودخلها، وكان عبد املط
لمة ال وقال: ما اخلرب ؟ فقالت حليمة: اعلم أن حممدا " قد فقدانه منذ أمس، وقد تفرق آل سعد يف طلبه، قال: فغشي عليه ساعة، مث أفاق وقال ك

ل وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، مث قال: اي غالم هات فرسي وسيفي وجوشين، فقام عبد املطلب وصعد إىل أعلى الكعبة واندى: خيذل قائلها: ال حو 
قالوا له: ما اي آل غالب، اي آل عدانن، اي آل فهر، اي آل نزار، اي آل كنانة، اي آل مضر، اي آل مالك، فاجتمع عليه بطون العرب ورؤوساء بين هاشم و 

لب عشرة خلرب اي سيدان ؟ فقال هلم عبد املطلب: إن حممدا " صلى هللا عليه وآله ال يرى منذ أمس فاركبوا وتسلحوا، فركب ذلك اليوم مع عبد املطا
مع آالف رجل، فبكى اخللق كلهم رمحة لعبد املطلب، وقامت الصيحة والبكاء يف كل جانب حىت املخدرات خرجن من الستور مرافقة لعبد املطلب 
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ر عبد هللا القوم إىل حي بين سعد، وسائر االطراف، واجنذب عبد املطلب حنو حي عبد هللا بن احلارث وأصحابه ابكني العيون، ممزقني الثياب، فلما نظ
عد وغطفان وضعت سيفي يف حي بين س "إىل عبد املطلب رفع صوته ابلبكاء وقال: اي أاب احلارث والالت والعزى وااثف وانئلة إن مل أجد حممدا

أدع وأقتلهم عن آخرهم، قال: فرق قلب عبد املطلب على حي آل سعد وقال: ارجعوا أنتم إىل حيكم إن مل أجد حممدا " الساعة رجعت إىل مكة وال 
واقدي: وأقبل من اليمن فيها يهوداي " وال يهودية، وال أحدا " ممن أهتمه مبحمد، فأمدهم حتت سيفي مد " طلبا " لدم حممد صلى هللا عليه وآله. قال ال

دي، فقال ورقة أبو مسعود الثقفي وورقة بن نوفل وعقيل بن أيب وقاص وجازوا على الطريق الذي فيه حممد صلى هللا عليه وآله، وإذا بشجرة انبتة يف الوا
بنا حىت ننظر ما هي، قال: فذهبوا  اليب مسعود: إين سلكت هذا الطريق ثالثني مرة، وما رأيت قط هاهنا هذه الشجرة، قال عقيل: صدقت، فمروا

: ما هو إال جين ! مجيعا " وتركوا الطريق االول، فلما قربوا من الشجرة رأوا حتت الشجرة غالما " أمرد ما رأى الراؤون مثله، كأنه قمر، فقال عقيل وورقة
كالمهم، فاستوى قاعدا " فرأى القوم وراءه، فقال أبو مسعود: فقال أبو مسعود: ما هو إال من املالئكة وهم يقولون والنيب صلى هللا عليه وآله يسمع  

املطلب بن من أنت اي غالم ؟ أجين أنت أم إنسي ؟ فقال النيب صلى هللا عليه وآله: بل أان إنسي، فقال: ما امسك ؟ قال: حممد بن عبد هللا بن عبد 
، قال: كيف وقعت هاهنا ؟ فقص عليهم القصة من أوهلا إىل آخرها، فنزل هاشم بن عبدمناف، فقال أبو مسعود: أنت انفلة عبد املطلب ؟ قال: نعم

ا " حىت أبو مسعود عن ظهر انقته وقال له: أتريد أن أمر بك إىل جدك ؟ فقال النيب صلى هللا عليه وآله: نعم، فأخذه على قربوس سرجه ومروا مجيع
يف الربية فرأى جده عبد املطلب وأصحابه ال يرونه، فقالوا: اي حممد إان ال نراه، وذلك أن  بلغوا قريبا " من حي بين سعد، فنظر النيب صلى هللا عليه وآله

مد صلى هللا نظرته نظرة االنبياء عليهم السالم، فقال هلم: مروا حىت أراكم، فمروا وإذا عبد املطلب مقبل هو وأصحابه، فلما نظر عبد املطلب إىل حم
هللا صلى هللا عليه وآله إىل سرجه، وقال له: أين كنت اي ولدي ؟ وقد كنت عزمت أن أقتل أهل مكة مجيعا "، رسول  عليه وآله وثب عن فرسه، وأخذ

دفع إىل فقص النيب صلى هللا عليه وآله القصة على جده من أوهلا إىل آخرها، ففرح عبد املطلب فرحا " شديدا "، وخرج من خيله ورجله ودخل مكة، و 
إىل ورقة بن نوفل وعقيل ستني انقة، قال: وذهبت حليمة إىل عبد املطلب وقالت له: ادفع إيل حممدا " صلى هللا عليه وآله، أيب مسعود مخسني انقة، و 

ألف مثقال فقال عبد املطلب: اي حليمة إين أحببت أن تكوين معنا مبكة وإال ما كنت ابلذي اسلمه إليك مرة اخرى، فوهب لعبد هللا بن احلارث أبيها 
، و عشرة آالف درهم بيض، ووهب لبكر بن سعد مجلة بغري وزن، ووهب الخوان النيب صلى هللا عليه وآله أوالد حليمة ومها ضمرة وقرة ذهب أمحر

جلهام بيان: اعتقل رحمه أي جعله بني ركابه وساقه. والعيمة: شهوة اللنب. والثج: السيالن. وا.أخواه من الرضاعة مأيت انقة، وأذن هلم ابلرجوع إىل حيهم 
ي. والتزويق: ابلفتح: السحاب ال ماء فيه. واحلواري ابلضم وتشديد الواو والرآء املفتوحة: ما حور من الطعام أي بيض. والوحي: االشارة والكالم اخلف

واالثرية: املكرمة املختارة. اقول: التزيني والتحسني والنقش. والثاغية: الشاة. والراغية: البعري، ولعل املقبلة ما يف جوف القلب ومل أجده يف كتب اللغة. 
 مؤلفات أصحابنا. هذا اخلرب وإن مل نعتمد عليه كثريا " لكونه من طرق املخالفني إمنا أوردته ملا فيه من الغرائب اليت ال أتىب عنها العقول، ولذكره يف

(P.s. – This is not a Hadeeth)210 

والعزى بعد رجوعه من الشام يف املرة االوىل حىت وقع بينه وبني  أبو طالب من إتيان الالتد: عن آمنة بنت أىب سعيد السهمي قالت: امتنع  - 14
بذكرمها، ويكره أن قريش كالم كثري، فقال هلم أبو طالب: إنه ال ميكنين أن افارق هذا الغالم وال خمالفته، وإنه أيىب أن يصري إليهما، وال يقدر أن يسمع 

أدبه حىت يفعل ويعتاد عبادهتما، فقال أبو طالب: هيهات ما أظنكم جتدونه وال ترونه يفعل هذا أبدا "، قالوا: ومل ذاك ؟ آتيهما أان، قالوا: فال تدعه و 
ي حتكيه عن قال: الين مسعت ابلشام مجيع الرهبان يقولون: هالك االصنام على يد هذا الغالم، قالوا: فهل رأيت اي أاب طالب منه شيئا " غري هذا الذ

رها ؟ فإنه غري كائن أبدا " أو هنلك مجيعا "، قال: نعم، نزلنا حتت شجرة ايبسة فاخضرت وأمثرت، فلما ارحتلنا وسران نثرت على رأسه مجيع مثالرهبان 
م و ونطقت، فما رأيت شجرة قط تنطق قبلها وهي تقول اي أطيب الناس فرعا "، وأزكاهم عودا "، امسح بيديك املباركتني على البقي خضراء إىل ي

رض له فيها القيامة، قال: فمسح يده عليها فازدادت الضعف نورا " وخضرة، فلما رجعنا لالنصراف ومرران عليها ونزلنا حتتها فإذا كل طري على ظهر اال
رأسه، قال: عش  وفرخ، وهلا بعدد كل صنف من الطري أغصان كأعظم االشجار على ظهور االرضني، قال: فما بقي طري إال استقبله ميد جناحه على 

، فسمعت صوات " من فوقها وهي تقول: بربكتك اي سيد النبيني واملرسلني قد صارت هذه الشجرة لنا مأوى، فهذا ما رأيت، فضحكت قريش يف وجهه
 وهم يقولون: أترى يطمع أبو طالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا الزمان.

(P.s. – This is not a Hadeeth)211 

                                                           
210 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 13 
211 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 14 
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مد الباقر عليه السالم قال: ملا أتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله اثنان وعشرون شهرا " من يوم والدته رمدت عيناه، د: عن أيب جعفر حم - 15
 فقال عبد املطلب اليب طالب: اذهب اببن أخيك إىل عراف اجلحفة وكان هبا راهب طبيب يف صومعته،

From Abu Ja’far Muhammad Al-Baqirasws having said: ‘When Rasool-Allahsaww was twenty-
two months old, hissaww eyes had conjunctivitis, so Abdul Muttalibasws said to Abu Talibasws: 
‘Go with the sonsaww of youras brotheras to the plains of Al Juhfa’. And there was at it a 
physician, a monk in his monastery. 

ر فحمله غالم له يف سفط هندي حىت أتى به الراهب فوضعه حتت الصومعة، مث انداه أبو طالب: اي راهب، فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إىل نو 
 ساطع، ومسع حفيف أجنحة املالئكة، فقال له: من أنت ؟ قال: أبو طالب بن عبد املطلب، جئتك اببن أخي لتداوي عينه،

So, heas carried the boysaww in an Indian basket and came to the monk. Heas placed himsaww 
beneath the monastery, then Abu Talibasws called him: ‘O Monk?’ He came out overlooking 
upon himas and he looked around the monastery to the shining light, and heard the swishing 
of the wings of the Angels. He said to himas, ‘Who are youas?’ Heas said: ‘Abu Talibasws Bin 
Abdul Muttalibasws. Ias have come to you with the sonsaww of myas brotheras to cure hissaww 
eyes’.  

يف وجهه قد أذعر الراهب، فقال له:  اكشف عنه، فكشف عنه، فإذا هو بنور ساطعفقال: وأين هو ؟ قال: يف السفط قد غطيته من الشمس، قال: 
 غطه فغطاه،

He said, ‘And where is hesaww?’ Heas said:’ In the basket. Ias have covered himsaww from the 
sun’. He said, ‘Uncover from himsaww’. So, heas uncovered from himsaww’. And there he was 
with Noor shining in his face which alarmed the monk. He said to himas, ‘Cover himsaww’. So, 
heas covered himsaww’.  

لسان لى مث أدخل الراهب رأسه يف صومعته فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأنك رسول هللا حقا " حقا، وأنك الذي بشر به يف التوراة واالجنيل ع
 موسى وعيسى عليهما السالم، فأشهد أن ال إله إال هللا، وأنك رسوله،

Then the mon entered his head into his monastery and he said, ‘I testify that there is no god 
except Allahazwj and yousaww are a Rasoolsaww of Allahazwj truly, and yousaww are the one who 
was given as glad tidings in the Torah and the Evangel, upon the tongues of Musaas and Isaas, 
and I testify that there is no god except Allahazwj and yousaww are Hisazwj Rasoolsaww’.  

لك اي راهب لقد مسعت منك قوال " عظيما "، فقال: اي بين شأن ابن مث أخرج رأسه و قال: اي بين انطلق به فليس عليه أبس، فقال له أبو طالب: وي
 أخيك أعظم مما مسعت مين، وأنت معينه على ذلك ومانعه ممن يريد قتله من قريش،

Then he brought his head out and said, ‘O my sonas, come with himsaww for there is no 
problem with himsaww’. Abu Talibasws said to him: ‘Woe be unto you, O monk! Ias have heard 
a mighty word from you’. He said, ‘O my sonas! The occupation of the sonsaww of youras 
brotheras is magnificent from what youas heard from me, and youas will be assisting himsaww 
upon that, and defending himsaww from the ones who want to kill himsaww from the Quraysh’.  

 قال: فأتى أبو طالب عبد املطلب فأخربه بذلك، فقال له عبد املطلب: اسكت اي بين ال يسمع هذا الكالم منك أحد، فوهللا ما ميوت حممد حىت
 يسود العرب والعجم.
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Heasws said: ‘Abu Talibasws came to Abdul Muttalibasws and informed himas of that. Abdul 
Muttalibasws said to himas: ‘Keep it quiet O myas sonas! No one should hear this speech from 
youas, for by Allahazwj, Muhammadsaww will not die until hesaww prevails over the Arabs and 
the non-Arabs’’.212 

 د: حدث بكر بن عبد هللا االشجعي، عن آابئه قالوا: خرج سنة خرج رسول هللا صلى هللا عليه وآله إىل الشام عبد مناف بن كنانة ونوفل بن - 16
: من أي قريش ؟ مامعاوية بن عروة جتارا " إىل الشام، فلقامها أبواملويهب الراهب فقال هلما: من أنتما ؟ قاال: حنن جتار من أهل احلرم من قريش، قال هل

 فأخرباه،

Bakr Bin Abdullah Al Ashjaie, from his forefathers who said,  

‘In the year Rasool-Allahsaww went out to Syria, Abd Manaf Bin Kanan, and Nowfal Bin 
Muawiya Bin Urwa went out as traders to Syria and Abu Al Muweyhib the monk met them 
and said to them both, ‘Who are you?’ They said, ‘We are trader from the people of the 
Sanctuary (Hurrum) from Quraysh’. He said to them, ‘From which Quraysh?’ They informed 
him.  

فقال أبواملويهب: إايه وهللا أردت، فقاال: وهللا ما يف قريش  فقال هلما: هل قدم معكما من قريش غريكما ؟ قاال: نعم شاب من بين هاشم امسه حممد،
 أمخل ذكرا " منه، إمنا يسمونه يتيم قريش، وهو أجري المرأة منا يقال هلا: خدجية، فما حاجتك إليه؟

He said to them, ‘Has anyone else from Quraysh proceeded along with you two?’ They said, 
‘A youth from the Clan of Hashimasws, hissaww name is ‘Muhammad’’. Abu Al Muweyhib said, 
‘By Allahazwj! It is himsaww I want’. They said, ‘By Allahazwj! There is none among Quraysh of 
more of a more beautiful mention than himsaww. But rather hesaww is named as ‘Orphan of 
Quraysh’, and hesaww is an employee of a woman from us called Khadeejaasws. So, what is 
your need to himsaww?’  

 صلى هللا عليه فأخذ حيرك رأسه ويقول: هو هو، فقال هلما: تدالين عليه، فقاال: تركناه يف سوق بصرى، فبينما هم يف الكالم إذ طلع عليهم رسول هللا
عليه وآله وآله فقال: هو هذا، فخال به ساعة يناجيه ويكلمه، مث أخذ يقبل بني عينيه، و أخرج شيئا " من كمه ال ندري ما هو ورسول هللا صلى هللا 

 أيىب أن يقبله،

He grabbed his moving head and said, ‘Himsaww! Himsaww’. He said to them, ‘Point me to 
himsaww’. They said, ‘We left himsaww in the market of Basra’. While they were in the speech 
when Rasool-Allahsaww emerged, so he said, ‘Hesaww is this one!’ They left him alone for a 
while whispering to himsaww and speaking to himsaww. Then he went on to kiss between 
hissaww eyes and brought out something from his sleeve, we do not know what it was, and 
Rasool-Allahsaww refused to accept it. 

 ذا رأيتم ذلك فاتبعوه،فلما فارقه قال لنا: تسمعان مين، هذا وهللا نيب هذا الزمان، سيخرج إىل قريب يدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال هللا، فإ

When he separated to himsaww, he said to us, ‘Will you two listen from me? By Allahazwj! This 
is a Prophetsaww of this time period. Very soon hesaww will be coming out inviting the people 
to the testimony that there is no god except Allahazwj, so when you see that, then follow 
himsaww’.  

