املُختَصَرُ هِن كِتابِ
( إِمتامُ النِّعْوَةِ الكُبْرَي عَلً العَالَن بِوَىلذِ سَيِّذِ ولَذِ آدَمَ )
تَأْليفُ
أتِي العثَّاسِ أحْمَدِ تْهِ حَجَزٍ اهلَيْتَمِيِّ السَّعْدِيِّ األوْصَارِيِّ
 979 - 909هـ
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{ كَلِوَةٌ البُذَّ هِنْهَا }
بسم للا الرحمن الرحٌم .الحمد لل رب العالمٌن .والصالة والسالم على
سٌدنا محمد النبً المً الطاهر الزكً المٌن ،وعلى آله وصحبه
أجمعٌن.
أما بعد:
فهذه الرسالة الصغٌرة اللطٌفة الشرٌفة؛ قد خطها ٌراع العالم الجلٌل
واإلمام الفضٌل شهاب الدٌن أبً العباس أحمد بن حجر الهٌتمً السعدي
النصاري الشعري الشافعً ،المتوفى سنة  973هـ ،رحمه للا وأكرم
مثواه .وهً مختصر كتابه الكامل المسمى (إتمام النعمة الكبرى على
العالم بمولد سٌد ولد آدم) ،الذي ألفه فً خدمة المولد النبوي الشرٌف،
وقد ذكر ذلك فً مقدمة هذه الرسالة بقوله:
( لكن فً ذلك الكتاب بسط ال ٌتم قراءته فً مجلس واحد ،فاختصرته هنا
بحذف أسانٌده وغراببه ،واقـتصرت منه على ما ٌسنده متابع أو عاضد،
رومًا للتسهٌل على المادحٌن)...اهـ
فمن أحب االستزادة والتوسع فعلٌه بالنسخة الكاملة ،فـفٌها أبحاث و
معلومات مهمة ،والكتاب محقق مطبوع.
وهذه الرسالة كذلك محقـقة ومطبوعة ،ولكن النسخ الموجودة منها؛ علٌها
مالحظات عدة؛ دفعتنً إلى إعادة تحقٌقها وضبطها و إخراجها بشكل
عسى ٌكون نافعً ا بإذن للا تعالى.
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وهذه المالحظات هً:
المالحظة األولىٌ :وجد فً تركٌا نسخة مطبوعة باسم (مولد ابن حجر)،
ومٌزة هذه النسخة أنها ال تمت البن حجر بؤي صلة إال اسم الكتاب،
فالسلوب لٌس أسلوب ابن حجر ،و المعلومات الواردة فٌها؛ تحوي
غرابب وعجابب من الكذب والتلفٌق ،فمن ذلك؛ الفصل الثانً فً
الكتاب ،والذي ٌحمل اسم (فصل فً بٌان فضل مولد النبً ،) 
ثم ابتدأه بـ:
قال أبو بكر الصدٌق  :من أنفق دره ًما على قراءة مولد النبً  كان
رفٌقً فً الجنة.اهـ
أورد الكاتب القول هكذا دون عزو إلى مصدر أو ذكر السم مرجع،
فانظر  -رعاك للا  -إلى الكالم السابق عن سٌدنا أبً بكر الصدٌق ،
ومتى كتب مولد النبً  حتى ٌحض علٌه سٌدنا أبو بكر! ثم ٌعد على
ذلك بمرافقته فً الجنة ،وهذا الوعد من خصوصٌات النبٌاء والرسل
علٌهم الصالة والسالم ،و أنى لسٌدنا أبً بكر أن ٌقول ذلك؛ وهو الذي روٌت
عنه رواٌات فً خوفه و وجله ّأال ٌدخل الجنة ،على الرغم من تبشٌره
بالجنة مرات عدة من النبً  الذي ال ٌنطق عن الهوى.
ً
أقواال لسٌدنا عمر بن الخطاب وعثمان وعلً  ،ثم
ثم أورد بعد ذلك
بعدهم لبعض التابعٌن وبعض أهل العلم هكذا دون عزو للمصادر.
ٌضاف إلى ذلك وجود أشعار مكسرة غٌر موزونة ،و كالم ومحاورات
ال أدري من أٌن أتى بها .على أن الكتاب فٌه معلومات صحٌحة ،ولكنها
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مختلطة بما ذكرناه ،وعلى هذا فال ٌجوز نسبة هذا الكتاب البن حجر ،بل
ال تجوز قراءته حتى ٌتم تحقٌقه وتنقٌحه وتصفٌته من الكاذٌب التً فٌه.
المالحظة الثانٌة :النسخة المحقـقة المطبوعة من المولد الحقٌقً البن
حجر ،والتً حقـقها الخ الفاضل أبو الفضل الحوٌنً الثري المصري،
طباعة دار الصحابة للتراث ،وهو مشكور على ما بذله من مجهود فً
تحقٌقها ،ولكن لً علٌه مآخذ:
 أولها :أنه قد صب جل اهتمامه على تخرٌج الحادٌث و المعلوماتالواردة فً الرسالة من الكتب المعتمدة ،وهو جهد طٌب مشكور ،لكنه
نسً أو غفل عن جوانب أخرى مهمة؛ كشرح الكلمات الغرٌبة وتبٌان
معانٌها ،و ضبط تشكٌل الكلمات المشكلة حتى ال تلتبس المعانً...
لن قراء الموالد  -غالبهم إذا لم ٌكن كلهم  -ال ٌهتمون بالتخرٌج
والصحة والضعف ،وإنما ٌكتفون بقراءته واثقٌن بكفاءة ابن حجر فً
إٌراد الحوادث والرواٌات.
 ثانٌها :نسخة أبً الفضل الحوٌنً ملٌبة بالنقص والخطاء الفادحة التًتفكك المعانً ،و تإدي للملل والتساإالت.
 المالحظة الثالثة :أوجهها للذٌن حقـقا كتاب و رسالة ابن حجر فًالمولد النبوي ،و للذٌن ٌحقـقون كتب ساداتنا وعلمابنا؛ وهم مخالفون لهم
فً الصول االعتقادٌة والفقهٌة والسلوكٌة:
مذهب ابن حجر الهٌتمً فً مسؤلة التوسل برسول للا  و الخذ
بالحدٌث الضعٌف بشروطه و جواز االحتفال بمولد الرسول ...وغٌر
ذلك من المسابل التً تحاربون فٌها العلماء قبل العوام ،وتجعلونها مٌزا ًنا
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لإلٌمان والكفر؛ ابن حجر موافق فٌها لجمهور العلماء الج ّالء من أهل
السنة والجماعة فً المذاهب الربعة ،وقد جرى فً كتابه و رسالته هذه
على نفس المذهب ،انظر كٌف ٌبٌن تؤصٌله للمولد النبوي الشرٌف و
أخذه بالحدٌث الضعٌف فً مقدمة كتابه (إتمام النعمة الكبرى) بقوله:
..خطر لً أن أكتب ورقات فً بٌان أصل المولد النبوي فً هذا الشهر،
ثم ذكر ما له ذكر فً كتب حفاظ المحدثٌن ،مما سلم من وضع
الوضاعٌن وافتراء الكذابٌن ،غٌر متحاش فٌه عن ذكر الضعٌف ،بل هو
أكثره وال ٌضره ،لن باب الفضابل والمناقب كما قال بعض الحفاظ
الجامعٌن بٌن المعقول والمنقول(ٌ :)1كتفى فٌهما بالحدٌث الضعٌف ،ال
سٌما مع اإلشارة إلى ضعفه بنحو روي و ٌروى و نقل..اهـ
فلماذا تؤتون إلى كتبه وكتب غٌره من أهل العلم اآلخذٌن بهذه القواعد ،ثم
تهاجمونهم وتعلقون على كالمهم وتتهمونهم أنهم وقعوا فً الشرك
والضالل والبدع ،و تبدإون بتخرٌج الرواٌات والحكم على الحادٌث
التً استشهدوا بها وفق قواعد أهل العلم المعتبرة ،فـتظهرون علماءنا
 بسبب تعلٌقاتكم  -بمظهر الجاهل الغر الذي ال ٌدري ما ٌكتب وال ٌعً) -(1من هإالء الحفاظ  :الحافظ البٌهقً وابن عبد البر وابن قدامة وابن
تٌمٌة الحرانً والنووي وغٌرهم ،قال اإلمام النووي رحمه للا فً مقدمة
كتابه (األذكار) :قال العلماء من الفقهاء والمحدثٌنٌ :جوز و ٌستحب
العمل فً الفضابل والترغٌب والترهٌب بالحدٌث الضعٌف ،ما لم ٌكن
موضوعًا .وقال رحمه للا فً كتابه (المجموع) :إنما ٌجوز االحتجاج فً
الحكام بالحدٌث الصحٌح أو الحسن ،فؤما الضعٌف؛ فال ٌجوز االحتجاج
به فً الحكام والعقابد ،وتجوز رواٌته والعمل به فً غٌر الحكام،
كالقصص وفضابل العمال والترغٌب والترهٌب .انتهى باختصار من كتاب
(خطورة مساواة الحدٌث الضعٌف بالموضوع) للشٌخ خلٌل م ّال خاطر.
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ما ٌقول! وكؤن علماءنا  -طٌلة هذه القرون -لم ٌتحققوا من هذه المسابل؛
ثم التقطتموها أنتم واستدركتموها علٌهم! فإذا كان علماإنا كما ترونهم
ً
حفوظا من التحرٌف
وتصورونهم للناس؛ فكٌف وصل الدٌن إلٌنا سال ًما م
والتبدٌل!
لألسباب السابقة وغٌرها ،أحببت إعادة خدمة هذه الرسالة ،رسالة مولد
النبً المختصرة البن حجر ،و ذلك لنشر النسخة الصحٌحة بدل المزورة،
و لتصحٌح الخطاء و تالفً النقص و تحصٌل الفوابد المعنوٌة واللغوٌة.

