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 انلبوة كتاب دالئل

 من كتاب ابلداية وانلهاية

 كثير للحافظ إسماعيل إبن

 
االمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، القرشي وهو 

 م ١٠٠١ - ١٠٧١/ هـ  ٠٠٧ - ٠٧٧ الدمشقي الشافعي

الحافظ هـ كما ذكر أكثر من مترجم له أو بعدها بقليل كما قال  ٠٧٧ولد في سوريا سنة 

 .ابن حجر في الدرر الكامنة

من أعمال بصرى من منطقة سهل حوران درعا حاليا في " مجدل"وكان مولده بقرية 

 .جنوب دمشق

 طلبه للعلم 

هـ في الخامسة من عمره وتفقه بالشيخ إبراهيم الفزازى الشهير ٠٧٧انتقل إلى دمشق سنة 

د بن أبى طالب وبالحجار ومن بابن الفركاح وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحم

القاسم بن عساكر وابن الشيرازى واسحاق بن االمدى ومحمد بن زراد والزم الشيخ جمال 

يوسف بن الزكى المزى صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة وبه انتفع وتخرج وتزوج 

 .بابنته

قرأ على شيخ اإلسالم ابن تيمية كثيرا والزمه وأحبه وانتفع بعلومه وعلى الشيخ الحافظ 

بن قايماز وأجاز له من مصر أبو موسى القرافى والحسينى وأبو الفتح الدبوسى وعلى بن عمر 

 . الوانى ويوسف الختى وغير واحد

 وفاته 

. عن أربع وسبعين سنة هـ في دمشق٠٠٧شعبان  ٦٧توفي إسماعيل بن كثير يوم الخميس 

كانت له جنازة حافلة "وكان قد فقد بصره في آخر حياته، وقد ذكر ابن ناصر الدين أنه 

 ".مشهودة، ودفن بوصية منه في تربة شيخ اإلسالم ابن تيمية بمقبرة الصوفية
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  كتاب دالئل النبوة

أعظم املعجزات وأبهر  إنزال القرآن عليه، ويه: معنوية وحسية فمن املعنوية ويه
به  تعليه من الرتكيب املعجز اذلي حتد تاآليات، وأبني احلجج الواضحات ملا اشتمل

ارضته اإلنس واجلن أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك مع توافر دوايع أعدائه ىلع مع
إىل اتلحدي  تهم بعرش سور منه فعجزوا، ثم تنازلتوفصاحتهم وبالغتهم، ثم حتد

بسورة من مثله فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم، وتقصريهم عن ذلك، وأن هذا ما ال 
 .سبيل ألحد إيله أبدا

قل لنئ اجتمعت اإلنس واجلن ىلع أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون  ﴿: عاىلقال اهلل ت
 .وهذه اآلية مكية  ﴾بمثله ولو اكن بعضهم بلعض ظهريا

فليأتوا حبديث مثله * أم يقولون تقوهل بل ال يؤمنون  ﴿: وقال يف سورة الطور ويه مكية
 ﴾إن اكنوا صادقني

عنده فهو برش مثلكم، فأتوا بمثل ما جاء به إن كنتم صادقني يف أنه قاهل من : أي
 .فإنكم مثله

وإن كنتم يف ريب مما  ﴿: -معيدا للتحدي  -وقال تعاىل يف سورة ابلقرة ويه مدنية 
نزنلا ىلع عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن كنتم صادقني 

 ﴾.ها انلاس واحلجارة أعدت للاكفرينفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا انلار اليت وقود* 

أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعرش سور مثله مفرتيات وادعوا من استطعتم  ﴿: وقال تعاىل
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اهلل وأن * من دون اهلل إن كنتم صادقني 

  ﴾ .ال هلإ إال هو فهل أنتم
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وما اكن هذا القرآن أن يفرتى من دون اهلل ولكن تصديق اذلي بني  ﴿: وقال تعاىل
أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة * يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني 

بل كذبوا بما لم حييطوا * مثله وادعوا من استطعتم من دون اهلل إن كنتم صادقني 
قبلهم فانظر كيف اكن اعقبة  بعلمه وملا يأتهم تأويله كذلك كذب اذلين من

  ﴾.الظاملني

فبني تعاىل أن اخللق اعجزون عن معارضة هذا القرآن، بل عن عرش سور مثله، بل عن 
 .سورة منه وأنهم ال يستطيعون ذلك أبدا

فإن لم تفعلوا يف املايض ولن : أي ﴾فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا  ﴿: كما قال تعاىل
حتد ثان، وهو أنه ال يمكن معارضتهم هل ال يف احلال  تستطيعوا ذلك يف املستقبل وهذا

وال يف املآل، ومثل هذا اتلحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به ال يمكن للبرش 
معارضته وال اإلتيان بمثله، ولو اكن متقول من عند نفسه خلاف أن يعارض فيفنضح 

من   ي لب أن حممداويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة انلاس هل، ومعلوم للك ذ
أعقل خلق اهلل، بل أعقلهم وأكملهم ىلع اإلطالق يف نفس األمر، فما اكن يلقدم هذا 

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاألمر إال وهو اعلم بأنه ال يمكن معارضته، وهكذا وقع فإنه من دلن 

وإىل زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأيت بنظريه، وال نظري سورة منه، وهذا ال سبيل إيله 
دا فإنه الكم رب العاملني اذلي ال يشبهه يشء من خلقه، ال يف ذاته وال يف صفاته، وال أب

 يف أفعاهل فأىن يشبه الكم املخلوقني الكم اخلالق؟

وإذا تتىل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا : وقول كفار قريش اذلي حاكه تعاىل عنهم يف قوهل
كذب منهم ودعوى باطلة بال ديلل  .لنيلو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري األو
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وال برهان، وال حجة وال بيان، ولو اكنوا صادقني ألتوا بما يعارضه، بل هم يعلمون 
وقالوا أساطري األولني اكتتبها  ﴿: كذب أنفسهم كما يعلمون كذب أنفسهم يف قوهلم

 . ﴾ فيه تمىل عليه بكرة وأصيال

قل أنزهل اذلي يعلم الرس يف السموات واألرض إنه اكن غفورا  ﴿: قال اهلل تعاىل
  ﴾.رحيما

أنزهل اعلم اخلفيات، رب األرض والسموات، اذلي يعلم ما اكن وما يكون وما لم : أي
يكن لو اكن كيف يكون، فإنه تعاىل أوىح إىل عبده ورسوهل انليب األيم اذلي اكن ال 

يعلم شيئا من علم األوائل، وأخبار املاضني،  حيسن الكتابة، وال يدريها باللكية، وال
فقص اهلل عليه خرب ما اكن وما هو اكئن ىلع الوجه الواقع سواء بسواء، وهو يف ذلك 
: يفصل بني احلق وابلاطل اذلي اختلفت يف إيراده مجلة الكتب املتقدمة، كما قال تعاىل

ومك من قبل هذا تلك من أنباء الغيب نوحيها إيلك ما كنت تعلمها أنت وال ق ﴿
  ﴾.فاصرب إن العاقبة للمتقني

من * كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من دلنا ذكرا  ﴿: وقال تعاىل
  ﴾.خادلين فيه وساء هلم يوم القيامة محال* أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا 

من الكتاب ومهيمنا وأنزنلا إيلك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه  ﴿: وقال تعاىل
  ﴾.عليه

وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون  ﴿: وقال تعاىل
وقالوا * بل هو آيات بينات يف صدور اذلين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال الظاملون * 

أولم * بني لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إنما اآليات عند اهلل وإنما أنا نذير م
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* يكفهم أنا أنزنلا عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون 
قل كىف باهلل بيين وبينكم شهيدا يعلم ما يف السموات واألرض واذلين آمنوا بابلاطل 

  ﴾ وكفروا باهلل أوئلك هم اخلارسون

وما يكون وحكم ما  فبني تعاىل أن نفس إنزال هذا الكتاب املشتمل ىلع علم ما اكن
 .هو اكئن بني انلاس ىلع مثل هذا انليب األيم وحده اكن من ادلاللة ىلع صدقه

وإذا تتىل عليهم آياتنا بينات قال اذلين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري  ﴿: وقال تعاىل
هذا أو بدهل قل ما يكون يل أن أبدهل من تلقاء نفيس إن أتبع إال ما يوىح إيل إين 

قل لو شاء اهلل ما تلوته عليكم وال * أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 
فمن أظلم ممن افرتى ىلع * تعقلون أدراكم به فقد بلثت فيكم عمرا من قبله أفال 

  ﴾.اهلل كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح املجرمون

هو اذلي  -عز وجل  -إين ال أطيق تبديل هذا من تلقاء نفيس، وإنما اهلل : يقول هلم
يمحو ما يشاء ويثبت، وأنا مبلغ عنه، وأنتم تعلمون صديق فيما جئتكم به، ألين نشأت 

ون نسيب، وصديق، وأمانيت، وأين لم أكذب ىلع أحد منكم يوما بني أظهركم وأنتم تعلم
مالك الرض وانلفع اذلي هو  -عز وجل  -من ادلهر، فكيف يسعين أن أكذب ىلع اهلل 

ىلع لك يشء قدير، وبكل يشء عليم، وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه، ونسبة 
ألخذنا منه بايلمني * قاويل ولو تقول علينا بعض األ ﴿: ما ليس منه إيله كما قال تعاىل

  ﴾.فما منكم من أحد عنه حاجزين* ثم لقطعنا منه الوتني * 

لو كذب علينا النتقمنا منه أشد االنتقام، وما استطاع أحد من أهل األرض أن : أي
 .حيجزنا عنه ويمنعنا منه
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يشء  ومن أظلم ممن افرتى ىلع اهلل كذبا أو قال أويح إيل ولم يوح إيله ﴿: وقال تعاىل
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهلل ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة 
باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم ايلوم جتزون عذاب اهلون بما كنتم تقولون ىلع اهلل 

  ﴾.غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون
 إيل هذا قل أي يشء أكرب شهادة قل اهلل شهيد بيين وبينكم وأويح ﴿: وقال تعاىل

 ﴾.القرآن ألنذركم به ومن بلغ
وهذا الالكم فيه اإلخبار بأن اهلل شهيد ىلع لك يشء، وأنه تعاىل أعظم الشهداء، وهو 
مطلع عيل وعليكم فيما جئتكم به عنه، وتتضمن قوة الالكم قسما به أنه قد أرسلين 

ومن  ﴿: تعاىل إىل اخللق ألنذرهم بهذا القرآن، فمن بلغه منهم فهو نذير هل كما قال
يكفر به من األحزاب فانلار موعده فال تك يف مرية منه إنه احلق من ربك ولكن 

  ﴾.أكرث انلاس ال يؤمنون
فيف هذا القرآن من األخبار الصادقة عن اهلل ومالئكته، وعرشه، وخملوقاته العلوية 
والسفلية اكلسموات واألرضني وما بينهما، وما فيهن أمور عظيمة كثرية مربهنة باألدلة 

ولقد رصفنا  ﴿: القطعية املرشدة إىل العلم بذلك من جهة العقل الصحيح كما قال تعاىل
  ﴾.من لك مثل فأىب أكرث انلاس إال كفوراللناس يف هذا القرآن 

  ﴾.وتلك األمثال نرضبها للناس وما يعقلها إال العاملون ﴿: وقال تعاىل
قرآنا * ولقد رضبنا للناس يف هذا القرآن من لك مثل لعلهم يتذكرون  ﴿: وقال تعاىل

  ﴾.عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون
ويف القرآن العظيم اإلخبار عما مىض ىلع الوجه احلق، وبرهانه ما يف كتب أهل الكتاب 
من ذلك شاهدا هل مع كونه نزل ىلع رجل أيم ال يعرف الكتابة، ولم يعان يوما من ادلهر 
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شيئا من علوم األوائل وال أخبار املاضني، فلم يفجأ انلاس إال بويح إيله عما اكن من 
ليت ينبيغ أن تذكر لالعتبار بها من أخبار األمم مع األنبياء، وما اكن األخبار انلافعة ا

منهم من أمورهم معهم، وكيف نىج اهلل املؤمنني وأهلك الاكفرين، بعبارة ال يستطيع 
برش أن يأيت بمثلها أبد اآلبدين، ودهر ادلاهرين، فيف ماكن تقص القصة موجزة يف اغية 

أحىل وال أجىل وال أىلع من ذلك السياق، حىت كأن ابليان والفصاحة، وتارة تبسط فال 
وما  ﴿: اتلايل أو السامع مشاهد ملا اكن حارض هل، معاين للخرب بنفسه كما قال تعاىل

كنت جبانب الطور إذ نادينا ولكن رمحة من ربك تلنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
  ﴾.قبلك لعلهم يتذكرون

ن أقالمهم أيهم يكفل مريم وما كنت دليهم إذ وما كنت دليهم إذ يلقو ﴿: وقال تعاىل
  ﴾.خيتصمون

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إيلك وما كنت دليهم إذ  ﴿: وقال تعاىل يف سورة يوسف
وما تسأهلم عليه * وما أكرث انلاس ولو حرصت بمؤمنني * أمجعوا أمرهم وهم يمكرون 

لقد اكن يف قصصهم عربة  ﴿: إىل أن قال يف آخرها ﴾من أجر إن هو إال ذكر للعاملني 
ألويل األبلاب ما اكن حديثا يفرتى ولكن تصديق اذلي بني يديه وتفصيل لك يشء 

  ﴾.وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

  ﴾.وقالوا لوال يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما يف الصحف األوىل ﴿: وقال تعاىل

به من أضل ممن هو يف شقاق  قل أرأيتم إن اكن من عند اهلل ثم كفرتم ﴿: وقال تعاىل
سرنيهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أولم يكف بربك * بعيد 

  ﴾.أنه ىلع لك يشء شهيد
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وعد تعاىل أنه سيظهر اآليات القرآن وصدقه، وصدق من جاء به بما خيلقه يف اآلفاق 
ن هل املكذبني ما فيه حجة من اآليات ادلالة ىلع صدق هذا الكتاب، ويف نفس املنكري

عليهم وبرهان قاطع لشبههم حىت يستيقنوا أنه مزنل من عند اهلل ىلع لسان الصادق، ثم 
  ﴾.أولم يكف بربك أنه ىلع لك يشء شهيد ﴿: أرشد إىل ديلل مستقل بقوهل

يف العلم بأن اهلل يطلع ىلع هذا األمر كفاية يف صدق هذا املخرب عنه، إذ لو اكن : أي
 .عليه لعاجله بالعقوبة ابلليغة كما تقدم بيان ذلك مفرتيا

ويف هذا القرآن إخبار عما وقع يف املستقبل طبق ما وقع سواء بسواء، وكذلك يف 
األحاديث حسب ما قررناه يف كتابنا اتلفسري، وما سنذكره من املالحم والفنت كقوهل 

تغون من فضل علم أن سيكون منكم مرىض وآخرون يرضبون يف األرض يب ﴿: تعاىل
 .وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة ﴾.اهلل وآخرون يقاتلون يف سبيل اهلل

سيهزم اجلمع ويولون  ﴿: وكذلك قوهل تعاىل يف سورة اقرتبت ويه مكية بال خالف
 ﴾ .بل الساعة موعدهم والساعة أدىه وأمر* ادلبر 

األمور ابلينة الواضحة، وقع مصداق هذه اهلزيمة يوم بدر بعد ذلك، إىل أمثال هذا من 
وسيأيت فصل فيما أخرب به من األمور اليت وقعت بعده عليه السالم طبق ما أخرب به، 
ويف القرآن األحاكم العادلة أمرا ونهيا، املشتملة ىلع احلكم ابلالغة اليت إذا تأملها ذو 

رحيم بعباده الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه األحاكم إنما أنزهلا العالم باخلفيات، ال
 .اذلي يعاملهم بلطفه ورمحته وإحسانه

 ﴾.وتمت لكمة ربك صدقا وعدال ﴿: قال تعاىل
 .صدقا يف اإلخبار، وعدال يف األوامر وانلوايه: أي
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 ﴾ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من دلن حكيم خبري ﴿: وقال تعاىل
 .أحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه: أي

 ﴾.هو اذلي أرسل رسوهل باهلدى ودين احلق ﴿: وقال تعاىل
العلم انلافع، والعمل الصالح، وهكذا روي عن عيل ابن أيب طالب ريض اهلل عنه : أي

هو كتاب اهلل فيه خرب ما قبلكم، وحكم ما بينكم، ونبأ ما : أنه قال لكميل بن زياد
 .بعدكم

 .احلمد واملنةوقد بسطنا هذا لكه يف كتابنا اتلفسري، بما فيه كفاية، وهلل 

من فصاحته، وبالغته، ونظمه، وتراكيبه، : فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثرية
وأسايلبه، وما تضمنه من األخبار املاضية واملستقبلة، وما اشتمل عليه من األحاكم 
املحكمة اجللية، واتلحدي ببالغة ألفاظه خيص فصحاء العرب، واتلحدي بما اشتمل 

 -ويه أعظم يف اتلحدي عند كثري من العلماء  -يحة الاكملة عليه من املعاين الصح
يعم مجيع أهل األرض من امللتني، أهل الكتاب، وغريهم من عقالء ايلونان واهلند 

 .والفرس والقبط، وغريهم من أصناف بين آدم يف سائر األقطار واألمصار

الكفرة عن وأما من زعم من املتلكمني أن اإلعجاز إنما هو من رصف دوايع 
معارضته مع إنكار ذلك، أو هو سلب قدرتهم ىلع ذلك، فقول باطل، وهو مفرع ىلع 
اعتقادهم أن القرآن خملوق، خلقه اهلل يف بعض األجرام، وال فرق عندهم بني خملوق 
وخملوق، وقوهلم هذا كفر وباطل، وليس مطابقا ملا يف نفس األمر، بل القرآن الكم 

كما شاء تعاىل، وتقدس وتزنه عما يقولون علوا كبريا، فاخللق  اهلل غري خملوق، تكلم به
لكهم اعجزون حقيقة ويف نفس األمر عن اإلتيان بمثله، وتزنه عما يقولون علوا كبريا، 
فاخللق لكهم اعجزون حقيقة ويف نفس األمر عن اإلتيان بمثله ولو تعاضدوا وتنارصوا 
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لق، وأعظم اخللق وأكملهم أن يتلكموا ىلع ذلك، بل ال تقدر الرسل اذلين هم أفصح اخل
عن اهلل، أسلوب الكمه ال يشبه   بمثل الكم اهلل، وهذا القرآن اذلي يبلغه الرسول

، وأسايلب الكمه عليه السالم املحفوظة عنه بالسند الصحيح  أسايلب الكم رسول اهلل
صاحته إيله ال يقدر أحد من الصحابة وال من بعدهم أن يتلكم بمثل أسايلبه يف ف

وبالغته، فيما يرويه من املعاين بألفاظه الرشيفة، بل وأسلوب الكم الصحابة أىلع من 
أسايلب الكم اتلابعني، وهلم جرا إىل زماننا، و علماء السلف أفصح وأعلم وأقل 
تكلفا فيما يرونه من املعاين بألفاظهم من علماء اخللف، وهذا يشهده من هل ذوق 

وت ما بني أشعار العرب يف زمن اجلاهلية، وبني أشعار بكالم انلاس كما يدرك تفا
 .املودلين اذلين اكنوا بعد ذلك

حدثنا : وهلذا جاء احلديث اثلابت يف هذا املعىن، وهو فيما رواه اإلمام أمحد قائال
رسول حجاج، ثنا يلث، حدثين سعيد ابن أيب سعيد عن أبيه، عن أيب هريرة أن 

إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش، وإنما ما من األنبياء  »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 « .  اكن اذلي أوتيت وحيا أوحاه اهلل إيل فأرجو أن أكون أكرثهم تابعا يوم القيامة

 .وقد أخرجه ابلخاري، ومسلم من حديث الليث بن سعد به

 لك منهم قد أويت من احلجج وادلالئل ىلع -عليهم السالم  - ومعىن هذا أن األنبياء
صدقه، وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية، وحجة لقومه اذلين بعث إيلهم سواء 

 .آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم، أو جحدوا فاستحقوا العقوبة

جله، وأعظمه الويح اذلي أوحاه إيله وهو القرآن : أي« .وإنما اكن اذلي أوتيت »: وقوهل
بعده، فإن الرباهني اليت اكنت لألنبياء احلجة املستمرة ادلائمة القائمة يف زمانه و
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انقرض زمانها يف حياتهم ولم يبق منها إال اخلرب عنها، وأما القرآن فهو حجة قائمة 
، فحجة اهلل قائمة به يف حياته عليه السالم  كأنما يسمعه السامع من يف رسول اهلل

الستمرار ما : أي«  فأرجو أن أكون أكرثهم تابعا يوم القيامة »: وبعد وفاته وهلذا قال
آتاين اهلل من احلجة ابلالغة، والرباهني ادلامغة، فلهذا يكون يوم القيامة أكرث األنبياء 

 .تبعا

  فصل وإنك لعلى خلق عظيم

أخالقه عليه السالم الطاهرة، وخلقه الاكمل، وشجاعته، وحلمه، : ومن ادلالئل املعنوية
وكرمه، وزهده، وقناعته، وإيثاره، ومجيل صحبته، وصدقه، وأمانته، وتقواه، وعبادته، 

مودله، ومنشئه، ومرباه، كما قدمناه مبسوطا يف مواضعه، وما وكرم أصله، وطيب 
أحسن ما ذكره شيخنا العالمة أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل يف كتابه اذلي رد فيه ىلع 
فرق انلصارى وايلهود، وما أشبههم من أهل الكتاب وغريهم، فإنه ذكر يف آخره دالئل 

ة بكالم بليغ، خيضع هل لك من تأمله انلبوة، وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة، منتج
 .وفهمه

  فصل دالئل نبوته من خالل سيرته وأخالقه

 .من دالئل نبوته: وأخالقه، وأقواهل، وأفعاهل من آياته أي ملسو هيلع هللا ىلص وسرية الرسول

من آياته، وأمته من آياته، وعلم أمته من آياته، ودينهم من آياته،  ورشيعته: قال
وكرامات صاليح أمته من آياته، وذلك يظهر بتدبر سريته من حني ودل إىل أن بعث، 
ومن حني بعث إىل أن مات، وتدبر نسبه وبدله وأصله وفصله، فإنه اكن من أرشف أهل 

هلل يف ذريته انلبوة والكتاب، فلم األرض نسبا من صميم ساللة إبراهيم اذلي جعل ا
يأت بعد إبراهيم نيب إال من ذريته، وجعل اهلل هل ابنني إسماعيل وإسحاق، وذكر يف 
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اتلوراة هذا وهذا، وبرش يف اتلوراة بما يكون من ودل إسماعيل، ولم يكن من ودل 
أن إسماعيل من ظهر فيه ما برشت به انلبوات غريه، وداع إبراهيم ذلرية إسماعيل ب

 .يبعث اهلل فيهم رسوال منهم
من قريش صفوة بين إبراهيم، ثم من بين هاشم صفوة قريش، ومن  ملسو هيلع هللا ىلص ثم الرسول

مكة أم القرى وبدل ابليت اذلي بناه إبراهيم وداع للناس إىل حجه، ولم يزل حمجوجا من 
من أكمل انلاس تربية   عهد إبراهيم مذكورا يف كتب األنبياء بأحسن وصف، واكن

لم يزل معروفا بالصدق، والرب، وماكرم األخالق، والعدل، وترك الفواحش  ونشأة،
والظلم، ولك وصف مذموم، مشهودا هل بذلك عند مجيع من يعرفه قبل انلبوة، ومن آمن 
به ومن كفر بعد انلبوة، وال يعرف هل يشء يعاب به ال يف أقواهل، وال يف أفعاهل، وال يف 

خلقه وصورته من   وال ظلم وال فاحشة، وقد اكنأخالقه، وال جرب عليه كذبة قط، 
أحسن الصور وأتمها، وأمجعها للمحاسن ادلالة ىلع كماهل، واكن أميا من قوم أميني ال 
يعرف هو وال هم ما يعرفه أهل الكتاب من اتلوراة واإلجنيل، ولم يقرأ شيئا من علوم 