                                                           
212 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 15 
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، وإمنا لنجد مث قال: هل ولد لعمه أيب طالب ولد يقال له: علي ؟ فقلنا: ال، قال: إما أن يكون قد ولد أو يولد يف سنته، وهو أول من يؤمن به، نعرفه
 رابنيها وذو قرينها، يعطي السيف حقه،صفته عندان يف الوصية كما جند صفة حممد ابلنبوة، وإنه سيد العرب و 

Then he said, ‘Is there a son for hissaww uncle Abu Talibasws called ‘Ali’?’ We said, ‘No’. He 
said, ‘Either heasws already happens to be born or heasws will be born during hissaww year, and 
heasws will be the first one to believe in himsaww. We do recognise himasws, and rather we find 
hisasws description with us regarding successor-ship, just as we find the description of 
Muhammadsaww with the Prophet-hood, and heasws is the Chief of the Arabs and its lords and 
with its reins. Heasws will give the sword its right.  

القيامة بعد االنبياء ذكرا "، وتسميه املالئكة البطل االزهر املفلح، ال يتوجه إىل وجه إال أفلح وظفر،  امسه يف املال االعلى علي، هو أعلى اخلالئق يوم
 شمس الطالعة.وهللا هلو أعرف بني أصحابه يف السماوات من ال

Hisasws name among the High Assembly is ‘Ali’. Heasws will be of the loftiest of the people on 
the Day of Qiyamah of being mentioned, and the Angels have named himasws as the shining 
successful hero. One will not diver to hisasws face except he would be successful and win. By 
Allahazwj! Heasws is more well-known between hisasws companions in the skies than the 
emerging sun’.  

ضممته إيل فلم وحدث العباس، عن أيب طالب قال أبو طالب: اي عباس أال اخربك عن حممد صلى هللا عليه وآله مبا رأيت منه ؟ قلت: بلى، قال: إين 
 افارقه يف ليل وال هنار، وكنت أنومه يف فراشي، وآمره أن خيلع ثيابه وينام معي، فرأيت يف وجهه الكراهة، وكره أن خيالفين،

And Al Abbas narrated from Abu Talibasws. Abu Talibasws said: ‘O Abbas! Shall Ias inform you 
about Muhammadsaww with what Ias have seen from himsaww?’ I said, ‘Yes’. Heas said, ‘Ias kept 
himsaww near meas and did not separate from himsaww, neither during a night nor a day, and 
Ias was sleeping himsaww in myas bed, and Ias instructed himsaww to take off hissaww clothes and 
sleep with meas. Then, Ias saw abhorrence in hissaww face, and hesaww disliked to oppose meas.  

 فقال: اي عماه اصرف وجهك عين حىت أخلع ثيايب وأدخل فراشي، قلت له: ومل ذلك ؟ قال: ال ينبغي الحد من الناس أن ينظر إىل جسدي،

Hesaww said: ‘O uncleas! Turn youras face away until Isaww take off mysaww close and enter into 
mysaww bed’. Ias said to himsaww: ‘And why is that so?’ Hesaww said: ‘It is not befitting for 
anyone from the people that he looks at mysaww body’.  

شه، فلما دخلت أان الفراش إذا بيين وبينه ثوب ألني ثوب مسسته قط، مث مشمته فإذا كأنه قال: فتعجبت من ذلك، و صرفت بصري عنه حىت دخل فرا
قد غمس يف املسك، فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده، فكان هذا دأيب ودأبه، فجهدت وتعمدت أن أنظر إىل جسده، فو هللا ما رأيت 

 له جسدا "،

Heas said, ‘Ias was astounded from that and turned my sight away from himsaww until hesaww 
entered into hissaww bed. When Ias entered into the bed, there was between meas and 
himsaww there was a soft cloth, Ias did not touch himsaww at all. Then Ias smelt himsaww and it 
was as if hesaww was immersed in musk. When it was morning, Ias removed the cloth but 
could not find himsaww. It was as if it was myas heart and hissaww heart. Ias struggled and 
deliberated to look at hissaww body, but by Allahazwj, Ias did not see a body for himsaww.  
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أنه قال: فتعجبت من ذلك، و صرفت بصري عنه حىت دخل فراشه، فلما دخلت أان الفراش إذا بيين وبينه ثوب ألني ثوب مسسته قط، مث مشمته فإذا ك
، فو هللا ما رأيت قد غمس يف املسك، فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده، فكان هذا دأيب ودأبه، فجهدت وتعمدت أن أنظر إىل جسده

 له جسدا "،

And Ias used to frequently hear speech when something from the night had passed, which 
made me wonder, and sometimes Ias would come to himsaww suddenly and saw Noor 
extending from hissaww head which had reached the sky. So, this is what Ias, O Abbas!’ 

 قال ليث بن أيب نعيم: حدثين أيب، عن جدي، عن أيب طالب قال: كنا ال نسمي على الطعام وال على الشراب، وال ندري ما هو حىت ضممت حممدا
 ثريا "، فتعجبنا منه،" صلى هللا عليه وآله إيل، فأول ما مسعته يقول: بسم هللا االحد، مث أيكل، فإذا فرغ من طعامه قال: احلمد هلل ك

Lays Bin Abu Naeem said, ‘My father narrated to me from my grandfather, from Abu 
Talibasws having said: ‘We did not used to name (Allahazwj) upon the food nor upon the drink, 
nor did we know what it is until Ias combined Muhammadsaww to meas, so the first of what Ias 
heard himsaww saying; ‘In the Name of Allahazwj the One’, then hesaww ate. When hesaww was 
free from hissaww food, hesaww said: ‘The Praise is for Allahazwj, a lot’. We were surprised from 
himsaww’. 

حممد قط، وكان ال يفارقين الليل والنهار، وكان ينام معي يف فراشي فأفقده من فراشه، فإذا قمت الطلبه ابدرين من فراشه  وكان يقول: ما رأيت جسد
 فيقول: ها أان اي عم ارجع إىل مكانك،

And heas said: ‘Ias did not see the body of Muhammadsaww at all, and hesaww did not separate 
from meas night and day, and hesaww used to sleep with meas in myas bed. Ias missed himsaww 
from myas bed, and when Ias got up to seek himsaww, heas was in hissaww bed and said: ‘Isaww 
am here O Uncleas! Return to youras place’.  

وبصبص حوله. مث ربض بني يديه، مث انصرف عنه، ولقد دخل ليال البيت فأضاء ما حوله، ومل أرمنه جنوا قط، وال ولقد رأيت ذئبا " يوما قد جائه ومشه 
 رأيته يضحك يف غري موضع الضحك، وال وقف مع صبيان يف لعب وال التفت إليهم، وكانت الوحدة أحب إليه والتواضع،

And Ias saw a wolf one day which had come to himas, and smelt himsaww and swished its tail 
around himsaww. Then it crouched in front of himsaww, then left from himsaww. And Ias had 
entered the house at night and there was illumination around it, and Ias did not see a fart 
from himsaww at all, nor did Ias see himsaww laughing in other than a place of the laughter, nor 
did hesaww pause with the children regarding the playing nor did hesaww turn towards them, 
and being alone used to be most beloved to himas and the humbleness.  

ميسح على رأسه ويدعو له مث يغيب، ولقد رأيت رؤاي " يف أمره ما رأيتها قط، رأيته وكأن  ن الناس وجها " جيئ حىتولقد كنت أرى أحياان " رجال أحس
 الدنيا قد سيقت إليه، ومجيع الناس يذكرونه، ورأيته وقد رفع فوق الناس كلهم، وهو يدخل يف السماء،

And Ias have seen sometimes a man, most handsome of the people of face, come until he 
wiped upon hissaww head and supplicate for himsaww, then disappear; and Ias have seen a 
dream regarding hissaww matter Ias have not seen (like it) at all. Ias saw himsaww and it is as if 
the world had stooped to himsaww, and the entirety of the people were mentioning himsaww 
and Isaww saw himsaww to have raised above the people, all of them, and hesaww was entering 
into the sky.  
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هنيتك أن تفارقين ؟ فقال الرجل: إذا ولقد غاب عين يوما " فذهبت يف طلبه، فإذا أان به جيئ ومعه رجل مل أر مثله قط، فقلت له: اي بين أليس قد 
 فارقك كنت أان معه أحفظه، فلم أر منه يف كل يوم إال ما احب حىت شب، وخرج يدعو إىل الدين.

And hesaww was absent from meas one day, so Ias went to seek himsaww, and there hesaww was 
coming over and with himsaww was a man Ias had not seen the like of him at all’. Ias said to 
himsaww, ‘O myas sonsaww! Haven’t Ias forbidden yousaww from separating from meas?’ The man 
said, ‘Whenever hesaww separates from youas, I would be with himsaww, protecting himsaww’. 
Thus, Ias did not see from himsaww during every day except what Ias loved until hesaww was a 
youth, and went out inviting to the Religion’’.213 

 سر: من جامع البزنطي عن زرارة قال: مسعت أاب جعفر وأاب عبد هللا عليهما السالم يقوالن: حج رسول هللا صلى هللا عليه وآله عشرين حجة - 17
قبل النبوة، وقد كان صلى قبل ذلك وهو ابن أربع سنني، وهو مع أيب طالب يف  -الوهم من الراوي  -"، منها عشرة حجج، أو قال: سبعة  مستسرا 

 أرض بصرى، وهو موضع كانت قريش تتجر إليه من مكة.

(The book)’Jamie’ of Al Bazanty, from Zurara who said,  

‘I heard Abu Ja’farasws and Abu Abdullahasws both saying: ‘Rasool-Allahsaww performed twenty 
Hajj secretly. From these ten (or said, ‘Seven’ – the uncertainty is from the reporter), were 
before the Prophet-hood, and hesaww used to pray Salat before that while hesaww was a boy 
of four years; and hesaww was with Abu Talibasws in the land of Basra, and it is a place which 
the Quraysh used to trade to from Makkah’’.214 

هنج: يف وصف الرسول صلى هللا عليه وآله: ولقد قرن هللا به من لدن كان فطيما " أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق املكارم وحماسن  - 18
 ، أخالق العامل ليله وهناره، ولقد كنت معه أتبعه اتباع الفصيل أثر امه، يرفع يل يف كل يوم علما " من أخالقه ، و أيمرين ابالقتداء به

Nahj (Al-Balagah), in the description of Rasool-Allahsaww – ‘From the time of his weaning, 
Allah had put a mighty angel with him to take him along the path of high character and good 
behaviour through day and night, while I used to follow him like a young camel following in 
the footprints of its mother. Every day he would show me in the form of a banner some of 
his high traits and commanded me to follow it.  

 وخدجية وأان اثلثهما، أرى نور الوحي و ولقد كان جياور يف كل سنة حبراء فأراه وال يراه غريي، ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف االسالم غري رسول هللا
 الرسالة، وأشم ريح النبوة. 

Every year he used to go in seclusion to the hill of Hira', where I saw him but no one else 
saw him. In those days Islam did not exist in any house except that of the Prophet of Allah - 
peace and blessing of Allah be upon him and his descendants - and Khadijah, while I was the 
third after these two. I used to see and watch the effulgence of divine revelation and 
message, and breathed the scent of Prophet-hood’’.215 

صلى هللا عليه وآله خمتوان " مسرورا "، فأعجب جده عبد املطلب وقال: ليكونن البين هذا شأن، فكان له أعظم شأن د: كتاب التذكرة ولد  - 19
وأرفعه، امه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهري بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، شهد الفجار وهي حرب كانت بني قريش وقيس 
                                                           
213 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 16 
214 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 17 
215 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 18 
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بعد الفجار خبمس عشرة سنة فرضيت به قريش يف نصب احلجر االسود، وكان طول الكعبة قبل ذلك تسعة أذرع  وهو ابن عشرين سنة، وبنيت الكعبة
م وله ومل تكن تسقف فبنتها قريش مثانية عشر ذراعا " وسقفتها، وكان يدعى يف قريش ابلصادق االمني، وخرج مع عمه أيب طالب يف جتارة إىل الشا

ونظر إليه حبريا  الراهب فقال: احفظوا به فإنه نيب، وخرج إىل الشام يف جتارة خلدجية بنت خويلد وله مخس وعشرون  تسع سنني، وقيل: اثنىت عشر سنة،
وأايم، ودفعه جده عبد املطلب إيل احلارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج حليمة اليت أرضعته، وهي بنت أيب  سنة، وتزوجها بعد ذلك بشهرين

حلارث، واخته أمساء ، وهي اليت كانت حتضنه، وسبيت يوم حنني، ومات عبد املطلب وله مثان سنني، وأوصى به إىل أيب طالب، ذؤيب عبد هللا بن ا
ار ودخل الشعب مع بين هاشم بعد مخس سنني من مبعثه، وقيل: بعد سبع، ملا حصرهتم قريش، وخرج منه سنة تسع من مبعثه، مث رجع إىل مكة يف جو 

كانت بيعة العقبة من االنصار، مث كان من حديثها أنه خرج يف موسم من املواسم يعرض نفسه ويدعو الناس إىل االسالم، فلقى مطعم بن عدي، مث  
بن عبد ستة نفر من االنصار، وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وعقبة بن عامر بن اني ، وقطنة بن عامر، وعون بن احلارث، ورافع بن مالك، وجابر 

ه منهم اثىن نت بيعة العقبة االوىل ابيعه اثنا عشر رجال منهم، مث بيعة العقبة الثانية و كانوا سبعني رجال، وامرأتني، واختار صلى هللا عليه وآلهللا، مث كا
اعدة سعد بن عبادة، عشر نقيبا " ليكونوا كفالء قومه: جابر بن عبد هللا، والرباء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وعبد هللا بن عمرو بن حزام، وأبو س

هان حليف بين واملنذر بن عمرو، وعبد هللا بن رواحة، وسعد بن الربيع، ورافع بن مالك العجالن، وأبو عبد االشهل أسيد بن حضري، وأبو اهلثيم بن التي
رور، مث تبايع الناس، مث هاجر إىل عمرو ابن عوف، وسعد بن خثيمة، فكانوا تسعة من اخلزرج، وثالثة من االوس، وأول من ابيع منهم الرباء بن مع

أايم،  املدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهر موىل أيب بكر وعبد هللا بن اريقط، وخلف علي بن أيب طالب آخر ليلة من صفر، وأقام يف الغار ثالثة
ن عوف على كلثوم بن اهلرم ، فأقام إىل يوم اجلمعة، ودخوله إىل املدينة يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول، فنزل بقباء يف بين عمرو ب

إهنم كانوا مائة رجل، ويقال: بل كانوا أربعني، مث : ودخل املدينة فجمع  يف بين سامل، فكانت أول مجعة مجعها صلى هللا عليه وآله يف االسالم، ويقال
يبنيه بنفسه، ويبين معه املهاجرون واالنصار، مث بىن البيوت، وكان يصلي نزل على أيب أيوب االنصاري، فأقام عنده سبعة أايم، مث بىن املسجد فكان 

 .حني قدم املدينة ركعتني ركعتني، فأمر إبمتام أربع للمقيم وذلك يف يوم الثلثاء الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع الثاين بعد مقدمه بشهر

(P.s. – This is not a Hadeeth)216 

البكري يف كتاب االنوار: حدثنا أشياخنا وأسالفنا الرواة هلذه االحاديث أنه كان من عادة أهل مكة إذا مت للمولود سبعة  أقول: قال أبو احلسن  - 20
" انئمة إىل أايم التمسوا له مرضعة ترضعه، فذكر الناس لعبد املطلب انظر  البنك مرضعة ترضعه، فتطاولت النساء لرضاعته وتربيته، وكانت آمنة يوما 

لدها فهتف هبا هاتف: اي آمنة إن أردت مرضعة البنك ففي نساء بين سعد امرأة تسمى حليمة بنت أيب ذؤيب، فتطاولت آمنة إىل ذلك، جانب و 
عليه وكان كلما أتتها من النساء تسأهلن عن أمسائهن فلم تسمع بذكر حليمة بنت أيب ذؤيب، وكان سبب حتريك حليمة لرضاعة رسول هللا صلى هللا 

ل البالد اليت تلي مكة أصاهبا قحط وجدب إال مكة، فإهنا كانت خمصبة زاهرة بربكة رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وكانت العرب تدخل وتنز وآله أن 
ي يف واشبنواحيها من كل مكان، فخرجت حليمة مع نساء من بين سعد ، قالت حليمة: كنا نبقي اليوم واليومني ال نقتات فيه بشئ، وكنا قد شاركنا امل