عملً فً رسالة (مولد ابن حجر) المختصرة:
 -)1جمعت عدة نسخ للتحقٌق والتصحٌح ،وهً:
أ( -مولد النبً  )بتحقٌق أبً الفضل الحوٌنً الثري ،طباعة دار
الصحابة للتراث.
ب( -مولد النبً  ،)وهو شبٌه بنسخة أبً الفضل الحوٌنً ،مع زٌادات
وتصحٌحات استفدت منها ،ولو عرفت اسم كاتبه لذكرته؛ من باب
ذكر الجمٌل والشكر علٌه ،و لكنه ال ٌحمل اسم أحد علٌه.
ج -المولد الكامل البن حجر الهٌتمً والمسمى بـ( إتمام النعمة الكبرى
على العالم بمولد سٌد ولد آدم) بتحقٌق عبد العزٌز سٌد هاشم
الغزولً ،طباعة دار الكتب العلمٌة -لبنان .وقد أكرمنً بهذه النسخة
أحد اإلخوة الفاضل ،فجزاه للا خٌرً ا كثٌرً ا.
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د -مخطوطة المولد الكامل البن حجر الهٌتمً ،حصلت علٌها من النت،
وهً فً إٌران كما هو مكتوب علٌها.
هـ -مختصر مولد ابن حجر ،والموجود فً خاتمة (إتمام النعمة الكبرى)،
و لكنه ناقص فً بداٌته.
و( -مولد النبً  )للشٌخ عبد الرحمن الخٌاط ،مفتً والٌة الصعٌد فً
العصر العثمانً ،والمتوفى سنة  1211هـ ،بتحقٌق الدكتور أحمد حسٌن
النمكً ،طباعة دار اآلفاق العربٌة .و لكنه ال ٌحتوي على مولد ابن حجر
ً
كامال ،بل على أكثره.
و بعد قراءة الموالد كلها ،حتى قد كررت بعضها من خمس إلى عشر
مرات ،قمت بالتالً:
 -)2جعلت نسخة (مولد النبً  )بتحقٌق أبً الفضل الحوٌنً كالصل،
لنه قد حقق الرسالة بذاتها؛ كما ذكر هو فً مقدمة نسخته ،و جعلت
النسخ الباقٌة متمم ًة ومصحح ًة لها ،فما نقص أو كان مصح ًفا أو محر ًفا
فً نسخة أبً الفضل؛ أخذته مباشر ًة من النسخ الخرى وأثبته دون
اإلشارة إلى ذلك ،إال إذا كان الفارق كبٌرً ا من حٌث المعنى ،وضعت
حاصرتٌن [] ،ثم أشرت إلى االختالف ،وأحٌا ًنا أشٌر إلى االختالف بدون
حاصرتٌن[].
 -)3و أحٌا ًنا أضٌف حر ًفا أو كل ً
مة ٌقتضٌها السٌاق ،و أضعها كذلك بٌن
حاصرتٌن[] ،و سبب إضافتً هذه لٌستقٌم المعنى و ٌتصل نظامه ،إذ
ال فابدة من نقل كالم مشوش مبتور؛ قد ٌكون النقص فٌه من النساخ
لتقادم العهد بٌننا و بٌن المإلف.
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 -)4قمت بضبط وتشكٌل ألفاظ المتن والحاشٌة ،وخصوصً ا أواخر
الكلمات والشدات ،وذلك لننا نعٌش فً تركٌا ،والعرب هنا عمو ًما
والسورٌون خصوصً ا قد ضعفت قراءتهم بسبب ترك الغلب لعلوم اللغة
ً
ساعدا لهم على ضبط اللفاظ وتعلم
العربٌة ،فؤحببت جعل المولد م
الحركات ،و ال ننسى أن إخواننا التراك ٌحتاجون هذا الضبط والتشكٌل
لٌستطٌعوا قراءته.
 -)5وضعت بعض العناوٌن ،و جعلتها بٌن حاصرتٌن[] ،لإلشارة إلى
أنها لٌست من أصل رسالة المولد .وقد سبقنً إلى ذلك أبو الفضل
الحوٌنً فً نسخته ،إ ّال أن العناوٌن مختلفة.
 -)6شرحت وعلقت على كلمات قد ٌستغربها القارئ ،و ذلك بالرجوع
للمعاجم المعتمدة ،كمعجم الوسٌط وتاج العروس وغٌرهما ،فإذا
ً
مؤخوذا من معجم واحد ذكرته ،وإذا كان من عدة
كان الشرح
معاجم؛ لم أذكرها لالختصار.
مة مبس ً
 -)7ذكرت ترج ً
طة لبعض الشخصٌات المذكورة فً المولد،
والتً قد ٌتساءل عنها القارئ ،مثل :كعب الحبار والخٌزران أم هارون
الرشٌد.
 -)8ذكرت معلومات عن بعض المواقع والمدن المذكورة فً المتن،
وذلك لتتكامل الصورة فً ذهن القارئ.
 -)9ابن حجر الهٌتمً رحمه للا فً رسالته هذه لم ٌعز الحادٌث
والرواٌات إلى مصادرها؛ لنه جعلها مختصر ًة للتسهٌل؛ كما ذكر
هو فً مقدمتها ،أما فً كتابه (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سٌد ولد آدم)
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فلم ٌذكر ر ً
واٌة ّإال معزو ًة إلى مصدرها ،فمن أراد االطالع على
كامل التخرٌجات فعلٌه بذلك الكتاب ،و مع ذلك؛ أشرت إلى بعض
الرواٌات غٌر المشهورة بٌن المسلمٌن ،مكتفًٌا بذكر مصدر أو
مصدرٌن من كتب الحدٌث والسٌر.
 -)11ال بد أن ٌنتبه القارئ الكرٌم أن الوارد فً هذا المولد النبوي
الشرٌف غرضه اإللمام واإلحاطة واالطالع والتعرف على بعض أحوال
الجناب المحمدي ،و محبة صاحبها ،والعٌش معه فً أول فترات حٌاته،
ً
ثابتة وقد تكون غٌر ذلك ،بل قد
متذكرٌن أن بعض الرواٌات قد تكون
ٌستنكرها العقل فً البداٌة ،كالرواٌات المتعلقة بساعة والدة الحبٌب  و
ما رأته أمه وقتها ،و كرواٌة تكلم التان وغٌرها..ولكن الشرع ال ٌحٌل
ذلك ،بل هو من قبٌل خوارق العادات ،وللا تعالى ٌخرق نوامٌس الكون
متى شاء .فال ٌجب اإلٌمان بكل ما فً هذا المولد ،و كذلك ال نهمل
الخبار الواردة وكؤنها موضوعة مكذوبة ،وال نقطع بها وكؤنها متواترة.
 وأخٌرا أحب أن أقول :أن عملً فً هذه النسخة هو تكمٌل و تتمٌملجهود من سبقنً -جزاهم للا خٌرً ا ،-وهذا المر معهود والحمد لل عند
أهل اإلسالم ،فقد ٌؤتً بعدي من ٌكتشف لً خطؤ ً أو ٌجد قصورً ا أو ٌرى
لزوم خدمة هذه النسخة بشكل آخر ٌتوافق و متطلبات وقته ومكانه ،وأنا
 الفقٌر لل تعالى  -ال أدعً الكمال فٌما قمت به ،ولكنً أظن أننً قدمتشٌ ًبا م ً
فٌدا فً هذه الرسالة ،فإن أصبت فهو محض فضل للا تعالى ،و
إن أخطؤت فمن نفسً الظالمة و نرجو للا المغفرة والعفو ،ومن قرأ هذا
المولد فانتفع منه فال ٌنسنا من دعوة صالحة فً ظهر الغٌب.
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والحمد لل أو ًال و آخرً ا ،والصالة و السالم على حبٌبنا وقرة أعٌننا
وشفٌعنا و وسٌلتنا إلى للا تعالى؛ سٌدنا محمد الهادي المٌن ،وعلى آله
وصحبه أجمعٌن.
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مرهف عبد الىهاب الىاس
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العمل عليهِ يف أضنة  -تركيا
ت االنتهاء مِن
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 / 92صفر 1441 /هـ
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بسم للا الرحمن الرحٌم