 أربعني سنة، فأ ى بأمر هو انلاس، وال جالس أهلها، ولم يدع انلبوة إىل أن أكمل اهلل هل
أعجب األمور وأعظمها، وبكالم لم يسمع األولون واآلخرون بنظريه، وأخرب بأمر لم 
يكن يف بدله وقومه من يعرف مثله، ثم اتبعه أتباع األنبياء وهم ضعفاء انلاس، وكذبه 
أهل الرياسة واعدوه وسعوا يف هالكه، وهالك من اتبعه بكل طريق، كما اكن الكفار 

 .يفعلون باألنبياء وأتباعهم

واذلين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة وال لرهبة، فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم، وال 
جهات يويلهم إياها، وال اكن هل سيف بل اكن السيف واجلاه واملال مع أعدائه، وقد آذوا 

من أتباعه أنواع األذى، وهم صابرون حمتسبون ال يرتدون عن دينهم ملا خالط قلوبهم 
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حالوة اإليمان، واملعرفة، واكنت مكة حيجها العرب من عهد إبراهيم فيجتمع يف املوسم 
قبائل العرب، فيخرج إيلها يبلغهم الرسالة، ويدعوهم إىل اهلل صابرا ىلع ما يلقاه من 
تكذيب املكذب، وجفاء اجلايف، وإعراض املعرض، إىل أن اجتمع بأهل يرثب واكنوا 

ا أخباره منهم، وعرفوه، فلما داعهم علموا أنه انليب املنتظر جريان ايلهود وقد سمعو
اذلي خيربهم به ايلهود، واكنوا سمعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به ماكنته، فإن أمره اكن 
قد انترش وظهر يف بضع عرشة سنة، فآمنوا به، وبايعوه ىلع هجرته وهجرة أصحابه إىل 

تبعه إىل املدينة، وبها املهاجرون واألنصار بدلهم وىلع اجلهاد معه، فهاجر هو ومن ا
ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية، وال برهبة إال قليال من األنصار أسلموا يف الظاهر، ثم 
حسن إسالم بعضهم، ثم أذن هل يف اجلهاد، ثم أمر به، ولم يزل قائما بأمر اهلل ىلع أكمل 

ذبة واحدة، وال ظلم ألحد، وال طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، ال حيفظ هل ك
غدر بأحد، بل اكن أصدق انلاس وأعدهلم، وأوفاهم بالعهد مع اختالف األحوال من 
حرب وسلم، وأمن وخوف، وغىن وفقر، وقدرة وعجز، وتمكن وضعف، وقلة وكرثة، 
وظهور ىلع العدو تارة، وظهور العدو تارة، وهو ىلع ذلك لكه الزم ألكمل الطرق وأتمها، 

هرت ادلعوة يف مجيع أرض العرب اليت اكنت مملوءة من عبادة األوثان، ومن حىت ظ
أخبار الكهان، وطاعة املخلوق يف الكفر باخلالق، وسفك ادلماء املحرمة، وقطيعة 
األرحام ال يعرفون آخرة وال معادا، فصاروا أعلم أهل األرض وأدينهم وأعدهلم 

 .وأفضلهم

ما اكن اذلين صحبوا املسيح : ا الشام قالواحىت أن انلصارى ملا رأوهم حني قدمو
وهذه آثار علمهم وعملهم يف األرض، وآثار غريهم تعرف العقالء  .أفضل من هؤالء

مع ظهور أمره وطاعة اخللق هل وتقديمهم هل ىلع األنفس   فرق ما بني األمرين، وهو
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غلته وسالحه، واألموال مات ولم خيلف درهما، وال دينارا، وال شاة، وال بعريا، إال ب
ودرعه مرهونة عند يهودي ىلع ثالثني وسقا من شعري ابتاعها ألهله، واكن بيده عقار 
ينفق منه ىلع أهله، وابلايق يرصفه يف مصالح املسلمني، فحكم بأنه ال يورث وال يأخذ 
ورثته شيئا من ذلك، وهو يف لك وقت يظهر من عجائب اآليات وفنون الكرامات ما 

هم بما اكن وما يكون، ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، يطول وصفه، وخيرب
وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث، ويرشع الرشيعة شيئا بعد يشء، حىت أكمل 
اهلل دينه اذلي بعثه به، وجاءت رشيعته أكمل رشيعة لم يبق معروف تعرف العقول أنه 

: ر إال نىه عنه، لم يأمر بيشء فقيلمعروف إال أمر به، وال منكر تعرف العقول أنه منك
يلته لم ينه عنه، وأحل هلم الطيبات لم حيرم : يلته لم يأمر به، وال نىه عن يشء فقيل

منها شيئا، كما حرم يف رشيعة غريه، وحرم اخلبائث لم حيل منها شيئا كما استحل غريه، 
نوع من اخلرب عن اهلل ومجع حماسن ما عليه األمم فال يذكر يف اتلوراة واإلجنيل والزبور 

وعن املالئكة وعن ايلوم اآلخر، إال وقد جاء به ىلع أكمل وجه، وأخرب بأشياء ليست 
يف الكتب، وليس يف الكتب إجياب لعدل، وقضاء بفضل وندب إىل الفضائل، وترغيب 
يف احلسنات إال وقد جاء به وبما هو أحسن منه، وإذا نظر اللبيب يف العبادات اليت 

ادات غريه من األمم ظهر هل فضلها ورجحانها، وكذلك يف احلدود واألحاكم، رشعها وعب
 .وسائر الرشائع

وأمته أكمل األمم يف لك فضيلة، وإذا قيس علمهم بعلم سائر األمم ظهر فضل 
 .علمهم، وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم هلل بغريهم ظهر أنهم أدين من غريهم

ل اهلل، وصربهم ىلع املاكره يف ذات اهلل ظهر وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم يف سبي
 .أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا
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وإذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغريهم ظهر أنهم أسىخ وأكرم من 
 .غريهم

وهذه الفضائل به نالوها، ومنه تعلموها، وهو اذلي أمرهم بها لم يكونوا قبل 
يح بتكميل رشيعة اتلوراة، فاكنت فضائل متبعني لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء املس

أتباع املسيح وعلومهم بعضها من اتلوراة، وبعضها من الزبور، وبعضها من انلبوات، 
وبعضها من املسيح، وبعضها ممن بعده من احلواريني، ومن بعض احلواريني، وقد 

 دين يف -ملا غريوا من دين املسيح  -استعانوا بكالم الفالسفة وغريهم، حىت أدخلوا 
 .املسيح أمورا من أمور الكفار املناقضة دلين املسيح

فلم يكونوا قبله يقرؤن كتابا، بل اعمتهم ما آمنوا بموىس  ملسو هيلع هللا ىلص وأما أمة حممد
وعيىس وداود، واتلوراة واإلجنيل والزبور إال من جهته، وهو اذلي أمرهم أن يؤمنوا 
جبميع األنبياء، ويقروا جبميع الكتب املزنلة من عند اهلل، ونهاهم عن أن يفرقوا بني 

قولوا آمنا باهلل وما أنزل إيلنا وما  ﴿: أحد من الرسل فقال تعاىل يف الكتاب اذلي جاء به
أنزل إىل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موىس وعيىس وما 

فإن آمنوا بمثل ما * أويت انلبيون من ربهم ال نفرق بني أحد منهم وحنن هل مسلمون 
 ﴾.السميع العيلفسيكفيكهم اهلل وهو آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم يف شقاق 

آمن الرسول بما أنزل إيله من ربه واملؤمنون لك آمن باهلل ومالئكته  ﴿: وقال تعاىل
وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإيلك 

 ﴾ .ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت* املصري 
يستحلون أن يوجدوا شيئا من ادلين غري ما جاء به، وال  وأمته عليه السالم ال

يبتدعون بدعة ما أنزل اهلل بها من سلطان، وال يرشعون من ادلين ما لم يأذن به اهلل، 



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

18 
 

لكن ما قصه عليهم من أخبار األنبياء وأممهم اعتربوا به، وما حدثهم أهل الكتاب 
أمسكوا عنه، وما عرفوا بأنه موافقا ملا عندهم صدقوه، ومالم يعلم صدقه وال كذبه 

باطل كذبوه، ومن أدخل يف ادلين ما ليس منه من أقوال متفلسفة اهلند والفرس 
وايلونان، أو غريهم اكن عندهم من أهل اإلحلاد واالبتداع، وهذا هو ادلين اذلي اكن 

، واتلابعون، وهو اذلي عليه أئمة ادلين اذلين هلم يف األمة  عليه أصحاب رسول اهلل
ان صدق، وعليه مجاعة املسلمني واعمتهم، ومن خرج عن ذلك اكن مذموما لس

 .مدحورا عند اجلماعة

رسول وهو مذهب أهل السنة واجلماعة الظاهرين إىل قيام الساعة اذلين قال فيهم 
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع احلق ال يرضهم من خالفهم، وال من : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 « .  خذهلم حىت تقوم الساعة

وقد يتنازع بعض املسلمني مع اتفاقهم ىلع هذا األصل اذلي هو دين الرسل عموما 
خصوصا، ومن خالف يف هذا األصل اكن عندهم ملحدا مذموما،  ملسو هيلع هللا ىلص ودين حممد

ليسوا اكنلصارى اذلين ابتدعوا دينا ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم، وقاتل عليه 
يس هو دين املسيح، وال دين غريه من ملوكهم ودان به مجهورهم، وهو دين مبتدع ل

األنبياء، واهلل سبحانه أرسل رسله بالعلم انلافع والعمل الصالح، فمن اتبع الرسل هل 
سعادة ادلنيا واآلخرة، وإنما دخل يف ابلدع من قرص يف اتباع األنبياء علما وعمال، وملا 

أمته، فلك علم باهلدى ودين احلق تلىق ذلك عنه املسلمون من  ملسو هيلع هللا ىلص بعث اهلل حممدا
نافع وعمل صالح عليه أمة حممد أخذوه عن نبيهم، كما ظهر للك اعقل أن أمته أكمل 
األمم يف مجيع الفضائل العلمية والعملية، ومعلوم أن لك كمال يف الفرع املتعلم هو يف 
األصل املعلم، وهذا يقتيض أنه عليه السالم اكن أكمل انلاس علما ودينا، وهذه األمور 
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لم «  إين رسول اهلل إيلكم مجيعا »: لعلم الرضوري بأنه اكن صادقا يف قوهلتوجب ا
يكن اكذبا مفرتيا، فإن هذا القول ال يقوهل إال من هو من خيار انلاس وأكملهم إن اكن 
صادقا، أو من هو من أرش انلاس وأخبثهم إن اكن اكذبا، وما ذكر من كمال علمه ودينة 

 .يناقض الرش واخلبث واجلهل

عني أنه متصف بغاية الكمال يف العلم، وادلين، وهذا يستلزم أنه اكن صادقا يف فت
ألن اذلي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا «  إين رسول اهلل إيلكم مجعيا »: قوهل

 .للكذب، أو خمطئا

 .واألول يوجب أنه اكن ظاملا اغويا

 .واثلاين يقتيض أنه اكن جاهال ضاال

اكن علمه ينايف جهله، وكمال دينه ينايف تعمد الكذب، فالعلم بصفاته  ملسو هيلع هللا ىلص وحممد
يستلزم العلم بأنه لم يكن يتعمد الكذب، ولم يكن جاهال يكذب بال علم، وإذا 
انتىف هذا وذاك، تعني أنه اكن صادقا اعملا بأنه صادق، وهلذا نزهه اهلل عن هذين 

وما ينطق عن * صاحبكم وما غوى  ما ضل* وانلجم إذا هوى  ﴿: األمرين بقوهل تعاىل
 . ﴾ إن هو إال ويح يوىح* اهلوى 

ذي قوة عند ذي * إنه لقول رسول كريم  ﴿: وقال تعاىل عن امللك اذلي جاء به
 . ﴾ مطاع ثم أمني* العرش مكني 

وما هو ىلع * ولقد رآه باألفق املبني * وما صاحبكم بمجنون  ﴿: ثم قال عنه
 . ﴾إن هو إال ذكر للعاملني* فأين تذهبون * شيطان رجيم  وما هو بقول* الغيب بضنني 

ىلع قلبك تلكون * نزل به الروح األمني * وإنه تلزنيل رب العاملني  ﴿: وقال تعاىل
* هل أنبئكم ىلع من تزنل الشياطني  ﴿: ، إىل قوهل﴾بلسان عريب مبني * من املنذرين 
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  ﴾ .يلقون السمع وأكرثهم اكذبون* تزنل ىلع لك أفاك أثيم 
بني سبحانه أن الشيطان إنما يزنل ىلع من يناسبه يلحصل به غرضه، فإن الشيطان 
يقصد الرش وهو الكذب والفجور، وال يقصد الصدق والعدل، فال يقرتن إال بمن فيه 

 .خطأ وفجورا أيضا، فإن اخلطأ يف ادلين هو من الشيطان أيضاكذب إما عمدا وإما 

أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن اهلل، : كما قال ابن مسعود ملا سئل عن مسألة
 .وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان، واهلل ورسوهل بريئان منه

 بريء من تزنل الشياطني عليه يف العمد واخلطأ، خبالف غري ملسو هيلع هللا ىلص فإن رسول اهلل
الرسول فإنه قد خيطئ ويكون خطؤه من الشيطان، وإن اكن خطؤه مغفورا هل، فإذا لم 
يعرف هل خربا أخرب به اكن فيه خمطئا، وال أمرا أمر به اكن فيه فاجرا، علم أن الشيطان 

: ملسو هيلع هللا ىلص لم يزنل عليه، وإنما يزنل عليه ملك كريم، وهلذا قال يف اآلية األخرى عن انليب
وال بقول اكهن قليال * وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون * إنه لقول رسول كريم ﴿

 ﴾ تزنيل من رب العاملني* ما تذكرون 
38

. 

 .انتىه ما ذكره، وهذا عني ما أورده حبروفه

  باب دالئل النبوة الحسية

اقرتبت الساعة  ﴿: ومن أعظم ذلك لكه انشقاق القمر املنري فرقتني قال اهلل تعاىل
وكذبوا واتبعوا أهواءهم ولك * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر * وانشق القمر 

 . ﴾ حكمة بالغة فما تغن انلذر* هم من األنباء ما فيه مزدجر ولقد جاء* أمر مستقر 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللوقد اتفق العلماء مع بقية األئمة ىلع أن انشقاق القمر اكن يف عهد 
 .وقد وردت األحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند األمة
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ة، عن حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن قتاد: قال اإلمام أمحد: رواية أنس بن مالك
اقرتبت  »: آية، فانشق القمر بمكة فرقتني فقال ملسو هيلع هللا ىلص سأل أهل مكة انليب: أنس قال

 « .  الساعة وانشق القمر

 .ورواه مسلم عن حممد بن رافع، عن عبد الرزاق

حدثين عبد اهلل بن عبد الوهاب، ثنا برش بن املفضل، ثنا سعيد ابن : وقال ابلخاري
أن يريهم  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللأيب عروبة عن قتادة، عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا 

 .آية، فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما

 .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث شيبان عن قتادة

 .عن قتادة ومسلم من حديث شعبة

 :رواية جبري بن مطعم

حدثنا حممد بن كثري، ثنا سليمان بن كثري عن حصني بن عبد الرمحن، : قال أمحد
فصار   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللانشق القمر ىلع عهد : عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه قال

 .فرقتني، فرقة ىلع هذا اجلبل، وفرقة ىلع هذا اجلبل

 .سحرنا حممد: فقالوا

 .إن اكن سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر انلاس، تفرد به أمحد: فقالوا

 .ورواية ابن جرير، وابليهيق من طرق عن حصني بن عبد الرمحن به

 :رواية حذيفة بن ايلمان

حدثين يعقوب، حدثين ابن علية، أنا عطاء بن السائب : قال أبو جعفر بن جرير
ا منها ىلع فرسخ، فجاءت اجلمعة نزنلا املدائن فكن: عن أيب عبد الرمحن السليم قال
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اقرتبت الساعة  »: إن اهلل تعاىل يقول: فحرض أيب، وحرضت معه، فخطبنا حذيفة فقال
أال وإن الساعة قد اقرتبت، أال وإن القمر قد انشق، أال وإن ادلنيا قد «  وانشق القمر

 .آذنت بفراق، أال وإن ايلوم املضمار وغدا السباق

 س غدا؟أتستبق انلا: فقلت أليب

 .يا بين إنك جلاهل إنما هو السباق باألعمال: فقال

: يقول  أال إن اهلل: ثم جاءت اجلمعة األخرى فحرضها، فخطب حذيفة فقال
 .أال وإن ادلنيا قد آذنت بفراق ﴾ اقرتبت الساعة وانشق القمر﴿

ورواه أبو زرعة الرازي يف كتاب دالئل انلبوة من غري وجه عن عطاء بن السائب، 
أال وإن القمر قد انشق ىلع عهد : أيب عبد الرمحن، عن حذيفة، فذكر حنوه وقال عن

، أال وإن ايلوم املضمار وغدا السباق، أال وإن الغاية انلار، والسابق من  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل
 .سبق إىل اجلنة

 :رواية عبد اهلل بن عباس

، عن ثنا حيىي بن بكري، ثنا بكر عن جعفر، عن عراك بن مالك: قال ابلخاري
 . ملسو هيلع هللا ىلص انشق القمر يف زمان انليب: عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن ابن عباس قال

 .ورواه ابلخاري أيضا، ومسلم من حديث بكر بن مرض عن جعفر بن ربيعة به

ثنا ابن مثىن، ثنا عبد األىلع، ثنا داود ابن أيب : قال ابن جرير: طريق أخرى عنه
* اقرتبت الساعة وانشق القمر ﴿: هند، عن عيل ابن أيب طلحة، عن ابن عباس يف قوهل

 ﴾.وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

 .قد مىض ذلك، اكن قبل اهلجرة انشق القمر حىت رأوا شقيه: قال
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لعويف عن ابن عباس حنوا من هذا، وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس وروى ا
ثنا أمحد بن عمرو الزبار، ثنا حممد بن حيىي القطييع، ثنا حممد : فقال أبو القاسم الطرباين

كسف : بن بكري، ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
 .ملسو هيلع هللا ىلص القمر ىلع عهد رسول اهلل

وإن يروا آية يعرضوا * اقرتبت الساعة وانشق القمر  »: ر القمر فزنلتسح: فقالوا
 « .  ويقولوا سحر مستمر

وهذا سياق غريب، وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف، فيدل ىلع أن 
 .انشقاقه إنما اكن يف يلايل إبداره، واهلل أعلم

 :رواية عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب

أنا أبو عبد اهلل احلافظ، وأبو بكر أمحد بن احلسن : قال احلافظ أبو بكر ابليهيق
ثنا أبو العباس األصم، ثنا العباس بن حممد ادلوري، ثنا وهب بن جرير : القايض قاال

: عن شعبة، عن األعمش، عن جماهد، عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب يف قوهل
انشق  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللوقد اكن ذلك ىلع عهد : قال ﴾ اقرتبت الساعة وانشق القمر﴿

 .فلقتني، فلقة من دون اجلبل، وفلقة من خلف اجلبل

 « .  امهلل اشهد »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

وهكذا رواه مسلم، والرتمذي من طرق عن شعبة، عن األعمش، عن جماهد، قال 
 .كرواية جماهد عن أيب معمر، عن ابن مسعود: مسلم

 .حسن صحيح: وقال الرتمذي

 :رواية عبد اهلل بن مسعود
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ثنا سفيان عن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن ابن : قال اإلمام أمحد
 .شقتني حىت نظروا إيله ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللانشق القمر ىلع عهد : مسعود قال

 « .  اشهدوا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .ورواه ابلخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة

عن إبراهيم، عن أيب معمر عبد اهلل بن سخربة، عن  وأخرجاه من حديث األعمش
 .ابن مسعود به

 .عن مرسوق، عن عبد اهلل بمكة: وقال أبو الضىح: قال ابلخاري

حدثنا أبو : وهذا اذلي علقه ابلخاري قد أسنده أبو داود الطياليس يف مسنده فقال
انشق : قالعوانة، عن املغرية، عن أيب الضىح، عن مرسوق بن عبد اهلل بن مسعود 

 . القمر ىلع عهد رسول اهلل

 .هذا سحر ابن أيب كبشة: فقالت قريش

 .انظروا ما يأتينا به السفار فإن حممدا ال يستطيع أن يسحر انلاس لكهم: فقالوا: قال

 .فجاء السفار فقالوا ذلك: قال

وروى ابليهيق عن احلاكم، عن األصم، عن ابن عباس ادلوري، عن سعيد بن 
انشق : شيم، عن مغرية، عن أيب الضىح، عن مرسوق، عن عبد اهلل قالسليمان، عن ه

 .القمر بمكة حىت صار فرقتني

هذا سحر سحركم به ابن أيب كبشة، انظروا : فقالت كفار قريش أهل مكة
املسافرين فإن اكنوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن اكنوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر 

 .سحركم به
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 .- وقدموا من لك وجه -فسئل السفار : قال

 .رأيناه: فقالوا

اقرتبت الساعة وانشق  ﴿: ورواه ابن جرير من حديث املغرية، وزاد فأنزل اهلل
  ﴾.  القمر

حدثنا مؤمل عن إرسائيل، عن سماك، عن إبراهيم، عن األسود، : وقال اإلمام أمحد
حىت رأيت اجلبل بني فرقيت  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللانشق القمر ىلع عهد : عن عبد اهلل قال

 .القمر

وروى ابن جرير عن يعقوب ادلوري، عن ابن علية، عن أيوب، عن حممد بن 
 .لقد انشق القمر: نبئت أن ابن مسعود اكن يقول: سريين قال

الروم، : مخس قد مضني: فيف صحيح ابلخاري عن ابن مسعود أنه اكن يقول
يث طويل عنه مذكور يف تفسري سورة واللزام، وابلطشة، وادلخان، والقمر، يف حد

 .ادلخان

حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ادلمشيق، حدثنا الويلد : وقال أبو زرعة يف ادلالئل
 .قبل اهلجرة فخر شقتني  انشق القمر بمكة وانليب: عن األوزايع، عن ابن بكري قال

 .سحره ابن أيب كبشة: فقال املرشكون

رق عن هؤالء اجلماعة من الصحابة، وشهرة وهذا مرسل من هذا الوجه، فهذه ط
هذا األمر تغين عن إسناده مع وروده يف الكتاب العزيز، وما يذكره بعض القصاص من 

وخرج من كمه، وحنو هذا الالكم فليس هل أصل  ملسو هيلع هللا ىلص أن القمر دخل يف جيب انليب
 يعتمد عليه، والقمر يف حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتني وسارت
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إحداهما حىت صارت وراء جبل حراء، واألخرى من انلاحية األخرى وصار اجلبل 
بينهما، ولكتا الفرقتني يف السماء، وأهل مكة ينظرون إىل ذلك، وظن كثري من جهلتهم 
أن هذا يشء سحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من املسافرين، فأخربوهم 

 .وهبنظري ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك وتيقن

 فلم لم يعرف هذا يف مجيع أقطار األرض؟: فإن قيل

ومن ينيف ذلك، ولكن تطاول العهد والكفرة جيحدون بآيات اهلل، : فاجلواب
ولعلهم ملا أخربوا أن هذا اكن آية هلذا انليب املبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة ىلع 

ا هيالك باهلند كتمانه وتناسيه ىلع أنه قد ذكر غري واحد من املسافرين أنهم شاهدو
أنه بين يف الليلة اليت انشق القمر فيها، ثم ملا اكن انشقاق القمر يلال قد : مكتوبا عليه

خيىف أمره ىلع كثري من انلاس ألمور مانعة من مشاهدته يف تلك الساعة من غيوم 
مرتاكمة اكنت تلك الليلة يف بدلانهم، ونلوم كثري منهم، أو لعله اكن يف أثناء الليل 

 .ينام كثري من انلاس، وغري ذلك من األمور، واهلل أعلم حيث

 .وقد حررنا هذا فيما تقدم يف كتابنا اتلفسري

فأما حديث رد الشمس بعد مغيبها، فقد أنبأين شيخنا املسند الرحلة بهاء ادلين 
أخربنا احلافظ أبو عبد اهلل : القاسم بن املظفر بن تاج األمناء بن عساكر إذنا و قال