مث ردين  بت،مراعيها، فكنت ذات ليلة بني النوم واليقظة وإذا قد أاتين آت ورماين يف هنر ماء أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، وقال يل: اشريب فشر 
ه على صدري، إىل مكاين، وقال يل اي حليمة: عليك ببطحاء مكة، فإن لك هبا رزقا " واسعا "، وسوف تسعدين بربكة مولود ولد هبا، وضرب بيد

"، وأصبحت وقال: أدر هللا لك اللنب ، وجنبك احملق واحملن، قالت حليمة: فانتبهت وأان ال اطيق محل ثديي من كثرة اللنب، واكتسيت حسنا " ومجاال 
احلسن واجلمال الذي حبالة غري احلالة االوىل ففزعت إيل نساء قومي وقلن: اي حليمة قد عجبنا من حالك، فما الذي حل بك ؟ ومن أين لك هذا 

 ظهر فيك ؟ قالت: فكتمت أمري عليهن فرتكنين وهن أحسد الناس يل، مث بعد يومني هتف يب هاتف فسمعه بنو سعد عن آخرهم وهو يقول: اي نساء
لما مسعوا ما قاله اهلاتف بين سعد نزلت عليكم الربكات، وزالت عنكم الرتحات برضاعة مولود ولد مبكة، فضله الواحد االحد، فهنيئا " ملن له قصد، ف

ا أهل بيت قالوا: إن هلذا املولود شأان " عظيما "، فرحل بنو سعد عن آخرهم إىل مكة ، قالت حليمة: ومل يبق أحد إال وقد خرج إىل مكة، قالت: وكن
هن، ولذلك ارتضاها هللا تعاىل لرتضع فقر ومل يكن عندان شئ حنمل عليه، وقد ماتت مواشينا من القحط، وكانت  حليمة من أطهر نساء قومها و أعف

له وال  رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وكانت النساء إذا دخلن على آمنة تسأهلن عن أمسائهن، فإذا مل تسمع بذكر حليمة تقول: ولدي يتيم ال أب
حىت أدخل مكة، وأسأل عن هذا املولود  مال، فيذهنب عنها، فأقبلت حليمة مع بعلها ودخلت مكة وخلفت بعلها خارج البلد وقالت له: مكانك

هللا تعاىل إىل أن دخلت على عبد املطلب وهو جالس ابلصفا، وكان له سرير منصوب عند الكعبة  الذي بشران به، فلما دخلت حليمة مكة أرشدها
أيتها املرأة ؟ قالت: من بين سعد أتينا نطلب جيلس عليه للقضاء بني الناس، فلما أتته قالت له: نعمت صباحا " أيها السيد، فقال هلا: من أين أنت 
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أبيه، فإن  رضيعا " نتعيش من اجرته، وقد ارشدت إليك، فقال: نعم عندي ولد مل تلد النساء مثله أبدا "، غري أنه يتيم من أبيه وأان جده أقوم مقام
الت: اي سيد بين عبدمناف يل بعل بظهر مكة وهو أردت أن ترضعيه دفعته إليك وأعطيتك كفايتك، فلما مسعت ذلك أمسكت عن الكالم، مث ق

ه: إين مالك أمري وأان أرجع إليه اشاوره يف ذلك، فإن أمرين أبخذه رجعت إليه و أخذته، فقال هلا عبد املطلب: شأنك، فوصلت إىل بعلها وقالت ل
يرجعن نساء بين سعد ابالحسان واالكرام وترجعني أنت وردت على عبد املطلب فقال: عندي مولود أبوه ميت، وأان أقوم مقامه، فما تقول ؟ قال: 

بصيب يتيم ؟ وكانت مجلة نساء بين سعد قد دخلن مكة، فمنهن من حصل هلا رضيع، ومنهن من مل حيصل هلا شئ، فقالت حليمة: ترجع نساء بين 
م وخذيه فعسى أن جيعل هللا فيه خريا " كثريا "، فإن جده سعد ابلغنائم وأرجع أان خائبة ؟ وأسبلت عربهتا، فقال بعلها: ارجعي إىل هذا الطفل اليتي

لمها مشكور ابالحسان، فرجعت حليمة فوجدته يف مكانه االول فذكرت له قول زوجها، فقام عبد املطلب ومضى هبا إىل منزل آمنة وأخربها بذلك وأع
أبشري اي حليمة بولدي هذا فو هللا ما أخصبت بالدان إال بربكة ولدي ابمسها وقومها، فقالت: هذه اليت امرت أن أدفع إليها ولدي، فقالت هلا آمنة: 

: ال، فو هللا هذا، مث أدخلتها آمنة البيت الذى فيه املصطفى صلى هللا عليه وآله، فقالت حليمة: أتوقدين اي آمنة مع ولدك املصباح يف النهار ؟ قالت
اح، فنظرت حليمة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو ملفوف يف ثوب من صوف من حيث ولد ما أوقدت عنده النار، بل هو يغنيين عن املصب

فأشفقت أبيض، يفوح منه رائحة املسك والعنرب، فوقعت يف قلبها حمبة حممد صلى هللا عليه وآله، وفرحت وسرت به سرورا " عظيما "، وكان انئما " 
ئ على بعلها فمدت يدها إليه لتوقظه ففتح عينيه وجعل يهش هلا ويضحك يف وجهها، نومه فأمسكت عنه ساعة، فخشيت أن تبط عليه أن توقظه من

هلمه العدل فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك، مث انولته ثديها اليمىن فرضع، فناولته االخرى فلم يرضع، وكان ذلك إهلاما " من هللا عزوجل، أ
 يرضع حىت يرضع أخوه ضمرة، فرجعت حليمة مبحمد صلى هللا عليه وآله، فقال هلا عبد واالنصاف من صغره، إذ كان هلا ابن ترضعه، وكان ال

املال املطلب: مهال " اي حليمة حىت نزودك، قالت: حسيب من الزاد هذا املولود، وهو أحب إيل من الذهب والفضة ومن مجيع االطعمة، وأعطاها من 
نة كذلك، فأخذت عند ذلك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه، فربط هللا على قلبها ، فدفعته إىل والزاد والكسوة فوق الطاقة والكفاية، و أعطتها آم

ر وال حليمة، وقالت: اي حليمة احفظي نور عيين ومثرة فؤادي، مث خرجت حليمة من بيت آمنة وشيعها عبد املطلب، قالت حليمة: وهللا ما مررت حبج
ت على بعلها نظر إىل النور يشرق يف غرته فتعجب من ذلك، وألقى هللا يف قلبه الرمحة له، فقال هلا: اي حليمة مدر إال ويهنئين مبا وصل إيل، فلما أقبل

وجها: لقد سعدان قد فضلنا هللا هبذا املولود على سائر العامل، فال شك أنه من أبناء امللوك، فلما ارحتلت القافلة ركبت حليمة على أاتن وجعلت تقول لز 
سعادة الدنيا واالخرة. ومسعت آمنة هاتفا " يقول: قفي ساعة حىت نشاهد حسنه * قليال ومنسي يف وصال ويف قرب فأين ذهاب الركب عن هبذا املولود 

ساكن احلمى * وأين رواح الصب عن ساكن الشعب إذا جئت واديه وجئت خيامه * وعاينت بدر احلسن يف طيبه قف يب وطف ابملطااي حول حجرة 
فعند مليح اللون مهجيت اليت * براها االسى وجدا " كما عنده قليب قفي اي حليمة ساعة فلعلين *  واف العيس اي صاحيب طف يبحسنة * وعند  ط

ن اانشده إذ كان ذاشخصه قريب إذا طفت اي عيين  اليمني  تقراب " * إىل هللا يوم احلج اي مهجيت طف يب طواف شجي  القلب ال شئ مثله * فإ
السحب أال أيها الركب امليمم  قاصدا " * إىل ساكن االحباب هل عندكم حيب قالت حليمة: فصارت االاتن متر كالريح  دموعي جارايت من

يظهر يف هذا العاصف، فبينا حنن سائرون إذ مرران على أربعني راهبا " من نصارى جنران، وإذا بواحد يصف هلم النيب صلى هللا عليه وآله  ويقول: إنه 
ظهر مبكة مولود من صفاته كذا وكذا، يكون  على يده خراب دايركم، وقطع آاثركم، وإذا إبليس قد تصور هلم يف صورة إنسان وقال هلم: الزمان أو قد 

شهروا اقتلوه، ف الذي تذكرونه مع هذه املرئة اليت مرت بكم، قالت حليمة: فقاموا إليه ونظروا وإذا النور خيرج من وجهه، مث زعق هبم الشيطان وقال هلم:
 سيوفهم وقصدوين، فرفع ولدي حممد رأسه إىل السماء شاخصا " فإذا هم بداهية عظيمة كالرعد العاصف نزلت إىل االرض، وفتحت أبواب السماء،
 ونزلت منها نريان، وإذا " هباتف يقول: خاب سعي الكهان ، قالت حليمة: فعاينت انرا " قد نزلت فخفت على ولدي منها، فنزلت على واديهم

قال صاحب احلديث: إن  .أول ما ظهر من فضائله صلى هللا عليه وآله  فأحرقته ومن فيه عن آخرهم، فخفت وكدت أن أسقط عن االاتن، وكان ذلك
يمة. ه عظأول ليلة نزل رسول هللا صلى هللا عليه وآله حبي بين سعد أخضرت أرضهم، وأمثرت أشجارهم، وكانوا يف قحط عظيم، وكانوا حيبونه لذلك حمب

 ما وكان إذا مرض منهم مريض أيتون به إليه فيشفى وكثرت معجزاته، فكان بنو سعد يقولون: اي حليمة لقد أسعدان هللا بولدك هذا، قالت: وهللا
يقول: احلمد هلل غسلت  له ثواب " قط من من جناسة، وكان له وقت يتوضأ فيه وال يعود إال إىل الغداة وكنت أمسع منه احلكمة، فلما كرب وترعرع  كان 

يف اليوم الذي أخرجين من أفضل نبات، من الشجرة اليت خلق منها االنبياء، وكنت أتعجب منه ومن كالمه، وكان يصبح صغريا "، وميسي كبريا " ويزيد 
ه خلقا "، وال أيسر منه مؤونة، و مثل ما يزيد غريه يف الشهر، ويزيد يف الشهر مثل ما يزيد غريه يف السنة حىت كرب ونشأ، ومل يكن يف زمانه أحسن من

ه حليمة: اي لقد كنا جنعل القليل من الطعام قدامنا وجنتمع عليه وأنخذ يده ونضعها فيه فنأكل، ويبقى أكثر الطعام، فلما صار ابن سبع سنني قال الم
ه ما أنصفتين، قالت: كيف ذلك اي ولدي ؟ قال: أكون أان يف امي أين إخويت ؟ قالت: اي بين إهنم يرعون الغنم اليت رزقنا هللا إايها بربكتك، قال: اي اما

الظل وإخوتى يف الشمس و احلر الشديد، وأان أشرب منها اللنب قالت: اي بين أخشى عليك من احلساد، وأخاف أن يطرقك طارق، فيطلبين بك 
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عمدت إليه  لما رأته وقد عزم على اخلروج وهي خائفة عليهجدك، قال هلا: ال ختشى علي اي أماه من شئ، ولكن إذا كان غداة غد أخرج مع إخويت، ف
كيف وشدته من وسطه، وجعلت يف رجليه نعلني، وأخذ بيده عكازا " ، وخرج مع إخوته، فلما رأى أهل احلى أتوا مسرعني إىل حليمة، فقالوا هلا:  

نين به ولقد هنيته فلم ينته، فأسأل هللا تعاىل أن يصرف عنه السوء، مث يطيب قلبك خبروج هذا البدر وما يصلح له الرعاية ؟ قالت: اي قوم ما الذي أتمرو 
وقت قالت: شعرا ". اي رب ابرك يف الغالم الفاضل * حممد سليل ذي االفاضل وابلغه يف االعوام غري آفل  * حىت يكون سيد  احملافل فلما كان 

قد اشتغلت قليب خبروجك عين يف هذه الربية، قالت حليمة: وكان يف الغنم شاة قد العشاء أقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع ، فقالت له: اي ولدي ل
ها حىت ضرهبا ولدي ضمرة فكسر رجلها، فأقبلت إىل ولدي حممد صلى هللا عليه وآله تلوذ به كأهنا تشكوا إليه، فمسح عليها بيده، وجعل يتكلم علي

ه آايت ومعجزات، وكان إذا قال للغنم: سريي سارت، وإذا أمرها ابلوقوف وقفت، وهي مطيعة انطلقت مع االغنام كأهنا غزال ، وكان كل يوم يظهر من
هائل اخللقة،  ، وكانت الرعاة هتابه لكثرة سباعه ، وإذا قد أقبل عليهم أسد وهو يزجمر ,له، فخرج يف بعض االايم مع إخوته وقد وصلوا إىل واد عشيب 

يهجم عليها، فتقدم إليه حممد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلما نظر إليه االسد نكس رأسه ووىل هاراب " ، فلما وصل إىل االغنام فتح فاه وهم أن 
ل له: فعند ذلك تقدم إخوته إليه فقال هلم: ما شأنكم ؟ قالوا: لقد خفنا عليك من هذا االسد، وأنت ما خفت منه وكنت تكلمه، قال: نعم كنت أقو 

بعد هذا اليوم، فلما كان بعد ذلك رأت حليمة رؤاي " وانتبهت فزعة مرعوبة، وقالت لبعلها: إن مسعت مين أمحل حممدا "  ال تعود بقرب هذا الوادي
ن إىل جده، فإين أخشى أن يطرقه طارق، فيعظم مصيبتنا عند جده، ولقد رأيت كأن ولدي حممدا " مع إخوته كما كان خيرج كل يوم إذ أاته رجال

نهما، عليهما ثياب من إستربق، وقصداه، فجاءه واحد منهما خبنجر وشق به جوفه، فانتبهت فزعة مرعوبة، والرأي عندي أن عظيمان مل أر أعظم م
عم، ولكن لكل حتمله إىل جده، فقال هلا: إن الذي تذكرينه يف حق حممد ممتنع، فإنه معصوم من هللا تعاىل ، ولقد رأيت الرهبان واالسد وغريه، قالت: ن

اية ، فكم كبري مات، وصغري عاش فقال هلا: إن منامك الذي رأيتها أضغاث أحالم، مث ملا أصبح الصباح وأراد حممد صلى هللا عليه وآله شئ آخر وهن
رج ل يوم ختأن خيرج مع إخوته على العادة قالت: ال خترج اليوم اي قرة عيين، فاين أحب أن تكون معي هذا اليوم حىت أشبع من النظر إليك، فانك يف ك

ر وال بكرة وال أتيت إال عشية، فقال هلا: وكيف ذلك اي اماه وأي شئ خفت علي منه، ال ختايف علي من شئ، فلم يقدر أحد أن يصل إيل بسوء وال ض
وهي راعبة عليه، فلما كان وقت القائلة أقبل أوالد حليمة يبكون، فخرجت حليمة تعثر يف أذايهلا حيث مسعت  نفع إال هللا ريب، فخرج مع إخوته

هللا أوالدها يبكون، وحثت الرتاب  على وجهها وشعرها، وشهرت بنفسها، فقالت: ما الذي دهاكم ؟ أخربوين، قالوا: خرجنا حنن وأخوان حممد صلى 
إذا قد أقبل عليه رجالن عظيمان مل نر مثلهما، فلما وصال إلينا أخذا أخاان " حممدا صلى هللا عليه وآله من بيننا، عليه وآله وجلسنا حتت شجرة، و 

ذلك  ومضيا به إىل أعلى اجلبل فأضجعه واحد منهما، وأخذ سكينا "، وشق بطنه، وأخرج قلبه وأمعائه، وال شك أنك ال تلحقيه إال هالكا "، فعند
هذا أتويل رؤايي البارحة، وا أسفي عليك اي حممداه، واجزعي عليك اي ولداه اي قرة عيين، مث صرخت يف احلي وخرجت وخرج لطمت خدها، وقالت: 

الغنام حوله بنو سعد كلهم يف أثرها، وخرج زوجها احلارث جير قناته وبيده حربة، فلما أشرفوا على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وجدوه جالسا "، وا
فجائت إليه حليمة وأخذته وقبلته وهي تبكي بكاء " ,فتبادر القوم إليه ورفعوه وأتوا به وهم يقولون: كل شئ تلقاه حنن وأوالدان وأموالنا فداك  حميطة به،