ُ ِّ ُ ُ ِّ
ف]:
صن
[مقدمة امل
ِ

الحمد لل الذي شرف هذا العالم بمولد سٌد ولد آدم ،وكمل به
سعود( )2النبٌاء والمرسلٌن ،وجمٌع( )3المالبكة؛ ال سٌما
الكروبٌٌن( )4والمقربٌن ،وجمع فٌه سابر الكماالت الباطنة
والظاهرة ،وجعله إمام المتفضل علٌهم ،والممد لهم فً الدنٌا
واآلخرة ،وختم بشرٌعته الغراء( )5الواضحة البٌضاء المحفوظة
( -2سعود) :من الفعل سعد ٌسعد سع ًدا و سع ً
ودا فهو سعٌد ومسعود ،وهو
نقٌض شقً .والمصنف إما أن ٌكون قصد :كمل للا به سعادة النبٌاء
والمرسلٌن علٌهم السالم؛ أي السعادة التً جلبوها لنفسهم ولتباعهم من
المإمنٌن ،فكمال سعادتهم ببعثته  ،و إ ّما أن ٌكون قد قصد المجاز فً
تشبٌه الرسل بالنجوم المضٌبة ،لن (السعود) هً مجموعة نجوم أو
كواكب ،فالنبٌاء والرسل هم نجوم الهدى ،و آخر سلسلة النجوم؛ بل هو
شمسها الباهرة سٌدنا محمد  .وللا أعلم.
)(-(3جمٌع):إما معطوفة على (ولد) ،فتشمل سٌادته جمٌع ولد آدم
والمالبكة حتى المقربٌن ،وإما معطوفة على (المرسلٌن) ،فتكون
ً
شمولة بكمال السعود .والمعنٌان صحٌحان .وللا أعلم.
المالبكة م
(( -)3الكروبٌٌن) :المقربٌن إلى للا من المالبكة ،منهم :جبرٌل ومٌكابٌل و
إسرافٌل ،فً رأي بعض المفسرٌن(.المعجم الوسٌط)
)( -(5الغراء) :مإنث الغر ،جاء فً مختار الصحاح ،فً مادة غرر:
(الغرة) بالضم بٌاض فً جبهة الفرس فوق الدرهمٌ .قال :فرس أغر.
و (الغر) أٌضً ا البٌض .وقوم (غران) و رجل (أغر) أٌضً ا أي =
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من التحرٌف والتبدٌل إلى أن ٌنفخ فً الصور إسرافٌل ،فهً
خٌر الشرابع وأعدلها ،كما أن أمته خٌر المم وأفضلها ،و لذا به
جمع جمٌع ما فً كتب للا المنزلة ،وفاق علٌها بكماالت ال
تحصى مفصلة و مجملة ،كٌف والمان( )6علٌه والمتفضل
بوصوله إلٌه ٌقول -عز ً
قابال -من جملة مدحه ،و ٌشٌر إلى
بعض شرحه  :ما فرطنا فً الكتاب من شًء ،)7(ومن ثم
حوى من معجزاته  ستٌن ألف معجزة ،بل أكثر من ذلك،
كما ٌعلمه من أطلعه للا على ما فٌه من العلوم والمسابل ،وحوى
أٌ ً
ضا من أنواع تعظٌم نبٌنا  وفصاحة أمره وعلو كماله وقدره
و خطابه بؤنواع المداٌح( )8والكماالت ،وإعالم أمته بما بلغه من
المقامات والخصوصٌات ما لم ٌحط بكنهه العظم إال المتفضل
علٌه بما لم ٌصل إلٌه مخلوق ،ولم ٌلحقه كامل فٌما له من
المزاٌا والحقوق ،فمن ذلك الخطاب العلى قوله عز ً
قابال:
ٌ ا أٌها النبً إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذٌرا  وداعٌا
إلى للا بإذنه وسراجا منٌرا  و بشر المؤمنٌن بأن لهم من
للا فضال كبٌرا وال تطع الكافرٌن والمنافقٌن و دع أذاهم
=شرٌف .وفالن (غرة) قومه أي سٌدهم .وغرة كل شًء أوله
وأكرمه.اهـ فعلى هذا :شرٌعة اإلسالم بٌضاء شرٌفة ،أفضل و أكرم
وسٌدة كل الشرابع السابقة.
( -6المان) :المعطً والمتفضل ،وهو اسم فاعل من الفعل من ٌمن.
 -7سورة النعام :اآلٌة .38
( -8المداٌح) :بتخفٌف الهمزة ،فهً مدابح و مداٌح.
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وتوكل على للا ،وكفى بالل وكٌال )9(فؤكرمه للا سبحانه وتعالى
بؤن جعله شاه ًدا على الرسل؛ بؤنهم بلغوا أممهم جمٌع ما أوحً
إلٌهم ،وذلك لنهم أتباعه وخلفاإه ،كما ٌوما إلى ذلك قوله
تعالى :وإذ أخذ للا مٌثاق النبٌٌن؛ لما آتٌتكم من كتاب
وحكمة ،ثم جاءكم رسول أي محمد  مصدق لما معكم،
لـتـؤمنن به ولـتـنصرنه ،قال :أأقررتم وأخذتم على ذلكم
إصريأي:عهدي  قالوا :أقررنا ،قال :فاشهدوا ،وأنا معكم
من الشاهدٌن.)10(
ختم للا تعالى هذا المقام العظم لـنبـٌنا  بقوله :فاشهدوا وأنا
معكم من الشاهدٌن لٌعلمنا بعظٌم شرفه ومرتبته ،وأنه المتبوع
وهم التابعون ،والمقصود بالذات وهم الحقون ،وإنما تؤخر
ظهوره الحسً فً هذا العالم عن جمٌعهم؛ لٌكون مستدر ًكا
علٌهم ،و متم ًما لما فاتهم من الكماالت ،جام ًعا لجمٌع فضابلهم و
زٌادات ،كما ٌدل لذلك قوله تعالى :فبهداهم اقتده )11(الدال
على أنه لم ٌـبق فٌهم كمال وه ًدى ومعجزة وخصوصٌة إال وقد
توفر فٌه ذلك الكمال والهدى ،وأوتً مثل اآلخرٌن أو أعلى
منهم ج ً
اللة وقهرً ا لولً العناد ،ولو لم ٌكن من ذلك [إال] ما
 -9سورة الحزاب :اآلٌات .48 - 45
 -11سورة آل عمران :اآلٌة .81
 -11سورة النعام :اآلٌة .91
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ظهر عند حمله وقـبٌل وقت والدته وفً أٌام رضاعته وتربٌته؛
لكفى ،كما جمعت ذلك فً كتاب سمٌته (:إتمام النعمة الكبرى
على العالم بمولد سٌد ولد آدم)( )12بؤسانٌده التً نقلها أبمة السنن
والحدٌث؛ الموصوفون بالحفظ واإلتقان والجاللة والبرهان فً
القدٌم والحدٌث ،مما هو سالم من وضع الوضاعٌن وانتحال
الملحدٌن و[المغتوٌن]( )13والمفترٌن ،ال كؤكثر الموالٌد التً
بؤٌدي الناس؛ فإن فٌها كثٌرً ا من الموضوع الكذب المختلق
المصنوع.
لكن فً ذلك الكتاب بسط ال ٌتم قراءته فً مجلس واحد،
فاختصرته هنا بحذف أسانٌده وغراببه ،واقـتصرت منه على ما
ٌسنده متابع أو عاضد ،رو ًما للتسهٌل على المادحٌن ،وقص ًدا
لحٌازتهم معرفة تلك المزاٌا والكرامات ،لٌنتظموا بذلك فً سلك
المحبٌن لذلك الجناب الرفٌع والجاه الوسٌع العرٌض المنٌع.

) -(12الكتاب موجود بتحقٌق عبد العزٌز سٌد هاشم الغزولً ،طباعة دار
الكتب العلمٌة -لبنان.
( -13المغتوٌن):هكذا وردت فً نسخة أبً الفضل الحوٌنً ،وهو قد أشار
إلٌها بقوله :كتبت فً الهامش تحت كلمة (المفترٌن) ،وكتب
بجوارها :صح.
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ُ

يف]:
ِ
ِلود ِد ادش ِر ِ
[بداية امل ِ
فقلت مفـتـتحً ا بآٌة تناسب المقصود ،وتدل على علو شرف ذلك
المولود ،وهً قوله تعالى :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز
علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمؤمنٌن رؤوف رحٌم  فإن
تولوا فقل حسبً للا ال إله إال هو ،علٌه توكلت وهو رب
()14
العرش العظٌم
فرسول للا  هو:
سٌد الولٌن واآلخرٌن والمالبكة المقربٌن والخالبق أجمعٌن،
وحبٌب رب العالمٌن ،أكرم رسل للا ،وأفضل خلق للا،
المخصوص بالشفاعة العظمى ٌوم الدٌن ،والمنصوص على
عموم رسالته إلى العالمٌن؛ اإلنس والجن والمالبكة السابقٌن
والالحقٌن( ،)15صاحب اللواء المعقود ،والحوض المورود،
والمقام المحمود ،الذي ٌغبطه و ٌحمده( )16فٌه الولون
 -14سورة التوبة :اآلٌات .129 - 128
 -15ال ٌتصور تعلق صفتً (السابقٌن والالحقٌن) بالمالبكة أٌضً ا؛ لن
المالبكة ال ٌتناسلون وال ٌموتون ،فلٌس فٌهم سابقون والحقون ،وقد
ٌكون هناك تقدٌم وتؤخٌر من قبل النساخ ،أو أن المصنف رحمه للا
ترك ذلك لفهم القارئ .وللا تعالى أعلم.
 -16وردت فً نسخة أبً الفضل الحوٌنً(بحمده) أي بالباء ،وفً نسخة
أخرى(ٌحمده) أي بالٌاء.
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واآلخرون ،و ٌحتاج إلى جاهه ٌومبذ النبٌاء والمرسلون،
والمالبكة المقربون ،وصاحب المعجزات الباهرة ،والكرامات
الباطنة والظاهرة ،والحجة القوٌمة والمحجة المستقٌمة،
والفضابل التً ال تحصى ،والشمابل التً ال ٌمكن أن تستقصى.
وأٌن الثرٌا( )17من ٌد المتناول

فبالغ وأكثر لن تحٌط بوصفه

فهو الذي اصطفاه للا تعالى بالمحبة والخلة والقرب المنزه عن
اإلحاطة والجهة ،والمنزلة ،وبالمعراج وما فٌه من العجابب التً
اطلع علٌها ،والمزاٌا والفضابل التً أوتٌها ،وبالصالة بالنبٌاء
أجمعٌن فً بٌت المقدس ،ذها ًبا وعو ًدا ،إعال ًما بؤنه سٌد الكل،
و ممدهم بد ًء وعو ًدا[ ،و] بشهادته و شهادة أمته علٌه وعلى
أممهم بما بلغوه من أمرهم و نهٌهم ،و بلواء الحمد والوسٌلة،
والبشارة والنذارة ،والهداٌة واإلمامة والرحمة للعالمٌن ،و بؤن
ربه ٌعطٌه ح ّتى ٌرضى ،فٌقولٌ :ا رب ،ال أرضى و
واحد()18من أمتً فً النار( ،)19فٌخرجهم للا منها ،وٌلحقهم
بالسادة التقٌاء البرار.