أخربنا أبو املظفر ابن القشريي، وأبو : أمحد بن عساكر املشهور بالنسابة قال حممد بن
ثنا أبو عثمان املحرب، أنا أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن احلسن : القاسم املستميل قاال

 .ادلبابعاين بها، أنا حممد بن أمحد بن حمبوب

 .بن مسعودثنا أبو العباس املحبويب، ثنا سعيد : ويف حديث ابن القشريي

وأنا أبو الفتح املاهاين، أنا شجاع بن عيل، أنا : ح قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
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: أبو عبد اهلل ابن منده، أنا عثمان بن أمحد انلنيس، أنا أبو أمية حممد بن إبراهيم قال
حدثنا عبيد اهلل بن موىس، ثنا فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن احلسن، زاد أبو أمية 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاكن : سن، عن فاطمة بنت احلسني، عن أسماء بنت عميس قالتبن احل
 .يوىح إيله ورأسه يف حجر عيل، فلم يصل العرص حىت غربت الشمس

 صليت العرص؟ :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفقال 

 صليت يا عيل؟: وقال أبو أمية

 .ال: قال

تك وطاعة امهلل إنه اكن يف طاع» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب: وقال أبو أمية ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللقال 
 « . نبيك

 .رسولك، فاردد عليه الشمس: وقال أبو أمية

 .فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت: قالت أسماء

وقد رواه الشيخ أبو الفرج ابن اجلوزي يف املوضواعت، من طريق أيب عبد اهلل بن 
 .منده، كما تقدم

بن مطر، ثنا فضيل بن ثنا أمحد بن داود، ثنا عمار : ومن طريق أيب جعفر العقييل
وهذا حديث موضوع، وقد اضطرب الرواة فيه، فرواه سعيد بن : مرزوق فذكره ثم قال

مسعود عن عبيد اهلل بن موىس، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن 
 .دينار، عن عيل بن احلسن، عن فاطمة بنت عيل، عن أسماء، وهذا ختليط يف الرواية

 .داود ليس بيشء وأمحد بن: قال

 .مرتوك كذاب: قال ادلارقطين
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 .اكن يضع احلديث: وقال ابن حبان

 .اكن حيدث عن اثلقات باملناكري: وعمار بن مطر قال فيه العقييل

 .مرتوك احلديث: وقال ابن عدي

 .وفضيل بن مرزوق قد ضعفه حيىي: قال

ظ ابن يروي املوضواعت، وخيطئ عن اثلقات، وبه قال احلاف: قال ابن حبان
 .عساكر

وأخربنا أبو حممد عن طاوس، أنا اعصم بن احلسن، أنا أبو عمرو ابن مهدي، : قال
أنا أبو العباس ابن عقدة، ثنا أمحد بن حيىي الصويف، حدثنا عبد الرمحن بن رشيك، 

دخلت ىلع فاطمة بنت عيل فرأيت يف : حدثين أيب عن عروة بن عبد اهلل بن قشري قال
 .- ويه عجوز كبرية - يديها مسكينت غليظتني، عنقها خرزة، ورأيت يف

 ما هذا؟: فقلت هلا

إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال، ثم حدثتين أن أسماء بنت عميس : فقالت
وقد أويح إيله، فجلله بثوبه فلم يزل  ملسو هيلع هللا ىلص حدثتها أن عيل ابن أيب طالب دفع إىل انليب

ثم إن نيب  -غيب اغبت، أو اكدت أن ت: يقول - كذلك حىت أدبرت الشمس
 «أصليت يا عيل؟»: رسي عنه فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ال: قال

 .فرجعت حىت بلغت نصف املسجد« .امهلل رد ىلع عيل الشمس :ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب

 .حدثين موىس اجلهين حنوه: وقال أيب: قال عبد الرمحن

 .هذا حديث منكر، وفيه غري واحد من املجاهيل: ثم قال احلافظ ابن عساكر
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 .يف املوضواعت: أبو الفرج بن اجلوزيوقال الشيخ 

وهذا باطل، واملتهم : وقد روى ابن شاهني هذا احلديث عن ابن عقدة فذكره ثم قال
 .به ابن عقدة، فإنه اكن رافضيا حيدث بمثالب الصحابة

اكن ابن : ثنا عيل بن حممد بن نرص سمعت محزة بن يوسف يقول: قال اخلطيب
 .الشيخني فرتكته: الصحابة، أو قالعقدة جبامع براثا يميل مثالب 

 .اكن ابن عقدة رجل سوء: وقال ادلارقطين

ابن عقدة ال يتدين باحلديث : سمعت أبا بكر ابن أيب اغلب يقول: وقال ابن عدي
ألنه اكن حيمل شيوخا بالكوفة ىلع الكذب، فيسوي هلم نسخا ويأمرهم أن يرووها، وقد 

 .بينا كذبه من عند شيخ بالكوفة

حدثنا إسحاق بن يونس، : حلافظ أبو برش ادلواليب يف كتابه اذلرية الطاهرةوقال ا
ثنا سويد بن سعيد، ثنا املطلب بن زياد عن إبراهيم بن حبان، عن عبد اهلل بن حسن، 

يف حجر عيل وهو  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاكن رأس : عن فاطمة بنت احلسني، عن احلسني قال
 .يوىح إيله، فذكر احلديث بنحو ما تقدم

 .راهيم ابن حبان هذا تركه ادلارقطين وغريهإب

 .هذا احلديث موضوع: وقال حممد بن نارص ابلغدادي احلافظ

 .وصدق ابن نارص: قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهلل اذلهيب

وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن واهج عن أيب : وقال ابن اجلوزي
عيل ولم يكن صىل العرص حىت غربت  ورأسه يف حجر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللنام : هريرة قال

 .داع هل فردت عليه الشمس حىت صىل، ثم اغبت ثانية ملسو هيلع هللا ىلص الشمس، فلما قام رسول اهلل
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 .وداود ضعفه شعبة: ثم قال

ومن تغفيل واضع هذا احلديث أنه نظر إىل صورة فضله ولم : ثم قال ابن اجلوزي
قضاء، فرجوع الشمس يتلمح عدم الفائدة، فإن صالة العرص بغيبوبة الشمس صارت 

 .ال يعيدها أداء

 « .  أن الشمس لم حتبس ىلع أحد إال يلوشع»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ويف الصحيح عن 

هذا احلديث ضعيف ومنكر من مجيع طرقه، فال ختلو واحدة منها عن شييع : قلت
وجمهول احلال، وشييع ومرتوك، ومثل هذا احلديث ال يقبل فيه خرب واحد إذا اتصل 
سنده، ألنه من باب ما تتوفر ادلوايع ىلع نقله، فال بد من نقله باتلواتر واالستفاضة ال 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قدرة اهلل تعاىل، وبالنسبة إىل جناب أقل من ذلك، وحنن ال ننكر هذا يف
فقد ثبت يف الصحيح أنها ردت يلوشع بن نون، وذلك يوم حارص بيت املقدس، واتفق 
ذلك يف آخر يوم اجلمعة، واكنوا ال يقاتلون يوم السبت فنظر إىل الشمس وقد تنصفت 

ها اهلل عليه، حىت إنك مأمورة وأنا مأمور، امهلل احبسها عيل، فحبس: للغروب فقال
أعظم جاها وأجل منصبا، وأىلع قدرا من يوشع بن نون، بل من   فتحوها، ورسول اهلل

سائر األنبياء ىلع األجرام، ولكن ال نقول إال ما صح عندنا عنه، وال نسند إيله ما 
 .ليس بصحيح، ولو صح لكنا من أول القائلني به واملعتقدين هل، وباهلل املستعان

أبو بكر حممد بن حاتم بن زجنويه ابلخاري يف كتابه إثبات إمامة أيب  وقال احلافظ
إن أفضل فضيلة أليب احلسن وأدل ديلل ىلع : فإن قال قائل من الروافض: بكر الصديق

يوىح إيله ورأسه يف حجر  اكن رسول اهلل: إمامته ما روي عن أسماء بنت عميس قالت
 .الشمس عيل ابن أيب طالب، فلم يصل العرص حىت غربت
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 «؟صليت »: لعيل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفقال 

 .ال: قال

 «  .امهلل إنه اكن يف طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس »: فقال رسول اهلل

 .فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت: قالت أسماء

كيف نلا لو صح هذا احلديث فنحتج ىلع خمالفينا من ايلهود وانلصارى، : قيل هل
احلديث ضعيف جدا ال أصل هل، وهذا مما كسبت أيدي الروافض، ولو ردت ولكن 

الشمس بعد ما غربت لرآها املؤمن والاكفر، ونقلوا إيلنا أن يف يوم كذا من شهر كذا يف 
 .سنة كذا ردت الشمس بعد ما غربت

أجيوز أن ترد الشمس أليب احلسن حني فاتته صالة العرص، وال : ثم يقال للروافض
وجلميع املهاجرين واألنصار وعيل فيهم حني فاتتهم صالة الظهر،  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللترد لرسو

 والعرص، واملغرب يوم اخلندق؟

باملهاجرين واألنصار حني قفل من  ملسو هيلع هللا ىلص وأيضا مرة أخرى عرس رسول اهلل: قال
فلم : غزوة خيرب فذكر نومهم عن صالة الصبح، وصالتهم هلا بعد طلوع الشمس قال

ولو اكن هذا فضال أعطيه رسول اهلل وما : اهلل وىلع أصحابه قاليرد الليل ىلع رسول 
 .- أعطيه عيل ابن أيب طالب: يعين -اكن اهلل يلمنع رسوهل رشفا وفضال 

ما : قلت ملحمد بن عبيد الطنافيس: وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين: ثم قال
 رص؟رجعت الشمس ىلع عيل ابن أيب طالب حىت صىل الع: تقول فيمن يقول

 .من قال هذا فقد كذب: فقال
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إن ناسا عندنا : سألت يعىل بن عبيد الطنافيس قلت: وقال إبراهيم ابن يعقوب
 .، ورجعت الشمسملسو هيلع هللا ىلصيقولون إن عليا ويص رسول اهلل

 .كذب هذا لكه: فقال

  فصل إيراد هذا الحديث من طرق متفرقة

أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد احلساكين يصنف فيه تصحيح رد 
قد روي ذلك من طريق أسماء بنت عميس، : الشمس وترغيم انلواصب الشمس وقال

وأيب سعيد اخلدري، ثم رواه من طريق أمحد بن صالح  وعيل ابن أيب طالب، وأيب هريرة،
املرصي، وأمحد بن الويلد األنطايك، واحلسن بن داود، ثالثتهم عن حممد بن إسماعيل 
ابن أيب فديك، وهو ثقة، أخربين حممد بن موىس الفطري املدين وهو ثقة أيضا عن عون 

بنت حممد بن جعفر ابن  عن أمه أم جعفر -وهو ابن حممد بن احلنفية  -بن حممد قال 
صىل الظهر بالصهباء من  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللأيب طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أن 

أرض خيرب، ثم أرسل عليا يف حاجة، فجاء وقد صىل رسول اهلل العرص، فوضع رأسه يف 
 .حجر عيل ولم حيركه حىت اغبت غربت الشمس

ىلع نبيه فرد عليه  امهلل إن عبدك عليا احتبس نفسه»:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
  « .رشقها

فطلعت الشمس حىت رفعت ىلع اجلبال، فقام عيل فتوضأ، وصىل : قالت أسماء
 .العرص، ثم اغبت الشمس

وهذا اإلسناد فيه من جيهل حاهل، فإن عونا هذا وأمه ال يعرف أمرهما بعدالة 
األمر  وضبط يقبل بسببهما خربهما، فيما دون هذا املقام، فكيف يثبت خبربهما هذا
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العظيم اذلي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح وال السنن وال املسانيد املشهورة، فاهلل 
 .أعلم، وال ندري أسمعت أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أو ال

ثم أورده هذا انلص من طريق احلسني بن احلسن األشقر، وهو شييع جدل وضعفه 
احلسني بن احلسن، عن فاطمة بنت  غري واحد عن الفضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن

 .احلسني الشهيد، عن أسماء بنت عميس، فذكر احلديث

عبيد اهلل بن موىس، ثم أورده من : وقد رواه عن فضيل بن مرزوق مجاعة منهم: قال
طريق أيب جعفر الطحاوي من طريق عبد اهلل، وقد قدمنا روايتنا هل من حديث سعيد 

عن عبيد اهلل بن موىس العبيس وهو من الشيعة، ثم بن مسعود، وأيب أمية الطرسويس، 
أورده هذا انلص من طريق أيب جعفر العقييل عن أمحد بن داود، عن عمار بن مطر، عن 

 .فضيل بن مرزوق واألغر الرقايش

 .الروايس أبو عبد الرمحن الكويف موىل بين عزنة: ويقال

 .وثقه اثلوري وابن عيينة

 .ال أعلم إال خريا: وقال أمحد

 .ثقة: وقال ابن معني

 .صالح، ولكنه شديد التشيع: وقال مرة

 .ال بأس به: وقال مرة

 .صدوق، صالح احلديث، يهم كثريا، يكتب حديثه، وال حيتج به: وقال أبو حاتم

 .إنه ضعيف: يقال: وقال عثمان بن سعيد ادلاريم

 .ضعيف: وقال النسايئ
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 .أرجو أن ال بأس به: وقال ابن عدي

منكر احلديث جدا، اكن خيطئ ىلع اثلقات، ويروي عن عطية : حبانوقال ابن 
 .املوضواعت، وقد روى هل مسلم وأهل السنن األربعة

فمن هذه ترمجته ال يتهم بتعمد الكذب، ولكنه قد يتساهل، وال سيما فيما يوافق 
مذهبه فريوي عمن ال يعرفه، أو حيسن به الظن فيدلس حديثه ويسقطه، ويذكر شيخه، 

عن بصيغة : ا قال يف هذا احلديث اذلي جيب االحرتاز فيه، وتويق الكذب فيهوهلذ
 -اتلدليس، ولم يأت بصيغة اتلحديث، فلعل بينهما من جيهل أمره ىلع أن شيخه هذا 

ليس بذلك املشهور يف حاهل، ولم يرو هل أحد  -إبراهيم بن احلسن بن عيل ابن أيب طالب 
عنه غري الفضيل بن مرزوق هذا، وحيىي بن  من أصحاب الكتب املعتمدة، وال روى

 .املتولك، قاهل أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، ولم يتعرضا جلرح وال تعديل

 -ويه أخت زين العابدين  -وأما فاطمة بنت احلسني ابن عيل ابن أيب طالب 
فحديثها مشهور، روى هلا أهل السنن األربعة، واكنت فيمن قدم بها مع أهل ابليت بعد 
مقتل أبيها إىل دمشق، ويه من اثلقات، ولكن ال يدري أسمعت هذا احلديث من 

 .أسماء أم ال، فاهلل أعلم

ثنا حممد بن عمر القايض هو : ثم رواه هذا املصنف من حديث أيب حفص الكناين
اجلعايب، حدثين حممد بن القاسم بن جعفر العسكري من أصل كتابه، ثنا أمحد بن حممد 

، ثنا خلف بن سالم، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان اثلوري عن أشعث أيب بن يزيد بن سليم
داع  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل، عن أسماء أن -بنت احلسني : يعين -الشعثاء، عن أمه، عن فاطمة 
 .لعيل حىت ردت عليه الشمس

وهذا إسناد غريب جدا، وحديث عبد الرزاق وشيخه اثلوري حمفوظ عند األئمة ال 
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املهمات، فكيف لم يرو عن عبد الرزاق مثل هذا احلديث  يكاد يرتك منه يشء من
العظيم، إال خلف بن سالم بما قبله من الرجال اذلين ال يعرف حاهلم يف الضبط 

 .والعدالة كغريهم، ثم إن أم أشعث جمهولة، فاهلل أعلم

وهو شييع  -ثم ساقه هذا انلص من طريق حممد بن مرزوق، ثنا حسني األشقر 
اكن اغيلا : وقد قال فيه ابن حبان -عن عيل بن هاشم بن الرثيد  -وضعيف كما تقدم 

عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار، عن عيل  -يف التشيع يروي املناكري عن املشاهري 
بن احلسني بن احلسن، عن فاطمة بنت عيل، عن أسماء بنت عميس فذكره، وهذا إسناد 

 .ال يثبت

رشيك عن أبيه، عن عروة بن عبد اهلل، عن ثم أسنده من طريق عبد الرمحن بن 
فاطمة بنت عيل، عن أسماء بنت عميس فذكر احلديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن 

 .عقدة عن أمحد بن حيىي الصويف، عن عبد الرمحن بن رشيك، عن عبد اهلل انلخيع

 .وقد روى عنه ابلخاري يف كتاب األدب وحدث عنه مجاعة من األئمة

 .اكن وايه احلديث: حاتم الرازي وقال فيه أبو

ربما أخطأ، وأرخ ابن عقدة وفاته سنة : وذكره ابن حبان يف كتاب اثلقات وقال
 .سبع وعرشين ومائتني

إنما أتهم بوضعه أبا العباس ابن : وقد قدمنا أن الشيخ أبا الفرج ابن اجلوزي قال
النسخ للمشايخ  عقدة، ثم أورد الكم األئمة فيه بالطعن واجلرح، وأنه اكن يسوي

 .فريويهم إياها، واهلل أعلم

يف سياق هذا اإلسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حىت بلغت نصف : قلت
املسجد، وهذا يناقض ما تقدم من أن ذلك اكن بالصهباء من أرض خيرب، ومثل هذا 
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يوجب توهني احلديث وضعفه والقدح فيه، ثم رسده من حديث حممد بن عمر القايض 
نا عيل بن العباس بن الويلد، ثنا عبادة بن يعقوب الروايج، ثنا عيل بن هاشم اجلعايب، ث

، عن حسني املقتول، عن فاطمة، عن -أيب جعفر  -عن صباح، عن عبد اهلل بن احلسن 
ملا اكن يوم شغل عيل ملاكنه من قسم املغنم حىت غربت : أسماء بنت عميس قالت

 .الشمس، أو اكدت

 «؟صليتأما »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

ال، فداع اهلل فارتفعت الشمس حىت توسطت السماء، فصىل عيل فلما غربت : قال
 .الشمس سمعت هلا رصيرا كرصير امليشار يف احلديد

وهذا أيضا سياق خمالف ملا تقدم من وجوه كثرية، مع أن إسناده مظلم جدا، فإن 
واحد عن واحد، صباحا هذا ال يعرف، وكيف يروي احلسني بن عيل املقتول شهيدا عن 

عن أسماء بنت عميس؟ هذا ختبيط إسنادا ومتنا، فيف هذا أن عليا شغل بمجرد قسم 
الغنيمة، وهذا لم يقله أحد، وال ذهب إىل جواز ترك الصالة ذللك ذاهب، وإن اكن قد 
جوز بعض العلماء تأخري الصالة عن وقتها لعذر القتال كما حاكه ابلخاري عن 

بن مالك يف مجاعة من أصحابه، واحتج هلم ابلخاري بقصة  مكحول، واألوزايع، وأنس
عليه السالم أن ال يصيل أحد منهم العرص إال يف  -تأخري الصالة يوم اخلندق، وأمره 

 .بين قريظة، وذهب مجاعة من العلماء إىل أن هذا نسخ بصالة اخلوف

م الغنيمة، أنه لم يقل أحد من العلماء إنه جيوز تأخري الصالة بعذر قس: واملقصود
أن الوسطى  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللحىت يسند هذا إىل صنيع عيل ريض اهلل عنه وهو الراوي عن 

يه العرص، فإن اكن هذا ثابتا ىلع ما رواه هؤالء اجلماعة، واكن عيل متعمدا تلأخري 
الصالة لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع صار هذا وحده ديلال ىلع جواز ذلك، 
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ويكون أقطع يف احلجة مما ذكره ابلخاري، ألن هذا بعد مرشوعية صالة اخلوف قطعا، 
ة سبع، وصالة اخلوف رشعت قبل ذلك، وإن اكن عيل ناسيا حىت ترك ألنه اكن خبيرب سن

الصالة إىل الغروب فهو معذور، فال حيتاج إىل رد الشمس بل وقتها بعد الغروب، 
 .واحلالة هذه إذن كما ورد به احلديث، واهلل أعلم

وهذا لكه مما يدل ىلع ضعف هذا احلديث، ثم إن جعلناه قضية أخرى وواقعة غري 
م، فقد تعدد رد الشمس غري مرة، ومع هذا لم ينقله أحد من أئمة العلماء، وال ما تقد

رواه أهل الكتب املشهورة، وتفرد بهذه الفائدة هؤالء الرواة اذلين ال خيلو إسناد منها 
 .عن جمهول ومرتوك ومتهم، واهلل أعلم

نا ثم أورد هذا انلص من طريق أيب العباس بن عقدة، حدثنا حيىي بن زكريا، ث
سألت عبد اهلل بن حسن بن حسني بن عيل : يعقوب بن سعيد، ثنا عمرو بن ثابت قال

 ابن أيب طالب عن حديث رد الشمس ىلع عيل ابن أيب طالب هل يثبت عندكم؟

 .ما أنزل اهلل يف كتابه أعظم من رد الشمس: فقال يل

 .صدقت جعلين اهلل فداك، ولكين أحب أن أسمعه منك: قلت

أقبل عيل ابن أيب :  احلسن، عن أسماء بنت عميس أنها قالتحدثين أيب: فقال
قد  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل، فوافق  طالب ذات يوم وهو يريد أن يصيل العرص مع رسول اهلل

انرصف، ونزل عليه الويح فأسنده إىل صدره، فلم يزل مسنده إىل صدره حىت أفاق 
 «؟أصليت العرص يا عيل »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .يزنل عليك فلم أزل مسندك إىل صدري حىت الساعةجئت والويح : قال

امهلل إن عليا اكن  »: وقال -وقد غربت الشمس  -القبلة  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفاستقبل 
 « .  يف طاعتك، فارددها عليه
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فأقبلت الشمس وهلا رصير كرصير الرىح حىت اكنت يف موضعها : قالت أسماء
ت الشمس وهلا رصير كرصير وقت العرص، فقام عيل متمكنا فصىل، فلما فرغ رجع

 .الرىح، اختلط الظالم وبدت انلجوم

وهذا منكر أيضا إسنادا ومتنا، وهو مناقض ملا قبله من السياقات، وعمرو بن ثابت 
هذا هو املتهم بوضع هذا احلديث أو رسقته من غريه، وهو عمرو بن ثابت بن هرمز 

قدام احلداد، روى عن غري ابلكري، الكويف موىل بكر بن وائل، ويعرف بعمرو بن امل
واحد من اتلابعني، وحدث عنه مجاعة منهم سعيد بن منصور، وأبو داود، وأبو الويلد 

 .الطيالسيان

ال حتدثوا عنه فإنه اكن يسب السلف، وملا : تركه عبد اهلل بن املبارك وقال: قال
 .مرت به جنازته توارى عنها

 .وكذلك تركه عبد الرمحن بن مهدي

 .ليس بثقة، وال مأمون، وال يكتب حديثه: معني والنسايئوقال أبو 

 .اكن ضعيفا: وقال مرة أخرى هو، وأبو زرعة، وأبو حاتم

 .واكن رديء الرأي، شديد التشيع، ال يكتب حديثه: زاد أبو حاتم

 .ليس بالقوي عندهم: وقال ابلخاري

مات لم أصل  وملا -: قال هنا -اكن من رشار انلاس، اكن رافضيا : وقال أبو داود
 .كفر انلاس إال مخسة، وجعل أبو داود يذمه :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللعليه، ألنه قال ملا مات 

 .يروي املوضواعت عن األثبات: وقال ابن حبان

والضعف ىلع حديثه بني، وأرخوا وفاته يف سنة سبع وعرشين : وقال ابن عدي
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 .ومائة

بن حسن وأبوه أجل قدرا واكن عبد اهلل : وهلذا قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية
 .من أن حيدثا بهذا احلديث

 .هذا املصنف املنصف: قال

وأما حديث أيب هريرة فأخربنا عقيل بن احلسن العسكري، أنا أبو حممد صالح بن 
الفتح النسايئ، ثنا أمحد بن عمري بن حوصاء، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا حيىي 

بيه، ثنا داود بن فراهيج، وعن عمارة بن برد، وعن بن يزيد بن عبد امللك انلوفيل عن أ
اخترصته من حديث طويل، وهذا إسناد مظلم، وحيىي ابن يزيد : أيب هريرة فذكره وقال