هللا صلى هللا  عظيما "، وكشفت عن بطنه فلم تر أثرا " فيه، ومل تر يف أثوابه دما "، فرجعت إىل أوالدها وقالت: كيف كذبتم على أخيكم ؟ فقال رسول
سوداء عليه وآله: ال تلوميهم فإين كنت عندهم إذ أاتين رجالن، وأخذاين وأضجعاين، وأخذ واحد منهما سكينا " فشق هبا فؤادي، وأخرج منه نكتة 

رق منه النور فختم به ورمى هبا، وقال يل: هذا حظ الشيطان منك اي حممد، مث غسال فؤادي ابملاء وأعاداه كما كان، مث أخرج أحدمها خامتا " يش
نه، فوزنين فؤادي، مث مسح على ما شقه فعاد كما كان، مث قاال يل: اي حممد لو علمت ما هلل عليك من السابقة  لقرت عيناك، مث قال أحدمها لالخر: ز 

السماء وأان أنظر إليهما، فقالت حليمة  فرجحت هبم، مث زاد عشرة فرجحت هبم، مث قال: لو وزنته جبميع االمم  لرجح هبم، مث عرجا حنو بعشره من اميت
بعلها قالت: لبعلها: الرأي أان حنمل حممدا " إىل جده، فقال: مينعين من ذلك خبث نفسي من فراقنا له، وإنه أعز عندان من االوالد، فلما مسعت كالم 

مشتاق وعمومتك، فهل لك أن تسري إليهم ؟ قال: نعم،  ما يوصل هذا الصيب إىل جده إال أان بنفسي، مث أقبلت إليه وقالت: اي ولدي إن جدك إليك
انت فقامت حليمة وشدت على راحلتها وركبت، وأخذت حممدا " قدامها وسارت طالبة مكة، وكان عبد املطلب قد أنفذ إليها أن حتمل ولده إليه، فك

ا " من أحياء العرب، وكان عندهم كاهن وقد سقط حاجباه إذا نزلت يف هبوط ضمته إليها، وإذا رأت راكبا " غمته  خوفا " عليه إىل أن وصلت حي
بة، وخذوا على عينيه من طول السنني، والناس عاكفون عليه، فلما جازت عليهم غشي عليه، فلما أفاق قال: اي ويلكم ابدروا إىل املرأة اليت مرت راك

ابلرجال قد أقبلوا إيل، فوقعت عليهم ريح صرعتهم يف احلال، فسرت  منها الصيب الذي عندها واقتلوه قبل أن خيرب بالدكم، قالت حليمة: وإذا أان
عنهم ومل أحفل هبم ، وجعلت أسري حىت بلغت إىل مكة، فوضعت ولدي حممدا " صلى هللا عليه وآله عند اانس جلوس، ومضيت عنه انحية حلاجة، 

الذين كانوا جلوسا " قالوا: ما رأيناه، فسألوين عن امسه، فقلت: حممد فسمعت وجبة وصوات " عاليا "، فالتفت إىل ولدي فلم أره، فسألت عنه القوم 
بن عبد هللا ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف، فقلت: وحق الكعبة واملقام لئن مل أجده رميت بنفسي من أعلى هذا احلائط حىت أموت، 
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 هبا ، ولطمت وجهها، وبكت وأكثرت البكاء، وحثت الرتاب علىوسألتهم وأخذت يف جد السؤال فلم تعط خربا "، فأخذت جيبها، ومزقت أثوا

ا: ما قصتك رأسها، وجعلت تقول: واولداه، واقرة عيناه، وامثرة فؤاداه، وا حممداه: فبينا هي كذلك إذ خرج إليها شيخ كبري يتوكأ على عصا، فقال هل
: ال تبكني، أان أدلك على من يعلم أين ذهب، قالت: افعل اي سيدي، فمضى أيتها املرأة ؟ فقالت: فقدت ولدي حممدا "، ومل أدر أين مضى، قال هلا

قالت قدامها إىل أن أتى الكعبة، وطاف على صنم يقال له: هبل، وقال: اي هبل أين حممد ؟ فسقط الصنم ملا ذكر حممدا "، فخرج الرجل خائفا "، 
ه مسرعة، فلما رآين قال: ما قصتك ؟ قلت: ولدك حممد أتيت به ووضعته حليمة: فحسست يف نفسي أنه قد أخذه آخذ وذهب به إىل جده، فقصدت

ه على ابب مكة أقضي حاجة فرجعت فلم أره، فقال إىن أخشى أن يكون أخذه بعض الكهان، فنادى عبد املطلب: اي آل غالب، وكانوا يتباركون هبذ
إن حليمة قد أقبلت بولدي حممد، وطرحته على ابب الكعبة ، ومضت  فقال هلم:,الكلمة، فلما مسع قريش صوت عبد املطلب أجابوه من كل مكان 

لقضاء حاجة هلا وعادت فلم تره، وأان أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن، فقالوا: حنن معك سربنا أين شئت، إن خضت حبرا " خضناه، وإن 
ب إىل الكعبة وطاف هبا سبعا "، وتعلق أبستارها، مث دعا وتضرع يف دعائه، ركبت برا " ركبناه، مث ركبوا وساروا فلم يقفوا له على خرب، فأتى عبد املطل

جده فسمع هاتفا يقول: اي عبد املطلب ال ختف على ولدك ، ولكن اطلبه بوادي دعاية عند شجرة املوز، فمضى عبد املطلب إىل املكان املذكور فو 
، فأخذه وقبله، وقال له: اي ولدي من أيت بك إىل هذا املوضع ؟ قال: اختطف ىب طري قاعدا " حتت الشجرة، وقد تدلت عليه أمثارها ، فبادر إليه جده

جناحه، وأتى ىب إىل هاهنا، وقد جعت وعطشت فأكلت من مثرة هذه الشجرة، وشربت من املاء، وكان الطائر جربئيل عليه السالم  أبيض، ومحلىن على
عندان كذا وكذا، قال: اي حليمة ال أبس عليك، إمضي إىل امه وأخربيها بذلك، فإهنا أخربتين  مث إن حليمة قالت لعبد املطلب: إن ولدك قد صار  له.

آله إىل أن يوم ولد أنه سطع منه نور صعد إىل السماء. وذلك قوله تعاىل: )أمل نشرح لك صدرك( االية. مث إن عبد املطلب كفل النيب صلى هللا عليه و 
شديدة وكان ابجلحفة طبيب فوطأله جده راحلة وسار به إىل اجلحفة، فلما دخل صاح عبد املطلب أيها الطبيب رمد النيب صلى هللا عليه وآله رمدة 

عندي غالم اريد أن تطب عينه، فرفع رأسه وقال له: اكشف يل عن وجهه، فلما كشف عن وجهه سقطت الصومعة، فرفع  الراهب رأسه واندى 
عليه وآله، مث قال: وما عسى أن أقول فيه ال أبس عليه مما نزل به، ولكن أيها الشيخ امسع ما أقول لك، إنه ابلشهادتني واالقرار بنبوة حممد صلى هللا 

 نصرا " عزيزا "، سيد العرب، بل سيد االولني واالخرين، واملشفع فيهم يوم الدين، تنصره املالئكة املقربون، وأيمره هللا أن يقاتل من خيالفه، وينصره هللا
عليه قومه، فقال عبد املطلب: اي راهب ما تقول ؟ فقال: والذي ال إله إال هو، لئن أدركت زمانه النصرنه، فاحفظ ولدك، فرجع بولدهإىل وأشد الناس 

 يدةفأقام هبا حىت حضرته الوفاة، فأوصى به إىل عمه أيب طالب فكفله أبو طالب، وأقبل به إىل منزله، ودعا بزوجته فاطمة بنت أسد، وكانت شد مكة
أن يتعرض  احملبة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله، شفيقة عليه، فقال هلا أبو طالب: اعلمي أن هذا ابن أخي، وهو اعز عندي من نفسي ومايل، و إايك

مد وإنه أحب عليه  أحد فيما يريد، فتبسمت فاطمة من قوله، وكانت تؤثره على سائر أوالدها، وكان هلا عقيل وجعفر، فقالت له: توصيين يف ولدي حم
فال  إيل من نفسي وأوالدي، ففرح أبو طالب بذلك، فجعلت تكرمه على مجلة أوالدها، وال جتعله خيرج عنها طرفة عني أبدا "، وكان يطعم من يريد

حسنه ومجاله قال: مينع، وقد كان يشب يف اليوم ما يشب غريه يف السنة وينمو، فتعجب  أهل مكة من ذلك وحسنه ومجاله، فلما نظر أبو طالب إىل 
هاشم الغر  شعرا ": نور وجهك الذي فاق يف احلسن * على نور مشسنا واهلالل أنت وهللا اي مناي وسؤيل * الذي فاق نوره املتعايل أنت نور االانم من

د ، مث إنه توجه يوما " إىل حنو * فقت كل العال وكل الكمال وعلو الفخار واجملد أيضا * ولقد فقت أهل كل املعايل مث بعد ذلك شاع ذكره يف البال
أن يردوه إىل مكانه االول اختلفوا فيمن يرده، فكان   الكعبة وأهل مكة حوهلا، وكان قد عمروا فيها عمارة، وشالوا  احلجر االسود من مكانه، فلما عزموا

م من يدخل من هذا الباب، وأمجعوا على ذلك ، وإذا ابلنيب كل منهم يقول: أان أرده، يريد الفخر لنفسه، فقال هلم ابن املغرية: اي قوم حكموا يف أمرك
ناك يف أمران، صلى هللا عليه وآله قد اقبل عليهم، فقالوا: هذا حممد، نعم الصادق االمني، ذو الشرف االصيل ، مث اندوه فأقبل عليهم، فقالوا: قد حكم

نة، ايتوين بثوب ، فأتوه به، فقال: ضعوا احلجر فوقه، وارفعوه من كل طرف قبيلة، من حيمل احلجر االسود إىل حمله ؟ فقال صلى هللا عليه وآله: هذه فت
صوت. قوله: فرفعوه إىل مكانه، والنيب صلى هللا عليه وآله هو الذي وضعه يف مكانه ، فتعجبت القبائل من فعله. بيان: الزعرق: الصياح والزجمرة: ال

 غمته أي غطته.

(P.s. – This is not a Hadeeth)217 

" قبل أن أقول: روى الكاذروين: يف املنتقى عن برة قال: أول من أرضع رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثويبة بلنب ابن هلا يقال له: مسروح أايما  - 21 
رسول هللا صلى هللا تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله محزة بن عبد املطلب، وأرضعت بعده أاب سلمة بن عبد االسد املخزومي، وكانت تدخل على 

 وصلة حىت ماتت بعد فتح خيرب. عليه وآله فيكرمها، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله يبعث إليها بعد اهلجرة بكسوة
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(P.s. – This is not a Hadeeth)218 

دينك وأورد احلافظ أبو القاسم االصبهاين يف دالئل النبوة مسندا " عن العباس بن عبد املطلب قال: قلت: اي رسول هللا دعاين إىل الدخول يف  - 22
بكاء، وأمسع أمارة لنبوتك، رأيتك يف املهد تناغي القمر، وتشري إليه إبصبعك، فحيث أشرت إليه مال، قال: إين كنت احدثه وحيدثين ويلهيين عن ال

 .وجبته يسجد حتت الكرسي 

And it is reported by the memoriser Abu al Qasim Al Isbahany in (the book) ‘Dalail Al Naqbuwwah’, attributed 
from,  

‘Al-Abbas Bin Abdul Muttalibasws having said: ‘Ias said: ‘O Rasool-Allahsaww! The signs of 
yoursaww Prophet-hood called me to enter into yoursaww Religion. I saw yousaww speaking in 
the cradle to the moon, gesturing with yoursaww fingers towards it’. So, when I indicated to 
himsaww, hesaww said: ‘Isaww used to discuss with it and it discussed with mesaww and calmed 
mesaww from the crying, and Isaww heard it doing Sajdah to the Kursy’’.219 

د وروى عن جماهد قال: قلت البن عباس: وقد تنازعت الظئر يف رضاع حممد صلى هللا عليه وآله ؟ قال: إي وهللا، وكل نساء اجلن، وذلك ملا ر  - 23
مساء الدنيا: هذا حممد سيد االنبياء، فطويب لثدي أرضعته، فتنافست الطري واجلن، يف رضاعه، قال: فنوديت   إىل آمنة من السماوات اندى امللك يف 

 كلها: أن كفوا، فقد أجرى هللا ذلك علي أيدي االنس، فخص هللا بذلك حليمة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)220 

شهران وهو عند حليمة ترضعه خرج عبد املطلب فأتى إليها فقال هلا: ادفعي إيل ابين: وروي أنه ملا مضى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله  - 24
 نسمة مباركة، فقالت له: جعلين هللا فداك اي عبد املطلب دعه عندي فإنه قد الفين، قال: كيف مل تريديه قبل اليوم ومتتسكني به االن ؟ قالت: النه وهللا

، فدعه عندي ال اريد منك عليه شيئا " أبدا "، فرتكه عندها، وانصرف عبد املطلب، فمكثت حليمة ال تدخل يف قد بورك لنا يف مجيع أبداننا وأموالنا
 ب كلها.الليل إىل بيتها إال ونظرت إىل السرت قد انفجر ونزل عليه القمر يناغيه، فيقول زوجها: إن هلذا الغالم لشأان " عظيما "، ليسودن العر 

(P.s. – This is not a Hadeeth)221 

وهي أنه روي أنه كان من سببها أن هللا أجدب البالد والزمان،  وروى حديث حليمة برواية اخرى عن ابن عباس أوردهتا أيضا " لفوائد فيها، - 25
، وكنا اهل فدخل ذلك على عامة الناس، وكانت حليمة حتدث عن زماهنا وتقول: كان الناس يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف جهد شديد

ي أنزل بيت جمدبني، وكنت امرأة طوافة، أطوف الرباري واجلبال، ألتمس احلشيش والنبات، فكنت ال أمر على شئ من النبات إال قلت: احلمد هلل الذ
ت التوي كما تلتوي احلية، يب هذا اجلهد والبالء، وملا ولد النيب صلى هللا عليه وآله خرجت إىل انحية مكة ومل أكن ذقت شيئا " منذ ثالثة أايم، وكن

اء وكنت ولدت ليليت تلك غالما " فلم أدر أجهد الوالدة أشكو أم جهد نفسي، فلما بت ليليت تلك أاتين رجل يف منامي فحملين حىت قذفين يف م
ينين ؟ قلت: ال، قال أان احلمد هلل أشد بياضا " من اللنب، وقال: اي حليمة أكثري من شرب هذا املاء ليكثر لبنك، فقد أاتك العز وغناء الدهر، تعرف

ه الذي كنت حتمدينه يف سرائك وضرائك، فانطلقي إىل بطحاء مكة، فإن لك فيها رزقا " واسعا "، واكتمي شأنك وال ختربي أحدا "، مث ضرب بيد
سبل  ثديي، كأهنما اجلر العظيم، يتسيب على صدري، فقال: أدر هللا لك اللنب، وأكثر لك الرزق، فانتبهت وأان أمجل نساء بين سعد، ال اطيق أن أ

، ال نرى يف منهما لنب، وأرى الناس حويل من نساء بين سعد ورجاهلم يف جهد من العيش، إمنا كنا نرى البطون الزقة ابلظهور، وااللوان شاحبة  متغرية
ني املرضى، وكادت العرب أن هتلك هزاال " وجوعا "، فلما اجلبال الراسيات شيئا "، وال يف االرض شجرا "، وإمنا كنا نسمع من كل جانب أنينا " كأن

سألنين أصبحت حليمة وإهنا لفي جهد من العيش وتغري من احلال، وقد أصبحت اليوم تشبه بنات امللوك، قلن: إ هلا شأان " عظيما "، مث احدقن يب ي
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مرأه يف بين سعد ذات زوج إال وضعت غالما "، ورأيت الرؤوس عن قصيت، فكنت ال احري جوااب "، فكتمت شأين الين بذلك كنت امرت، ومل تبق ا
قد وضعت املشتعلة ابلشيب قد عادت سودا " لربكة مولد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فبينا حنن كذلك إذ مسعنا صوات " ينادي: أال إن قريشا " 