)( -(17الثرٌا) :مجموعة من النجوم فً صورة الثور ،وكلمة (النجم) علم
علٌها.
)( -(18و واحد) :فً النسخ المطبوعة (لحد) ،فصححتها وفق الرواٌة
المشهورة عن علً  .انظر الحاشٌة التالٌة.
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وبإتمام النعمة علٌه ،و بتفوٌض سابر اإلمدادات إلٌه ،وبشرح
الصدر ،و رفع الذكر ،فال ٌذكر للا تعالى إال و ٌذكر معه ،و
بعزة النصر بالرعب من مسٌرة شهر ،و بالتؤٌـٌـد بالمالبكة،
و بنزول السكٌنة علٌه وعلى أمته ،و بإجابة سإاله ودعوته،
ال سٌما التً اختبؤها لمته حٌن ال ٌنفعهم غٌرها ،وال ٌسعهم إال
()21
خٌرها و مٌرها.
و بإقسام للا بحٌاته ،و برد الشمس بعد غروبها علٌه ،و بقلب
العٌان له ،و بكونه ٌبرئ من جمٌع المراض واآلالم ،و
بإطالعه على المغـٌـبات ،حتى ما سٌقع فً أمته إلى ٌوم القٌامة.
و بدوام الصالة علٌه من للا تعالى وجمٌع مالبكته التً ال
ٌحصً كثرتهم إال هو تعالى ،ومن أمته فً سابر المكنة
والزمنة .و بإجابة المتوسلٌن به و بؤهل بٌته وخلفابه وآله
وصحابته وتابعٌهم بإحسان على مر الزمان ،إلى غٌر ذلك مما
ال مطمع فً حصره ،وال غاٌة الستٌعابه.
) -(19قال الزرقانً فً شرحه على المواهب اللدنٌة ج :12وقد روى الدٌلمً
فً الفردوس عن علً  قال :لما نزلت  -أي آٌة (ولسوف ٌعطٌك ربك
فترضى) -قال ( :إذن ال أرضى و واحد من أمتً فً النار) .و لبً نعٌم فً
الحلٌة عن علً  فً اآلٌة قال :لٌس فً القرآن آٌة أرجى منها ،وال ٌرضى
 أن ٌدخل أحد من أمته النار .ثم قال الزرقانً :وقوله( :وال ٌرضى) موقوف
ً
لفظا مرفوع حكمًا.اهـ
)(21
 (مٌرها) :مٌر :جمع مٌرة ،والمٌرة :الطعام ٌجمع للسفر و نحوه ،منالفعل مار ٌمٌر مٌرً ا .ومنه قوله تعالى فً سورة ٌوسف(:و نمٌر أهلنا)
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[النَّسَةُ الشَّزِيْفُ]:
وسٌرة سٌدنا وموالنا وذخرنا ومالذنا وملجبنا وممدنا ومنقذنا
ومكملنا وناصحنا:
أبً القاسم محمد بن عبد للا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد
مناف بن قصً بن كالب بن مرة بن كعب بن لإي بن غالب بن
فهر بن مالك بن النضر .وقرٌش ٌنتهون إلى هذا.
وقال كثٌرون :إلى النضر( )21بن كنانة بن خزٌمة بن مدركة بن
إلٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .وإلٌه ٌنتهً النسب
المجمع علٌه ،و وراء ذلك أقوال متباٌنة ال ٌثبت منها شًء ،فال
ٌنبغً الخوض فٌها؛ للحدٌث عند صاحب مسند الفردوس ،لكن
الصح أنه من قول ابن مسعود ،و مع ذلك له حكم المرفوع إلٌه
 ،لن مثله ال ٌقال من جهة الرأي؛ أنه  كان إذا بلغ فً
النسب إلى عدنان أمسك ،وقال (:كذب النسابون) ،قال تعالى:
) -(21فً النسخ المطبوعة(:إلى فهر بن كنانة ،)..وهو خطؤ واضح ،لن
فهرً ا بٌنه و بٌن كنانة اثنان :مالك والنضر.
فنسبه  كما ٌذكره أهل الحدٌث والسٌر :محمد بن عبد للا بن عبد
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصً بن كالب بن مرة بن كعب
بن لإي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٌمة بن
مدركة بن إلٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
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 وقرونا بٌن ذلك كثٌرا .)22(قال ابن عباس رضً للا عنهما :لو شاء
للا أن ٌعلمه بهم لعلمه بهم.
[خَلْقُ احلَقيقحِ املُحَمَّدِيَّحِ]:
اعلم أن للا تعالى شرف نبٌه بسبق نبوته فً سابق أزلٌته ،وذلك
أنه تعالى لما تعلقت إرادته بإٌجاد الخلق؛ أبرز الحقٌقة المحمدٌة
من محض [ النور]( )23قبل وجود ما هو كابن من المخلوقات بعد،
ثم سلخ [منها]()24العوالم كلها ،ثم أعلمه تعالى بسبق نبوته و
بشره بعظٌم رسالته ،كل ذلك وآدم لم ٌوجد( ،)25ثم انبجست منه
ً
أصال مم ًّدا للعوالم كلها.
 عٌون الرواح ،فظهر بالمأل العلى
قال كعب األحبار( :)26لما أراد للا أن ٌخلق محم ًدا؛ أمر جبرٌل أن
ٌؤتٌه بالطٌنة التً هً قلب الرض ،فهبط فً مالبكة الفردوس
) -(22سورة الفرقان :اآلٌة .38

) -(23أخذنا هذه الكلمة من خاتمة النسخة المطبوعة لمولد (ابن حجر) الكامل.
) -(24أثبتنا كلمة (منها) من خاتمة النسخة المطبوعة لمولد (ابن حجر) الكامل
) -(25دلٌل هذا رواٌات؛ منها الحدٌث الذي أخرجه أحمد فً مسنده والطبرانً
فً المعجم الكبٌر و أبو نعٌم فً حلٌة الولٌاء وغٌرهم؛ أن رسول للا  سبل:
متى كتبت نبٌا؟ قال(:وآدم بٌن الروح والجسد) .هذا لفظ أحمد ،وعند غٌره:
متى كنت..بالنون.

) -(26كعب الحبار :هو كعب بن ماتع الحمٌري ،كنٌته أبو إسحاق ،تابعً
من أهل الشام ،كان ٌهودًٌا قد قرأ الكتب ،أدرك عهد النبً  ولم ٌره=،
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ومالبكة [الرفٌق]( )27العلى ،فقبضها من محل قبره المكرم ،أي
وأصلها من محل الكعبة المشرفة ،فوجهها الطوفان إلى هناك،
فعجنت بماء التسنٌم ،ثم غمست فً أنهار الجنة ،حتى صارت
كالدرة البٌضاء ،ثم طافت بها المالبكة حول العرش والكرسً و
فً السماوات والرض والبحار ،فعرفت المالبكة وجمٌع الخلق
سٌدنا محم ًدا قبل أن تعرف آدم ،و رأى آدم نور محمد فً
سرادق( )28العرش ،واسمه مكتو ًبا علٌه ،مقرو ًنا باسمه تعالى،
فسؤل للا عنه ..فقال له ربه :هذا النبً من ذرٌتك ،اسمه فً
السماء أحمد ،وفً الرض محمد ،ولواله ما خلقتك وال خلقت
سما ًء وال أر ً
ضا ،و سؤله أن ٌغفر له متوس ًال إلٌه بمحمد ،
()29
فغفر له.

=أسلم فً خالفة عمر بن الخطاب  ،وصحب عمر و أكثر الرواٌة
عنه ،مات سنة اثنتٌن وثالثٌن فً خالفة عثمان رضً للا عنهم أجمعٌن.
) - (27أثبتنا كلمة (الرفٌق) من مولد النبً للشٌخ الخٌاط ،وهً فً النسخ
المطبوعة (الرفٌع).
)( -(28سرادق) :كل ما أحاط بشًء من حابط أو مضرب ،و -الفسطاط
ٌجتمع فٌه الناس لعرس أو مؤتم وغٌرها.
) -(29انظر حدٌث توسل آدم علٌه السالم بسٌدنا محمد  عند الطبرانً فً المعجم
الوسط واآلجري فً الشرٌعة ،و رواه الحاكم والبٌهقً وابن عساكر .و قد
اختلف العلماء فً هذا الحدٌث ،فبعضهم صححه ،و بعضهم حكم بوضعه،
والكثرون على أنه ضعٌف .و بما أنه فً الفضابل والمناقب فال بؤس برواٌته.
وللا أعلم.
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ولما كان آدم طٌ ًنا استخرج منه نبٌنا  ونبا ،ثم أخذ منه
المٌثاق قبل النبٌاء ،ثم أعٌد إلى آدم فـنفخت فٌه الروح ،ثم
استخرجت منه ذرٌته لخذ المٌثاق علٌهم.
فـنبٌنا  هو المقصود من الخلق ،و واسطة عقدهم ،و رسول
الرسل؛ لن للا سبحانه أخذ المٌثاق علٌهم بؤنهم من أتباعه.
فرسالته عامة لجمٌع الخلق إلى ٌوم القٌامة ،ولجل ذلك تكون
النبٌاء كلهم ٌوم القٌامة تحت لوابه.

()31

[ظُيٌُرُ النٌُّْرِ املُحَمَّدِيِّ]:
و لما ظهر آدم لمع نور نبٌنا محمد  فً جبٌنه ،ثم خلق من
ضلعه الٌسر حواء ،فؤراد مد ٌده إلٌها؛ فكـفـته المالبكة عنها
()31
حتى ٌصلً على نبٌنا  ثالث مرات ،وفً رواٌة :عشرٌن.
ثم لما أهبط إلى الرض  -لما أراد للا من الحكم الباهرة التً لو
لم ٌكن منها إال لٌوجد نبٌنا محم ًدا  وقت أبانه( )32فً أمته الذٌن

)( -(31تكون) :فً المولد الكامل البن حجر(:كان النبٌاء.)...
) -(31قصة مهر السٌدة حواء :ذكر القسطالنً فً المواهب اللدنٌة ج 1القولٌن ،و عزا
رواٌة العشرٌن مر ًة إلى ابن الجوزي فً كتابه (سلوة الحزان).