وأبوه وشيخه داود بن فراهيج لكهم مضعفون، وهذا هو اذلي أشار ابن اجلوزي إىل أن 
ف داود هذا شعبة ابن مردويه رواه من طريق داود ابن فراهيج عن أيب هريرة، وضع

والنسايئ وغريهما، واذلي يظهر أن هذا مفتعل من بعض الرواة، أو قد دخل ىلع أحدهم 
 .وهو ال يشعر، واهلل أعلم

وأما حديث أيب سعيد فأخربنا حممد بن إسماعيل اجلرجاين كتابة أن أبا طاهر : قال
بن جعفر بن حممد  حممد بن عيل الواعظ أخربهم، أنا حممد بن أمحد بن متيم، أنا القاسم

بن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ابن أيب طالب، حدثين أيب عن أبيه حممد، عن 
: سمعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال احلسني بن عيل: أبيه عبد اهلل، عن أبيه عمر قال

فإذا رأسه يف حجر عيل، وقد اغبت الشمس فانتبه  ملسو هيلع هللا ىلص دخلت ىلع رسول اهلل
 «؟أصليت العرص يا عيل »: وقال  انليب

 .ال يا رسول اهلل ما صليت، كرهت أن أضع رأسك من حجري وأنت وجع: قال

 « .  ادع يا عيل أن ترد عليك الشمس! يا عيل »: ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول اهلل
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 .يا رسول اهلل ادع أنت، وأنا أؤمن: فقال عيل

 « .  يا رب إن عليا يف طاعتك، وطاعة نبيك، فاردد عليه الشمس »: فقال

فواهلل لقد سمعت للشمس رصيرا كرصير ابلكرة حىت رجعت : أبو سعيدقال 
بيضاء نقية، وهذا إسناد مظلم أيضا ومتنه منكر، وخمالف ملا تقدمه من السياقات، ولك 
هذا يدل ىلع أنه موضوع مصنوع مفتعل يرسقه هؤالء الرافضة بعضهم من بعض، ولو 

أصحابه، كما أخرجا يف الصحيحني اكن هل أصل من رواية أيب سعيد تللقاه عنه كبار 
 .من طريقه حديث قتال اخلوارج، وقصة املخدج، وغري ذلك من فضائل عيل

فأخربنا أبو العباس الفراغين، أنا أبو الفضل : وأما حديث أمري املؤمنني عيل: قال
الشيباين، ثنا رجاء بن حيىي الساماين، ثنا هارون بن سعدان بسامرا سنة أربعني ومائتني، 

ا عبد اهلل بن عمرو بن األشعث عن داود بن الكميت، عن عمه املستهل بن زيد، عن ثن
 .خرجت مع عيل ابن أيب طالب: أبيه زيد بن سلهب، عن جويرية بنت شهر قالت

اكن يوىح إيله، ورأسه يف حجري، فذكر  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلليا جويرية إن : فقال
 .احلديث

، واذلي يظهر واهلل أعلم أنه مركب وهذا اإلسناد مظلم، وأكرث رجاهل ال يعرفون
وعجل هل ما  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللمصنوع مما عملته أيدي الروافض، ولعن من كذب ىلع 

من كذب عيل  »: توعده الشارع من العذاب وانلاكل حيث قال وهو الصادق يف املقال
 « .  متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار

احلديث يرويه عيل ابن  وكيف يدخل يف عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا
ثم ال يروى عنه إال  ملسو هيلع هللا ىلص أيب طالب وفيه منقبة عظيمة هل داللة معجزة باهرة لرسول اهلل

بهذا اإلسناد املظلم، املركب ىلع رجال ال يعرفون، وهل هلم وجود يف اخلارج أم ال، 
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ات، الظاهر واهلل أعلم ال، ثم هو عن امرأة جمهولة العني واحلال، فأين أصحاب عيل اثلق
كعبيدة السلماين، ورشيح القايض، واعمر الشعيب، وأرضابهم، ثم يف ترك األئمة كمالك، 
وأصحاب الكتب الستة، وأصحاب املسانيد، والسنن، والصحاح، واحلسان، رواية هذا 
احلديث وإيداعه يف كتبهم أكرب ديلل ىلع أنه ال أصل هل عندهم، وهو مفتعل مأفوك 

 .بعدهم

ن النسايئ قد مجع كتابا يف خصائص عيل ابن أيب طالب ولم وهذا أبو عبد الرمح
يذكره، وكذلك لم يروه احلاكم يف مستدركه، والكهما ينسب إىل يشء من التشيع، وال 
رواه من رواه من انلاس املعتربين إال ىلع سبيل االستغراب واتلعجب، وكيف يقع مثل 

ال يروى إال من طرق ضعيفة منكرة هذا نهارا جهرة وهو مما تتوفر ادلوايع ىلع نقله، ثم 
وأكرثها مركبة موضوعة، وأجود ما فيها ما قدمناه من طريق أمحد بن صالح املرصي عن 
ابن أيب فديك، عن حممد بن موىس الفطري، عن عون بن حممد، عن أمه أم جعفر، عن 

ن أسماء ىلع ما فيها من اتلعليل اذلي أرشنا إيله فيما سلف، وقد اغرت بذلك أمحد ب
 .صالح رمحه اهلل ومال إىل صحته، ورجح ثبوته

قال الطحاوي يف كتابه مشلك احلديث عن عيل بن عبد الرمحن، عن أمحد بن 
ال ينبيغ ملن اكن سبيله العلم اتلخلف عن حفظ حديث : صالح املرصي أنه اكن يقول

 .أسماء يف رد الشمس ألنه من عالمات انلبوة

 .أيضا فيما قيل وهكذا مال إيله أبو جعفر الطحاوي

: ونقل أبو القاسم احلساكين هذا عن أيب عبد اهلل ابلرصي املتلكم املعزتيل أنه قال
عود الشمس بعد مغيبها آكد حاال فيما يقتيض نقله، ألنه وإن اكن فضيلة ألمري 

 .املؤمنني فإنه من أعالم انلبوة، وهو مقارن لغريه يف فضائله يف كثري من أعالم انلبوة
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ا الالكم يقتيض أنه اكن ينبيغ أن ينقل هذا نقال متواترا، وهذا حق لو وحاصل هذ
اكن احلديث صحيحا، ولكنه لم ينقل كذلك، فدل ىلع أنه ليس بصحيح يف نفس 

 .األمر، واهلل أعلم

واألئمة يف لك عرص ينكرون صحة هذا احلديث ويردونه، ويبالغون يف : قلت
كمحمد، ويعىل بن عبيد : حد من احلفاظالتشنيع ىلع رواته، كما قدمنا عن غري وا

الطنافسيني، وكإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين خطيب دمشق، وكأيب بكر حممد بن 
حاتم ابلخاري املعروف بابن زجنويه، واكحلافظ أيب القاسم بن عساكر، والشيخ أيب 
الفرج ابن اجلوزي وغريهم من املتقدمني واملتأخرين، وممن رصح بأنه موضوع شيخنا 

 .حلافظ أبو احلجاج املزي، والعالمة أبو العباس ابن تيميةا

قرأت ىلع قايض القضاة أيب احلسن حممد : وقال احلاكم أبو عبد اهلل انليسابوري
بن صالح اهلاشيم، ثنا عبد اهلل بن احلسني بن موىس، ثنا عبد اهلل بن عيل بن املديين 

حديث  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللهلا عن مخسة أحاديث يروونها وال أصل : سمعت أيب يقول: قال
لو صدق السائل ما أفلح من رده، وحديث ال وجع إال وجع العني، وال غم إال غم ادلين، 

، وحديث أنا أكرم ىلع اهلل من أن  وحديث أن الشمس ردت ىلع عيل ابن أيب طالب
 .يدعين حتت األرض مائيت اعم، وحديث أفطر احلاجم واملحجوم إنهما اكنا يغتابان

والطحاوي رمحه اهلل وإن اكن قد اشتبه عليه أمره، فقد روى عن أيب حنيفة رمحه 
 .اهلل إنكاره، واتلهكم بمن رواه

ثنا جعفر بن حممد بن عمري، ثنا سليمان بن عباد سمعت : قال أبو العباس بن عقدة
عمن رويت حديث رد : ليق أبو حنيفة حممد بن انلعمان فقال: بشار بن دراع قال

 الشمس؟
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 .عن غري اذلي رويت عنه يا سارية اجلبل: فقال

فهذا أبو حنيفة رمحه اهلل وهو من األئمة املعتربين، وهو كويف ال يتهم ىلع حب عيل 
ابن أيب طالب، وتفضيله بما فضله اهلل به ورسوهل، وهو مع هذا منكر ىلع راويه، وقول 

أنا رويت يف فضل : أي حممد بن انلعمان هل ليس جبواب بل جمرد معارضة بما ال جيدي،
عيل هذا احلديث، وهو وإن اكن مستغربا فهو يف الغرابة نظري ما رويته أنت يف فضل 

يا سارية اجلبل، وهذا ليس بصحيح، من حممد ابن انلعمان : عمر بن اخلطاب يف قوهل
فإن هذا ليس كهذا، إسنادا وال متنا، وأين ماكشفة إمام قد شهد الشارع هل بأنه حمدث 

خرب من رد الشمس طالعة بعد مغيبها اذلي هو أكرث عالمات الساعة؟ واذلي وقع بأمر 
يلوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه، بل حبست ساعة قبل غروبها بمعىن تباطأت يف 

 .سريها حىت أمكنهم الفتح، واهلل تعاىل أعلم

د، وتقدم ما أورده هذا انلص من طرق هذا احلديث عن عيل، وأيب هريرة، وأيب سعي
وأسماء بنت عميس، وقد وقع يف كتاب أيب برش ادلواليب يف اذلرية الطاهرة من حديث 

 .احلسني بن عيل، والظاهر أنه عنه عن أيب سعيد اخلدري كما تقدم، واهلل أعلم

وقد قال شيخ الرافضة مجال ادلين يوسف بن احلسن امللقب بابن املطهر احليل يف 
 .فيه شيخنا العالمة أبو العباس ابن تيميةكتابه يف اإلمامة اذلي رد عليه 

، ملسو هيلع هللا ىلص إحداهما يف زمن انليب: اتلاسع من رجوع الشمس مرتني: قال ابن املطهر
 .واثلانية بعده

نزل عليه جربيل يوما يناجيه  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفروى جابر، وأبو سعيد أن : أما األوىل
يرفع رأسه حىت اغبت  من عنده اهلل، فلما تغشاه الويح توسد فخذ أمري املؤمنني، فلم

سل اهلل أن يرد : قال هل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللالشمس، فصىل عيل العرص باإليماء، فلما استيقظ 
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 .عليك الشمس فتصيل قائما، فداع فردت الشمس، فصىل العرص قائما

فلما أراد أن يعرب الفرات ببابل، اشتغل كثري من الصحابة بدوابهم، : وأما اثلانية
ن أصحابه العرص، وفات كثري منهم فتلكموا يف ذلك، فسأل اهلل وصىل نلفسه يف طائفة م

 .رد الشمس فردت

 :وقد نظمه احلمريي فقال: قال

 وقت الصالة وقد دنت للمغرب* ردت عليه الشمس ملا فاته 

 وي الكوكبـللعرص ثم هوت ه* ورها يف وقتها ـلج نـحىت تب

 قربـلق مـأخرى وما ردت خل* رة ـوعليه قد ردت ببابل م

فضل عيل وواليته وعلو مزنتله عند : قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل
اهلل معلوم، وهلل احلمد بطرق ثابتة، أفادتنا العلم ايلقيين ال حيتاج معها إىل ما ال يعلم 
صدقه، أو يعلم أنه كذب، وحديث رد الشمس قد ذكره طائفة كأيب جعفر الطحاوي، 

، لكن املحققون من  دوا ذلك من معجزات رسول اهللوالقايض عياض وغريهما، وع
 .أهل العلم واملعرفة باحلديث يعلمون أن هذا احلديث كذب موضوع

ثم أورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا، وناقش أبا القاسم احلساكين فيما تقدم، 
وقد أوردنا لك ذلك وزدنا عليه ونقصنا منه، واهلل املوفق، واعتذر عن أمحد بن صالح 
املرصي يف تصحيحه هذا احلديث بأنه اغرت بسنده، وعن الطحاوي بأنه لم يكن عنده 

واذلي يقطع به أنه كذب : نقل جيد لألسانيد كجهابذة احلفاظ وقال يف عيون الكمه
 .مفتعل

وإيراد ابن املطهر هلذا احلديث من طريق جابر غريب، ولكن لم يسنده، ويف : قلت



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

45 
 

ي داع برد الشمس يف األوىل، واثلانية، وأما إيراده لقصة سياقه ما يقتيض أن عليا هو اذل
 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللبابل فليس هلا إسناد، وأظنه واهلل أعلم من وضع الشيعة وحنوهم، فإن 

وأصحابه يوم اخلندق قد غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العرص، بل قاموا إىل 
ت الشمس، واكن عيل أيضا بطحان وهو واد هناك فتوضئوا، وصلوا العرص بعد ما غرب

فيهم ولم ترد هلم، وكذلك كثري من الصحابة اذلين ساروا إىل بين قريظة فاتتهم العرص 
وأصحابه عن  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلليومئذ حىت غربت الشمس ولم ترد هلم، وكذلك ملا نام 

صالة الصبح حىت طلعت الشمس صلوها بعد ارتفاع انلهار ولم يرد هلم الليل، فما اكن 
 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللز وجل يلعطي عليا وأصحابه شيئا من الفضائل لم يعطها اهلل ع

 .وأصحابه

وأما نظم احلمريي فليس فيه حجة، بل هو كهذيان ابن املطهر، هذا ال يعلم ما 
 :يقول من انلرث، وهذا ال يدري صحة ما ينظم، بل الكهما كما قال الشاعر

 أنهمن كرثة اتلخليط أين من * إن كنت أدري فعىل بدنه 

واملشهور عن عيل يف أرض بابل ما رواه أبو داود رمحه اهلل يف سننه عن عيل أنه مر 
أن   نهاين خلييل: بأرض بابل وقد حانت صالة العرص، فلم يصل حىت جاوزها وقال

 .أصيل بأرض بابل فإنها ملعونة

مبطال لرد الشمس ىلع عيل،  -وقد قال أبو حممد بن حزم يف كتابه امللل وانلحل 
وال فرق بني من ادىع شيئا : فقال -عد الكم ذكره رادا ىلع من ادىع باطال من األمر ب

مما ذكرنا لفاضل، وبني دعوى الرافضة رد الشمس ىلع عيل ابن أيب طالب مرتني، حىت 
 :ادىع بعضهم أن حبيب بن أوس قال

 بشمس هلم من جانب اخلدر تطلع* فردت علينا الشمس والليل راغم 
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 بلهجتها نور السماء املرجع* غ ادلجنة وانطوى نضا ضوءها صب

 هل أم اكن يف القوم يوشع* فواهلل ما أدري عيل بدا نلا فردت 

هكذا أورده ابن حزم يف كتابه، وهذا الشعر تظهر عليه الركة والرتكيب، وأنه 
 .مصنوع، واهلل أعلم

 -السالم ربه عليه  -ومما يتعلق باآليات السماوية يف باب دالئل انلبوة استسقاؤه 
ألمته حني تأخر املطر، فأجابه إىل سؤاهل رسيعا حبيث لم يزنل عن منربه إال  -عز وجل 

 .، وكذلك استصحاؤه-عليه السالم -واملطر يتحادر ىلع حليته 

ثنا عمرو بن عيل، ثنا أبو قتيبة، ثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار : قال ابلخاري
 :يتمثل بشعر أيب طالبسمعت ابن عمر : عن أبيه قال

 ثمال ايلتاىم عصمة لألرامل* وأبيض يستسيق الغمام بوجهه 

ربما : وقال أبو عقيل اثلقيف عن عمرو بن محزة، ثنا سالم عن أبيه: قال ابلخاري
يستسيق، فما يزنل حىت جييش لك  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إىل وجه 

 :مزياب

 ثمال ايلتاىم عصمة لألرامل* بوجهه وأبيض يستسىق الغمام 

وهو قول أيب طالب تفرد به ابلخاري، وهذا اذلي علقه قد أسنده ابن ماجه يف سننه 
فرواه عن أمحد بن األزهر، عن أيب انلرض، عن أيب عقيل، عن عمر بن محزة، عن سالم، 

 .عن أبيه

بن عبد اهلل  ثنا أبو ضمرة، ثنا رشيك -هو ابن سالم  -ثنا حممد : وقال ابلخاري
ابن أيب نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من باب 
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يا رسول : قائما فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللقائم خيطب، فاستقبل   اكن وجاه املنرب، ورسول اهلل
 .اهلل هلكت األموال، وتقطعت السبل، فادع اهلل نلا يغيثنا

 « .  امهلل اسقنا، امهلل اسقنا، امهلل اسقنا »: يديه فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفرفع : قال

وال واهلل ما نرى يف السماء من سحاب، وال قزعة، وال شيئا، وما بيننا : قال أنس
 .وبني سلع من بيت وال دار

فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس، فلما توسطت السماء انترشت، ثم : قال
 .أمطرت

جل من ذلك ابلاب يف اجلمعة املقبلة واهلل ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل ر: قال
يا رسول اهلل، هلكت األموال، : قائم خيطب، فاستقبله قائما وقال  ورسول اهلل

 .وانقطعت السبل، ادع اهلل يمسكها

امهلل حوايلنا وال علينا، امهلل ىلع اآلاكم  »: يديه ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفرفع : قال
 « .  واجلبال، والظراب، ومنابت الشجر

 .فانقطعت، وخرجنا نميش يف الشمس: قال

 فسألت أنسا أهو الرجل اذلي سأل أوال؟: قال رشيك

 .ال أدري: قال

 .وهكذا رواه ابلخاري أيضا، ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن رشيك به

رسول بينما : ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس قال: وقال ابلخاري
يا رسول اهلل قحط املطر، فادع اهلل أن : ذ جاء رجل فقالخيطب يوم مجعة إ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .يسقينا، فداع، فمطرنا فما كدنا أن نصل إىل منازنلا، فما زنلا نمطر إىل اجلمعة املقبلة
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 .يا رسول اهلل ادع اهلل أن يرصفه عنا: فقام ذلك الرجل أو غريه فقال: قال

 « .  امهلل حوايلنا وال علينا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا، وشماال، يمطرون وال يمطر أهل املدينة: لقا

 .تفرد به ابلخاري من هذا الوجه

ثنا عبد اهلل بن مسلمة عن مالك، عن رشيك بن عبد اهلل بن أيب : وقال ابلخاري
هلكت املوايش، وتقطعت السبل : ، فقال جاء رجل إىل رسول اهلل: نمر، عن أنس قال

 .فداع فمطرنا من اجلمعة إىل اجلمعة فادع اهلل،

تهدمت ابليوت، وتقطعت السبل، وهلكت املوايش، فادع اهلل أن : ثم جاء فقال
 .يمسكها

 «امهلل ىلع اآلاكم والظراب، واألودية ومنابت الشجر »: فقال

 .فاجنابت عن املدينة اجنياب اثلوب
ثنا حممد بن مقاتل، ثنا عبد اهلل، ثنا األوزايع، ثنا إسحاق بن عبد : وقال ابلخاري

أصابت انلاس سنة ىلع عهد : اهلل ابن أيب طلحة األنصاري، حدثين أنس بن مالك قال
يا : خيطب ىلع املنرب يوم اجلمعة، فقام أعرايب فقال ملسو هيلع هللا ىلص فبينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .ع العيال، فادع اهلل أن يسقينارسول اهلل هلك املال، وجا

يديه، وما يف السماء قزعة، فواذلي نفيس بيده ما وضعها  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفرفع : قال
 .حىت ثار سحاب أمثال اجلبال، ثم لم يزنل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر ىلع حليته

خرى، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد، ومن بعد الغد، واذلي يليه إىل اجلمعة األ: قال
يا رسول اهلل تهدم ابلناء، وغرق املال، فادع : فقال -أو قال غريه  -فقام ذلك األعرايب 
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 .اهلل نلا

 « .  امهلل حوايلنا وال علينا »: يديه فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفرفع 

يشري بيديه إىل ناحية من السماء إال انفرجت حىت  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفما جعل : قال
شهرا، ولم ييجء أحد من ناحية إال  -قناة  -صارت املدينة يف مثل اجلوية، وسال الوادي 

 .حدث باجلود

 .أيضا يف اجلمعة، ومسلم من حديث الويلد عن األوزايع: ورواه ابلخاري

ن أيب أويس عن حدثين أبو بكر اب: وقال أيوب بن سليمان: وقال ابلخاري
أ ى رجل أعرايب : سمعت أنس بن مالك قال: قال حيىي بن سعيد: سليمان بن بالل قال

يا رسول اهلل هلكت املاشية، هلك : يوم اجلمعة فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللمن أهل ابلدو إىل 
 .العيال، هلك انلاس

 .يدعون ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلليديه يدعو، ورفع انلاس أيديهم مع  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفرفع 

 .فما خرجنا من املسجد حىت مطرنا، فما زنلا نمطر حىت اكنت اجلمعة األخرى: قال

 .يا رسول اهلل بشق املسافر، ومنع الطريق: فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفأ ى الرجل إىل 

هو ابن  -حدثين حممد بن جعفر : -عبد اهلل : يعين -وقال األوييس : قال ابلخاري
رفع يديه حىت رأيت بياض   عن انليبعن حيىي بن سعيد ورشيك سمعا أنسا  -كثري 
 .إبطيه

 .هكذا علق هذين احلديثني، ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب الستة باللكية

حدثنا معتمر عن عبيد اهلل، عن ثابت، : ثنا حممد ابن أيب بكر قال: وقال ابلخاري
يا : اخيطب يوم اجلمعة، فقام انلاس فصاحوا فقالو  اكن انليب: عن أنس بن مالك قال
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 .رسول اهلل قحط املطر، وامحرت الشجر، وهلكت ابلهائم، فادع اهلل أن يسقينا

مرتني، وأيم اهلل ما نرى يف السماء قزعة من سحاب، فنشأت «  امهلل اسقنا »: فقال
سحابة وأمطرت، ونزل عن املنرب فصىل، فلما انرصف لم تزل تمطر إىل اجلمعة اليت 

 .تليها

تهدمت ابليوت، وانقطعت السبل، فادع اهلل : صاحوا إيلهخيطب،   فلما قام انليب
 .حيبسها عنا

فتكشطت املدينة «  امهلل حوايلنا وال علينا »: ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفتبسم : قال
فجعلت تمطر حوهلا، وال تمطر باملدينة قطرة، فنظرت إىل املدينة وأنها ليف مثل 

 .اإللكيل

وهو ابن عمر  -ن عن عبيد اهلل وقد رواه مسلم من حديث معتمر بن سليما
سئل أنس هل اكن : حدثنا ابن أيب عدي عن محيد قال: به وقال اإلمام أمحد -العمري 

 يرفع يديه؟ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .يا رسول اهلل قحط املطر، وأجدبت األرض، وهلك املال: قيل هل يوم اجلمعة: فقال

يديه فاستسىق، ولقد فرفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه فاستسىق، ولقد رفع : قال
رفع يديه وما نرى يف السماء سحابة، فما قضينا الصالة حىت أن الشاب قريب ادلار 

 .يلهمه الرجوع إىل أهله

يا رسول اهلل تهدمت ابليوت، واحتبست : فلما اكنت اجلمعة اليت تليها قالوا: قال
 .الركبان

 « .   حوايلنا وال عليناامهلل »: من رسعة ماللة ابن آدم وقال -  - فتبسم رسول اهلل
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 .فتكشطت عن املدينة، وهذا إسناد ثاليث ىلع رشط الشيخني، ولم خيرجوه: قال

ثنا مسدد، ثنا محاد بن زيد عن عبد العزيز بن : وقال ابلخاري، وأبو داود واللفظ هل
صهيب، عن أنس بن مالك، وعن يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس ريض اهلل عنه 

، فبينا هو خيطب يوم مجعة إذ قام  املدينة قحط ىلع عهد رسول اهللأصاب أهل : قال
 .يا رسول اهلل هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادع اهلل يسقينا: رجل فقال