ل مولد يف قريش، ومشس النهار، وقمر الليل، فطوىب لثدي أرضعته، أال حرم على نساء العام أن يلدن البنات من أج العام كل بطوهنا، وإن هللا قد
 مع فبادرن إليه اي نساء بين سعد، قالت: فنزلنا يف جبل و عزمنا على اخلروج إىل مكة، فخرج نساء بين سعد على جهد منهن وخممصة ، وخرجت أان

ها من سوء حاهلا، وكانت ختفضين طورا "، وترفعين آخر، ومعي زوجي، بين يل على أاتن يل معناق تسمع هلا يف جوفها خضخضة ، قد بدأ عظام
لنور فكنت يف طريقي أمسع العجائب من كل انحية، ال أمر بشئ إال استطال إيل فرحا "، وقال يل: طوىب لثديك اي حليمة، انطلقي فإنك ستأتني اب

ت بشاراتك، قالت: فكنت أقول لصاحيب: تسمع ما أمسع ؟ فيقول: ال، مايل الساطع، واهلالل البدري، فاكتمي شأنك وكوين من وراء القوم، فقد نزل
جعلنا جند أراك كاخلائفة الوجلة تلتفتني مينة " ويسرة "، مري أمامك، فقد تقدم نساء بين سعد، وإين أخاف أن يسبقين إىل كل مولود مبكة، قالت: ف

بينا أان يف مسريي إذا أان برجل يف بياض الثلج، وطول النخلة الباسقة، ينادي من اجلبل: اي يف املسري واالاتن كأهنا تنزع حوافرها من الظهر نزعا "، ف
يف حليمة مري أمامك، فقد أمرين هللا عزوجل أن أدفع عنك كل شيطان رجيم، قالت: حىت إذا صران على فرسخني من مكة بتنا ليلتنا تلك، فرأيت 

صاهنا حويل، ورأيت يف فروعها شجرة كالنخلة، قد محلت من أنواع الرطب، و كان مجيع من خرج منامي كان على رأسي شجرة خضراء، قد ألقت أبغ
ا يف معي من نساء بين سعد حويل، فقلن: اي حليمة أنت امللكة علينا، فبينا أان كذلك إذ سقطت من تلك الشجرة يف حجري مترة فتناولتها ووضعته

أجد طعم ذلك  يف فمي حيت فارقين رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلما أصبحت كتمت شأين،  فمي، فوجدت هلا حالوة كحالوة العسل، فلم أزل
ته ال يبكي قلت: إن قضى هللا يل أمرا " فسوف يكون، مث ارحتلنا حىت نزلنا مكة يوم االثنني وقد سبقين نساء بين سعد، وكان الصيب الذي معي قد ولد

ال حمالة، فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إيل الصيب فيفتح عينية ويضحك يف  لصاحيب: هذا الصيب ميت وال يتحرك وال يطلب لبنا "، فكنت أقول
 وجهي، وأان متعجبة من ذلك، فلما توسطنا مكة قلت: لصاحيب: سل من أعظم الناس قدرا " مبكة، فسأل عن ذلك فقيل له: عبد املطلب بن هاشم،

هذا، فقيل يل: آل خمزوم، قالت: فأجلست صاحيب يف الرحل وانطلقت إىل بين خمزوم، فإذا أان  فقلت له: سل من أعظم قريش ممن ولد له يف عامه
مجته  جبميع نساء بين سعد قد سبقنىن إىل كل مولود مبكة، فبقيت ال أدري ما أقول، وندمت على دخويل مكة، فبينا أان كذلك إذا بعبد املطلب، و 

قي من الرضاع أحد، فإن عندي بنيا " يل يتيما " وما عند اليتيم من اخلري، إمنا يلتمس كرامة االابء، تضرب منكبه، ينادي بنفسه أبعلى صوته: هل ب
فقال  قالت: فوقفت لعبد املطلب وهو يومئذ كالنخلة طوال، فقلت: أنعم صباحا " أيها امللك املنادي، عندك رضيع ارضعه، فقال هلمي، فدنوت منه،

ن بين سعد، فقال يل: إيه إيه  كرم وزجر، مث قال يل: ما امسك ؟ فقلت: حليمة، فضحك وقال: بخ بخ خلتان يل: من أين أنت ؟ فقلت: امرأة م
أن  حسنتان: سعد وحلم، هااتن خلتان فيها غىن الدهر، وحيك اي حليمة عندي بين يل يتيم امسه حممد، وقد عرضته على مجيع نساء بين سعد فأبني

قالت: فقلت له: إين منطلقة إىل صاحيب ومشاورته يف ذلك، قال يل: إنك لرتضعني غري كارهة، قالت: قلت: ابهلل يقبلنه، وأان أرجو أن تسعدي به، 
إليه أحد، الرجعن إليك، قالت: فرجعت إىل صاحيب فلما أخربته اخلرب كأن هللا قد قذف يف قلبه فرحا "، مث قال يل: اي حليمة ابدري إليه ال يسبقك 

خت يل يتيم، قال: هيهات إين أراكم ال تصيبون يف سفركم هذا خريا "، هؤالء نساء بين سعد يرجعن ابلرضاع والشرف، قالت: وكان معي ابن ا
نساء بين  وترجعون أنتم ابليتيم، قالت: فأردت وهللا الرجع إليه، فكأن هللا قذف يف قليب إن فارقك حممد ال تفلحني، وأخذتين احلمية وقلت: هؤالء

ع والشرف، وأرجع أان بال رضاع ؟ وهللا الخذنه وإن كان يتيما "، فلعل هللا أن جيعل فيه خريا "، قالت: فرجعت إىل عبد املطلب، سعد يرجعن ابلرضا 
أيها امللك الكرمي هلم الصيب، قال: هل نشطت الخذه ؟ قالت: قلت: نعم، فخر عبد املطلب ساجدا "، ورفع رأسه إىل السماء وهو يقول: : فقلت له
مرأة ما ب املروة واحلطيم، اسعدها مبحمد، مث مر بني يدي جير حلته فرحا " حىت دخل يب على آمنة ام رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فإذا أان اباللهم ر 

رأيت يف االدميني أمجل وجها منها، هاللية بدرية، فلما نظرت إىل ضحكت يف وجهي، وقالت: ادخلي اي حليمة، فدخلت الدار فأخذت بيدي، 
لصفة استدر  كل فأدخلتين بيتا " كان فيه رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فإذا أان به ووجهه كالشمس إذا طلعت يف يوم دجياهنا ، فلما رأيته على هذه ا

ور الربق إذا خرج من عرق يف جسدي ابلضرابن، فناولتين النيب صلى هللا عليه وآله، فلما أن وضعته يف حجري فتح عينيه لينظر إىل فسطع منهما نور كن
فكان ابن عباس يقول: اهلم العدل  -خالل السحاب فألقمته ثديي االمين فشرب منه ساعة، مث حولته إىل االيسر فلم يقبله، و جعل مييل إىل اليمىن 

اليسرى تدر البين، وكان ابين ال  وكانت الثدي اليمىن تدر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله، والثدي -يف رضاعه، علم أن له شريكا "، فناصفه عدال 
يشرب حىت ينظر إىل حممد صلى هللا عليه وآله قد شرب، وكنت كثريا " ما أسبق إىل مسح شفتيه، فكنت أسبق إىل ذلك فنام يف حجري، فجعلت 

، فلما أن نظر إليه صاحيب مل يتمالك أن أنظر إىل وجهه، فرأيت عينيه مفتوحتني، وهو كالنائم، فلم أمتالك فرحا "، وأخذتين العجلة ابلرجوع إىل صاحيب
به وقد  قام وسجد، وقال: اي حليمة ما رأيت يف االدميني أمجل وجها " من هذا، قالت: فلما كان يف الليل وطاب النوم وهدأت االصوات انتبهت فإذا

ك أال ترى إىل هذا املولود ؟ قالت: فرفع رأسه فلما خرج منه نور متاللئ، وإذا أان برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضر، فانبهت صاحيب وقلت: وحي
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يوم إال وأان  نظر إليه قال يل اي حليمة اكتمي شأنه، فقد أخذت شجرة " كرمية " ال يذهب رمسها أبدا "، قالت: فأقمنا مبكة سبعة أايم بلياليهن ما من
بطحاء مكة حىت تعلميين، فإن يل فيك وصااي اوصيك هبا، قالت: فبتنا أدخل على آمنة، فلما عزمنا على اخلروج دعتين آمنة فقالت: ال خترجي من 
قاعد عند رأسه يقبل بني عينيه، فانبهت صاحيب رويدا " فقلت: انظر إىل  فلما كان يف بعض الليل انتبهت القضي حاجة، فإذا برجل عليه ثياب خضر
صبحت أحبار الدنيا على أقدامها قياما "، ال يهنؤها عيش النهار، وال نوم العجب العجيب، قال: اسكيت واكتمي شأنك، فمنذ ولد هذا الغالم قد أ

آله، وخرجت الليل، وما رجع أحد من البالد أغىن منا، فلما أصبحنا من الغد وعزمنا على اخلروج ركبت أاتين ومحلت بني يدي حممدا " صلى هللا عليه و 
رض وترفع رأسها إىل السماء فرحة مستبشرة، مث حتولت يب حنو الكعبة، فسجدت ثالث معي آمنة تشيعين، فجعلت االاتن تضرب بيدها ورجلها اال

سجدات، حىت استوينا مع الركب سبقت االاتن كل دواهبم، فقالت نساء بين سعد: اي بنت أيب ذؤيب أليس هذا أاتنك اليت كانت ختفضك طورا " 
"، فكنت أمسع االاتن تقول: إي وهللا وإن يل لشأان "، مث شأان "، أحياين هللا عزوجل  وترفعك آخر ؟ فقلت: نعم، فقلن: ابهلل إن هلا لشأان " عظيما

لعاملني بعد مويت، ورد علي مسين بعد هزايل، وحيكن اي نساء بين سعد إنكن لفي غفلة، أتدرين من محلت ؟ محلت سيد العرب حممدا " رسول هللا رب ا
من كل جانب: استغنيت اي حليمة آخر دهرك، فأنت سيدة نساء بين سعد، قالت: فمررت براع يرعى غنما  ، هذا ربيع الدنيا وزهرة االخرة، وأان أاندي

ما محلت ؟ " له، فلما نظرت الغنم إيل جعلن يستقبلن وتعدو إيل كما تعدو سخاهلا ، فسمعت من بينها قائال يقول: أقر هللا عينك اي حليمة، أتدرين 
كل ولد آدم من االولني واالخرين، قالت: فشيعتين امه ساعة وأوصتين فيه بوصااي، ورجعت كالباكية، قالت: وليس    هذا حممد رسول رب العاملني، إىل

أنواع الثمر، كل الذي رأيت يف طريقي احسن وصفه، إال أين مل أنزل منزال إال أنبت هللا عزوجل فيه عشبا "، وخريا " كثريا "، وأشجارا " قد محلت من 
ل بين سعد، وما نعلم وهللا أن أرضا " كانت أجدب منها، وال أقل خريا "، وكانت لنا غنيمات دبرات مهزوالت، فلما صار رسول هللا حىت أتيت به منز 

بنو صلى هللا عليه وآله يف منزيل صارت غنمي تروح شباعا " حافلة، حتمل وتضع وتدر وحتلب، وال تدر يف بين سعد الحد من الناس غريي، فجمعت 
وقالوا هلم: ما ابل أغنام حليمة بنت أيب ذؤيب حتمل وتضع وتدر وحتلب، وأغنامنا ال حتمل وال تضع وال أتيت خبري ؟ اسرحوا حيث تسرح  اسعد رعاهت

يه وآله  علرعاة بنت أيب ذؤيب حىت تروح غنمكم  شباعا " حافلة، قالت: فلم نزل نتعرف من هللا الزايدة والربكة والفضل واخلري بربكة النيب صلى هللا
 حىت كنا نتفضل على قومنا، وصاروا يعيشون يف أكنافنا، فكنت أرى من يومه عجبا "، ما رأيت له بوال قط، وال غسلت له وضوءا " قط، طهارة

أن يرى  ونظافة، وذلك أين كنت اسبق إىل ذلك، وكان له يف كل يوم وقت واحد يتوضأ فيه وال يعود إىل وقته من الغد، ومل يكن شئ أبغض إليه من
جسده مكشوفا "، فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حىت أسرت عليه، فانتبهت ليلة من الليايل فسمعته يتكلم بكالم مل أمسع كالما " قط أحسن 

ن ذلك، منه، يقول: )ال إله إال هللا قدوسا " قدوسا "، وقد انمت العيون والرمحن ال أتخذه سنة وال نوم( وهو عند أول ما تكلم، فكنت أتعجب م
ا " إال قال: وكان يشب شبااب " ال يشبه الغلمان، ومل يبك قط، ومل يسئ خلقه، ومل يتناول بيساره، وكان يتناول بيمينه، فلما بلغ املنطق مل ميس شيئ

ه، حىت متت له سنتان  )بسم هللا( فكنت معه يف كل دعة وعيش وسرور، وكنت قد اجتنبت الزوج ال أغتسل منه هيبة " لرسول هللا صلى هللا عليه وآل
ن رآه، فبينا هو كاملتان، وقد مثر  هللا لنا االموال، وأكثر لنا من اخلري، فكانت حتمل لنا االغنام، وتنبت لنا االرض، وقد ألقى هللا حمبته على كل م

ا، وكان ينزل عليه يف كل يوم نور  قاعد يف حجري إذا مرت به غنيمايت فأقبلت شاة من الغنم حىت سجدت له، وقبلت رأسه، فرجعت إىل صوحيباهت
اجتنبهم كنور الشمس فيغشاه مث ينجلي عنه، وكان أخواه من الرضاعة خيرجان فيمران ابلغلمان فيلعبان معهم، وإذا رآهم حممد صلى هللا عليه وآله 

ايل ال أرى أخوي ابلنهار ؟ قلت له: اي بىن إهنما يرعيان مت له ثالث سنني قال يل يوما "، اي اماه م وأخذ بيد أخويه مث قال هلما: إان مل خنلق هلذا، فلما
نزعها غنيمات، قال: فما يل ال أخرج معهما ؟ قلت له: حتب ذلك ؟ قال: نعم، فلما أصبح دهنته وكحلته وعلقت يف عنقه خيطا " فيه جزع ميانية، ف

ما: اوصيكما مبحمد خريا "، ال تفارقاه، وليكن نصب أعينكما، قالت: مث قال يل: مهال اي اماه فإن معي من حيفظين، قالت: مث دعوت اب بين فقلت هل
الغنم  فخرج مع أخويه يف الغنم، فبيناهم يرتامون ابجللة يعين البعر إذ هبط جربائيل وميكائيل ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من

ء وغساله بذلك املاء والثلج، وحشيا بطنه نورا "، ومسحا عليه فعاد كما كان، والصبية فأضجعاه وشقا بطنه، وشرحا صدره، فاستخرجا منه نكتة سودا
فقلت:  قالت: فلما رأى أخواه ذلك أقبل أحدمها امسه ضمرة يعدو وقد عاله النفس وهو يقول: اي امه أدركي أخي حممدا " وما أراك تدركينه، قالت:

من بيننا وبني الغنم فأضجعاه وشقا بطنه، ومها يتوطئانه، قالت: فخرجت أان وأبوه ونسوة وما ذاك ؟ قال: أاته رجالن عليهما ثياب خضر فاستخرجاه 
وقال له أبوه: من احلى فإذا أان به قائما " ينظر إىل السماء، كأن الشمس تطلع من وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، ووهللا لكأمنا غمس يف املسك غمسة، 

 رجالن انقضا على من السماء كما ينقض الطري فأضجعاين وشقا بطين، وحشياه بشئ كان معهما، ما رأيت اي بىن مالك ؟ قال: خري اي أبه، أاتين
جح، وطارا  ألني منه، وال أطيب رحيا " ومسحا على بطين، فعدت كما كنت، مث وزانين بعشرة من اميت فرجحتهم، فقال أحدمها: فلو وزنته ابمته كلها لر 