)( -(32أبانه) :أظهره ،وفً بعض النسخ المطبوعة(إبانه).
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هم خٌر أمة أخرجت للناس؛ لكفى  -ولدت( )33له أربعٌن ول ًدا فً
عشرٌن بط ًنا ،فً كل بطن ذكر وأنثى ،إال شٌثـا فإنه ولد وحده؛
إعال ًما بؤنه الوارث لبٌه نبو ًة وعل ًما ،فلذا انتقل النور المحمدي
إلٌه.
ثم أوصى شٌث( )34ولده بما أوصاه به أبوه آدم؛ أن ال ٌضعه
إال فً المطهرات من النساء ،ثم لم تزل هذه الوصٌة م ً
عموال بها
إلى زمن عبد للا بن عبد المطلب ،فطهر للا هذا النسب الشرٌف
من قبابح الجاهلٌة وما كانوا علٌه.
()35

[ىَالكُ أَصْحابِ الفِيلِ]:
و كان ذلك النور ٌزداد تألل ًإا فً جبهة جده عبد المطلب ،و
ببركته توجه إلى للا به فً أصحاب الفٌل الذٌن قصدوا مكة
) -(33المقصود :ولدت له حواء...انظر البداٌة والنهاٌة البن كثٌر ج،1
وتارٌخ الطبري ج.1
)( -(34شٌث) :عاش  912سنة ،والذٌن بقوا بعد الطوفان هم من نسل شٌث
علٌه السالم ،لن نوحً ا علٌه السالم من نسله .قال ابن سعد فً الطبقات الكبرى ج/1ص:32
ثم حملت حواء فولدت ش ًٌثا وأخته عزورا .فسمً هبة للا .اشتق له من
اسم هابٌل .فقال لها جبرٌل حٌن ولدته :هذا هبة للا لك بدل هابٌل.
وهو بالعربٌة شث .وبالسرٌانٌة شاث .وبالعبرانٌة شٌث وإلٌه أوصى آدم
صلوات للا علٌه .وكان آدم ٌوم ولد شٌث ابن ثالثٌن ومابة سنة.
) - (35أي :أن ال ٌضع النور المحمدي.
https://arabicdawateislami.net

- 23 -

لٌخربوها ،و قد آن إبان( )36الحمل به  ،فؤرسل للا علٌهم
الطٌور البابٌل( )37من البحر ،فؤهلكهم قبل وصولهم الحرم بها
ً
عن آخرهم ،إال واح ًدا منهم لٌخبرهم؛ إرها ً
وكرامة لظهور
صا
محمد .
الذتْحِ]:
[وَجَاجُ ًَالِدِ النَّثِيِّ  مِهَ َّ
ثم ظهر ذلك النور فً جبهة أبٌه عبد للا الذبٌح ،الذي فداه للا
()38
من إرادة أبٌه ذبحه ،وفا ًء لنذره إٌاه؛ لما دله للا فً المنام
على ببر زمزم -وكانت[قد] دثرت -فنجاه للا من الذبح ببركة
()39
ذلك النور ،بؤن ألهم للا أباه أن ٌفدٌه بمبة بعٌر.
ولما فدي أدركت امرأة منه ذلك النور ،فخطبته لنفسها وتعطٌه
البعٌر التً فدي بها ،فؤبى حتى ٌؤذن أبوه ،ثم ذهب به أبوه إلى
)( -(36إبان) :إبان الشًء :أوانه ،أي وقته وحٌنه.
)( -(37أبابٌل) :وزنه :فعاعٌل ،و معناه :الجماعات ،وهو ٌجًء بمعنى
التكثٌرٌ ،قال :جاءت إبلك أبابٌل؛ أي فر ًقا وجماعات ٌتبع بعضها بعضً ا.
وقد اختلفوا فً مفرد كلمة(أبابٌل)؛ فقالوا :إبالة و إبالة و إٌبالة و إٌبال و
إبول و إبٌل .والصح عند الكثرٌن أنه ال واحد له.
) -(38أصل العبارة :وفاء لنذره إٌاه فً المنام لما دله للا علٌه ببر زمزم..
فصححت العبارة لٌستقٌم المعنى .وللا تعالى أعلم.
) -(39قصة نذر عبد المطلب؛ ذكرها أصحاب التارٌخ والسٌر كابن كثٌر
فً البداٌة والنهاٌة ،والطبري فً تارٌخه وغٌرهم.
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وهب بن عبد مناف بن زهرة ،وهو ٌومبذ سٌد بنً زهرة نس ًبا
وشر ًفا ،فزوجه لوقته ابنته آمنة  -أفضل امرأة فً قرٌش -فوقع
علٌها من فوره ،فحملت بسٌد الخالبق من ساعتها ،ففارقه أعظم
ذلك النور ،فعرض نفسه على الولى ،فؤبت وقالت له :فارقك ما
()41
كنت أإمل انتقاله إلً من النور الذي كان معك.
ونودي لٌلة حمله  -وهً لٌلة الجمعة من رجب  -فً السماء
والرض :إن النور المكنون الذي منه محمد ٌستقر اللٌلة فً
بطن آمنة ،وٌخرج للناس بشٌرً ا ونذٌرً ا.
و أمر رضوان( )41أن ٌفتح باب الفردوس( .)42ونطقت كل دابة
لقرٌش تلك اللٌلة؛ وقالت :حمل بمحمد و رب الكعبة ،وهو إمام
الدنٌا ،و سراج أهلها.
ولم ٌبق سرٌر لملك من ملوك الدنٌا إال أصبح منكو ًسا ،و أصبح
كل ملك أخرس ال ٌنطق ٌومه ذلك .و مرت وحوش المشرق
إلى وحوش المغرب تبشرها به،

) -(41ذكر قصة عبد للا والد النبً  مع هذه المرأة أهل التارٌخ كابن
كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ج ،2وابن سعد فً الطبقات الكبرى ج.1
)( -(41رضوان) :هو خازن الجنة ،وهذا االسم هو مصدر من مصادر
الفعل (رضً) ،رضً رضًا و رضا ًء و رضوا ًنا و مرضا ًة.
) -(42قوله( :ونودي لٌلة حمله...إلى قوله :باب الفردوس) :ذكره ابن جماعة فً
(المختصر الكبٌر فً سٌرة الرسول)ج.1
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وكذا بشر ما فً البحار بعضهم بع ً
ضا.

()43

و رأت آمنة رضً للا عنها( )44بٌن النوم والٌقظة ً
قابال ٌقول لها:
أشعرت بؤنك حملت بسٌد هذه المة ونبٌها؟ و رأت أنه خرج
منها نور أضاء له ما بٌن المشرق والمغرب.
ولما مضى لحملها ستة أشهر أتاها آت فً منامها فركضها
برجله ،وأخبرها بؤنها حملت بسٌد العالمٌن ،وأنها تسمٌه محم ًدا،
( )45
و أنها تكتم شؤنها.
وفً رواٌة أنها وجدت له أعظم الثقل ،والرواٌات المشهورة أنها
لم تجد من ذلك شٌ ًبا ،و جمع بؤن الولى فً أول الحمل،
والخرى فً آخره ،لتقع مخالفة المعتاد فٌهما ،حتى ٌعلم أن كل
أموره  خارقة للعادات.
وفً رواٌة أنه  بكرها ،و أخرى ال ،و جمع بؤنه ٌحتمل أنها
أسقطت قبله.
) - (43من قوله (:ونطقت كل دابة ..إلى :بعضهم بعضا) :جزء من حدٌث طوٌل رواه
أبو نعٌم فً دالبل النبوة -الفصل الثالثٌن -عن ابن عباس  ، وابن كثٌر فً
البداٌة والنهاٌة وغٌرهم.

) - (44الترضً على السٌدة آمنة وفق مذهب القابلٌن بنجاتها ،بل بإٌمانها
كما ٌراه ابن حجر ،وانتصر لهذا القول فً آخر مولده الكامل.
) -(45قوله(:أتاها آت فً منامها :)...جزء من حدٌث طوٌل رواه أبو نعٌم فً دالبل
النبوة -الفصل الثالثٌن -عن ابن عباس .
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وفً رواٌة – وهً الشهر -أن أباه مات وهً حامل به ،وعلٌها
المعظم.
وفً رواٌة أخرى أنها حملت به أكثر من تسعة أشهر ،والصح
خالفها.
[مَا رَأَتْوُ السَّيِّدَجُ آمِنَحُ عِندَ ًِالدَتِوِ]:
ولم تزل أمه  -  -ترى وهً حامل به ما ٌدل على عظم قدره،
مما تواترت الخبار بنقله من الكرامات و اآلٌات الباهرة..إلى
أن مضت تلك الشهور ،و أشرق الوجود بذلك النور ،فؤخذها ما
ٌؤخذ النساء من اللم ،ولم ٌعلم بها أحد ،فبٌنا هً كذلك سمعت
شٌ ًبا هالها( ،)46فرأت كؤن جناح طابر أبٌض مسح على فإادها،
فذهب روعها ،ثم التفتت وإذا بشربة بٌضاء فٌها لبن  -وكانت
عطشى -فشربتها ،ثم رأت نسو ًة كالنخل ط ً
وال من الحور
العٌن( )47فاشتد المر ،و تكرر سماعها لذلك المهول ،و إذا هً

)( -(46هالها) :أفزعها و أخافها ،من الفعل :هال ٌهول هو ًال.
)( -(47العٌن) :جمع :عٌناء ،والعٌناء :الحسنة العٌن ،الواسعتها .حور عٌن:
نساء بٌض أو شدٌدات بٌاض العٌن مع شدة سواد الحدقة ،أو نساء
واسعات العٌن مع شدة بٌاض لبٌاضها وسواد لسوادها.
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بدٌباج( )48أبٌض مد بٌن السماء و الرض ،وإذا قابل ٌقول :خذوه
ً
عن أعٌن الناس ،و رأت أٌ ً
رجاال وقفوا فً الهواء ،بؤٌدٌهم
ضا
أبارٌق من فضة ،و أنها ٌرشح منها عرق أطٌب من المسك
()49
الذفر.
ضا ق ً
و رأت أٌ ً
طعة من الطٌر أقبلت حتى غطت حجرتها،
مناقٌرها الزمرد( )51وأجنحتها الٌاقوت( ،)51و أبصرت حٌنبذ
مشارق الرض ومغاربها ،فرأت ثالثة أعالم مضروبات :عل ًما
بالمشرق و عل ًما بالمغرب وعل ًما على ظهر الكعبة ،فؤخذها
المخاض واشتد بها المر ،و كؤنها مستندة إلى نساء قد كثرن