وإن السماء ملثل الزجاجة، فهاجت الريح أنشأت سحابا ثم : فمد يده وداع قال أنس
اجتمع، ثم أرسلت السماء عزايلها، فخرجنا خنوض املاء حىت أتينا منازنلا، فلم تزل 

يا رسول اهلل تهدمت : فقال -أو غريه  -تمطر إىل اجلمعة األخرى، فقام إيله ذلك الرجل 
فنظرت «  حوايلنا وال علينا »: ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفتبسم  ابليوت، فادع اهلل حيبسه،

 .إىل السحاب يتصدع حول املدينة، كأنه إلكيل

 .فهذه طرق متواترة، عن أنس بن مالك، ألنها تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن

وقال ابليهيق بإسناده من غري وجه إىل أيب معمر سعيد ابن أيب خيثم اهلاليل عن 
يا رسول اهلل واهلل لقد أتيناك : جاء أعرايب فقال: عن أنس بن مالك قالمسلم املاليئ، 

 :وما نلا بعري يبسط وال صيب يصطبح، وأنشد

 وقد شغلت أم الصيب عن الطفل* أتيناك والعذراء يديم بلانها 

 من اجلوع ضعفا قائما وهو ال خييل* وألىق بكفيه الفىت الستاكنة 

 سوى احلنظل العايم والعلهز الفسل* وال يشء مما يأكل انلاس عندنا 

 وأين فرار انلاس إال إىل الرسل* وليس نلا إال إيلك فرارنا 

وهو جير رداءه حىت صعد املنرب، فحمد اهلل وأثىن عليه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفقام : قال
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امهلل اسقنا غيثا مغيثا، مريئا رسيعا، غدقا طبقا، اعجال  »: رفع يديه حنو السماء وقال
، نافعا غري ضار، تمأل به الرضع، وتنبت به الزرع، وحتيي به األرض بعد غري رائث

 « .  موتها، وكذلك خترجون

فواهلل ما رد يده إىل حنره حىت ألقت السماء بأوراقها، وجاء أهل ابلطانة : قال
امهلل حوايلنا وال  »: يا رسول اهلل الغرق الغرق، فرفع يديه إىل السماء وقال: يصيحون

  «.  علينا

حىت  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللفاجناب السحاب عن املدينة حىت أحدق بها اكإللكيل، فضحك 
 «؟هلل در أيب طالب لو اكن حيا قرت عيناه، من ينشد قوهل »: بدت نواجذه ثم قال

 :يا رسول اهلل كأنك أردت قوهل: فقام عيل ابن أيب طالب فقال

 ثمال ايلتاىم عصمة لألرامل* وأبيض يستىق الغمام بوجهه 

 فهم عنده يف نعمة وفواضل* يلوذ به اهلالك من آل هاشم 

 وملا نقاتل دونه ونناضل* كذبتم وبيت اهلل يزبى حممد 

 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل* ونسلمه حىت نرصع حوهل 

 :وقام رجل من بين كنانة فقال: قال

 سقينا بوجه انليب املطر* لك احلمد واحلمد ممن شكر 

 إيله وأشخص منه ابلرص* داع اهلل خالقه دعوة 

 وأرسع حىت رأينا ادلرر* فلم يك إال لكف الرداء 

 أاغث به اهلل عينا مرض* رقاق العوايل عم ابلقاع 

 أبو طالب أبيض ذو غرر* واكن كما قاهل عمه 
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 وهذا العيان كذاك اخلرب* به اهلل يسيق بصوب الغمام 

 الغريومن يكفر اهلل يلىق * فمن يشكر اهلل يلىق املزيد 

 « .  إن يك شاعر حيسن فقد أحسنت: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال : قال

وهذا السياق فيه غرابة، وال يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة املتواترة عن 
 .أنس فإن اكن هذا هكذا حمفوظا فهو قصة أخرى غري ما تقدم، واهلل أعلم

نا أبو حممد ابن حبان، أنا أبو بكر ابن احلارث األصبهاين، ث: وقال احلافظ ابليهيق
ثنا عبد اهلل بن مصعب، ثنا عبد اجلبار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا حممد ابن أيب ذئب 
املدين عن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن حاطب اجلميح، عن أيب وجزة يزيد بن عبيد 

من غزوة تبوك، أتاه وفد بين فزارة فيهم بضعة عرش  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللملا قفل : السليم قال
ابن أيخ عيينة بن  -وهو أصغرهم  -رجال فيهم خارجة بن احلصني، واحلر بن قيس 

حصن، فزنلوا يف دار رملة بنت احلارث من األنصار، وقدموا ىلع إبل ضعاف عجاف 
 .عن بالدهم ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللمقرين باإلسالم، فسأهلم  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللوهم مسنتون، فأتوا 

وأجدبت أحياؤنا، وعريت عيانلا، وهلكت يا رسول اهلل أسنتت بالدنا : قالوا
 .مواشينا، فادع ربك أن يغيثنا، وتشفع نلا إىل ربك، ويشفع ربك إيلك

سبحان اهلل، ويلك هذا ما شفعت إىل ريب فمن ذا اذلي يشفع : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
ربنا إيله، ال هلإ إال اهلل وسع كرسيه السموات واألرض، وهو يئط من عظمته وجالهل، 

 « .  ط الرجل اجلديدكما يئ

 « .  إن اهلل يضحك من شفقتكم وأزلكم وقرب غياثكم :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللقال 

 ويضحك ربنا يا رسول اهلل؟: فقال األعرايب
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 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل !نعم: قال
 .لن نعدم يا رسول اهلل من رب يضحك خريا: فقال األعرايب

فصعد املنرب، وتكلم بكالم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل من قوهل، فقام  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فضحك 
 -ال يرفع يديه يف يشء من ادلاعء إال يف االستسقاء  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل واكن  -ورفع يديه 

امهلل اسق بدلك وبهائمك،  »: ورفع يديه حىت ريئ بياض إبطيه، واكن مما حفظ من داعئه
سعا، وانرش رمحتك وأيح بدلك امليت، امهلل اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا وا

اعجال غري آجل، نافعا غري ضار، امهلل سقيا رمحة، وال سقيا عذاب، وال هدم وال غرق 
 « .  وال حمق، امهلل اسقنا الغيث وانرصنا ىلع األعداء

 .يا رسول اهلل إن اتلمر يف املرابد: فقام أبو بلابة ابن عبد املنذر فقال

 « .  امهلل اسقنا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .اتلمر يف املرابد ثالث مرات :فقال أبو بلابة

امهلل اسقنا حىت يقوم أبو بلابة عريانا فيسد ثعلب مربده »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  بإزاره

فال واهلل ما يف السماء من قزعة وال سحاب، وما بني املسجد وسلع من بناء : قال
وهم  وال دار، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الرتس، فلما توسطت السماء انترشت

ينظرون ثم أمطرت، فواهلل ما رأوا الشمس ستا، وقام أبو بلابة عريانا يسد ثعلب مربده 
 .بإزاره ئلال خيرج اتلمر منه

 .يا رسول اهلل هلكت األموال، وانقطعت السبل: فقال رجل

امهلل حوايلنا  »: املنرب فداع ورفع يديه حىت ريئ بياض إبطيه ثم قال  فصعد انليب
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 « .   ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية، ومنابت الشجروال علينا، امهلل

فاجنابت السحابة عن املدينة اكجنياب اثلوب، وهذا السياق يشبه سياق مسلم 
 .املاليئ عن أنس

وبلعضه شاهد يف سنن أيب داود، ويف حديث أيب رزين العقييل شاهد بلعضه، واهلل 
 .أعلم

أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن عيل بن : وقال احلافظ أبو بكر ابليهيق يف ادلالئل
املؤمل، أنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ، أنا عبد الرمحن ابن أيب حاتم، ثنا حممد بن 
محاد الظهراين، أنا سهل بن عبد الرمحن املعروف بالسدي بن عبدويه عن عبد اهلل بن 

س املدين، عن عبد الرمحن بن حرملة، عن سعيد بن املسيب، عن عبد اهلل ابن أيب أوي
: يوم اجلمعة وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل استسىق : أيب بلابة، عن عبد املنذر األنصاري قال

 « .  امهلل اسقنا، امهلل اسقنا »

 .يا رسول اهلل إن اتلمر يف املرابد وما يف السماء من سحاب نراه: فقام أبو بلابة فقال

 « .  امهلل اسقنا: ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسول افقال 

 .يا رسول اهلل إن اتلمر يف املرابد: فقام أبو بلابة فقال

 « .  امهلل اسقنا حىت يقوم أبو بلابة يسد ثعلب مربدة بإزاره :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

يا : فأ ى القوم أبا بلابة يقولون هل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فاستهلت السماء أمطرت، وصىل بنا 
أبا بلابة إن السماء واهلل لن تقلع حىت تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال 

 . رسول اهلل

 .فقام أبو بلابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء: قال
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 .وهذا إسناد حسن، ولم يروه أمحد، وال أهل الكتب، واهلل أعلم

قع مثل هذا االستسقاء يف غزوة تبوك يف أثناء الطريق، كما قال عبد اهلل بن وقد و
أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد ابن أيب هالل، عن عتبة ابن أيب عتبة، عن : وهب

حدثنا عن شأن ساعة : نافع بن جبري، عن عبد اهلل بن عباس أنه قيل لعمر بن اخلطاب
 .العرسة

قيظ شديد، فزننلا مزنال وأصابنا فيه عطش حىت  خرجنا إىل تبوك يف: فقال عمر
ظننا أن رقابنا ستنقطع، حىت إن اكن أحدنا يلذهب فيلتمس الرحل فال جيده حىت يظن 
أن رقبته ستنقطع، حىت إن الرجل يلنحر بعريه فيعرص فرثه فيرشبه ثم جيعل ما بيق ىلع 

 .كبده

 . ادلاعء خريا فادع اهلل نلايا رسول اهلل إن اهلل قد عودك يف: فقال أبو بكر الصديق

 « .  أوحتب ذلك؟ »: فقال

 !نعم: قال

فرفع يديه حنو السماء فلم يرجعهما حىت قالت السماء فأطلت ثم سكبت، : قال
 .فمألوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم جندها جاوزت العسكر

 .وهذا إسناد جيد قوي، ولم خيرجوه

ه الغزوة إثنا عرش ألف بعري، ومثلها من اكن مع املسلمني يف هذ: وقد قال الواقدي
ونزل من املطر ماء أغدق األرض حىت صارت : اخليل، واكنوا ثالثني ألفا من املقاتلة قال

 -أي شدة احلر ابلليغ  -الغدران تسكب بعضها يف بعض، وذلك يف محأة القيظ 
ث صحيح فصلوات اهلل وسالمه عليه، وكم هل عليه السالم من مثل هذا يف غري ما حدي
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وهلل احلمد، وقد تقدم أنه ملا داع ىلع قريش حني استعصت أن يسلط اهلل عليها سبعا 
، ثم حىت أكلوا العظام والالكب والعلهكسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت لك يشء 

 .أ ى أبو سفيان يشفع عنده يف أن يدعو اهلل هلم، فداع هلم فرفع ذلك عنهم

مد، ثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري، ثنا أيب ثنا احلسن بن حم: وقد قال ابلخاري
عبد اهلل بن املثىن، عن ثمامة بن عبد اهلل بن أنس، عن أنس بن مالك أن عمر بن 

 ملسو هيلع هللا ىلصامهلل إنا كنا نتوسل إيلك بنبينا : اخلطاب اكن إذا قحطوا استسىق بالعباس وقال
 .فتسقينا، وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا فاسقنا

 .فيسقون: قال

 .ابلخاري تفرد به
 

  فصل في المعجزات األرضية

 .فمنها ما هو متعلق باجلمادات، ومنها ما هو متعلق باحليوانات

تكثريه املاء يف غري ما موطن ىلع صفات متنوعة سنوردها : فمن املتعلق باجلمادات
دها إن شاء اهلل، وبدأنا بذلك ألنه أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه، بأساني

 .وإجابة اهلل هل

ثنا عبد اهلل بن مسلمة عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهلل ابن أيب : قال ابلخاري
وحانت صالة العرص، واتلمس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل رأيت : طلحة، عن أنس بن مالك قال
يده يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بوضوء، فوضع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل انلاس الوضوء فلم جيدوه، فأ ى 

اإلناء، فأمر انلاس أن يتوضؤوا منه، فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه فتوضأ انلاس 
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 .حىت توضؤوا من عند آخرهم

 .وقد رواه مسلم والرتمذي، والنسايئ من طرق عن مالك به

 .حسن صحيح: وقال الرتمذي

 :طريق أخرى عن أنس

حدثنا أنس : حدثنا يونس بن حممد، ثنا حزم سمعت احلسن يقول: قال اإلمام أمحد
خرج ذات يوم بلعض خمارجه معه ناس من أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بن مالك أن 

 .فانطلقوا يسريون فحرضت الصالة فلم جيد القوم ما يتوضؤون به

 ما جند ما نتوضأ به، ورأى يف وجوه أصحابه كراهية ذلك، يا رسول اهلل: فقالوا
فتوضأ منه، ثم مد  ملسو هيلع هللا ىلص فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسري، فأخذ نيب اهلل

فتوضأ القوم حىت بلغوا فيما «  هلموا فتوضؤوا »: أصابعه األربع ىلع القدح ثم قال
 .يريدون من الوضوء

 سئل أنس كم بلغوا؟: قال احلسن

 .سبعني، أو ثمانني: الق

وهكذا رواه ابلخاري عن عبد الرمحن بن املبارك العنيس، عن حزم بن مهران 
 .القطييع به

 :طريق أخرى عن أنس

أنا محيد املعين عن : حدثنا ابن أيب عدي عن محيد ويزيد قال: قال اإلمام أمحد
 من اكن أهله نودي بالصالة فقام لك قريب ادلار من املسجد، وبيق: أنس بن مالك قال

فضم : بمخضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل نايئ ادلار، فأ ى 
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 .أصابعه

 .فتوضأ بقيتهم: قال

 وسئل أنس كم اكنوا؟: قال محيد

 .ثمانني أو زيادة: قال

وقد روى ابلخاري عن عبد اهلل بن منري، عن يزيد بن هارون، عن محيد، عن أنس 
حرضت الصالة فقام من اكن قريب ادلار من املسجد يتوضأ وبيق قوم، : بن مالك قال

بمخضب فيه ماء، فوضع كفه فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأ ى 
 .هم مجيعافضم أصابعه فوضعها يف املخضب فتوضأ القوم لك

 كم اكنوا؟: قلت

 .اكنوا ثمانني رجال: قال

 :طريق أخرى عنه

حدثنا حممد بن جعفر، ثنا سعيد إمالء عن قتادة، عن أنس بن : قال اإلمام أمحد
اكن بالزوراء فأ ى بإناء فيه ماء ال يغمر أصابعه، فأمر أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل مالك أن 

أن يتوضؤوا فوضع كفه يف املاء، فجعل املاء ينبع من بني أصابعه وأطراف أصابعه حىت 
 .توضأ القوم

 كم كنتم؟: فقلت ألنس: قال

 .كنا ثالثمائة: قال

غندر،  وهكذا رواه ابلخاري عن بندار بن أيب عدي، ومسلم عن أيب موىس، عن
الكهما عن سعيد ابن أيب عروبة، وبعضهم يقول عن شعبة، والصحيح سعيد عن قتادة، 
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بإناء وهو يف الزوراء، فوضع يده يف اإلناء فجعل املاء  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أيت : عن أنس قال
 .ينبع من بني أصابعه فتوضأ القوم

 كم كنتم؟: فقلت ألنس: قال قتادة

 .ثالثمائة، أو زهاء ثالثمائة: قال

 .لفظ ابلخاري

 :حديث الرباء بن اعزب يف ذلك

ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إرسائيل عن أيب إسحاق، عن الرباء بن : قال ابلخاري
كنا يوم احلديبية أربع عرشة مائة، واحلديبية برئ فزنحناها حىت لم نرتك فيها : اعزب قال

يف ابلرئ، فمكثنا  ىلع شفري ابلرئ، فداع بماء فمضمض ومج ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قطرة، فجلس 
 .غري بعيد، ثم استقينا حىت روينا وروت أو صدرت راكبنا

 .تفرد به ابلخاري إسنادا ومتنا

حدثنا عفان وهاشم، حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن : قال اإلمام أمحد
كنا مع : عن الرباء قال -هو ابن عبيدة موىل حممد بن القاسم  -هالل، حدثنا يونس 

فزنل فيها ستة : قال -قليلة املاء : يعين -يف سفر، فأتينا ىلع رىك ذمة  ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسول ا
 .أناس أنا سادسهم ماحة فأديلت إيلنا دلو

ىلع شفيت الريك، فجعلنا فيها نصفها، أو قراب ثلثيها، فرفعت  ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل: قال
 . إىل رسول اهلل

ما وجدت فرفعت ادللو فكدت بإنايئ هل أجد شيئا أجعله يف حليق؟ ف: قال الرباء
، فغمس يده فيها فقال ما شاء اهلل أن يقول، وأعيدت إيلنا ادللو بما  ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهلل
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 .فيها

 .فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق: قال

 .- جرت نهرا: يعين -ثم ساحت : قال

تفرد به اإلمام أمحد، وإسناده جيد قوي، والظاهر قصة أخرى غري يوم احلديبية، 
 .واهلل أعلم

 :حديث آخر عن جابر يف ذلك

، ثنا اجلعد أبو -ابن سليمان : يعين -ثنا سنان بن حاتم، ثنا جعفر : قال اإلمام أمحد
اشتىك أصحاب رسول : عثمان، ثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال

 .إيله العطش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: يده فيه وقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول فداع بعس فصب فيه يشء من املاء، ووضع : قال
 « .  استقوا »

 .ملسو هيلع هللا ىلص فكنت أرى العيون تنبع من بني أصابع رسول اهلل: فاستىق انلاس قال

تفرد به أمحد من هذا الوجه، ويف أفراد مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن أيب 
حرزة يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الويلد بن عبادة، عن جابر بن عبد اهلل يف 

رسول اهلل حىت نزنلا واديا أفيح، فذهب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل رسنا مع : قال فيهحديث طويل 
يقيض حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول اهلل فلم ير شيئا يسترت به، وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص

إىل إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بشجرتني بشاطئ الوادي فانطلق 
 « .  انقادي عيل بإذن اهلل »: فقال

قادت معه اكبلعري املخشوش اذلي يصانع قائده حىت أ ى األخرى فأخذ بغصن فان
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 « انقادي عيل بإذن اهلل »: من أغصانها فقال

 -يعين مجعهما  -فانقادت معه كذلك، حىت إذا اكن باملنتصف مما بينهما ألم بينهما 
 .فاتلأمتا«  اتلئما عيل بإذن اهلل »: فقال

بقريب فيبتعد، فجلست  ملسو هيلع هللا ىلص حيس رسول اهلل فخرجت أحرض خمافة أن: قال جابر
وإذا بالشجرتني قد افرتقتا  ملسو هيلع هللا ىلص أحدث نفيس، فحانت مين لفتة فإذا أنا برسول اهلل

وقف وقفة فقال برأسه هكذا  ملسو هيلع هللا ىلص فقامت لك واحدة منهما ىلع ساق، فرأيت رسول اهلل
 «؟يا جابر هل رأيت مقايم »: يمينا وشماال، ثم أقبل فلما انتىه إيل قال

 .نعم يا رسول اهلل :قلت

فانطلق إىل الشجرتني فاقطع من لك واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حىت  »: قال
 « .  إذا قمت مقايم فأرسل غصنا عن يمينك، وغصنا عن شمالك

فقمت فأخذت حجرا فكرسته وحددته فاندلق يل، فأتيت الشجرتني : قال جابر
أرسلت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقطعت من لك واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت حىت قمت مقام 

 .قد فعلت يا رسول اهلل: غصنا عن يميين، وغصنا عن يساري، ثم حلقت فقلت

 فلم ذاك؟: فقلت: قال

حببت بشفاعيت أن يرفع ذلك عنهما ما دام إين مررت بقربين يعذبان، فأ »: قال
 « .  الغصنان رطبني

 « .  يا جابر ناد الوضوء»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأتينا العسكر فقال : قال

 « .  أال وضوء، أال وضوء، أال وضوء: فقلت

يا رسول اهلل ما وجدت يف الركب من قطرة، واكن رجل من األنصار يربد : قلت: قال
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 . ىلع محارة من جريديف أشجاب هل ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل

 «؟انطلق إىل فالن األنصاري فانظر هل ترى يف أشجابه من يشء »: فقال يل: قال

فانطلقت إيله فنظرت فيها فلم أجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها لو أين : قال
 .أفرغته لرشبه يابسه

وغمزين  فأتيته فأخذه بيده فجعل يتلكم بيشء ال أدري ما هو«  إذهب فأتين »: قال
 « .  يا جابر ناد جبفنة »: بيده، ثم أعطانيه فقال

 .يا جفنة الركب، فأتيت بها حتمل فوضعتها بني يديه: فقلت

بيده يف اجلفنة هكذا، فبسطها وفرق بني أصابعه، ثم وضعها يف  ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل
 « بسم اهلل: خذ يا جابر فصب عيل وقل »: قعر اجلفنة وقال

، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بسم اهلل، فرأيت املاء يفور من بني أصابع : فصببت عليه وقلت
 .فارت اجلفنة ودارت حىت امتألت

 « .  ناد من اكنت هل حاجة بماء »: فقال يا جابر

 .فأ ى انلاس فاستقوا حىت رووا: قال

 هل بيق أحد هل حاجة؟: فقلت

 .يده من اجلفنة ويه مألى ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فرفع 

 .اجلوع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وشىك انلاس إىل : قال

 « .  عىس اهلل أن يطعمكم »: فقال

فأتينا سيف ابلحر فزجر زجرة فألىق دابة، فأورينا ىلع شقها انلار فطبخنا واشتوينا، 
 .وأكلنا وشبعنا
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فدخلت أنا وفالن وفالن وفالن حىت عد مخسة يف حماجر عينها ما : قال جابر
خذنا ضلعا من أضالعها فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل يف يرانا أحد حىت خرجنا، وأ

 .الركب، وأعظم محل يف الركب، وأعظم كفل يف الركب، فدخل حتتها ما يطأطئ رأسه

ثنا موىس بن إسماعيل، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا حصني عن : وقال ابلخاري
بني   حلديبية وانليبعطش انلاس يوم ا: سالم ابن أيب اجلعد، عن جابر بن عبد اهلل قال

 .يديه ركوة بيضاء، فجهش انلاس حنوه

 ؟« مالكم »: قال

ليس عندنا ماء نتوضأ، وال نرشب إال ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة : قالوا
 .فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون، فرشبنا وتوضأنا

 كم كنتم؟: قلت

 .عرشة مائةلو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس : قال

وهكذا رواه مسلم من حديث حصني، وأخرجاه من حديث األعمش، زاد مسلم 
 .وشعبة ثالثتهم عن جابر بن سالم، عن جابر

 .كنا أربع عرشة مائة: ويف رواية األعمش

حدثنا حيىي بن محاد، ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس، عن : وقال اإلمام أمحد
وحنن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل غزونا أو سافرنا مع : قال شقيق العبدي أن جابر بن عبد اهلل

هل يف القوم من  :ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ بضع عرش ومائتان، فحرضت الصالة فقال رسول اهلل
 «؟ماء

 .فجاءه رجل يسىع بإداوة فيها يشء من ماء
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 .يف قدح ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فصبه : قال

فأحسن الوضوء، ثم انرصف وترك القدح، فركب انلاس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فتوضأ : قال
 .لقدح تمسحوا وتمسحواا

 .حني سمعهم يقولون ذلك«  ىلع رسلكم: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

: ثم قال«  بسم اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كفه يف املاء، ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فوضع : قال
 « .  أسبغوا الوضوء »

فواذلي هو ابتالين ببرصي لقد رأيت العيون عيون املاء يومئذ خترج من : قال جابر
 .، فما رفعها حىت توضؤوا أمجعون ول اهللبني أصابع رس

 .وهذا إسناد جيد تفرد به أمحد، وظاهره كأنه قصة أخرى غري ما تقدم

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قدمنا احلديبية مع : ويف صحيح مسلم عن سلمة بن األكوع قال
وحنن أربع عرشة مائة، أو أكرث من ذلك، وعليها مخسون رأسا ال يرويها، فقعد رسول 