فحملناه إىل خيم لنا، فقال الناس: اذهبوا به إىل كاهن حىت ينظر إليه ويداويه، فقال حممد: ما يب شئ مما تذكرون، كذلك حىت دخال السماء، قالت: 
قالت: فغلبوين على رأيي حىت انطلقت به إىل  . وإين أرى نفسي سليمة، وفؤادي صحيحا " حبمد هللا، فقال الناس: أصابه ملم أو طائف  من اجلن
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: دعيين أن أمسع من الغالم ؟ فإن الغالم أبصر أبمره منكم، تكلم اي غالم، قالت حليمة: فقص ابين حممد صلى هللا عليه كاهن، فقصصت قصته، قال
اقرتب،  وآله قصته من أوهلا إىل آخرها، فوثب الكاهن قائما " على قدميه وضمه إىل صدره واندى أبعلى صوته: اي آل العرب اي آل العرب، من شر قد

غالم و اقتلوين معه، فإنكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهن أحالمكم، وليبدلن أداينكم، وليدعونكم إىل رب ال تعرفونه، ودين اقتلوا هذا ال
من تنكرونه، قالت: فلما مسعت مقالته انتزعته من يده وقلت: أنت أعته وأجن من ابين، ولو علمت أن هذا يكون منك ما أتيتك به، اطلب لنفسك 

ان فإان ال نقتل حممدا "، فاحتملته واتيت به منزيل، فما بقي يومئذ يف بين سعد بيت إال ووجد منه ريح املسك. وكان ينقض عليه كل يوم طري يقتلك 
فأحلقيه نة أبيضان يغيبان يف ثيابه وال يظهران، فلما رأى أبوه ذلك قال يل: اي حليمة إان ال أنمن على هذا الغالم، وقد خشيت عليه من تباع  الكه

أبهله قبل أن يصيبه عندان شئ، قالت: فلما عزمت على ذلك مسعت صوات " يف جوف الليل ينادي: ذهب ربيع اخلري، وأمان بين سعد، هنيئا " 
أاتين لبطحاء مكة إذا كان مثلك فيها اي حممد، فاالن قد أمنت أن خترب، أو يصيبها بؤس بدخولك إليها اي خري البشر، قالت: فلما أصبحت ركبت 

مكة وعليه ووضعت النيب صلى هللا عليه وآله بني يدي، فلم أكن أقدر افارقه مما كنت ااندي مينة ويسرة حىت انتهيت به إىل الباب االعظم من أبواب 
وجعلت ألتفت مجاعة جمتمعون، فنزلت القضي حاجة وأنزلت النيب صلى هللا عليه وآله فغشيتين كالسحابة البيضاء و مسعت وجبة شديدة، ففزعت، 

لو: ومن أين  مينة ويسرة ونظرت فلم أر النيب صلى هللا عليه وآله، فصحت: اي معشر قريش الغالم الغالم، قالوا: ومن الغالم ؟ قلت: حممد بن آمنة، قا
حممداه، فبينا أان كذلك كان معك حممد لعلك حتلمني أو منك هذاين ؟ قلت: ال وهللا ما حلمت وإين لفي يقني من أمري، فجعلت أبكي وااندي: وا 

إن لك لقصة عجيبة، قالت: قلت: إي وهللا لقصيت عجيبة، حممد بن آمنة أرضعته ثالثة أحوال  ال افارقه  إذا أان بشيخ كبري فقال يل: أيتها السعدية
ية أديت إىل امه االمانة الخرج من عهدي ليله وهناره، فنعشين  هللا به، وأنضر وجهي ، ومن علي، و أفضل بربكته حىت إذا ظننت أين قد بلغت به الغا

ال يل وأمانيت، فاختلس مين اختالسا " قبل أن ميس قدمه االرض، وإين أحلف إبله إبراهيم لئن مل أجده الرمني بنفسي من حالق  اجلبل، قالت: وق
ذلك العامل أبمره، قالت: فقلت له: أيها الشيخ كأنك الشيخ: ال تبكي أيتها السعدية ادخلي على هبل، فتضرعي إليه فلعله يرده عليك فإنه القوي على 

قطعت  مل تشهد والدة حممد ليلة ولد ما نزل ابلالت والعزى ؟ فقال يل: أيتها السعدية إين أراك جزعة، فأان أدخل على هبل وأذكر أمرك له، فقد
الشيخ على هبل وعيناه تذرفان ابلدموع فسجد له طويال،  أكبادان ببكائك، ما الحد من الناس على هذا صرب، قالت: فقعدت مكاين متحرية، ودخل

كائها وطاف به اسبوعا "، مث اندى: اي عظيم املن، اي قواي " يف االمور، إن منتك على قريش لكثرية، وهذه السعدية رضيعة حممد تبكي، قد قطع ب
لصنم، وتنكس ومشى على رأسه ومسعت منه صوات " يقول: أيها الشيخ االنياط وأبرز العذارى، فإن رأيت أن ترده عليها إن شئت، قالت: فارتج وهللا ا

، أال أن أنت يف غرور، مايل وحملمد، وإمنا يكون هالكنا على يديه، وإن رب حممد مل يكن ليضيعه وحيفظه، أبلغ عبدة االواثن أن معه الذبح االكرب
ولركبتيه  اصطكاكا " يقول  يل: اي حليمة ما رأيت من هبل مثل هذا،  ,قعة يدخلوا يف دينه، قالت: فخرج الشيخ فزعا " مرعواب "، نسمع لسنه قع

ت: ابنك، إين أرى هلذا الغالم شأان " عظيما "، قالت: فقلت لنفسي: كم تكتم من أمره عبد املطلب، أبلغه اخلرب قبل أن أيتيه من غريي، قال فاطليب
مد مبحفدخلت على عبد املطلب، فلما نظر إيل قال يل: اي حليمة مايل أراك جزعة ابكية، وال أرى معك حممدا " ؟ قالت: قلت: اي أاب احلارث جئت 

 أسر ما كان، فلما صرت على الباب االعظم من أبواب مكة نزلت القضي حاجة فاختلس مىن اختالسا " قبل أن ميس قدمه االرض، فقال يل: اقعدي
ل هلم: إن قااي حليمة، قالت: مث عال الصفا فنادى: اي آل غالب، يعين اي آل قريش، فاجتمع إليه الرجال فقالوا له: قل اي أاب احلارث فقد أجبناك، ف

أعلى مكة ابين حممدا " قد فقد، قالوا له: فاركب اي أاب احلارث حىت نركب معك، قالت: فدعا عبد املطلب براحلته فركبها، و ركب الناس معه، فأخذ 
" وأنشأ يقول: )شعر( اي رب  واحندر على أسفلها. فلما أن مل ير شيئا " ترك الناس واتزر بثوب، وارتدى آبخر، وأقبل إىل البيت احلرام فطاف به اسبوعا

سمعنا رد راكيب حممدا " * رد إيل واختذ عندي يدا " أنت الذي جعلته يل عضدا " * اي رب إن حممدا " مل يوجدا فجمع قومي كلهم تبددا " قال: ف
طلب: اي ايها اهلاتف من لنابه ؟ وأين هو ؟ مناداي " ينادي من جو اهلواء: معاشر الناس، ال تضجوا، فإن حملمد راب " ال يضيعه وال خيذله، قال عبد امل

م كذلك إذا قال: بوادي هتامة، فأقبل عبد املطلب راكبا " متسلحا "، فلما صار يف بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا مجيعا " يسريان، فبينما ه
نوفل يدوران على رواحلهما إذا مها برسول هللا قائما " عند النيب صلى هللا عليه وآله حتت شجرة، وقال بعضهم: بينا أبو مسعود الثقفي وعمرو بن 

الم ؟ فقال: شجرة الطلحة وهي املوز يتناول من ورقها، فقال أبو مسعود لعمرو: شأنك ابلغالم، فأقبل إليه عمرو وهو ال يعرفه، فقال له: من أنت اي غ
لى الراحلة حىت أتى به عبد املطلب. قال إسحاق: فحدثين سلمة، عن حممد، عن أان حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب ابن هاشم، فاحتمله بني يديه ع

من ذهب، يزيد، عن ابن عباس أنه قال: ملا أن رد هللا حممدا " على عبد املطلب تصدق ذلك اليوم على فقراء قريش أبلف انقة كومآء ، ومخسني رطال 
 مث جهز حليمة أبفضل اجلهاز.
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(P.s. – This is not a Hadeeth)222 

 وروي أنه ملا سلمته امه إىل حليمة السعدية لرتضعه، وقامت سوق عكاظ، انطلقت به إىل عراف من هذيل يريه الناس صبياهنم، فلما نظر إليه - 26
ون: أي صيب صاح: اي معشر هذيل، اي معشر العرب، فاجتمع الناس من أهل املواسم، فقال: اقتلوا هذا الصيب، فانسلت به حليمة، فجعل الناس يقول

تكم، ؟ فيقول: هذا الصيب، فال يرون شيئا " قد انطلقت به امه، فيقال: ما هو ؟ فيقول: رأيت غالما " وآهلته ليقتلن أهل دينكم، وليكسرن آهل
 وليظهرن أمره عليكم، فطلب بعكاظ فلم يوجد، ورجعت به حليمة إىل منزهلا فكانت بعد ال تعرضه لعراف وال الحد من الناس.

(P.s. – This is not a Hadeeth)223 

 وروي إبسناد ذكره عن شداد بن أوس قال: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله حيدثنا على ابب احلجرات إذ أقبل شيخ من بين عامر هو مدرة - 27
ال: اي بن عبد املطلب إين انبئت أنك قومه وسيدهم، شيخ كبري يتوكأ على عصاه، فمثل بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله ونسبه إىل جده، فق

النبياء رسول هللا إىل الناس، أرسلك مبا أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من االنبياء عليهم السالم، أال وإنك تفوهت بعظيم، إمنا كانت ا
ال من أهل هذا البيت، إمنا أنت رجل من العرب، واخللفاء يف بيتني من بيوت بين إسرائيل: بيت خالفة، وبيت نبوة، فال أنت من أهل هذا البيت، و 

ه وآله ممن كان يعبد هذه احلجارة واالواثن، فمالك و للنبوة ؟ ولكن لكل قول حقيقة فأتين حبقيقة قولك، وبدؤ شأنك، فأعجب النيب صلى هللا علي
وبرك كما يربك البعري، فاستقبله رسول هللا صلى هللا عليه  همسائلته، مث قال: اي أخا بين عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ فاجلس فسل، فثىن رجل

و وإين كنت وآله ابحلديث، فقال: اي أخا بين عامر إن حقيقة قويل وبدؤ شأين أين دعوة إبراهيم عليه السالم، وبشرى أخي عيسى بن مرمي عليه السالم 
صواحباهتا ثقل ما جتد، مث إن امي رأت يف املنام أن الذي يف بطنها نور حىت بكر امي، وإهنا محلتين كأثقل ما حتمل النساء حىت جعلت تشتكي إىل 

ان ذات أضاءت له مشارق االرض ومغارهبا، مث إهنا ولدتين، فلما نشأت بغضت إيل االواثن، وبغض إيل الشعر، وكنت مسرتضعا " يف بين بكر، فبينا أ
معهم طشت من ذهب مالن ثلجا "، فأخذوين من بني أصحايب، وانطلقوا أصحايب هرااب " يوم مع أتراب  يل من الصبيان يف بطن واد وإذا أان برهط 

ينا من غالم حىت إذا انتهوا إىل شفري الوادي أقبلوا على الرهط، فقالوا: ما رابكم إىل هذا الغالم، فإنه ليس منا، هذا ابن سيد قريش وهو مسرتضع ف
تصيبون من ذلك ؟ فإن كنتم البد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فاقتلوه مكانه، ودعوا هذا الغالم، فلما  ليس له أب وال ام، فماذا يرد عليكم قتله، وما

أضجعين على رأى الصبيان أن القوم ال حيريون إليهم جوااب " انطلقوا هرااب " مسرعني إىل احلي، يؤذنوهنم يب ويستصرخوهنم على القوم، فعمد أحدهم ف
"، مث شق ما بني مفرق صدري إىل منتهى عانيت، وأان أنظر إليه، ال أجد لذلك مسا "، مث أخرج أحشاء بطين فغسلها بذلك االرض إضجاعا " لطيفا 

خرج منه الثلج فأنعم غسلها، مث أعادها مكاهنا، مث قام الثاين منهم فقال لصاحبه: تنح، فنحاه عين، مث أدخل يده يف جويف فأخرج قليب فصدعه، فأ
ا "، ى هبا، مث قال بيده: مينة منه، كأنه تناول شيئا "، فإذا أان يف يده خبامت نور حتار أبصار الناظرين دونه، فختم به قليب فامتالء نور مضغة سوداء فرم

بني مفرق  وذلك نور النبوة واحلكمة، مث أعاده إىل مكانه فوجدت برد ذلك اخلامت، مث قام الثالث منهم فقال لصاحبه: تنح، فنحاه عين و أمر يده ما
: زنه صدري إىل منتهى عانيت فالتأم ذلك الشق إبذن هللا عزوجل، مث أخذ بيدي فأهنضين من مكاين إهناضا " لطيفا "، مث قال لالول الذي شق بطين

م فرجحتهم، فقال: دعوه فلو بعشرة من امته، فوزنين هبم فرجحتهم، مث قال: زنه مبأة من امته، فوزنين هبم فرجحتهم، مث قال: زنه أبلف من امته فوزنين هب
رجحهم، مث انكبوا علي فضموين إىل صدورهم فقبلوا رأسي وما بني عيين، مث قالوا: اي حبيب مل ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من  وزنتموه ابمته كلها

تف أبعلى صوهتا وهي تقول: اي ضعيفاه اخلري لقرت عينك فبينا حنن كذلك إذا حنن ابحلي قد جاؤا حبذافريهم، وإذا امي وهى ظئري أمام احلي هت
استضعفت من بني أصحابك فقتلت لضعفك، فانكبوا علي وضموين إىل صدورهم وقبلوا رأسي وما بني عيين وقالوا: حبذا أنت من ضعيف، قالت 

املؤمنون من أهل االرض، مث قالت ظئري: اي وحيداه، فانكبوا علي وقالوا: حبذا أنت من وحيد، وما أنت بوحيد، إن هللا عزوجل معك، واملالئكة و 
مي وهي ظئرى: اي يتيماه، فانكبوا علي و قالوا: حبذا أنت من يتيم، ما أكرمك على هللا عزوجل، ولو تدري ما يراد بك من اخلري، فلما بصرت يب ا

لذي نفسي بيده إين لفي حجرها، وإن ظئري قالت: اي بين ال أراك حيا " بعد ؟ فجائت فأخذتين وضمتين إىل صدرها، وأجلستين يف حجرها، فو ا
من يدي لفي يد بعضهم: فجعلت أتلفت إليهم فظننت أهنم يبصروهنم، فإذاهم ال يبصروهنم، فيقول بعض القوم: قد أصاب هذا الغالم ملم أو طيف  

فسي سليمة، وفؤادي صحيحا "، ليس يب قلبة، اجلن، فاذهبوا به إىل كاهننا حىت ينظر إليه ويداويه، فقلت: اي هذا ما يب شئ مما تذكرون، إين الرى ن
سكتوا حىت فقال أيب وهو زوج ظئري: أال ترون إىل كالمه صحيحا " ؟ إين الرجو أن ال يكون اب بين أبس، فأتوا يب كاهنهم فقصوا عليه قصيت، فقال: ا

                                                           
222 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 25 
223 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 26 
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، فوثب إيل وضمين إىل صدره، مث اندى أبعلى صوته: اي أمسع من الغالم أمره، فهو أعلم أبمره منكم، فسألين فقصصت عليه أمري من أوله إىل آخره
ليبدلن دينكم، للعرب، مرتني، اقتلوا هذا الغالم واقتلوين معه، فوالالت والعزي لئن تركتموه وأدرك ليخالفن أمركم، و ليسفهن عقولكم وعقول آابئكم، و 

أن هذا قولك ما آتيتك به،  النت أعته  وأجن من ابين هذا، ولو علمت وليأتينكم بدين مل تسمعوا مبثله، فعمدت ظئري فانتزعتين من حجره وقالت:
رق فاطلب لنفسك من يقتلك، فإان غري قاتل هذا الغالم، مث احتملوين فأدوين إىل أهلي، وأصبحت معرى مما فعل يب، وأصبح أثر الشق ما بني مف