)( -(48دٌباج) :القطعة منه دٌباجة ،وهو نوع من الثٌاب ظاهره و باطنه
من الحرٌر ،وٌجمع كذلك على :دبابٌج ودٌابٌج(.معجم اللغة العربٌة المعاصرة ،بتصرف).
)(-(49مسك أذفر) :ذكً شدٌد الرابحة .والذفرعند العرب كل رٌح ذكٌة
شدٌدة ،من طٌب أو نتن ،فمن ّ
الطٌب قولهم :مسك أذفر ،ومن النتن
قولهم :شممت ذفر إبطه أي :نتنه(.الزاهر فً معانً كلمات الناس)
)(-(51الزمرد) :بالدال المهملة وبالذال المعجمة ،معرب ،حجر كرٌم
أخضر اللون شدٌد الخضرة ،ش ّفاف ،وأشده خضر ًة أجوده وأصفاه
جوهرً ا ،واحدته :زمردة.
)( -(51الٌاقوت) :حجر من الحجار الكرٌمة وهو أكثر المعادن صالبة
بعد الماس ،وٌتركب من أكسٌد اللمنٌوم ،ولونه فً الغالب شفاف مشرب
بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة ،وٌستعمل للزٌنة ،واحدته أو القطعة منه
ٌاقوتة (ج) ٌواقٌت(.المعجم الوسٌط).
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علٌها ،حتى كؤنهن معها فً البٌت( ، )52فحٌنبذ ولدته ً 
لٌال كما
فً رواٌات ،أو نهارً ا كما فً رواٌات أخرى ،وال تخالف؛
الحتمال أنه بعد طلوع الفجر.
[كَزَامَاخُ النَّثِيِّ  عِندَ ًِالدَتِوِ]:
موصو ًفا فً رواٌات بؤوصاف تلٌق بكماله العظم و سإدده

()53

الفخم:
ً
أصال .وأنه ربً حٌنبذ نور
منها أنه لم ٌخرج معه دم وال قذر
عم البٌت والدار .وأن النجوم دنت وتدلت؛ حتى ظن من هناك
سقوطها علٌهم.
و أن قابلته سمعت ً
قابال ٌقولٌ :رحمك للا ،فسطع نور أضاء ما
بٌن المشرق والمغرب ،ال سٌما الشام وقصورها( .)54إشار ًة إلى
أنه ٌصل إلٌها بنفسه ،و أن اإلسراء ٌكون إلٌها ثم منها إلى
السماء ،و أنها دار ملكه كما فً أثر ،ومهاجر النبٌاء ،و أنه ما
) -(52حدٌث :ما رأته السٌدة آمنة عند والدته  هو جزء من حدٌث طوٌل رواه أبو
نعٌم فً دالبل النبوة -الفصل الثالثٌن -عن ابن عباس. 

)( -(53سإدد) :عظم ،مجد ،سٌادة ،شرف ،قدر رفٌع ،كرم
اللغة العربٌة المعاصرة).

المنصب(.معجم

) - (54من قوله(:وأنه ربً حٌنبذ نور...إلى :الشام وقصورها):ذكر هذه الحادثة
البٌهقً فً دالبل النبوة ج ،1وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌةج..2وغٌرهم.
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من نبً إال هو منها أو هاجر إلٌها ،و بها ٌنزل عٌسى علٌه
السالم  ،و هً أرض المحشر والمنشر .قال  (:علٌكم بالشام،
فإنها خٌرة للا من أرضهٌ ،جتبً إلٌها خٌرته من عباده)(. )55
وفً رواٌة أنه  حٌن ولد وقع معتم ًدا على ٌدٌه ،ثم أخذ
ً
قبضة من تراب و رفع رأسه إلى السماء( .)56وقبض التراب
إشارة إلى أنه ٌملك الرض ،و أنه ٌنثره فً وجه أعدابه
فٌهزمهم ،و كان المر كذلك ٌوم بدر أو حنٌن ،أخذ  كفـا ً من
تراب وضرب به وجه العدو ،فلم ٌبق منهم أحد إال و أصابه
منه ،فولوا منهزمٌن خاببٌن آٌسٌن.
ً
قبضة
و أنه ولد جاث ًٌا على ركبتٌه ٌنظر إلى السماء ،ثم قبض
من الرض و أهوى ساج ًدا( ،)57وأنه وضع تحت برمة( )58كما
)(55

 أخرج أبو داود فً سننه والضٌاء المقدسً فً المختارة وغٌرهم عن عبد للابن حوالة  قال :قال رسول للا ( :سٌصٌر المر إلى أن تكونوا جن ً
ودا
مجند ًة؛ جند بالشام ،وجند بالٌمن ،وجند بالعراق) ،قال ابن حوالة :خر
لً ٌا رسول للا إن أدركت ذلك ،فقال( :علٌك بالشام ،فإنها خٌرة للا من

أرضهٌ ،جتبً إلٌها خٌرته من عباده ،فؤما إن أبٌتم ،فعلٌكم بٌمنكم،
واسقوا من غدركم ،فإن للا توكل لً بالشام وأهله).
) -(56حدٌث(أنه ولد معتمدا على ٌدٌه) :أخرجه البٌهقً فً دالبل النبوة ج،1
وأصحاب السٌر كابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ج.2
) -(57حدٌث والدته جاثٌا و سجوده :أخرجه ابن الجوزي فً (المنتظم فً تارٌخ
الملوك والمم) ج.2

)(-(58برمة) :البرمة :القدر من الحجارة .والجمع :برم و برم و برام
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(.المعجم الوسٌط).

كانوا ٌعتادون ذلك فً المولودٌن عقب والدتهم؛ فانفلقت تلك
البرمة عنه( ، )59وإذا به قد شق بصره ٌنظر إلى السماء ،و ٌمص
()61
إبهامه فـتـشخب( )61لب ًنا.
و أن س ً
حابة بٌضاء نزلت من السماء ،فغـٌـبـته عن وجه أمه
رهة ،فسمعت ً
ب ً
قابال ٌقول :طوفوا بمحمد مشارق الرض
ومغاربها ،و أدخلوه إلى البحار كلها لٌعرفه جمٌع من بها باسمه
ونعته وصفته ،وٌعرفوا بركته ،ثم انجلت عنه ،فإذا به مدرج فً
ثوب صوف أبٌض و تحته حرٌرة خضراء ،وقد قبض على
ثالثة مفاتٌح من اللإلإ البٌض الرطب ،و إذا قابل ٌقول :قبض
محمد  على مفتاح النصر ،وعلى مفتاح الذكر ،وعلى مفتاح
النبوة.
و فً رواٌة أنها رأت س ً
حابة أعظم من الولىٌ ،سمع فٌها
صهٌل الخٌل و خفقان الجنحة وكالم الرجال حتى غشٌته فغٌب
عنها أكثر من المرة الولى ،وسمعت ً
قابال ٌقول :طوفوا بمحمد
جمٌع الرضٌن وعلى النبٌٌن والجن واإلنس والمالبكة،
) -(59حدٌث (وضع البرمة) :أخرجه أبو نعٌم فً دالبل النبوة ج ،1وابن الجوزي فً
المنتظم فً تارٌخ الملوك والمم ج.2

ضرع
)( - (61فـتشخب):شخب ٌشخب شخ ًبا ،شخب اللبن :خرج من ال ّ
مسمو ًعا صوته ،وشخب اللبن :حلبه ،وشخب الدم من الجرح :سال.
) - (61حدٌث أنه  كان ٌمص لب ًنا من إبهامه :أخرجه ابن الجوزي فً (المنتظم فً
تارٌخ الملوك والمم) ج ،2و أورده صاحب السٌرة الحلبٌة فً الجزء .1
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ثم انجلت عنه؛ فإذا به قد قبض على حرٌرة خضراء مطوٌة
ط ٌّـًا شدٌ ًداٌ ،نبع منها ماء معٌن ،و إذا قابل ٌقول :قبض محمد
على الدنٌا كلها ،لم ٌبق خلق من أهلها إال دخل فً قبضته
طاب ًعا ،وال حول وال قوة إال بالل العلً العظٌم القادرعلى ما
ٌرٌد ،ثم غشٌه ثالثة من المالبكة بٌد أحدهم إبرٌق ،والثانً
طست من زمرد أخضر ،والثالث حرٌرة بٌضاء؛ فنشرها
فؤخرج منها خات ًما تحار أبصار الناظرٌن دونه ،فغسله من ذلك
اإلبرٌق سبع مرات ،ثم ختم بٌن كتفٌه بالخاتم ،و لفه فً
()62
ً
ساعة ثم رده.
الحرٌرة ثم احتمله و أدخله بٌن أجنحته

[خَاتَمُ النُّثٌَُّ جِ]:
و ال تعارض هذه الرواٌة رواٌة أنه ولد بالخاتم ،وال رواٌة أنه
ختم به لما شق صدره وهو عند حلٌمة ،لنه ال مانع من تكرار
الختم إظهارً ا لمزٌد الكرامة والتمٌز واالعتناء به.

) -(62أخرج حدٌث السحابة البٌضاء التً رأتها السٌدة آمنة رضً للا عنها أبو نعٌم
فً دالبل النبوة ج 1ضمن حدٌث طوٌل ،وذكرها كذلك أصحاب السٌر كابن كثٌر فً
البداٌة والنهاٌة ج.6
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و أخبر جماعة من الحبار والرهبان( )63فً لٌلة والدته بها قبل
أن ٌولد ،و أجمعوا على ذهاب ملك بنً إسرابٌل ،و آمن به
بعضهم.
[مِهْ إِرْىاصَاخِ لَيْلَحِ ًِالدَجِ النَّثِيِّ :]
و فٌها ارتج و اضطرب إٌوان( )64كسرى الذي لم ٌبن أحكم منه،
فانصدع وانشق وسقط من أعاله أربع عشرة شرف ًة( ، )65إشار ًة
)(-(63الحبار والرهبان):الحبار :مفرده :حبر ،لقب ٌطلق على عالم
الدٌن وخاص ًة لغٌر المسلمٌن ،مثل ربٌس الكهنة عند الٌهود ،حبر
المة :عالمها (وهو لقب ابن عباس الصحابً ،)ومثله كعب الحبار.
(الرهبان) :مفرده :راهب ،متعبد زاهد فً صومعة النصارى ،متخل
عن ملذات الدنٌا ،قال للا تعالىٌ :ا أٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من
األحبار والرهبان لٌأكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل
للا سورة التوبة :اآلٌة .34
)(-(64اإلٌوان):اإلوان ،جمعه :أواوٌن و إٌوانات ،وهو دار شامخة
مكشوفة الوجه معقودة السقف ،وٌقال كذلك لمكان متسع من الدار
تحٌط به حوابط ثالثة .وإٌوان كسرى مثل ٌضرب للبنٌان الرفٌع العجٌب
الصنٌعة ،المتناهً الحصانة والوثاقة ،بناه كسرى فً عشرٌن سن ًة ونٌف
بمدٌنة المدابن جنوبً بغداد فً العراق ،وآثاره موجودة إلى اآلن.