 .ىلع شفا الركية فإما داع وإما بصق فيها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .فجاشت فسقينا واستقينا: قال

ويف صحيح ابلخاري من حديث الزهري عن عروة، عن املسور ومروان بن احلكم 
حىت نزل بأقىص احلديبية  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فعدل عنهم : يف حديث صلح احلديبية الطويل

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل س حىت نزحوه، وشىك إىل ىلع ثمد قليل املاء يتربضه تربضا، فلم يلبثه انلا
العطش، فانزتع سهما من كنانته ثم أمرهم أن جيعلوه فيه، فواهلل ما زال جييش هلم 

 .بالري حىت صدروا عنه

 .وقد تقدم احلديث بتمامه يف صلح احلديبية، فأغىن عن إاعدته
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وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن اذلي نزل بالسهم ناجية بن جندب سائق ابلدن 
 .الرباء بن اعزب، ثم رجح ابن إسحاق األول: وقيل: قال

 :حديث آخر عن ابن عباس يف ذلك

ثنا حسني األشقر، ثنا أبو كدينة عن عطاء، عن أيب الضىح، عن : قال اإلمام أمحد
يا : ذات يوم وليس يف العسكر ماء، فأتاه رجل فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ابن عباس أصبح 

 «؟هل عندك يشء »: الرسول اهلل ليس يف العسكر ماء ق

 .نعم: قال

 « .  فأتين »: قال

 .فأتاه بإناء فيه يشء من ماء قليل: قال

 .أصابعه يف فم اإلناء وفتح أصابعه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجعل : قال

ناد يف انلاس الوضوء  »: فانفجرت من بني أصابعه عيون، وأمر بالال فقال: قال
 « .  املبارك

 .تفرد به أمحد

 .ن حديث اعمر الشعيب عن ابن عباس بنحوهورواه الطرباين م

 حديث عن عبد اهلل بن مسعود يف ذلك

ثنا حممد بن املثىن، ثنا أبو أمحد الزبريي، ثنا إرسائيل عن منصور، : قال ابلخاري
كنا نعد اآليات بركة، وأنتم تعدونها : عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل قال

 .فقل املاءيف سفر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ختويفا، كنا مع 

 « .  اطلبوا فضلة من ماء »: فقال
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يح ىلع الطهور املبارك،  »: فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده يف اإلناء ثم قال
 « .  والربكة من اهلل عز وجل

، ولقد كنا نسمع تسبيح  ملسو هيلع هللا ىلص فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول اهلل: قال
 .الطعام وهو يؤلك

 .حسن صحيح: عن بندار، عن ابن أمحد وقالورواه الرتمذي 

 :حديث عن عمران بن حصني يف ذلك

حدثنا عمران : ثنا أبو الويلد، ثنا مسلم بن زيد سمعت أبا رجاء قال: قال ابلخاري
يف مسري فأدجلوا يللتهم، حىت إذا اكن وجه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بن حصني أنهم اكنوا مع 

الشمس، فاكن أول من استيقظ من منامه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حىت ارتفعت 
من منامه حىت يستيقظ، فاستيقظ عمر، فقعد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أبو بكر، واكن ال يوقظ 

فزنل وصىل بنا   أبو بكر عند رأسه فجعل يكرب ويرفع صوته حىت استيقظ انليب
 يا فالن ما يمنعك أن »: الغداة، فاعزتل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انرصف قال

 « .  تصيل معنا؟

يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أصابتين جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صىل، وجعلين : قال
إذا حنن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ركوب بني يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما حنن نسري مع 

 .بامرأة سادلة رجليها بني مزادتني

 أين املاء؟: فقلنا هلا

 .إنه ال ماء: قالت

 أهلك وبني املاء؟كم بني : فقلنا
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 .يوم ويللة: قالت

 . انطليق إىل رسول اهلل: فقلنا

 وما رسول اهلل؟: قالت

فحدثته بمثل اذلي حدثتنا غري  ملسو هيلع هللا ىلص انليبها حىت استقبلنا بها فلم نملكها من أمر
أنها حدثته أنها موتمة، فأمر بمزادتها فمسح يف العزالوين فرشبنا عطاشا أربعني رجال 

لك قربة معنا وإداوة غري أنه لم نسق بعريا، ويه تكاد تفيض من حىت روينا، ومألنا 
 .امللء

 .فجمع هلا من الكرس واتلمر حىت أتت أهلها«  هاتوا ما عندكم »: ثم قال

 .أتيت أسحر انلاس أو هو نيب كما زعموا: قالت

 .فهدى اهلل ذاك الرصم بتلك املرأة، فأسلمت وأسلموا

رزين، وأخرجاه من حديث عوف األعرايب، وكذلك رواه مسلم من حديث سلم بن 
 .عن عمران بن حصني به -واسمه عمران بن تيم  -الكهما عن رجاء العطاردي 

اذهيب بهذا معك لعيالك، واعليم أنا لم نرزأك من مائك  »: ويف رواية هلما قال هلا
 « .  شيئا غري أن اهلل سقانا

 .- عز وجل -وفيه أنه ملا فتح العزالوين سىم اهلل 

 :حديث عن أيب قتادة يف ذلك

ثنا يزيد بن هارون، ثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن عبد اهلل بن : قال اإلمام أمحد
إنكم إن ال تدركوا املاء  »: يف سفر فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : رباح، عن أيب قتادة قال

 « .  غدا تعطشوا
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فمالت برسول ، ملسو هيلع هللا ىلص وانطلق رساعن انلاس يريدون املاء، ولزمت رسول اهلل
فدعمته فادعم، ثم مال فدعمته فادعم، ثم مال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل راحلته فنعس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 «؟من الرجل »: حىت اكد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال

 .أبو قتادة: فقلت

 «؟منذ كم اكن مسريك »: قال

 .منذ الليلة: قلت

 « .  حفظك اهلل كما حفظت رسوهل »: قال

 « .  أنظر هل ترى أحدا؟ »: فمال إىل شجرة فزنل فقال«  رسنالو ع »: ثم قال

 .هذا راكب، هذان راكبان، حىت بلغ سبعة: قلت

 « .  احفظوا علينا صالتنا »: فقال

فسار ورسنا هنيهة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فنمنا فما أيقظنا إال حر الشمس فانتبهنا، فركب 
 «؟أمعكم ماء »: ثم نزل فقال

 .ميضأة فيها يشء من ماءنعم ميع : قلت: قال

 « .  إئت بها »: قال

 .فأتيته بها: قال

 « .  مسوا منها، مسوا منها »: فقال

 « .  ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون هلا نبأ »: فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال

: ثم أذن بالل وصلوا الركعتني قبل الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا فقال
 .فرطنا يف صالتنابعضهم بلعض 
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ما تقولون إن اكن أمر دنياكم فشأنكم، وإن اكن أمر : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  دينكم فإيل

 .يا رسول اهلل فرطنا يف صالتنا: قلنا

ال تفريط يف انلوم، إنما اتلفريط يف ايلقظة، فإن اكن ذلك فصلوها ومن  »: فقال
 « .  الغد وقتها

 « .  ظنوا بالقوم »: ثم قال

 .فانلاس باملاء«  إن ال تدركوا املاء غدا تعطشوا »: إنك قلت باألمس: اقالو

 .فلما أصبح انلاس وقد فقدوا نبيهم: قال

أيها : باملاء، ويف القوم أبو بكر وعمر فقاال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل إن : فقال بعضهم بلعض
لم يكن ليسبقكم إىل املاء وخيلفكم، وإن يطع انلاس أبا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل انلاس إن 

 . بكر وعمر يرشدوا قاهلا ثالثا، فلما اشتدت الظهرية رفع هلم رسول اهلل

 .يا رسول اهلل هلكنا عطشا، تقطعت األعناق: فقالوا

 « .  ال هلك عليكم »: فقال

 « يا أبا قتادة إئت بامليضأة »: ثم قال

فحللته، فأتيته به فجعل  -قدحه : يعين -«  يل غمري إحلل »: فأتيته بها فقال
 .يصب فيه ويسيق انلاس، فازدحم انلاس عليه

 « يا أيها انلاس أحسنوا املأل، فلككم سيصدر عن ري: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

إرشب يا أبا  »: ، فصب يل فقالملسو هيلع هللا ىلص فرشب القوم حىت لم يبق غريي وغري رسول اهلل
 « .  قتادة
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 .يا رسول اهلل إرشب أنت: قلت: قال

 « .  إن سايق القوم آخرهم »: قال

 .فرشبت ورشب بعدي، وبيق يف امليضأة حنو ما اكن فيها، وهم يومئذ ثالثمائة

فسمعين عمران بن حصني وأنا أحدث هذا احلديث يف املسجد : قال عبد اهلل
 من الرجل؟: اجلامع، فقال

 .أنا عبد اهلل بن رباح األنصاري: قلت

 .أعلم حبديثهم، انظر كيف حتدث فإين أحد السبعة تلك الليلةالقوم : قال

 .ما كنت أحسب أحدا حيفظ هذا احلديث غريي: فلما فرغت قال

وحدثنا محيد الطويل عن بكر بن عبد اهلل املزين، عن عبد : قال محاد بن سلمة
 .بمثله  اهلل بن رباح، عن أيب قتادة املوصيل، عن انليب

إذا عرس وعليه يلل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول اكن : وزاد قال
 .وضع رأسه ىلع كفه ايلمىن، وأقام ساعده

وقد رواه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن عبد 
اهلل بن رباح، عن أيب قتادة احلرث بن ربيع األنصاري بطوهل، وأخرج من حديث محاد 

 .أيضا بن سلمة بسنده األخري

 :حديث آخر عن أنس يشبه هذا

ثنا شيبان، ثنا سعيد بن سليمان : روى ابليهيق من حديث احلافظ أيب يعىل املوصيل
جهز جيشا إىل املرشكني فيهم أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل الضبيع، ثنا أنس بن مالك أن 

لك جدوا السري فإن بينكم وبني املرشكني ماء، إن يسبق املرشكون إىل ذ »: فقال هلم
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 « .  املاء شق ىلع انلاس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم

هل لكم أن  »: يف ثمانية أنا تاسعهم وقال ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وختلف : قال
 « .  نعرس قليال، ثم نلحق بانلاس

رسول اهلل نعم يا رسول اهلل، فعرسوا فما أيقظهم إال حر الشمس، فاستيقظ : قالوا
ففعلوا، ثم رجعوا إىل «  تقدموا واقضوا حاجاتكم »: هلم واستيقظ أصحابه فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 . رسول اهلل

 «؟هل مع أحد منكم ماء »: فقال هلم

 .يا رسول اهلل ميع ميضأة فيها يشء من ماء: قال رجل منهم

 « .  فجئ بها »: قال

: فمسحها بكفيه وداع بالربكة فيها وقال ألصحابه  فجاء بها، فأخذها نيب اهلل
حىت توضؤوا لكهم، فأذن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجاءوا وجعل يصب عليهم «  فتوضؤواتعالوا  »

ازدهر بميضأتك  »: هلم وقال لصاحب امليضأة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل رجل منهم وأقام، فصىل 
 « .  فسيكون هلا شأن

 «؟ما ترون انلاس فعلوا »: قبل انلاس وقال ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وركب 

 .اهلل ورسوهل أعلم: فقالوا

 « .  فيهم أبو بكر، وعمر وسريشد انلاس »: مفقال هل

فقدم انلاس وقد سبق املرشكون إىل ذلك املاء، فشق ذلك ىلع انلاس وعطشوا 
 .عطشا شديدا راكبهم ودوابهم

 «؟أين صاحب امليضأة: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
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 .هو هذا يا رسول اهلل: قالوا

 « .  جئين بميضأتك »: قال

فجعل يصب هلم رسول «  تعالوا فارشبوا »: ال هلمفجاء بها وفيها يشء من ماء فق
، حىت رشب انلاس لكهم، وسقوا دوابهم وراكبهم، ومألوا ما اكن معهم من إداوة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وأصحابه إىل املرشكني، فبعث اهلل رحيا فرضب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وقربة ومزادة، ثم نهض 
وجوه املرشكني، وأنزل اهلل نرصه وأمكن من ديارهم، فقتلوا مقتلة عظيمة، وأرسوا 

 .وانلاس وافرين صاحلني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أسارى كثرية، واستاقوا غنائم كثرية، ورجع 

 .وقد تقدم قريبا عن جابر ما يشبه هذا، وهو يف صحيح مسلم

غزوة تبوك ما رواه مسلم من طريق مالك عن أيب الزبري، عن أيب وقدمنا يف 
: وقال: الطفيل، عن معاذ بن جبل، فذكر حديث مجع الصالة يف غزوة تبوك إىل أن قال

إنكم ستأتون غدا إن شاء اهلل عني تبوك، وإنكم لن تأتوها : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يعين  -
 « .  شيئا حىت آيتحىت يضىح ضىح انلهار، فمن جاءها فال يمس من مائها 

فجئناها، وقد سبق إيلها رجالن، والعني مثل الرشاك تبض بيشء، فسأهلما : قال
 «؟هل مسستما من مائها شيئا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

نعم، فسبهما، وقال هلما ما شاء اهلل أن يقول، ثم غرفوا من العني قليال قليال، : قاال
، ثم أاعده فيها فجرت العني وجهه ويديه ملسو هيلع هللا ىلص حىت اجتمع يف يشء، ثم غسل رسول اهلل

يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن  :ملسو هيلع هللا ىلص بماء كثري، فاستىق انلاس ثم قال رسول اهلل
 « .  ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا

وذكرنا يف باب الوفود من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن زياد بن احلارث 
 .الصدايئ يف قصة وفادته، فذكر حديثا طويال فيه
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يا رسول اهلل إن نلا برئا إذا اكن الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا : قلناثم 
اكن الصيف قل ماؤها فتفرقنا ىلع مياه حونلا، وقد أسلمنا ولك من حونلا عدو، فادع 
اهلل نلا يف برئنا فيسعنا ماؤها، فنجتمع عليه وال نتفرق، فداع بسبع حصيات ففركهن 

اذهبوا بهذه احلصيات فإذا أتيتم ابلرئ فألقوا واحدة، واحدة،  » :بيده وداع فيهن ثم قال
 « .  واذكروا اهلل عز وجل

: يعين -ففعلنا ما قال نلا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إىل قعرها : قال الصدايئ
 .- ابلرئ

 .وأصل هذا احلديث يف املسند، وسنن أيب داود، والرتمذي، وابن ماجه

 .دالئل انلبوة للبيهيق رمحه اهلل وأما احلديث بطوهل فيف

 :وقال ابليهيق
 

  باب ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته صلى هللا عليه وسلم

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي، ثنا أبو حامد بن الرشيق، أنا أمحد بن 
يد أنه حدثه أن حفص بن عبد اهلل، نا أيب، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حيىي بن سع

 .أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأهل عن برئ هناك

 .فدللته عليها: قال
وأمر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل لقد اكنت هذه وإن الرجل يلنضح ىلع محاره فيزنح، فجاء : فقال

بذنوب فسيق، فإذا أن يكون توضأ منه، وإما أن يكون تفل فيه ثم أمر به فأعيد يف 
 .ابلرئ

 .فما نزحت بعد: قال
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 .فرأيته بال، ثم جاء فتوضأ ومسح ىلع جنبه ثم صىل :قال

ثنا الويلد بن عمرو بن مسكني، ثنا حممد بن عبد اهلل بن : وقال أبو بكر الزبار
فزننلا فسقيناه من برئ نلا يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أ ى : مثىن عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس قال

 .ال تزنح بعددارنا اكنت تسىم الزنور يف اجلاهلية، فتفل فيها، فاكنت 

 .ال نعلم هذا يروى إال من هذا الوجه: ثم قال
 

  باب تكثيره عليه السالم األطعمة

 :تكثريه اللنب يف مواطن أيضا

واهلل : ثنا روح، ثنا عمر بن ذر عن جماهد أن أبا هريرة اكن يقول: قال اإلمام أمحد
طين من إن كنت ألعتمد بكبدي ىلع األرض من اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر ىلع ب

اجلوع، ولقد قعدت يوما ىلع طريقهم اذلي خيرجون منه فمر أبو بكر فسأتله عن آية 
وما سأتله إال ليستتبعين فلم يفعل، فمر عمر ريض اهلل عنه  -عز وجل  -من كتاب اهلل 

فعرف   فسأتله عن آية من كتاب اهلل ما سأتله إال ليستتبعين فلم يفعل، فمر أبو القاسم
 .بليك يا رسول اهلل: قلت هل: ا يف نفيس فقال أبا هريرةما يف وجيه، وم

من أين لكم هذا  »: واستأذنت فأذن يل، فوجدت بلنا يف قدح قال«  إحلق »: فقال
 «؟اللنب

 .أهداه نلا فالن، أو آل فالن: فقالوا

 « .  أبا هر »: قال

 .بليك يا رسول اهلل: قلت
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 « .  انطلق إىل أهل الصفة فادعهم يل »: قال

رسول اهلل وأهل الصفة أضياف اإلسالم، لم يأووا إىل أهل وال مال، إذا جاءت : قال
هدية، أصاب منها وبعث إيلهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إيلهم ولم يصب  ملسو هيلع هللا ىلص

 .منها

وأحزنين ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللنب رشبة أتقوى بها بقية يويم : قال
 .ويلليت

 .ذا جاء القوم كنت أنا اذلي أعطيهمأنا الرسول، فإ: وقلت

ما يبىق يل من هذا اللنب، ولم يكن من طاعة اهلل وطاعة رسوهل بد، : وقلت
: فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن هلم، فأخذوا جمالسهم من ابليت ثم قال

 « .  أبا هر خذ فأعطهم »

يروى، ثم يرد  فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيرشب حىت
فأخذ القدح فوضعه يف يده،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل القدح، حىت أتيت ىلع آخرهم، ودفعت إىل 

 « .  أبا هر »: وبيق فيه فضلة، ثم رفع رأسه ونظر إيل وتبسم وقال

 .بليك رسول اهلل: فقلت

 « .  بقيت أنا وأنت »: قال

 .صدقت يا رسول اهلل: فقلت

 « .  فاقعد فارشب »: قال

 .فقعدت فرشبت: قال

 .فرشبت«  إرشب »: ثم قال يل
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ال واذلي بعثك باحلق ما أجد هل : فأرشب، حىت قلت«  إرشب »: فما زال يقول يل
 .يف مسلاك

 .فرددت إيله القدح فرشب من الفضلة«  ناولين القدح »: قال

ورواه ابلخاري عن أيب نعيم، وعن حممد بن مقاتل، عن عبد اهلل بن املبارك، 
 .الرتمذي عن عباد بن يونس بن بكري، ثالثتهم عن عمر بن ذروأخرجه 

 .صحيح: وقال الرتمذي

: ثنا أبوبكر ابن عياش، حدثين عن زر، عن ابن مسعود قال: وقال اإلمام أمحد
يا غالم  »: وأبو بكر فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنت أرىع غنما لعقبة ابن أيب معيط فمر يب 

 «؟هل من لنب

 .مؤتمننعم، ولكين : فقلت: قال

 «؟فهل من شاة لم يزن عليها الفحل »: قال

فأتيته بشاة، فمسح رضعها، فزنل لنب، فحلبه يف إناء، فرشب وسىق أبا بكر، ثم قال 
 .فقلص«  أقلص »: للرضع

 .يا رسول اهلل علمين من هذا القول: ثم أتيته بعد هذا فقلت: قال

 « .  م معلميا غالم يرمحك اهلل، فإنك علي »: فمسح رأيس وقال: قال

ورواه ابليهيق من حديث أيب عوانة عن اعصم، عن أيب انلجود، عن زر، عن ابن 
فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها، ثم جعل يمسح رضعها ويدعو، وأتاه : مسعود وقال فيه

 .فقلص«  أقلص »: أبو بكر جبفنة فحلب فيها وسىق أبا بكر، ثم رشب ثم قال للرضع

«  إنك غالم معلم »: من هذا القول، فمسح رأيس وقاليا رسول اهلل علمين : فقلت
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 .فأخذت عنه سبعني سورة ما نازعنيها برش

وتقدم يف اهلجرة حديث أم معبد وحلبه عليه السالم شاتها واكنت عجفاء ال لنب 
 .هلا، فرشب هو وأصحابه، واغدر عندها إناء كبريا من لنب، حىت جاء زوجها

غري موايله عليه السالم املقداد بن األسود حني وتقدم يف ذكر من اكن خيدمه من 
، ثم قام يف الليل يلذبح هل شاة، فوجد بلنا ملسو هيلع هللا ىلص رشب اللنب اذلي اكن قد جاء لرسول اهلل

 .كثريا، فحلب ما مأل منه إناء كبريا جدا، احلديث

رسول ثنا زهري عن أيب إسحاق، عن ابنة حباب أنها أتت : وقال أبو داود الطياليس
فأتيناه جبفنة العجني، «  إئتين بأعظم إناء لكم »: ة فاعتقلها وحلبها فقالبشا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 « .  ارشبوا أنتم وجريانكم »: فحلب فيها حىت مألها ثم قال

أنا أبو احلسني بن برشان ببغداد، أنا إسماعيل بن حممد الصفار، أنا : وقال ابليهيق
ا خلف بن خليفة عن أيب حممد بن الفرج األزرق، ثنا عصمة بن سليمان اخلزار، ثن

يف سفر وكنا  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهلل: قال -واكنت هل صحبة  -هاشم الرماين، عن نافع 
رسول اهلل : زهاء أربعمائة، فزننلا يف موضع ليس فيه ماء فشق ذلك ىلع أصحابه وقالوا

 .أعلم ملسو هيلع هللا ىلص

، فحلبها فرشب حىت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجاءت شويهة هلا قرنان فقامت بني يدي : قال
 « .  يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكها »: روي، وسىق أصحابه حىت رووا ثم قال

فأخذتها فوتدت هلا وتدا، ثم ربطتها حببل، ثم قمت يف بعض الليل فلم أر : قال
: فأخربته من قبل أن يسألين وقال ملسو هيلع هللا ىلص الشاة، ورأيت احلبل مطروحا، فجئت رسول اهلل

 « .  يا نافع ذهب بها اذلي جاء بها »

ورواه حممد بن سعد عن خلف بن الويلد أيب الويلد األزدي، عن : قال ابليهيق
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 .خلف بن خليفة، عن أبان وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا

أنا أبو سعيد املايلين، أنا أبو أمحد بن عدي، أنا ابن العباس بن : ثم قال ابليهيق
ثنا أبو حفص الريايح، ثنا اعمر ابن حممد بن العباس، ثنا أمحد بن سعيد ابن أيب مريم، 
قال : قال -موىل أيب بكر : يعين -أيب اعمر اخلزاز عن أبيه، عن احلسن، عن سعد 

 « .  احلب يل العزن: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .وعهدي بذلك املوضع ال عزن فيه: قال

 .فأتيت فإذا العزن حافل: قال

فاشتغلنا بالرحلة ففقدت : فاحتلبتها واحتفظت بالعزن، وأوصيت بها قال: قال
 .العزن

 .يا رسول اهلل قد فقدت العزن: فقلت

 « .  إن هلا ربا »: فقال

وهذا أيضا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا، ويف إسناده من ال يعرف حاهل، وسيأيت 
 .حديث الغزالة يف قسم ما يتعلق من املعجزات باحليوانات

  تكثيره عليه السالم السمن ألم سليم

حدثنا شيبان، ثنا حممد بن زيادة الربجيم عن أيب طالل، عن : قال احلافظ أبو يعىل
اكنت هلا شاة فجمعت من سمنها يف عكة فمألت العكة ثم بعثت : أنس، عن أمه قال

 .يأتدم بها ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يا ربيبة أبليغ هذه العكة  :بها مع ربيبة فقالت

يا رسول اهلل هذه عكة سمن : فقالت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فانطلقت بها ربيبة حىت أتت 
ففرغت العكة فدفعت إيلها، «  أفرغوا هلا عكتها »: بعثت بها إيلك أم سليم، قال
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فجاءت أم فانطلقت بها وجاءت وأم سليم ليست يف ابليت، فعلقت العكة ىلع وتد، 
يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطليق بها : سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهلل

فانطلقت ومعها  ،ملسو هيلع هللا ىلص قد فعلت فإن لم تصدقيين فانطليق فسيل رسول اهلل: فقالت
 .يا رسول اهلل إين بعثت معها إيلك بعكة فيها سمن: ربيبة فقالت

 « .  قد فعلت، قد جاءت »: قال

 .واذلي بعثك باحلق، ودين احلق، إنها ملمتلئة تقطر سمنا: قالت

يا أم سليم أتعجبني إن اكن اهلل أطعمك كما أطعمت : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هلا : قال
 « .  نبيه؟ يلك وأطعيم

فجئت إىل ابليت فقسمت يف قعب نلا وكذا وكذا، تركت فيها ما ائتدمنا به : قالت
 .شهرا أو شهرين

 :آخر يف ذلكحديث 

أنا احلاكم، أنا األصم، ثنا عباس ادلوري، ثنا عيل بن حبر القطان، ثنا : قال ابليهيق
خلف بن خليفة عن أيب هاشم الرماين، عن يوسف بن خادل، عن أوس بن خادل، عن أم 

سليت سمنا يل فجعلته يف عكة فأهديته لرسول اهلل فقبله، وترك يف : أوس ابلهزية قالت
فردوها عليها ويه «  ردوا عليها عكتها »: ونفخ فيها، وداع بالربكة ثم قالالعكة قليال 

 .مملوءة سمنا

يا رسول اهلل : فظننت أن رسول اهلل لم يقبلها، فجاءت وهلا رصاخ فقالت: قالت
 .إنما سليته لك تلأكله، فعلم أنه قد استجيب هل
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 «  . فلتأكل سمنها، وتدعو بالربكة: إذهبوا فقولوا هلا »: فقال

ووالية أيب بكر ووالية عمر، ووالية عثمان حىت اكن من   فأكلت بقية عمر انليب
 .أمر عيل ومعاوية ما اكن

 :حديث آخر

روى ابليهيق عن احلاكم، عن األصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن 
بكري، عن عبد األىلع بن املسور القريش، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن أيب هريرة 

أم رشيك أسلمت يف رمضان، فذكر احلديث يف : اكنت امرأة من دوس يقال هلا: لقا
هجرتها وصحبة ذلك ايلهودي هلا، وأنها عطشت فأىب أن يسقيها حىت تهود، فنامت 

قصت  ملسو هيلع هللا ىلص فرأت يف انلوم من يسقيها فاستيقظت ويه ريانة، فلما جاءت رسول اهلل
بل زوجين من : من ذلك وقالتعليه القصة، فخطبها إىل نفسها فرأت نفسها أقل 

 .شئت

واكنت معها عكة «  لكوا وال تكيلوا »: فزوجها زيدا وأمر هلا بثالثني صااع وقال
فأمرت جاريتها أن حتملها إىل رسول اهلل ففرغت، وأمرها  ملسو هيلع هللا ىلص سمن هدية لرسول اهلل

رسول اهلل إذا ردتها أن تعلقها وال توكئها، فدخلت أم رشيك فوجدتها مآلى فقالت 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ألم آمرك أن تذهيب بها إىل رسول اهلل: للجارية

فأمرهم أن ال يوكئوها، فلم تزل  ملسو هيلع هللا ىلص قد فعلت، فذكروا ذلك لرسول اهلل: فقالت
 .ا أم رشيك، ثم اكلوا الشعري فوجدوه ثالثني صااع لم ينقص منه يشءحىت أوكته

  :حديث آخر يف ذلك

ثنا حسن، ثنا ابن هليعة، ثنا أبو الزبري عن جابر أن أم مالك : قال اإلمام أمحد
، فبينما بنوها يسألونها اإلدام وليس عندها  ابلهزية اكنت تهدي يف عكة هلا سمنا للنيب
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 «؟أعرصتيه »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص ها اليت اكنت تهدي فيها إىل انليبيشء، فعمدت إىل عكت

 .نعم: فقلت

 « .  لو تركتيه ما زال ذلك مقيما »: قال

أنه أتاه رجل يستطعمه   ثم روى اإلمام أمحد بهذا اإلسناد عن جابر، عن انليب
فأطعمه شطر وسق شعري، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف هلم حىت اكلوه 

 « .  لو لم تكيلوه ألكلتم فيه، ولقام لكم: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .وقد روى هذين احلديثني مسلم من وجه آخر عن أيب الزبري، عن جابر

 ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر ضيافة أبي طلحة األنصاري رسول هللا

ثنا عبد اهلل بن يوسف، أخربنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل ابن : قال ابلخاري
لقد سمعت صوت : قال أبو طلحة ألم سليم: يقول أيب طلحة أنه سمع أنس بن مالك

 ضعيفا أعرف فيه اجلوع، فهل عندك من يشء؟ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

نعم، فأخرجت أقراصا من شعري، ثم أخرجت مخارا هلا فلفت اخلزب ببعضه، : قالت
 .ملسو هيلع هللا ىلص ثم دسته حتت يدي والثتين ببعضه، ثم أرسلتين إىل رسول اهلل

 .يف املسجد ومعه انلاس، فقمت عليهم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فذهبت به فوجدت : قال

 «؟أرسلك أبو طلحة: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال يل 

 .نعم: فقلت

 «؟بطعام »: قال

 .نعم: قلت
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فانطلق وانطلقت بني أيديهم حىت جئت أبا «  قوموا »: ملن معه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 .طلحة فأخربته

وانلاس، وليس عندنا ما  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يا أم سليم قد جاء : فقال أبو طلحة
 .نطعمهم

رسول ، فأقبل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسوهل أعلم، فانطلق أبو طلحة حىت ليق رسول اهلل: فقلت
فأتت بذلك  «؟هلم يا أم سليم ما عندك »: وأبو طلحة معه فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ففت، وعرصت أم سليم عكة فآدمته، ثم قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص اخلزب فأمر به رسول اهلل
فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا، ثم «  إئذن لعرشة »: ما شاء اهلل أن يقول ثم قال فيه ملسو هيلع هللا ىلص

 .خرجوا

 .فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا، ثم خرجوا«  إئذن لعرشة »: ثم قال

 .فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا، ثم خرجوا«  إئذن لعرشة »: ثم قال

 .أو ثمانون رجال فأكل القوم لكهم، والقوم سبعون،«  إئذن لعرشة »: ثم قال

 .وقد رواه ابلخاري يف مواضع أخر من صحيحه، ومسلم من غري وجه عن مالك

 :طريق آخر عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه

ثنا هدبة بن خادل، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا بكري وثابت ابلناين عن : قال أبو يعىل
رسول إين رأيت : طاويا، فجاء إىل أم سليم فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أنس أن أبا طلحة رأى 

 طاويا فهل عندك من يشء؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .ما عندنا إال حنو من دقيق شعري: قالت

 .فيأكل عندنا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فاعجنيه وأصلحيه عىس أن ندعو : قال
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، فأتيت رسول ملسو هيلع هللا ىلص يا أنس أدع رسول اهلل: فعجنته وخزبته فجاء قرصا فقال: قال
 .ومعه أناس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .بضعة وثمانون: أحسبه قال: قال مبارك

 .يا رسول اهلل أبو طلحة يدعوك: فقلت: قال

 « .  أجيبوا أبا طلحة »: فقال ألصحابه

 .فجئت جزاع حىت أخربته أنه قد جاء بأصحابه

أعلم بما يف  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل: قال أبو طلحة: فعدى قدمه، وقال ثابت: قال بكر
 .بييت مين

يا رسول اهلل ما عندنا يشء إال : استقبله أبو طلحة فقالف: وقاال مجيعا عن أنس
 .قرص، رأيتك طاويا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا

 «؟هل من سمن »: فداع بالقرص، وداع جبفنة فوضعه فيها وقال: قال

 .قد اكن يف العكة يشء: قال أبو طلحة

وأبو طلحة يعرصانها، حىت خرج يشء  ملسو هيلع هللا ىلص فجعل رسول اهلل: فجاء بها قال: قال
فانتفخ «  بسم اهلل »: به سبابته، ثم مسح القرص فانتفخ وقال ملسو هيلع هللا ىلص مسح رسول اهلل

: القرص، فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ حىت رأيت القرص يف اجلفنة يميع فقال
 .فدعوت هل عرشة«  أدع عرشة من أصحايب »

فأكلوا من «  لكوا باسم اهلل »: اليده وسط القرص وق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فوضع : قال
 .حوايل القرص حىت شبعوا

«  لكوا بسم اهلل »: فدعوت هل عرشة أخرى فقال«  أدع يل عرشة أخرى »: ثم قال
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فأكلوا من حوايل القرص حىت شبعوا، فلم يزل يدعو عرشة عرشة يأكلون من ذلك 
إن وسط القرص القرص حىت أكل منه بضعة وثمانون من حوايل القرص حىت شبعوا، و

 .يده كم هو ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل حيث وضع 

 .وهذا إسناد حسن ىلع رشط أصحاب السنن ولم خيرجوه، فاهلل أعلم

 :طريق أخرى عن أنس بن مالك

، -ابن سعيد بن قيس : يعين -ثنا عبد اهلل بن نمري، ثنا سعد : قال اإلمام أمحد
ألدعوه وقد جعل هل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللبعثين أبو طلحة إىل : أخربين أنس ابن مالك قال
 .مع انلاس  طعاما، فأقبلت ورسول اهلل

 « .  قوموا »: أجب أبا طلحة فقال للناس: فنظر إيل فاستحييت فقلت: قال

 .يا رسول اهلل إنما صنعت شيئا لك: فقال أبو طلحة

أدخل نفرا من أصحايب »: وداع فيها بالربكة ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص فمسها رسول اهلل: قال
 « . عرشة

فأكلوا حىت «  أدخل عرشة »: فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا وقال«  لكوا »: فقال
شبعوا، فما زال يدخل عرشة وخيرج عرشة، حىت لم يبق منهم أحد إال دخل، فأكل حىت 

 .شبع، ثم هيأها فأخذه يه مثلها حني أكلوا منها

ن وقد رواه مسلم عن أيب بكر ابن أيب شيبة وحممد بن عبد اهلل بن نمري الكهما ع
عبد اهلل بن نمري، وعن سعيد بن حيىي األموي، عن أبيه، الكهما عن سعد بن سعيد بن 

 .قيس األنصاري

 :طريق أخرى
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رواه مسلم يف األطعمة عن عبد اهلل بن محيد، عن خادل بن خمدل، عن حممد بن 
 .موىس، عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس فذكر حنو ما تقدم

عىل املوصيل عن حممد بن عباد امليك، عن حاتم، عن معاوية ابن أيب وقد رواه أبو ي
مردد، عن عبد اهلل بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، عن أبيه، عن أيب طلحة فذكره، واهلل 

 .أعلم

 :طريق أخرى عن أنس

ثنا عيل بن اعصم، ثنا حصني بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن ابن : قال اإلمام أمحد
أ ى أبو طلحة بمدين من شعري فأمر به فصنع به طعاما : بن مالك قالأيب يلىل، عن أنس 

 .فادعه، وقد تعلم ما عندنا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يا أنس انطلق إئت : ثم قال يل

 .إن أبا طلحة يدعوك إىل طعامه: وأصحابه عنده فقلت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأتيت : قال

دخلت ىلع أيب فقاموا فجئت أميش بني يديه حىت «  قوموا »: فقام وقال للناس
 .طلحة فأخربته

 .فضحتنا: قال

قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أمره، فلما انتىه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل إين لم أستطع أن أرد ىلع : قلت
ودخل اعرش عرشة، فلما دخل أ ى بالطعام، تناول فأكل وأكل معه القوم «  اقعدوا »: هلم

 .حىت شبعوا

 .قوم لكهم وأكلواحىت دخل ال«  قوموا ويلدخل عرشة ماكنكم »: ثم قال هلم

 كم اكنوا؟: قلت: قال

 .اكنوا نيفا وثمانني: قال
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 .وفضل ألهل ابليت ما أشبعهم: قال

وقد رواه مسلم يف األطعمة عن عمرو انلاقد، عن عبد اهلل بن جعفر الريق، عن 
عبيد اهلل بن عمرو، عن عبد امللك بن عمري، عن عبد الرمحن ابن أيب يلىل، عن أنس 

نلفسه خاصة طعاما يأكل منه،  ملسو هيلع هللا ىلص اصنيع للنيب: حة أم سليم قالأمر أبو طل: قال
 .فذكر حنو ما تقدم

 :طريق أخرى عن أنس

ثنا شجاع بن خمدل، ثنا وهب بن جرير، ثنا أيب سمعت جرير بن يزيد : قال أبو يعىل
رأى أبو طلحة : حيدث عن عمرو بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، عن أنس بن مالك قال

رأيت رسول : يف املسجد مضطجعا يتقلب ظهرا بلطن، فأ ى أم سليم فقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل
مضطجعا يف املسجد يتقلب ظهرا بلطن فخزبت أم سليم قرصا ثم قال يل أبو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اذهب فادع رسول اهلل: طلحة

 .يا رسول اهلل يدعوك أبو طلحة: فأتيته وعنده أصحابه فقلت

 « .  قوموا »: فقام وقال

قد تبعه أصحابه، فتلقاه  ملسو هيلع هللا ىلص سىع إىل أيب طلحة فأخربته أن رسول اهللفجئت أ: قال
 .يا رسول اهلل إنما هو قرص: أبو طلحة فقال

، ويجء بالقرص يف قصعة، ملسو هيلع هللا ىلص فدخل رسول اهلل«  إن اهلل سيبارك فيه »: فقال
 «؟هل من سمن »: فقال

لكوا  »: فيجء بيشء من سمن، فغور القرص بإصبعه هكذا ورفعها ثم صب وقال
 .فأكل القوم حىت شبعوا«  من بني أصابيع
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فأكلوا حىت شبعوا، حىت أكل القوم فشبعوا، وأكل «  أدخل عيل عرشة »: ثم قال
 .وأبو طلحة وأم سليم وأنا حىت شبعنا، وفضلت فضلة أهديت جلريان نلا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بن عن حسن احللواين، وعن وهب بن جرير : ورواه مسلم يف األطعمة من صحيحه
حازم، عن عمه جرير بن يزيد، عن عمرو بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، عن أنس بن 

 .مالك فذكر حنو ما تقدم

 :طريق أخرى عن أنس

عن هشام، عن  -يعين ابن زيد  -ثنا يونس بن حممد، ثنا محاد : قال اإلمام أمحد
م سليم عمدت أ: واجلعد قد ذكره قال: ، عن أنس قال محاد-يعين ابن سريين  -حممد 

إىل نصف مد شعري فطحنته، ثم عمدت إىل عكة اكن فيها يشء من سمن فاختذت منه 
 .خطيفة

إن أم سليم : فأتيته وهو يف أصحابه فقلت: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ثم أرسلتين إىل : قال
 .أرسلتين إيلك تدعوك

 أنا ومن ميع؟: فقال

 .فدخلت: فجاء هو ومن معه قال: قال

ومن معه، فخرج أبو طلحة فمىش إىل  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل رقد جاء : فقلت أليب طلحة
 .يا رسول اهلل إنما يه خطيفة اختذتها أم سليم من نصف مد شعري: قال  جنب انليب

 « .  أدخل عرشة »: فوضع يده فيها ثم قال: فدخل فأيت به قال: قال

فدخل عرشة فأكلوا حىت شبعوا، ثم دخل عرشة فأكلوا، ثم عرشة فأكلوا، : قال
 .منها أربعون لكهم أكلوا حىت شبعوا حىت أكل
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 .فأكلنا: وبقيت كما يه قال: قال

وقد رواه ابلخاري يف األطعمة عن الصلت بن حممد، عن محاد بن زيد، عن اجلعد 
أيب عثمان، عن أنس وعن هشام بن حممد، عن أنس، وعن سنان بن ربيعة، عن أيب 

وجعلت منه خطيفة،  ربيعة، عن أنس أن أم سليم عمدت إىل مد من شعري جشته
وهو يف  ملسو هيلع هللا ىلص وعمدت إىل عكة فيها يشء من سمن فعرصته، ثم بعثتين إىل رسول اهلل

 .أصحابه، احلديث بطوهل

: ثنا عمرو عن الضحاك، ثنا أيب سمعت أشعث احلراين قال: ورواه أبو يعىل املوصيل
اهلل  رسولحدثين أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند : قال حممد بن سريين

طعام، فذهب فأجر نفسه بصاع من شعري، فعمل يومه ذلك فجاء به، وأمر أم سليم  ملسو هيلع هللا ىلص
 .أن تعمله خطيفة، وذكر احلديث

 :طريق آخر عن أنس

ثنا يونس بن حممد، ثنا حرب بن ميمون عن انلرص بن أنس، عن : قال اإلمام أمحد
رأيت أن تغدي إن : فقل ملسو هيلع هللا ىلص إذهب إىل نيب اهلل: قالت أم سليم: أنس بن مالك قال

 «؟ومن عندي »: عندنا فافعل، فجئته فبلغته فقال

 .نعم: قلت

 « .  انهضوا »: قال

 . ملسو هيلع هللا ىلص فجئته فدخلت ىلع أم سليم وأنا دلهش ملن أقبل مع رسول اهلل: قال

 ما صنعت يا أنس؟: فقالت أم سليم: قال

 «؟هل عندك سمن »: ىلع إثر ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فدخل 
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 .منه عندي عكة فيها يشء من سمن نعم، قد اكن: قالت

 «فأت بها»: قال

 « .  بسم اهلل، امهلل أعظم فيها الربكة »: فجئت بها، ففتح رباطها ثم قال: قالت

وهو يسيم، فأخذت نقع قدر  ملسو هيلع هللا ىلص فقلبتها فعرصها نيب اهلل«  اقلبيها »: فقال: قال
يلك وأطعيم  »: فقالفأكل منها بضع وثمانون رجال، وفضل فضلة فدفعها إىل أم سليم 

 « .  جريانك

 .وقد رواه مسلم يف األطعمة عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن حممد املؤدب به

 :طريق أخرى

ثنا عيل بن املديين، ثنا عبد العزيز بن حممد ادلراوردي عن : قال أبو القاسم ابلغوي
سليم صنعت  عمرو بن حيىي بن عمارة املازين، عن أبيه، عن أنس بن مالك أن أمه أم

 . ملسو هيلع هللا ىلص إذهب يا بين فادع رسول اهلل: خزيرا فقال أبو طلحة

 .إن أيب يدعوك: فقلت -وهو بني ظهراين انلاس  -فجئته : قال

 « .  انطلقوا »: فقام وقال للناس: قال

يا أبت قد : فلما رأيته قام بانلاس تقدمت بني أيديهم، فجئت أبا طلحة فقلت: قال
 .بانلاس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل جاءك 

 .يا رسول اهلل إنما اكن شيئا يسريا: فقام أبو طلحة ىلع ابلاب وقال: قال

يده فيه،  ملسو هيلع هللا ىلص فجاء به فجعل رسول اهلل«  هلمه فإن اهلل سيجعل فيه الربكة »: فقال
فجاءه منهم ثمانون فأكلوا «  أدخل عرشة عرشة »: وداع اهلل بما شاء أن يدعو ثم قال

 .وشبعوا
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بد بن محيد، عن القعنيب، عن ادلراوردي، عن حيىي ورواه مسلم يف األطعمة عن ع
 .بن عمارة ابن أيب حسن األنصاري املازين، عن أبيه، عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم

 :طريق أخرى

ورواه مسلم يف األطعمة أيضا عن حرملة، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد 
 .تقدماللييث، عن يعقوب بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس كنحو ما 

وأكل أهل ابليت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ويف بعض حديث هؤالء ثم أكل : قال ابليهيق
 .وأفضلوا ما بلغ جريانهم

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أنه شاهد ذلك ىلع ما فيه من 
اختالف عنه يف بعض حروفه، ولكن أصل القصة متواتر ال حمالة كما ترى، وهلل 

 .احلمد واملنة

إسحاق بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، وبكر بن عبد : رواه عن أنس بن مالكفقد 
اهلل املزين، وثابت بن أسلم ابلناين، واجلعد بن عثمان، وسعد بن سعيد أخو حيىي بن 
سعيد األنصاري، وسنان بن ربيعة، وعبد اهلل بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، وعبد الرمحن 

ن أيب طلحة، وحممد بن سريين، وانلرض بن أنس، ابن أيب يلىل، وعمرو بن عبد اهلل اب
 .وحيىي بن عمارة ابن أيب حسن، ويعقوب بن عبد اهلل ابن أيب طلحة

ىلع صاع من شعري وعناق،   حديث جابر يف إضافته: وقد تقدم يف غزوة اخلندق
فعزم عليه السالم ىلع أهل اخلندق بكماهلم فاكنوا ألفا أو قريبا من ألف، فأكلوا لكهم 

تلك العناق وذلك الصاع حىت شبعوا وتركوه كما اكن، وقد أسلفناه بسنده ومتنه  من
 .وطرقه، وهلل احلمد واملنة

 -ومن العجب الغريب ما ذكره احلافظ أبو عبد الرمحن بن حممد بن املنذر اهلروي 
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يف كتاب العجائب الغريبة يف هذا احلديث فإنه أسنده وساقه بطوهل،  -املعروف بشكر 
ثنا حممد بن عيل بن طرخان، ثنا حممد بن مرسور، أنا :  آخره شيئا غريبا فقالوذكر يف

بأيب برزة بمكة يف املسجد احلرام، ثنا أبو كعب ابلداح بن : هاشم بن هاشم، ويكىن
سهل األنصاري من أهل املدينة من انلاقلة اذلين نقلهم هارون إىل بغداد سمعت منه 

محن، عن أبيه عبد الرمحن بن كعب، عن أبيه كعب باملصيصة عن أبيه سهل بن عبد الر
فعرف يف وجهه اجلوع، فذكر أنه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أ ى جابر بن عبد اهلل إىل : بن مالك قال

رجع إىل مزنهل فذبح داجنا اكنت عندهم وطبخها، وثرد حتتها يف جفنة ومحلها إىل رسول 
، فأمره أن يدعو هل األنصار فأدخلهم عليه أرساال فأكلوا لكهم، وبيق مثل ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يأمرهم أن يأكلوا وال يكرسوا عظما، ثم إنه مجع العظام يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل اكن، واكن 
وسط اجلفنة فوضع عليها يده، ثم تكلم بكالم ال أسمعه، إال أين أرى شفتيه تتحرك، 

 .فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها

 « .  خذ شاتك يا جابر، بارك اهلل لك فيها »: فقال

: فأخذتها ومضيت وإنها تلنازعين أذنها، حىت أتيت بها ابليت فقالت يل املرأة: قال
 ما هذا يا جابر؟

 .هذه واهلل شاتنا اليت ذحبناها لرسول اهلل، داع اهلل فأحياها نلا: فقلت

 .اهلل، أشهد أنه رسول اهللأنا أشهد أنه رسول اهلل، أشهد أنه رسول : فقالت

 :حديث آخر عن أنس يف معىن ما تقدم

وهو  -ثنا شيبان، ثنا حممد بن عيىس برصي : قال أبو يعىل املوصيل وابلاغندي
يا أنس أخربين بأعجب يشء : ، ثنا ثابت ابلناين قلت ألنس بن مالك-صاحب الطعام 

 رأيته؟
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فلم يعب عيل شيئا أسأت عرش سنني،  ملسو هيلع هللا ىلص نعم يا ثابت، خدمت رسول اهلل: قال
 .ملا تزوج زينب بنت جحش ملسو هيلع هللا ىلص فيه، وإن نيب اهلل

أصبح عروسا، وال أدري أصبح هل غداء ملسو هيلع هللا ىلص  يا أنس إن رسول اهلل: قالت يل أيم
يا أنس إذهب بهذا : فهلم تلك العكة، فأتيتها بالعكة وبتمر فجعلت هل حيسا فقالت

 .بتور من حجارة فيه ذلك احليس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وامرأته، فلما أتيت  ملسو هيلع هللا ىلص إىل نيب اهلل

دعه ناحية ابليت، وادع يل أبا بكر، وعمر، وعليا، وعثمان، ونفرا من  »: قال
 « .  أصحابه، ثم أدع يل أهل املسجد، ومن رأيت يف الطريق