ي، وبدؤ نشأيت. فقال العامري: أشهد ابهلل الذي ال إله غريه أن أمرك حق، صدري إىل منتهى عانيت كأنه الشراك، فذاك اي أخا بين عامر حقيقة أمر 
يف الشر ؟ فانبئين عن أشياء أسألك عنها، قال: سل عنك، كلمه بلغة عامر، قال: ايبن عبد املطلب ماذا يزيد يف العلم قال: التعلم، قال: فما يزيد 

م التوبة تغسل احلوبة، واحلسنات يذهنب السيئات، وإذا ذكر العبد ربه عز وجل يف الرخاء قال: التمادي، قال: هل ينفع الرب بعد الفجور ؟ قال: نع
ع عليه أبدا " أجابه عند البالء، قال ايبن عبد املطلب: وكيف ذاك ؟ قال: الن هللا عز وجل يقول: وعزيت وجاليل ال أمجع أبدا " لعبدي أمنني، وال أمج

يوم أمجع فيه عبادي مليقات يوم معلوم، فيدوم له خوفه، وإن هو خافين يف الدنيا آمنين يوم أمجع فيه عبادي يف خوفني، إن هو آمنين يف الدنيا خافين 
شريك له،  حظرية القدس، فيدوم له أمنه، وال أحمقه فيمن أحمق، قال: ايبن عبد املطلب فإىل ما تدعو ؟ قال: أدعو إىل عبادة هللا عزو جل، وحده ال

وتكفر ابلالت والعزي، وتقر مبا جاء به هللا  عزوجل من كتاب أو رسول، وتصلي الصلوات اخلمس حبقائقهن، وتؤدى زكاة مالك وأن ختلع االنداد، 
لبعث يطهرك هللا عزوجل، ويطهر لك مالك، وتصوم شهرا " من السنة، وحتج البيت إذا وجدت إليه سبيال "، وتغتسل من اجلنابة، وتؤمن ابملوت، واب

جلنة والنار، قال: ايبن عبد املطلب فإذا فعلت ذلك فمايل ؟ قال: جنات عدن جتري من حتتها االهنار خالدين فيها وذلك جزاء من بعد املوت، واب
هذا . انبتزكى، قال: ايبن عبد املطلب فهل مع هذا شئ من الدنيا ؟ فإنه يعجبين الوطأة يف العيش، قال: نعم النصر والتمكني يف البالد، فأجاب وأ

حسن غريب هبذا السياق يعد يف إفراد حممد بن يعلى. ومدرة القوم: خطيبهم، واملتكلم عنهم. وقوله: فمثل، أي قام، وتفوهت أي تكلمت.  حديث
كنت بكر له: إين  وقوله: دعوة إبراهيم هي قول هللا عزوجل عن إبراهيم عليه السالم: )ربنا وابعث فيهم رسوال منهم( وقوله تعاىل: )قال: ومن ذرييت(. وقو 

فماذا  امي، أي أول ولد ولدته، ويف نسخة: كنت يف بطن امي وقوله: مارابكم أي ما شكككم، ومعناه هاهنا: ما دعاكم إىل أخذ هذا الغالم، وقوله:
. وقوله: فأنعم يرد عليكم قتله ؟ أي ما ينفعكم ذلك. وال حيريون أي ال يرجعون وال يردون. ويؤذنوهنم: يعلموهنم. ويستصرخون أي يستغيثون هبم

امت نور، أي غسلها، أي ابلغ فيه. وقوله: فصدعه، أي فشقه. وقوله: مث قال بيده مينة منه، أي أشار بيده إىل جانب ميينه. قوله: فإذا أان يف يده خب
ما يراد بك( يف املرة االخرية  رأيت حينئذ ذلك يف يده. وقوله: رجحهم ، أي رجح هبم وعليهم. وقوله: مل ترع، أي ال ختف. وجواب قوله: )ولو تدري

رواية اخرى  حمذوف، تقديره: لقرت عينك. والقلبة: الداء. والالم يف اي للعرب لالستغاثة. وقوله: معرى من العروآء وهي الرعدة. وقوله: سل عنك، ويف
مري: سل عنك، الهنا لغة بىن عامر، فكلمه مبا قال: كان النيب صلى هللا عليه وآله يقول للسائلني قبل ذلك: سل عما شئت وعما بدالك، فقال للعا

 يعرف. قوله: فأتيين حبقيقة ذلك ويف رواية: فأنبئين. واحلوبة: االمث. و الوطأ: النعمة.

(P.s. – This is not a Hadeeth)224 

(The following is a report from the Shafie reporter) 

سنة تكلم بكالم مل أمسع أحسن منه، مسعته يقول: )قدوس  ملا متت للنيب صلى هللا عليه وآله كنز الكراجكى: روي عن حليمة السعدية قالت:  - 28
ال: اي امه قدوس، انمت العيون و الرمحن ال أتخذه سنة وال نوم( ولقد انولتين امرأة كف متر من صدقة فناولته منه وهو ابن ثالث سنني فرده علي، وق

 وكثر خريك، فإين ال آكل الصدقة، قالت: فو هللا ما قبلتها بعد ذلك.ال أتكلي الصدقة، فقد عظمت نعمتك، 

(P.s. – This is not a Hadeeth)225 

(The following is a report from the Shafie reporter) 

روي عن حممد بن سعد، مث قال الكاذروين: روي أن شق صدره صلى هللا عليه وآله كان يف سنة ثالث من مولده وقيل: يف سنة أربع على ما  - 29
، عن حممد بن عمر، عن أصحابه قال: مكث صلى هللا عليه وآله عندهم سنتني حىت فطم، وكان ابن أربع سنني فقدموا به على امه زائرين هلا به

                                                           
224 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 27 
225 Bihar Al Anwaar – V 15, The book of our Prophetsaww, Ch 4 H 28 
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، فرجعت به، وملا بلغ أربع سنني وأخربهتا حليمة خربه وما رأوا من بركته، فقالت آمنة: ارجعي اببين فإين أخاف عليه وابء مكة، فو هللا ليكونن له شأن
دا "، مث رأت أاته امللكان فشقا بطنه، مث نزلت به إىل آمنة وأخربهتا خربه، مث رجعت به أيضا "، وكان عندها سنة وحنوها  ال تدعه يذهب مكاان " بعي

ده وهو ابن مخس سنني، فأضلته يف الناس غمامة تظله إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، فأفزعها ذلك أيضا " من أمره، فقدمت به إىل امه لرت 
لى رسول فالتمسته فلم جتده، وذكر حنو ما تقدم. وقد روي أن عبد املطلب بعثه صلى هللا عليه وآله يف حاجة وضاع ، ويف االخبار أن حليمة قدمت ع

رسول هللا صلى هللا عليه وآله خدجية، فأعطتها أربعني شاة هللا صلى هللا عليه وآله مبكة وقد تزوج خبدجية فشكت إليه جدب البالد وهالك املاشية فكلم 
النيب وبعريا "، وانصرفت إىل أهلها، مث قدمت عليه صلى هللا عليه وآله بعد االسالم فأسلمت هي وزوجها. وروي يف احلديث: استأذنت امرأة على 

ردائه فبسطه هلا فقعدت عليه. وروى عن أيب حازم قال: قدم كاهن عليه قال: امي امي، وعمد إىل  صلى هللا عليه وآله كانت أرضعته، فلما دخلت
اي معشر مكة ورسول هللا ابن مخس سنني، وقد قدمت به ظئره إىل عبد املطلب، وكانت أتتيه به يف كل عام، فنظر إليه الكاهن مع عبد املطلب فقال: 

م يزل قريش ختشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم من أمره. ويف سنة ست من قريش اقتلوا هذا الصيب فإنه يفرقكم ويقتلكم، فهرب به عبد املطلب فل
: كان مولده صلى هللا عليه وآله ماتت امه كما مر ذكره. ولنذكر ما حدث يف سنة سبع من مولده صلى هللا عليه وآله: روي عن انفع بن حسني  قال

بضه إليه جده عبد املطلب، وضمه ورق عليه رقة مل يرقها على ولده، وكان يقربه منه رسول هللا صلى هللا عليه وآله يكون مع امه آمنة فلما توفيت ق
ن بين مدجل ويدنيه، ويدخل عليه إذا خال وإذا انم، وكان جيلس على فراشه، فيقول عبد املطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابين فإنه يؤنس ملكا، وقال قوم: م

لقدم اليت يف املقام منه، فقال عبد املطلب اليب طالب: امسع ما يقول هؤالء، فكان أبو طالب حيتفظه، لعبد املطلب احتفظ به فإان مل نر قدما أشبه اب
هذه االمة،  وقال عبد املطلب الم أمين وكانت حتضن رسول هللا صلى هللا عليه وآله: اي بركة ال تغفلي عن ابين، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابين نيب

الطعام اال قال: علي اببين، فيؤتى به إليه ، فلما حضرت عبد املطلب الوفاة أوصى أاب طالب حبفظ رسول هللا صلى هللا وكان عبد املطلب ال أيكل 
فلم يغن عنه، فقيل لعبد املطلب:  عليه وآله وحياطته. ومما وقع يف تلك السنة ما روي أنه أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله رمد شديد فعوجل مبكة

 ة عكاظ راهبا " يعاجل االعني، فركب إليه فناداه وديره مغلق فلم جيب، فتزلزل به ديره حىت خاف أن يسقط عليه، فخرج مبادرا " فقال: ايإن يف انحي
يعاجل  اه ماعبد املطلب إن هذا الغالم نيب هذه االمة، ولو مل أخرج إليك خلر علي ديري فارجع به واحفظه ال يغتاله بعض أهل الكتاب، مث عاجله وأعط

اد ذكره  عن به، وألقى هللا له احملبة يف قلوب قومه وكل من يراه. ومن ذلك خروج عبد املطلب برسول هللا صلى هللا عليه وآله يستسقون كما روي إبسن
اللهم أو مهومة  فبينا أان راقدة -ويروى وأرقت وأدقت  -رقيقة بنت صيفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع، وأرمت العظم 

، ومعي صنوي فإذا أان هباتف صيت يصرخ بصوت صحل يقول: اي معشر قريش إن هذا النيب املبعوث منكم هذا إابن جنومه، فحي هال ابحليا واخلصب
ا " عظاما "  جساما أال فانظروا رجال " منكم طواال " عظاما "، أبيض بضا "، أشم العرنني، سهل اخلدين، له فخر، يكظم عليه. ويروى: رجال وسيط

، أال " أوطف االهداب، أال فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل بطن رجل، أال فليشنوا من املاء، وليمسوا من الطيب، وليطوفوا ابلبيت سبعا "
قد قف جلدي، ودله عقلي،  قالت: فأصبحت مذعوره وفيهم الطيب الطاهر لداته، أال فليستسق الرجل وليؤمن القوم، أال فغثتم إذا ما شئتم وعشتم،

واقتصصت رؤايي فو احلرمة واحلرم إن بقي أبطحي إال قال: هذا شيبة احلمد، وتتامت عنده قريش، وانقض إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا 
فوا جنابيه، فقام عبد املطلب واستلموا وطوفوا، مث ارتقوا أاب قبيس، وطفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حىت قروا بذروة اجلبل، واستك

وكاشف الكربة، أنت عامل غري معلم، مسئول  ,فاعتضد ابن ابنه حممدا " فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غالم قد أيفع أو كرب، مث قال: )اللهم ساد اخللة 
"  غري مبخل، وهذه عبداؤك، وإماؤك، بعذرات حرمك يشكون  إليك سنتهم اليت أذهبت اخلف والظلف ، فامسعن اللهم، وأمطرن علينا غيثا " مريعا

وجلها: عبد هللا بن جدعان وحرب بن امية ( فما راموا البيت حىت انفجرت السماء مباءها، وكظ الوادي بثجيجه، فسمعت شيخان العرب  "مغدقا
قدان احليا وشهاب بن املغرية يقولون لعبد املطلب: هنيئا " لك أاب البطحاء ! ويف ذلك قالت رقيقة: )شعر(: بشيبة احلمد أسقى هللا بلدتنا * فقد ف

ابمليمون طائره * وخري من بشرت يوما " به مضر مبارك  واجلو ذاملطر فجاد ابملآء جوين له سبل * سحا " فعاشت به االنعام والشجر منا " من هللا
رأسه  االسم يستسقى الغمام به * ما يف االانم له عدل وال خطر قوله: أقحلت من قحل قحوال: إذ يبس. راقدة أي انئمة. مهمومة يقال: هوم أي هز

ب حبدته من حبة وهو مستلذ يف السمع. إابن جنومه: من النعاس. صيت فيعل من صات يصوت كامليت من مات. والصحل: الذي يف صوته ما يذه
ال ظهوره، وهو فعالن من آب الشئ: إذا هتيأ. وحي هال أي ابدأ به واعجل بذكره. واحليا بفتح احلاء مقصورا ": املطر النه حياة االرض. وطو  وقت

ام وكرام. والكظم االمساك وترك االبداء، أي إنه من ذوي احلسب مبالغة يف طويل، وكذا عظام وجسام، وفعال مبالغة يف فعيل، وفعال أبلغ منه، حنو كر 
: االنف، والفخر وهو ال يبدي ذلك. والبض ابلباء املوحدة املفتوحة، والضاد املعجمة، من البضاضة وهو رقة اللون وصفآء البشرة. والعرنني ابلكسر

فليخلص أي فليتميز هو وولده من الناس من قوله تعاىل: )خلصوا جنيا(.  وقيل: رأسه. والوسيط: أفضل القوم من الوسط. أوطف االهداب: طويلها.
وله: لداته وليدلف إليه وليقبل إليه من الدليف وهو املشي الرويد، والتقدم يف رفق. وشن املاء: صبه على رأسه، وقيل: الشن: صب املاء متفرقا ". ق
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أن مولده ومواليد من مضى من آابئه كلها موصوف ابلطهر والذكاء، وأن يراد أترابه ،  على وجهني: أن يكون مجع لدة مصدر ولد حنو عدة وزنة، يعين
. غثتم: وذكر االتراب اسلوب من أساليهم يف تثبيت الصفة ومتكينها، النه إذا جعل من مجاعة وأقران ذوي طهارة فذاك أثبت لطهارته وأدل على قدسه

و القفة: الرعدة. دله: دهش وحتري. شيبة احلمد: اسم لعبد املطلب عامر، وإمنا قيل له: شيبة مطرمت بكسر الغني، أو بضمه. قف: تقبض واقشعر. 
التوءده.  لشيبة كانت يف رأسه حني ولد، وقد مر سبب تسميته بعبد املطلب. تتامت التتام: التوافر. يدفون الدفيف: املر السريع. واملهل ابالسكان:

دار ككفة امليزان. جنابيه أي جانبيه. أيفع: ارتفع. كرب: قرب من االيقاع، ومنه الكروبيون: املقربون من استكفوا: أحدقوا من الكفة وهى ما است
والشيخان: مجع شيخ  املالئكة. والعبداء والعبدى ابملد والقصر: العبيد. والعذرة: الفناء. وكظيظ الوادي: امتالؤه. والثجيج: املاء املثجوج، أي املصبوب. 