)( -(65شرفة) :و فً بعض النسخ (شرافة) ،و كال الكلمتٌن ٌقصد بها
زوابد توضع فً أطراف الشًء تحلٌ ًة له ،وتؤتً بالمعنى المعروف اآلن:
وهو القسم الخارج من البٌتٌ ،ستشرف منه على ما حوله .وكال المعنٌٌن
محتمل فً إٌوان كسرى ،فالشرفات التً سقطت ٌوم المولد النبوي=
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إلى أنه لم ٌبق من ملوك الفرس إال أربعة عشر مل ًكا ،وكان
آخرهم فً خالفة عثمان  .وخمدت تلك اللٌلة نار فارس التً
كانوا ٌعبدونها؛ ولم تطفؤ قبل ذلك بؤلفً( )66عام ،بل كانت توقد
وتضرم أشد اإلٌقاد واإلضرام ً
لٌال ونهارً ا ،فلم ٌقدر أحد تلك
اللٌلة على إٌقاد شًء منها.
و غاضت ونشفت بحٌرة طبرٌة التً كانت تسٌر فٌها السفن ،فلم
()67
ٌبق بها تلك اللٌلة قطرة ماء ،فـبنً محلها مدٌنة تسمى ساوة.
و ردت تلك اللٌلة الشٌاطٌن المسترقون للسمع فً السماء
بالشهب ،فلم ٌعودوا إلٌها .و حجب إبلٌس عن خبر السماء؛

=الشرٌف :إما أنها زوابد خارجٌة لإلٌوان ،و إما أنها شرفات كانوا
ٌقفون علٌها .وللا أعلم.
) -(66أكثر الرواٌات المشهورة :بؤلف عام.
) -(67بحٌرة طبرٌة المذكورة هنا غٌر بحٌرة طبرٌة الموجودة اآلن فً فلسطٌن
المحتلة ،فالتً غاضت و بنً مكانها مدٌنة (ساوة) هً بحٌرة أخرى تقع فً إٌران
اآلن ،و المصادر الخرى تسمٌها بحٌرة ساوة ،وهً غٌر بحٌرة (ساوة) الواقعة اآلن
فً العراق.
وهكذا تتسق اإلرهاصات النبوٌة ،فتصدع إٌوان كسرى وخمود نار فارس و جفاف
بحٌرة ساوة؛ كلها وقعت فً أرض فارس ،إٌذا ًنا وإعالمًا بزوال دولتهم ،ولم ٌقع مثلها
فً بالد الروم ،وعندما دعا النبً  على كسرى بتمزٌق ملكه ،و دعا لقٌصر الروم
بتثبٌت ملكه؛ كان هذا مواف ًقا لتلك اإلشارات ،فزالت دولة الفرس المجوسٌة عباد
النار ،وبقٌت دولة الروم؛ وهم نصارى من أهل الكتاب .ولل المر من قبل ومن بعد.
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ً
عظٌمة ،كما رن حٌن لعن ،و حٌن أخرج من الجنة،
فرن( )68رن ًة
و حٌن ولد محمد  ،وحٌن بعث ،وحٌن نزلت علٌه الفاتحة.
و أكثر العلماء على أنه ولد مختو ًنا مقطوع السرة؛ حتى ال ٌرى
أحد سوأته.
[مَا ًَرَدَ يف سَثَةِ تَسْمِيَتِوِ]:
ومن أسباب تسمٌة جده عبد المطلب له محم ًدا؛ ما روي أنه رأى
كؤن سلسلة فضة خرجت من ظهره ،لها طرف بالسماء وطرف
بالرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب ،ثم عادت كؤنها
شجرة على كل ورقة منها نور ،و إذا أهل المشرق والمغرب
متعلقون بها ،فعبرت له بمولود ٌكون من صلبه ٌتبعه أهل
المشرق والمغرب ،و ٌحمده أهل السماء والرض ،فلذلك سماه
()69
محم ًدا.

) -(68رن ٌرن رنٌنا ً :صاح عند البكاء .وقال ابن العرابً :الرنة :صوت
فً فرح أو حزن .وجمعها رنات(.تاج العروس).
) -(69ذكر (رإٌا عبد المطلب) السهٌلً فً الروض النف ج ،2والقسطالنً فً
المواهب اللدنٌة ج ،1وغٌرهم.
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[مَكانُ ًَ سَمانُ ًِالدَجِ النَّثِيِّ :]
و اختلفوا فً شهر( )71مولده وٌومه على أقوال كثٌرة ،و ال خالف
أنه ولد ٌوم االثنٌن .و الشهر أنه ولد فً شهر ربٌع الول،
والشهر أٌ ً
ضا أنه فً ثانً عشر ،و كثٌرون أبمة حفاظ
متقدمون وغٌرهم أنه ٌوم ثامنه.
و الصواب أنه ولد بمكة ،وال ٌجوز اعتقاد غٌره .و الشهر أنه
بمحل مولده المشهور بسوق اللٌل ،وهو اآلن مسجد لل تعالى،
(.)71
وقـفـته مسج ًدا الخٌزران أم الرشٌد
[رَضَاعُوُ  مِهْ ثٌَُيْثَح]:
و أول من أرضعته ثوٌبة( ،)72موالة عمه أبً لهب ،و أعتقها لما
بشرته بوالدته ،فخفف للا عنه من عذابه كل لٌلة اثنٌن؛ جزا ًء

) -(71فً بعض النسخ المطبوعة (منتهى).
)( -(71الخٌزران) :زوجة المهديّ العباسً ،وأ ّم ابنٌه الهادي وهارون
الرشٌد ،ملكة حازمة متفقهةٌ .مانٌة الصل .أخذت الفقه عن اإلمام
الوزاعً .وكانت من جواري المهدي ،فؤعتقها وتزوجها ،ماتت سنة
173هـ.
) -(72أي :ثوٌبة هً أول من أرضعته بعد إرضاع السٌدة آمنة له عدة أٌام.
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لفرحه فٌها بمولده  ،)73( كما جوزي عمه أبو طالب  -بسبب
تربٌته  -بؤن خفف للا عنه من عذابه أٌ ً
ضا.
وفً رواٌة :أنه أعتقها( )74بعد الهجرة ،فعلٌها التخفٌف عنه لكونه
أمرها بإرضاعه.
[رَضَاعُوُ  مِهَ السَّيِّدَجِ حَلِيمَح]:
ثم أرضعته بعدها حلٌمة السعدٌة رضً للا عنها ،كانت تؤتً النبً
 فٌبسط لها رداءه ،وكذا زوجها السعدي أٌ ً
ضا ،و بنتها الشٌماء
التً كانت تحضنه  مع أمها.
و خالصة قصة إرضاعها؛ أنها خرجت فً نسوة من قومها
ٌلتمسن الرضعاء بمكة ،فكلهن أعرضن عنه  لٌتمه ،حتى هً
أو ًال ،و لكن لما لم ٌحصل لها غٌره؛ جاءت إلٌه و أخذته ،فرأته
مدرجً ا فً ثوب صوف أبٌض من اللبنٌ ،فوح منه المسك،
[وتحته] حرٌرة خضراء ،و كان راق ًدا على قفاه ،فهابته أن
توقظه ،فوضعت ٌدها على صدره فتبسم ضاح ًكا وفتح عٌنٌه؛
فخرج منهما نور حتى دخل خالل السماء ،فـقـبلته و أعطته
ثدٌها الٌمن فـقـبله ،و حركته إلى الٌسر فؤبى ،كؤن للا ألهمه
) -(73انظر قصة التخفٌف عن أبً لهب فً البداٌة والنهاٌة البن كثٌر ج.2

)( -(74أعتقها) :أي أبو لهب أعتق ثوٌبة بعد الهجرة.
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العدل ،و أعلمه أن له شرٌ ًكا هو ابنها ،فترك له ثدٌها الٌسر ،و
كانت هً و ناقتها و أتانها فً أشد الجوع و الهزال وعدم اللبن،
فبمجرد أن وضعته فً حجرها أقبل علٌه ثدٌها ،فروي و روي
أخوه ،و درت ناقتهم ،فؤشبعتهم تلك اللٌلة لب ًنا ،فلما أصبحت
ودعت آمنة ،و ركبت أتانها وهو بٌن ٌدٌها ،فرأت التان سجدت
نحو الكعبة ثالث مرات ،و رفعت رأسها إلى السماء،
فلما خرجت مع قومها سبقت أتانها الكل ،بعد أن كانت ال تنهض
بها ،فؤنكرن أنها هً ،فلما علمنها قلن :إن لها شؤ ًنا عظٌ ًما.
وكانت تسمعها تقول( :)75إن لً لشؤ ًنا ثم شؤ ًنا ،بعثنً للا بعد
موتً ،لو [علمتن]( )76من على ظهري؟ علٌه خٌار النبٌٌن ،و سٌد
()77
الولٌن واآلخرٌن.
فلما وصلوا منازلهم كانت أجدب أرض للا ،فكانت غنم حلٌمة
ترجع مألى وغنمهم ما بها قطرة ،مع أنها كلها بمحل واحد.

)( - (75تسمعها تقول) :أي كانت حلٌمة تسمع التان تقول..
) - (76هذه الكلمة مختلفة بٌن النسخ بٌن (علمتً و علمتنً و علمتن)،
فؤثبـتـنا الخٌرة من مولد النبً للشٌخ عبد الرحمن الخٌاط .والتان
هنا تخاطب نساء قبٌلة السٌدة حلٌمة.
) -(77حادثة تكلم التان :ذكرها القسطالنً فً المواهب اللدنٌة ج ،1وابن برهان الدٌن
الحلبً فً السٌرة الحلبٌة ج.1
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[شَقُّ صَدْرِهِ :]
فلما تم له  عندها سنتان ،عادت به إلى أمه ،ثم لم تزل بها
حتى رجعت به ،فمكث عندها شهرٌن ،فبٌنما هو وأخوه ٌرعٌان
خلف البٌوت؛ وإذا بؤخٌه ٌشد عد ًوا لبوٌه( :)78أدركا أخً
القرشً! فؤدركاه منتق ًعا( )79لونه ،فاعتنقاه وسؤاله ،فؤخبرهما أنه
أتاه رجالن علٌهما ثٌاب بٌض ،ثم أضجعاه فشقا بطنه .فخافا
علٌه( ،)81و رداه فورً ا إلى أمه ،فقالت :ما ردكما به وقد كنتما
حرٌصٌن علٌه؟ ثم لم تزل بهما حتى أخبراها ،فقالت :أفتخوفتما
علٌه الشٌطان؟ كال وللا ،ما للشٌطان علٌه من سبٌل ،و إنه كابن
البنً هذا شؤن.
و شق صدره الشرٌف أٌ ً
ضا وهو ابن عشر سنٌن ،ثم عند
مبعثه ،ثم عند اإلسراء به؛ لٌكون لكل طور من أطوار طفولته
ثم بلوغه ثم بعثه ثم اإلسراء به كمال ٌخصه وٌلٌق به ،لٌتهٌؤ
إلى ما بعده من الكماالت التً لم ٌزل مترقٌا ً فٌها إلى ما ال نهاٌة
)( -(78لبوٌه) :أي أبوٌه من الرضاع ،حلٌمة و زوجها.
)( -(79منتقعً ا) :انتقع لونهٌ :قال ذلك :إذا ذهب دمه ،وتغٌرت جلدة وجهه،
إمّا من خوف ،وإمّا من مرض(.تاج العروس).
)( -(81فخافا علٌه) :أي خافت حلٌمة و زوجها على سٌدنا محمد  من
الشٌطان.
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له ،فال ٌنافً ذلك كونه خلق من المر( )81على أكمل الحوال
الظاهرة والباطنة.
وكان وهو عند حلٌمة إذا خرج إلى الغنم تظلل علٌه الغمامة ،و
إذا وقف وقفت ،و إذا سار سارت.
و كان وهو فً المهد ٌناغً( )82القمر -أي ٌحادثه  -وٌشٌر إلٌه
بؤصبعه ،فحٌث أشار إلٌه مال ،ولما أخبر  بذلك قال :إنً
()83
كنت أحدثه و ٌحدثنً ،و ٌلهٌنً عن البكاء ،و أسمع وجبته
حٌن ٌسجد تحت العرش.
وتكلم  فً أوابل ما ولد .وكان مهده ٌتحرك بتحرٌك
المالبكة( . )84قالت حلٌمة :و أول ما فطمته قال :للا أكبر كبٌرً ا،
()85
ً
وأصٌال.
و الحمد لل كثٌرً ا ،وسبحان للا بكر ًة

)(81

 وردت العبارة هكذا فً النسخ المطبوعة ،فإذا صحت؛ فقد ٌكون المإلف قصدبها أمر للا المتعلق بإٌجاده قبل ظهوره ،المتجلً بقوله (كن فٌكون) ،وفً
نسخة المولد الكاملة البن حجر.. :وإال فهو من حٌن خلق على أكمل

األحوال الظاهرة والباطنة.
)(82
 (ٌناغً) :ناغى الصبً :الطفه بالمحادثة والمالعبة(.المعجم الوسٌط).)( -(83وجبته) :الوجبة :صوت الساقط ،والوجبة :الكلة الواحدة أو الحلبة
الواحدة(.المعجم الوسٌط).
) -(84مناغاة القمر للنبً  وتكلمه وتحرٌك المالبكة لمهده :ذكرها السٌوطً فً
الخصابص الكبرى ج.1
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و لما بلغ  أربع سنٌن -وقٌل أكثر  -ماتت أمه عند مرجعها به
من المدٌنة ،وكانت قد ذهبت إلٌها به لتزور أخوال جده
عبدالمطلب؛ بنً عدي بن النجار ،و دفنت بالبواء( ،)86قرٌة عند
الفرع( ،)87فرجعت به أم أٌمن()88؛ داٌته( )89و حاضنته ومرضعته،
ٌقال :إنه ورثها من أبٌه أو من أمه أو أن خدٌجة وهبتها له.
()91
وقٌل :دفنت بالحجون ،و ٌشهد له رواٌات كثٌرة.
ولما بلغ ثمان سنٌن -وقٌل أقل ،وقٌل أكثر -مات جده عبد
المطلب عن مبة سنة وعشر ،وقٌل :أربعٌن ،و دفن بالحجون،
فكفله عمه شقٌق أبٌه أبو طالب ،بوصٌة من عبد المطلب له
بذلك.

) -(85حدٌث تكلم النبً  عند فطامه :أخرجه البٌهقً فً دالبل النبوة ج 1عن ابن
عباس.

)( -(86البواء):تقع فً بالد الحجاز ،قرب البحر الحمر ،وهً قرٌة
كبٌرة قرب منطقة (ودان) بٌن مكة والمدٌنة المنورة ،وقعت فٌها
غزوة سمٌت بغزوة البواء.
)( - (87الفرع) :بضم الفاء أو فتحها ،هً اآلن محافظة فً المملكة العربٌة
السعودٌة؛ اسمها محافظة(وادي الفرع).
)( -(88أم أٌمن) :بركة بنت ثعلبة ،كان ٌ قول(:أم أٌمن أمً بعد أمً)،
زوجها رسول للا  لزٌد بن حارثة ،و ولدت له أسامة بن زٌد.
)(89
 (داٌته) :الداٌة :المرضع الجنبٌة ،والحاضنة ،والقابلة(.المعجم الوسٌط).) - (91أي ٌشهد لقول دفن السٌدة آمنة بالحجون رواٌات كثٌرة .والحجون:
مقبرة أهل مكة ،تسمى اآلن:
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[الزَّاىِةُ تَحِيْزَا]:
و لما بلغ ثنتً عشرة سن ًة خرج مع عمه أبً طالب إلى الشام،
حتى بلغ بصرى ،فعرفه بحٌرا الراهب ،و أخبرهم بصفات
نبوءته و رسالته وبخاتم النبوة الذي بٌن كتفٌه ،و آمن به.
ثم أقسم على عمه أن ٌرجع به؛ خو ًفا علٌه من الٌهود ،إذ أقبل
منهم سبعة ٌرٌدون قتله ،فمنعهم( )91بحٌرا ،و أخبروه أن الٌهود
تفرقت فً كل طرٌق لعلمهم أنه خارج فً هذا الشهر.
[و] جملة ما رآه بحٌرا :تظلٌل غمامة بٌضاء له ،و أنه نزل
تحت شجرة ،فؤرخت أغصانها علٌه تظلله.
فلما بلغ عشرٌن ً
سنة عاد إلى الشام فً تجارة ،ومعه أبو بكر،
فسؤل بحٌرا عنه ،فؤقسم له أنه نبً.
ثم لما بلغ خم ًسا وعشرٌن ً
سنة رجع إلى الشام أٌ ً
ضا فً تجارة
لخدٌجة ،ومعه غالمها مٌسرة ،فكان ٌرى ملكٌن ٌظالنه من
الشمس ،و رأت ذلك خدٌجة لما رجعوا.
و بعد رجوعه بنحو ثالثة أشهر تزوجها وعمرها أربعون ً
سنة
بعرض منها لنفسها علٌه.
)( -(91فمنعهم) :فً النسخ المطبوعة (فمنهم  -فؤمنهم) ،وفً النسخة الكاملة
البن حجر(فردهم) ،وقد اخترت زٌادة حرف العٌن لنه القرب لألصل.
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[ثم] لما بلغ  خم ًسا وثالثٌن س ً
نة بنت قرٌش الكعبة ،فكان 
هو الواضع للحجر السود فً محله.
حمة للعالمٌن ،و ر ً
سنة أرسله للا ر ً
[ثم] لما بلغ أربعٌن ً
سوال
لكافة الخلق أجمعٌن ،صلى للا علٌه وسلم وبارك علٌه و على
آله و أصحابه و تابعٌهم أفضل صالة و أفضل سالم و أفضل
بركة ،عدد معلومات للا ،ومداد كلماته أبد اآلبدٌن و دهر
الداهرٌن.
اللهم إنا نتوسل به إلٌك ،ونتضرع [لحوابجنا]( )92بجاهه لدٌك،
فهو الوسٌلة العظمى ،والساقً من الحوض الذي من شرب منه
ال ٌظمؤ.
اللهم فصل وسلم علٌه وعلى إخوانه النبٌاء و المرسلٌن،
و[على]( )93بقٌة الصحابة -رضوان للا تعالى علٌهم أجمعٌن-
وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن ،و البمة الربعة المجتهدٌن ،و
مقلدٌهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ،والحمد لل رب العالمٌن.

***
)( -(92لحوابجنا) :فً النسخ المطبوعة (بحوابجنا).
)( -(93على) :فً النسخ المطبوعة (عن) ،ولكن العطف ال ٌتسق بوضع
(عن) ،فاستبدلناها بـ(على) .وللا تعالى أعلم.
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قال الناسخ لهذا الصل :تم مولد ابن حجر بعد الظهرٌ ،وم
السبت ،أربع وعشرٌن فً شهر جمادى الولى ،سنة 1211هـ

***
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