 . وقيل له: أبو البطحاء الن أهلها عاشوا به و انتعشوا، كما يقال للطعام: أبو االضياف. واجلوذ أي كثر وامتد. جوين: سحابكالضيفان يف ضيف

أسود، وسبل: جار. سحا أي منصبا. والعدل: املثل، وكذلك اخلطر. مث قال: ومن ذلك خروج عبد املطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن كما حدثنا 
سناده  عن عفري بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال: ملا ظفر جدي سيف على احلبشة وذلك بعد مولد النيب صلى هللا عليه وآله إمساعيل بن املظفر إب

الصدوق يف بسنتني أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته، وتذكر ما كان من بالئه وطلبه ثبار قومه. أقول: وساق احلديث مثل ما تقدم برواية 
نت ئر. مث قال: هذا احلديث دال على أن الوفادة إىل ابن ذي يزن كان يف سنة ثالث من مولد رسول هللا صلى هللا عليه وآله، واالصح أهنا كاابب البشا

وأما ما كان ل: سنة سبع، النه يقول عبد املطلب: تويف أبوه وامه وكفلته أان وعمه، وام رسول هللا صلى هللا عليه وآله مل متت حىت بلغ ست سنني. مث قا
ب، وذلك سنة مثان من مولده صلى هللا عليه وآله فمن ذلك موت عبد املطلب رضي هللا عنه، وكان يوصي برسول هللا صلى هللا عليه وآله عمه أاب طال

 طالب له بسبب، فيه ثالثة أن أاب طالب وعبد هللا أاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله كاان الم، وكان الزبري من امهما أيضا "، لكن كانت كفالة أيب
له اختاره، أقوال: أحدها: وصية عبد املطلب اليب طالب. والثاين: أهنما اقرتعا فخرجت القرعة اليب طالب. والثالث: أن رسول هللا صلى هللا عليه وآ

طالب رسول هللا صلى هللا عليه وآله، قالوا:  ومن ذلك كفالة أيب. ومات عبد املطلب وهو يومئذ ابن ثنتني ومثانني سنة، ويقال: ابن مائة وعشرين سنة
دا " ال حيب ملا تويف عبد املطلب قبض أبو طالب رسول هللا صلى هللا عليه وآله إليه، فكان يكون معه، وكان أبو طالب المال له وكان حيبه حبا " شدي

وإذا أكل عيال أيب طالب مجيعا " أو فرادى مل يشبعوا، وإذا أكل  ولده كذلك، وكان ال ينام إال إىل جنبه، وخيرج فيخرج معه، وقد كان خيصه ابلطعام،
آله فيأكل معهم، معهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله شبعوا، فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حىت حيضر ابين، فيأيت رسول هللا صلى هللا عليه و 

يقول ابو طالب: إنك ملبارك، وكان الصبيان يصبحون رمضا " شعثا "، ويصبح رسول هللا وكانوا يفضلون من طعامهم، وإذا مل يكن معهم مل يشبعوا، ف
و طالب: وآله صلى هللا عليه وآله دهينا " كحيال، ، وكان أبو طالب يلقى له وسادة يقعد عليها، فجاء النيب صلى هللا عليه وآله فقعد عليها، فقال أب

و بن سعيد أن أاب طالب قال: كنت بذي اجملاز ومعي ابن أخي يعين النيب صلى هللا عليه وآله، فأدركين ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم. وروي عن عمر 
العطش فشكوت إليه، فقلت: ايبن أخي قد عطشت، وما قلت له وأان أرى أن عنده شيئا " إال " اجلزع، قال: فثىن وركه مث برك، فقال: اي عم 

ىل االرض فإذا " ابملآء، فقال: اشرب اي عم، فشربت. ومن ذلك هالك حامت الذي يضرب به املثل يف أعطشت ؟ قال: قلت: نعم، فأهوى بعقبيه إ
اايت أن أاب اجلود والكرم. ومن ذلك موت كسرى أنوشريوان ووالية ابنه هرمز. ومما كان يف سنة تسع من مولده صلى هللا عليه وآله ما روي يف بعض الرو 

ليه وآله إىل بصرى وهو ابن تسع سنني. ومما كان سنة عشر من مولده صلى هللا عليه وآله الفجار االول، وهو قتال طالب خرج برسول هللا صلى هللا ع
ومما كان سنة إحدى عشرة من مولده صلى هللا عليه وآله ما روي عن ايب بن كعب قال: إن أاب هريرة سأل . وقع بعكاظ، وكانت احلرب فيه ثالثة أايم

عليه وآله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوى جالسا " وقال: لقد سألت اي أاب هريرة إين لفي صحراء ابن عشر سنني وأشهر، رسول هللا صلى هللا 
على خلق وإذا بكالم فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو ؟ فاستقبالين بوجوه مل أرها خللق قط، وأرواح مل أجدها من خلق قط، وثياب مل أرها 

أقبال إيل ميشيان حىت أخذ كل واحد منهما بعضدي ال أجد الخذمها مسا "، فقال أحدمها لصاحبه: اضجعه، فأضجعاين بال قصر وال هصر ، قط، ف
 فقال أحدمها لصاحبه: افلق صدره، ففلق أحدمها صدري بال دم وال وجع، فقال له: اخرج الغل واحلسد، فأخرج شيئا " كرصة العلقة، مث نبذها

على  قال له: ادخل الرأفة والرمحة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، مث هز أهبام رجلي فقال: اعدوا بنبيكم، فرجعت هبما أعدوا هبما رأفة فطرحها، مث
طالب إىل  الصغري ورمحة للكبري. وأما ما كان سنة اثنىت عشرة من مولده صلى هللا عليه وآله إىل ثالث عشرة منه فخروجه صلى هللا عليه وآله مع أيب

لك أنه ملا هتيأ الشام، روي أنه ملا أتت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله اثنىت عشرة سنة وشهران و عشرة أايم ارحتل به أبو طالب للخروج إىل الشام، وذ
السري هب  له رسول هللا صلى هللا  للخروج أضب به رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فرق له أبو طالب، ويف رواية: ملا هتيأ أبو طالب للرحيل وأمجع على

قه أبدا "، فخرج به عليه وآله فأخذ بزمام انقته، وقال: اي عم إىل من تكلين ؟ ال أب يل، وال ام، فرق، فقال: وهللا الخرجن به معي، وال يفارقين وال افار 
ذا علم يف النصرانية، ومل يزل يف تلك الصومعة راهب يصري  وكان معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وهبا راهب يقال له: حبريا يف صومعة له

 إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابرا " عن كابر. يقال: أضب على ما يف نفسه: إذا أخرجه، وأضب: تكلم، ويقال: جاء فالن يضب
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وخرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف املرة االوىل وهو ابن لسانه أي اشتد حرصه. وروي عن داود بن احلصني قال: ملا خرج أبو طالب إىل الشام 
رثوهنا عن  اثنىت عشرة سنة، فلما نزل الركب بصرى الشام وهبا راهب يقال له: حبريا يف صومعة له، وكان علماء النصارى يكونون يف تلك الصومعة يتوا

يكلمهم حىت إذا كان ذلك العام ونزلوا منزال " قريبا " من صومعته. قد كانوا ينزلونه قبل  كتاب يدرسونه، فلما نزلوا ببحريا وكان كثريا " ما ميرون به ال
ني القوم ذلك كلما مروا، فصنع هلم طعاما " مث دعاهم، وإمنا محله على دعاءهم أنه رأى حني طلعوا غمامة تظل رسول هللا صلى هللا عليه وآله من ب

الغمامة أظلت تلك الشجرة، وأخضلت أغصان الشجرة على النيب صلى هللا عليه وآله حني استظل حتتها، حىت نزلوا حتت الشجرة، مث نظر إىل تلك 
ن فلما رأى حبريا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فايت به، فأرسل إليهم فقال: إين قد صنعت لكم طعاما " اي معشر قريس، وأان احب أ

 كبريا "، حرا " وال عبدا "، فإن هذا شئ تكرموين به، فقال له رجل: إن لك لشأان " اي حبريا، ما كنت حتضروه كلكم وال ختلفون منكم صغريا " وال
وم حلداثة تصنع بنا هذا، فما شأنك اليوم ؟ قال: فإىن أحببت أن اكرمكم ولكم حق، فاجتمعوا إليه وختلف رسول هللا صلى هللا عليه وآله من بني الق

ه يف رحاهلم حتت الشجرة، فلما نظر حبريا إىل القوم فلم ير الصفة اليت يعرفها وجيدها عنده، وجعل ينظر فال يرى الغمامة سنه، ليس يف القوم أصغر من
لوا: ما على أحد من القوم، ويراها متخلفة على رأس رسول هللا صلى هللا عليه وآله، قال حبريا: اي معشر قريش ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي، قا

ال غالم هو أحدث القوم سنا " يف رحاهلم، فقال: ادعوه فليحضر طعامي، فما أقبح أن حتضروا ويتخلف رجل واحد، مع أين أراه من ختلف أحد إ
أوسطنا نسبا "، وهو ابن أخي هذا الرجل، يعنون أاب طالب، وهو من ولد عبد املطلب، فقام احلارث بن عبد املطلب بن  أنفسكم فقال القوم: هو وهللا

تسري اف وقال: وهللا أن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد املطلب من بيننا، مث قام إليه فاحتضنه وأقبل به حىت أجلسه على الطعام، والغمامة عبد من
لراهب اعلى رأسه، وجعل حبريا يلحظه حلظا " شديدا "، وينظر إىل أشياء يف جسده قد كان جيدها عنده من صفته، فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه 

 ما أبغضت فقال: اي غالم أسألك حبق الالت و العزى إال أخربتين عما أسألك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: ال تسألين ابالت والعزى، فوهللا
فجعل رسول هللا  شيئا " بغضهما، قال: ابهلل إال ما أخربتين عما أسألك عنه، قال: سلين عما بدالك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله حىت نومه،

اليت عنده، صلى هللا عليه وآله خيربه فيوافق ذلك ما عنده، مث جعل ينظر بني عينيه، مث كشف عن ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضع الصفة 
من الراهب خياف على ابن أخيه، فقبل موضع اخلامت، وقالت قريش: إن حملمد صلى هللا عليه وآله عند هذا الراهب لقدرا "، وجعل أبو طالب ملا يرى 

فابن أخي،  قال الراهب اليب طالب: ما هذا الغالم منك ؟ قال أبو طالب: ابين، قال: ما هو ابنك، وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا "، قال:
ت، ارجع اببن أخيك إىل بلده، واحذر عليه قال: فما فعل أبوه ؟ قال: هلك وامه حبلى به، قال: فما فعلت امه ؟ قال: توفيت قريبا "، قال: صدق

نا، واعلم أين قد اليهود، فو هللا لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا "، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم، جنده يف كتبنا، وما روينا عن آابئ
قد رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعرفوا صفته فأرادو أن أديت إليك النصيحة، فلما فرغوا من جتارهتم خرج به سريعا "، وكان رجال من يهود 

تركوه، ورجع به أبو يغتالوه فذهبوا إىل حبريا فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي، وقال هلم: أجتدون صفته ؟ قالوا: نعم، قال: فما لكم إليه سبيل، فصدقوه و 
سنة أربع عشرة من مولده صلى هللا عليه وآله الفجار االخر بني هوازن وقريش، وحضره طالب، فما خرج به سفرا " بعد ذلك خوفا " عليه. وكان يف 

عينيه  وتركوه. ويف سنة تسع عشرة قتلوا  رسول هللا صلى هللا عليه وآله. ويف سنة سبع عشرة وثبت العظماء واالشراف ابملدائن فخلعوا هرمز، ومسلوا
سمى كسرى. ويف سنة ثالث وعشرين كان هدم الكعبة وبنياهنا يف قول بعض العلماء. ويف سنة مخس هرمز بعد خلعه، وفيها وىل ابنه برويز وكان ي

صح. وعشرين كان تزويج خدجية رضي هللا عنها كما سيأيت شرحه. ويف سنة مخس وثالثني من مولده صلى هللا عليه وآله هدمت قريش الكعبة على اال
ة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وكان نفر من قريش وغريهم قد سرقوا كنز الكعبة، وكان يكون يف بئر قال ابن إسحاق: كانت الكعبة رضمة فوق القام

 يف جوف الكعبة فهدموها لذلك وذلك يف سنة مخس وثالثني من مولده صلى هللا عليه وآله، وقيل يف سبب هدمها: إنه كان اجلرف يطل على مكة،
يت فانصدع، فخافوا أن ينهدم، وسرق منه حلية وغزال من ذهب كان عليه در وجوهر، ولذلك هدم وكان السيل يدخل من أعالها حىت يدخل الب

فر من قريش البيت، مث إن سفينة أقبلت يف البحر من الروم، ورأسهم ابقوم وكان ابنيا "، فتحطمت السفينة بنواحي جده، فخرج الوليد بن املغرية يف ن
لرومي ابقوم فقدم معهم وقالوا: لو بنينا بيت ربنا، فامروا ابحلجارة فجمعت، فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله إىل السفينة فابتاعوا خشبها، وكلموا ا

فلبط به  ينقل معهم وهو يومئذ ابن مخس وثالثني سنة وكانوا يضعون ازرهم على عواتقهم وحيملون احلجارة، ففعل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وآله
كان ذلك أول ما نودي، فقال له أبو طالب: ايبن اخي اجعل إزارك على رأسك، قال: ما أصابين ما أصابين إال يف التعري، فما ونودي: عورتك، و 

باس ينقالن رئيت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله عورة. ويف البخاري عن جابر بن عبد هللا قال: ملا بنيت الكعبة ذهب النيب صلى هللا عليه وآله وع
، فقال العباس للنيب: إجعل إزراك على رقبتك من احلجارة، فخر إىل االرض وطمحت عيناه إىل السماء مث أفاق، فقال، إزاري إزاري، فشد احلجارة

قع لبين أسد إهنم أخذوا يف بنائها، وميزوا البيت، واقرتعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بني الركن االسود إىل ركن احلجر وجه البيت، وو  عليه إزاره، مث
ي وعامر بن بن عبد العزى وبين عبدالدار ما بني احلجر إىل ركن احلجر االخر، ووقع لتيم ما بني ركن احلجر إىل الركن اليماين، ووقع لسهم ومجح وعد
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أحق بوضعه، فاختلفوا حىت خافوا  لؤى ما بني الركن اليماين إىل الركن االسود، فبنوا، فلما انتهوا إىل حيث موضع الركن من البيت قالت كل قبيلة: حنن
له أول من القتال، مث جعلوا بينهم أول رجل يدخل من ابب بين شيبة فيكون هو الذي يضعه، فقالوا: رضينا وسلمنا، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وآ

فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وآله ردائه وبسطه يف دخل من ابب بين شيبة، فلما رأوه قالوا: هذا االمني قد رضينا مبا قضى بيننا، مث أخربوه اخلرب، 
و زمعة، االرض مث وضع الركن فيه، مث قال: ليأت من كل ربع من أرابع قريش رجل، وكان يف ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان يف الربع الثاين أب

ي، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من وكان يف الربع الثالث أبو حذيفة ابن املغرية، وكان يف الربع الرابع قيس بن عد
يب صلى هللا زوااي الثوب، مث ارفعوه مجيعا " فرفعوه، مث وضعه رسول هللا صلى هللا عليه وآله بيده يف موضعه ذلك، فذهب رجل من أهل جند ليناول الن

طلب: ال وحناه، وانول العباس رسول هللا صلى هللا عليه وآله حجرا " فسد به الركن، فغضب عليه وآله حجرا يسد به الركن، فقال العباس بن عبد امل
فوا البيت، النجدي حني حني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: إنه ليس يبين معنا يف البيت إال منا، مث بنوا حىت انتهوا إىل موضع اخلشب، وسق

البيت. ويف هذه السنة ولدت فاطمة عليها السالم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وفيها مات زيد بن  وبنوه على ستة أعمدة، وأخرجوا احلجر من
النصرانية واليهودية وعبادة االواثن واحلجارة، وأظهر  عمرو بن نفيل. وروي عن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره

ما كان يعبد آابؤهم، وال أيكل ذابئحهم، فقال يل: اي عامر إين خالفت قومي، واتبعت ملة إبراهيم عليه السالم وما كان خالف قومه، واعتزل آهلتهم، و 
أراين أدركه، وأان يعبده وإمساعيل عليه السالم من بعده، فقال: وكانوا يصلون إىل هذه القبلة، وأان أنتظر نبيا " من ولد إمساعيل عليه السالم يبعث، ال 

أخربته ن به واصدقه، وأشهد أنه نيب، فإن طالت بك مدة فرأيته فاقرأه مين السالم، قال عامر: فلما نبئ رسول هللا صلى هللا عليه وآله أسلمت و اؤم
ي هللا عنه. وأما ما  بقول زيد، وأقرأته منه السالم، فرد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله السالم وترحم عليه، وقال: قد رأيته يف اجلنة يسحب ذيوال رض

عني من كان سنة مثان وثالثني من مولده صلى هللا عليه وآله ففي هذه السنة رأى الضوء والنور، وكان يسمع الصوت وال يدري ما هو. وأما سنة أرب
 ث بسبعة أشهر. مولده صلى هللا عليه وآله ففي هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن املنذر لغضب كان له عليه، قتله قبل املبع

(P.s. – This is not a Hadeeth)226 
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