فجعلت أتعجب من قلة الطعام، ومن كرثة ما يأمرين أن أدعو انلاس، وكرهت : قال
 .رةأن أعصيه حىت امتأل ابليت واحلج

 «؟يا أنس هل ترى من أحد »: فقال

 .ال يا رسول اهلل: فقلت

 « .  هات ذلك اتلور »: قال

فجئت بذلك اتلور فوضعته قدامه، فغمس ثالث أصابع يف اتلور، فجعل اتلمر يربو 
: فجعلوا يتغدون وخيرجون، حىت إذا فرغوا أمجعون وبيق يف اتلور حنو ما جئت به فقال

 .ت، وأسقفت عليهم بابا من جريدفخرج«  ضعه قدام زينب »

 كم ترى اكن اذلين أكلوا من ذلك اتلور؟: قلنا يا أبا محزة: قال ثابت

 .أحسب واحدا وسبعني، أو اثنني وسبعني: فقال

 .وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم خيرجوه

 :حديث آخر عن أيب هريرة يف ذلك
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ة، ثنا حاتم بن إسماعيل عن ثنا عثمان ابن أيب شيب: قال جعفر بن حممد الفرياين
 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل خرج عيل : أنيس ابن أيب حيىي، عن إسحاق بن سالم، عن أيب هريرة قال

فجعلت أنبههم رجال رجال فجمعتهم، «  أدع يل أصحابك من أصحاب الصفة »: فقال
 .فاستأذنا فأذن نلا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجئنا باب 

: فيها قدر مد من شعري، قال فوضعت بني أيدينا صحفة أظن أن: قال أبو هريرة
 « .  لكوا بسم اهلل »: عليها يده وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فوضع 

: حني وضعت الصحفة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأكلنا ما شئنا، ثم رفعنا أيدينا فقال : قال
 « .  واذلي نفيس بيده، ما أمىس يف آل حممد طعام ليس ترونه »

 قدر كم اكنت حني فرغتم منها؟: قيل أليب هريرة

 .مثلها حني وضعت إال أن فيها أثر األصابع: قال

 .وهذه قصة غري قصة أهل الصفة املتقدمة يف رشبهم اللنب كما قدمنا

 :حديث آخر عن أيب أيوب يف ذلك

ثنا أبو سلمة حيىي بن خلف، ثنا عبد األىلع عن سعيد : قال جعفر الفريايب
صنعت : يوب األنصاري قالاجلريري، عن أيب الورد، عن أيب حممد احلرضيم، عن أيب أ

 .وأليب بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به  لرسول اهلل

 « .  إذهب فادع يل ثالثني من أرشاف األنصار: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .فشق ذلك عيل ما عندي يشء أزيده: قال

 .فكأين تثاقلت: قال

: فقالفدعوتهم فجاءوا «  إذهب فادع يل ثالثني من أرشاف األنصار »: فقال
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 .فأكلوا حىت صدروا، ثم شهدوا أنه رسول اهلل ثم بايعوه قبل أن خيرجوا«  أطعموا »

 « .  إذهب فادع يل ستني من أرشاف األنصار »: ثم قال

 .فواهلل ألنا بالستني أجود مين باثلالثني: قال أبو أيوب

 .فدعوتهم: قال

نه رسول اهلل، وبايعوه فأكلوا حىت صدروا، ثم شهدوا أ«  تربعوا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 .قبل أن خيرجوا

 « .  فاذهب فادع يل تسعني من األنصار »: قال

 .فألنا أجود بالتسعني والستني مين باثلالثني: قال

فدعوتهم، فأكلوا حىت صدروا، ثم شهدوا أنه رسول اهلل، وبايعوه قبل أن : قال
 .خيرجوا

 .األنصارفأكل من طعايم ذلك مائة وثمانون رجال لكهم من : قال

 .وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا

 .وقد رواه ابليهيق من حديث حممد بن أيب بكر املقديم عن عبد األىلع به
 

  قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة

ثنا سهل بن احلنظلية، ثنا عبد اهلل بن صالح، حدثين ابن : قال احلافظ أبو يعىل
أقام أياما لم يطعم طعاما حىت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل هليعة عن حممد بن املنكدر، عن جابر أن 

شق ذلك عليه، فطاف يف منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأ ى فاطمة 
 « .  يا بنية هل عندك يشء آكله فإين جائع »: فقال
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بعثت إيلها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ال واهلل بأيب أنت وأيم، فلما خرج من عندها : فقالت
: ته منها فوضعته يف جفنة هلا وغطت عليها وقالتجارة هلا برغيفني وقطعة حلم، فأخذ

ىلع نفيس ومن عندي، واكنوا مجيعا حمتاجني إىل شعبة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل واهلل ألوثرن بهذا 
 .فرجع إيلها ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إىل 

 .بأيب أنت وأيم، قد أ ى اهلل بيشء فخبأته لك: فقالت هل

فت عن اجلفنة فإذا يه مملوءة خزبا وحلما، فلما نظرت فكش«  هليم يا بنية »: قال
وقدمته إىل  ملسو هيلع هللا ىلص إيلها بهتت، وعرفت أنها بركة من اهلل فحمدت اهلل، وصلت ىلع نبيه

 .رسول اهلل
 «؟من أين لك هذا يا بنية »: فلما رآه محد اهلل وقال

 .يا أبت هو من عند اهلل، إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب: قالت

احلمد هلل اذلي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء بين إرسائيل  »: وقال فحمد اهلل
هو من عند اهلل، إن اهلل يرزق من : فإنها اكنت إذا رزقها اهلل شيئا، فسئلت عنه قالت

وعيل وفاطمة،  إىل عيل، ثم أكل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فبعث «  يشاء بغري حساب
 .وأهل بيته مجيعا حىت شبعوا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وحسن وحسني، ومجيع أزواج 

وبقيت اجلفنة كما يه، فأوسعت بقيتها ىلع مجيع جريانها، وجعل اهلل فيها : قالت
 .بركة وخريا كثريا

 .وهذا حديث غريب أيضا إسنادا ومتنا

«  وأنذر عشريتك واألقربني »: وقد قدمنا يف أول ابلعثة حني نزل قوهل تعاىل
واكنوا حنوا من -وته عليه السالم بين هاشم حديث ربيعة بن ماجد عن عيل يف دع
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فقدم إيلهم طعاما من مد فأكلوا حىت شبعوا وتركوه كما هو، وسقاهم من  -أربعني 
 .عس رشابا حىت رووا وتركوه كما هو ثالثة أيام متتابعة، ثم داعهم إىل اهلل كما تقدم

 

  قصة أخرى في بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ثنا عيل بن اعصم، ثنا سليمان اتلييم عن أيب العالء بن الشخري، : قال اإلمام أمحد
 .إذ أ ى بقصعة فيها ثريد  بينما حنن عند انليب: عن سمرة بن جندب قال

يزالوا يتداولونها إىل قريب من الظهر، يأكل قوم ثم فأكل وأكل القوم، فلم : قال
 .يقومون، وييجء قوم فيتعاقبونه

 هل اكنت تمد بطعام؟: فقال هل رجل: قال

 .أما من األرض فال إال أن تكون اكنت تمد من السماء: قال

ثم رواه أمحد عن يزيد بن هارون، عن سليمان، عن أيب العالء، عن سمرة أن رسول 
 .أ ى بقصعة فيها ثريد، فتعاقبوها إىل الظهر من غدوة يقوم ناس ويقعد آخرون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 هل اكنت تمد؟: قال هل رجل

 .هل فمن أين تعجب، ما اكنت تمد إال من ههنا، وأشار إىل السماء: فقال

وقد رواه الرتمذي والنسايئ أيضا من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أيب 
 .، عن سمرة بن جندب به-عبد اهلل بن الشخري  واسمه يزيد بن -العالء 

  قصة قصعة بيت الصديق

 .ولعلها يه القصة املذكورة يف حديث سمرة، واهلل أعلم

أنه حدثه عبد ثنا موىس بن إسماعيل، ثنا معتمر عن أبيه، ثنا عثمان : قال ابلخاري
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الرمحن ابن أيب بكر ريض اهلل عنهما أن أصحاب الصفة اكنوا أناسا فقراء، وأن 
من اكن عنده طعام اثنني فليذهب بثالث، ومن اكن عنده طعام  »: قال مرة ملسو هيلع هللا ىلص انليب

وأن أبا بكر جاء بثالثة، وانطلق «  -أو كما قال  -أربعة فليذهب خبامس أو سادس 
 .بثالثةبعرشة وأبو بكر   انليب

امرأيت وخاديم من بيتنا وبيت أيب بكر، : فهو أنا وأيب وأيم، وال أدري هل قال: قال
، ثم بلث حىت صىل العشاء، ثم رجع فلبث حىت  ملسو هيلع هللا ىلص وإن أبا بكر تعىش عند انليب

 .، فجاء بعد ما مىض من الليل ما شاء اهللملسو هيلع هللا ىلص تعىش رسول اهلل

 ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟: قالت هل امرأته

 أو ما عشيتهم؟: الق

 .أبوا حىت تيجء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم: قالت

 .لكوا: وقال -فجدع وسب  -يا غنرث : فذهبت فاختبأت فقال

ال أطعمه أبدا، واهلل ما كنا نأخذ من لقمة إال ربا من أسفلها أكرث منها، حىت : وقال
أكرث، فقال شبعوا وصارت أكرث مما اكنت قبل، فنظر أبو بكر فأخذه يه يشء أو 

 ما هذا يا أخت بين فراس؟: المرأته

 .ال وقرة عيين يه اآلن أكرث مما قبل بثالث مرار: قالت

، ثم أكل منها لقمة، -يمينه : يعين -إنما اكن الشيطان : فأكل منها أبو بكر وقال
فأصبحت عنده، واكن بيننا وبني قوم عهد فمىض األجل فعرفنا اثين   ثم محلها إىل انليب

 .رجال مع لك رجل منهم أناس اهلل أعلم كم مع لك رجل غري أنه بعث معهمعرش 

 .فتفرقنا: وغريهم يقول: فأكلوا منها أمجعون، أو كما قال: قال
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هذا لفظه، وقد رواه يف مواضع أخر من صحيحه، ومسلم من غري وجه عن أيب 
 .عثمان عبد الرمحن بن مل انلهدي، عن عبد الرمحن ابن أيب بكر

 :ر عن عبد الرمحن ابن أيب بكر يف هذا املعىنحديث آخ

ثنا حازم، ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أيب عثمان، عن : قال اإلمام أمحد
 .ثالثني ومائة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : عبد الرمحن ابن أيب بكر أنه قال

 «؟هل مع أحد منكم طعام: ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب

ثم جاء رجل مرشك مشعان طويل فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، فعجن، 
 .بغنم يسوقها

 «؟أم هدية -: أو قال -أبيعا أم عطية؟  ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب

 .ال بل بيع، فاشرتى منه شاة فصنعت: قال

 .بسواد ابلطن أن يشوى ملسو هيلع هللا ىلص وأمر انليب

حزة من سواد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وأيم اهلل ما من اثلالثني واملائة، إال قد حز هل : قال
 .أعطاه إياه، وإن اكن اغئبا خبأ هل بطنها إن اكن شاهدا

فأكلنا منهما أمجعون وشبعنا، وفضل يف القصعتني : وجعل منها قصعتني قال: قال
 .فجعلناه ىلع ابلعري، أو كما قال

 .وقد أخرجه ابلخاري، ومسلم من حديث معتمر بن سليمان

  حديث آخر في تكثير الطعام في السفر

حدثنا فزارة بن عمر، أنا فليح عن سهيل ابن أيب صالح، عن أبيه، : قال اإلمام أمحد
يف غزوة غزاها، فأرمل فيها املسلمون  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل خرج : عن أيب هريرة قال
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يف حنر اإلبل فأذن هلم، فبلغ ذلك عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فاستأذنوا واحتاجوا إىل الطعام، 
 .اخلطاب ريض اهلل عنه

يا رسول اهلل إبلهم حتملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها؟ أدع يا : فجاء فقال: قال
 .رسول اهلل بغربات الزاد، فادع اهلل عز وجل فيها بالربكة

بيق معهم فجمعه، ثم داع اهلل عز  فداع بغربات الزاد، فجاء انلاس بما«  أجل »: قال
 .وجل فيه بالربكة، وداعهم بأوعيتهم فمألها وفضل فضل كثري

أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أين عبد اهلل  »: عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  ورسوهل، ومن ليق اهلل عز وجل بهما غري شاك دخل اجلنة

الزهري، عن عبد العزيز ابن أيب وكذلك رواه جعفر الفريايب عن أيب مصعب 
 .حازم، عن أبيه سهيل به

ورواه مسلم، والنسايئ مجيعا عن أيب بكر ابن أيب انلرض، عن أبيه، عن عبيد اهلل 
 .األشجيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مرصف، عن أيب صالح، عن أيب هريرة به

عن األعمش، عن أيب صالح ثنا زهري، ثنا أبو معاوية : وقال احلافظ أبو يعىل املوصيل
ملا اكنت غزوة تبوك أصاب انلاس : قال -شك األعمش  -سعيد، أو عن أيب هريرة 

 يا رسول اهلل لو أذنت نلا فنحرنا نواضحنا فأكلنا، وادهنا؟: جماعة فقالوا

 « .  إفعلوا »: فقال

يا رسول اهلل إن فعلوا قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، : فجاء عمر فقال
 .ثم أدع هلم عليها بالربكة لعل اهلل أن جيعل يف ذلك الربكة

فجعل الرجل ييجء بكف : فأمر رسول اهلل بنطع فبسط، وداع بفضل أزوادهم قال
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اتلمر، واآلخر بالكرسة حىت اجتمع ىلع انلطع يشء من ذلك يسري، فداع عليهم بالربكة 
تركوا يف العسكر واعء إال  فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما«  خذوا يف أوعيتكم »: ثم قال

 .مأله، وأكلوا حىت شبعوا وفضلت فضلة

أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأين رسول اهلل، ال يلىق اهلل بها عبد : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  غري شاك فتحتجب عنه اجلنة

وهكذا رواه مسلم أيضا عن سهل ابن عثمان وأيب كريب، الكهما عن أيب معاوية، 
 .أيب صالح، عن أيب سعيد، وأيب هريرة فذكر مثلهعن األعمش، عن 

 

 :حديث آخر في هذه القصة

، أنا األوزايع، -هو ابن املبارك  -ثنا عيل بن إسحاق، ثنا عبد اهلل : قال اإلمام أمحد
أنا املطلب بن حنطب املخزويم، حدثين عبد الرمحن ابن أيب عمرة األنصاري، حدثين 

رسول يف غزاة، فأصاب انلاس خممصة، فاستأذن انلاس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : أيب قال
 .يبلغنا اهلل به: يف حنر بعض ظهورهم وقالوا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قد هم أن يأذن هلم يف حنر بعض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فلما رأى عمر بن اخلطاب أن 
 .ظهورهم

يا رسول اهلل كيف بنا إذا حنن لقينا العدو غدا جيااع رجاال؟ ولكن إن رأيت : قال
اهلل أن تدعو نلا ببقايا أزوادهم وجتمعها، ثم تدعو اهلل فيها بالربكة فإن اهلل يا رسول 

ببقايا أزوادهم، فجعل  ملسو هيلع هللا ىلص سيبلغنا بدعوتك، أو سيبارك نلا يف دعوتك، فداع انليب
انلاس جييئون باحلبة من الطعام وفوق ذلك، فاكن أعالهم من جاء بصاع من تمر، 

شاء اهلل أن يدعو، ثم داع اجليش بأوعيتهم ثم قام فداع ما  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجمعها 
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 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وأمرهم أن حيتثوا، فما بيق يف اجليش واعء إال مألوه وبيق مثله، فضحك 
أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أين رسول اهلل، ال يلىق اهلل  »: حىت بدت نواجذه وقال

 « .  عبد يؤمن بهما إال حجبت عنه انلار يوم القيامة

 .اه النسايئ من حديث عبد اهلل بن املبارك بإسناده حنو ما تقدموقد رو

 :حديث آخر في هذه القصة

ثنا أمحد بن املعىل اآلديم، ثنا عبد اهلل بن رجاء، ثنا : قال احلافظ أبو بكر الزبار
عن إبراهيم بن -أظنه من ودل عمر بن اخلطاب  -سعيد بن سلمة، حدثين أبو بكر 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل عبد الرمحن ابن أيب ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري أنه اكن مع 
يا رسول اهلل جهدنا اجلوع، فأذن : جاءه أصحابه فقالوا غزوة تهامة حىت إذا كنا بعسفان

 .نلا يف الظهر أن نأكله

 « .  نعم »: قال

يا نيب اهلل ما صنعت؟ أمرت : فأخرب بذلك عمر بن اخلطاب، فجاء رسول اهلل فقال
 انلاس أن ينحروا الظهر فعىل ما يركبون؟

 «؟فما ترى يا ابن اخلطاب »: قال

يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه يف ثوب ثم تدعو هلم، أرى أن تأمرهم أن : قال
فمأل لك «  إئتوا بأوعيتكم »: فأمرهم، فجمعوا فضل أزوادهم يف ثوب ثم داع هلم ثم قال

إنسان واعءه، ثم أذن بالرحيل، فلما جاوز مطروا فزنل ونزلوا معه ورشبوا من ماء 
 .خر معرضاالسماء، فجاء ثالثة نفر فجلس إثنان مع رسول اهلل، وذهب اآل

أما واحد فاستىح من اهلل فاستىح : أال أخربكم عن انلفر اثلالثة »: فقال رسول اهلل
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 « اهلل منه، وأما اآلخر فأقبل تائبا فتاب اهلل عليه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهلل عنه

 .ال نعلم روى أبو خنيس إال هذا احلديث بهذا اإلسناد: ثم قال الزبار

احلسني بن برشان، عن أيب بكر الشافيع، ثنا إسحاق بن  وقد رواه ابليهيق عن
احلسن اخلرزي، أنا أبو رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، حدثين أبو بكر بن عمرو بن عبد 
الرمحن بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل ابن 

 .أيب ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري فذكره

 :عن عمر بن اخلطاب يف هذه القصةحديث آخر 

ثنا ابن فضل، ثنا  -حممد بن يزيد الرفايع  -ثنا ابن هشام : قال احلافظ أبو يعىل
عن اعصم بن عبيد اهلل بن اعصم، عن أبيه، عن جده عمر  -وهو ابن أيب زياد  -يزيد 

 .يف غزاة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : قال

 .شباع، وانلاس جياعيا رسول اهلل إن العدو قد حرض وهم : فقلنا

 أال ننحر نواضحنا فنطعمها انلاس؟: فقالت األنصار

فجعل الرجل ييجء باملد «  من اكن معه فضل طعام فلييجء به :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل
والصاع وأقل وأكرث، فاكن مجيع ما يف اجليش بضعا وعرشين صااع، فجلس 

 .إىل جنبه فداع بالربكة ملسو هيلع هللا ىلص انليب

فجعل الرجل يأخذ يف جرابه، ويف غرارته، «  تنتهبوا خذوا وال  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب
 .وأخذوا يف أوعيتهم حىت أن الرجل لريبط كم قميصه فيملؤه، ففرغوا والطعام كما هو

أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وإين رسول اهلل، ال يأيت بها عبد حمق إال  :ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال انليب
 « وقاه اهلل حر انلار
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بن إسمعيل الطالقاين، عن جرير، عن يزيد ابن أيب  ورواه أبو يعىل أيضا عن إسحاق
 .زياد فذكره، وما قبلة شاهد هل بالصحة، كما أنه متابع ملا قبله، واهلل أعلم

 :حديث آخر عن سلمة بن األكوع يف ذلك

ثنا حممد بن بشار، ثنا يعقوب بن إسجاق احلرضيم القاري، ثنا : قال احلافظ أبو يعىل
يف غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : ن سلمة عن أبيه قالعكرمة بن عمار عن إياس ب

 .فبسط نطعا نرشنا عليه أزوادنا -يعين من اتلمر  -خيرب، فأمرنا أن جنمع ما يف أزوادنا 

 .فتمطيت فتطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة، وحنن أربع عرشة مائة: قال

 .فأكلنا، ثم تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة: قال

 «؟هل من وضوء: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وقال 

 .فجاء رجل بنقطة يف إداوته: قال

 .فقبضها فجعلها يف قدح: قال

 .فتوضأنا لكنا ندغفقها دغفقة، وحنن أربع عرشة مائة: قال

 يا رسول اهلل أال وضوء؟: فجاء أناس فقالوا: قال

 « .  قد فرغ الوضوء »: فقال

 بن حممد، عن عكرمة بن وقد رواه مسلم عن أمحد بن يوسف السليم، عن انلرض
 .فأكلنا حىت شبعنا، ثم حشونا جربنا: عمار، عن إياس، عن أبيه سلمة وقال

حدثين سعيد بن ميناء أنه : وتقدم ما ذكره ابن إسحاق يف حفر اخلندق حيث قال
دعتين أيم عمرة : قالت -أخت انلعمان بن بشري  -قد حدث أن ابنة لبشري بن سعد 

أي بنية اذهيب إىل أبيك وخالك : جفنة من تمر يف ثويب ثم قالتبنت رواحة، فأعطتين 
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 .عبد اهلل بغدائهما

 .وأنا أتلمس أيب وخايل ملسو هيلع هللا ىلص فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول اهلل: قالت

 «؟تعايل يا بنية ما هذا معك »: فقال

يا رسول اهلل هذا تمر بعثتين به أيم إىل أيب بشري بن سعد، وخايل عبد : قلت: قالت
 .اهلل بن رواحة يتغديانه

 « .  هاتيه »: فقال

فما مألتهما، ثم أمر بثوب فبسط هل، ثم داع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فصببته يف كيف : قالت
إرصخ يف أهل اخلندق أن هلم إىل  »: باتلمر فنبذ فوق اثلوب، ثم قال إلنسان عنده

صدر أهل  فاجتمع أهل اخلندق عليه، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حىت«  الغداء
 .اخلندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف اثلوب

 

  قصة جابر ودين أبيه وتكثيره عليه السالم التمر

 اعمر، حدثين جابر حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، حدثين: قال ابلخاري يف دالئل انلبوة
إن أيب ترك عليه دينا وليس عندي : فقلت ملسو هيلع هللا ىلص أن أباه تويف وعليه دين، فأتيت انليب

إال ما خيرج خنله، وال يبلغ ما خيرج سنني ما عليه، فانطلق ميع لكيال يفحش عيل 
: الغرماء، فمىش حول بيدر من بيادر اتلمر فداع ثم آخر، ثم جلس عليه فقال

  .اذلي هلم، وبيق مثل ما أعطاهم فأوفاهم«  إنزعوه »
هكذا رواه هنا خمترصا، وقد أسنده من طرق عن اعمر بن رشاحيل الشعيب عن 

 .جابر به

وهذا احلديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثرية، وحاصلها أنه 



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

106 
 

وداعئه هل، ومشيه يف حائطه، وجلوسه ىلع تمره، وىف اهلل دين أبيه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل بربكة 
اكن قد قتل بأحد، وجابر اكن ال يرجوه وفاءه يف ذلك العام وال ما بعده، ومع هذا فضل و

 .هل من اتلمر أكرث فوق ما اكن يؤمله ويرجوه، وهلل احلمد واملنة

لوفاء دينه  قصة سلمان في تكثيره صلى هللا عليه وسلم تلك القطعة من الذهب

 :في مكاتبته

حدثنا يعقوب، حدثنا أيب عن ابن إسحاق، حدثين يزيد ابن أيب : قال اإلمام أمحد
وأين تقع هذه من اذلي : ملا قلت: حبيب، عن رجل من عبد القيس عن سلمان قال

 عيل يا رسول اهلل؟

 « .  خذها فأوفهم منها »: فقلبها ىلع لسانه ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أخذها 

 .فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم أربعني أوقية

 :ذكر مزود أيب هريرة وتمرة

عن املهاجر، عن أيب  -يعين ابن زيد  -حدثنا يونس، حدثنا محاد : قال اإلمام أمحد
 .يوما بتمرات ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أتيت : العايلة، عن أيب هريرة قال

 .أدع اهلل يل فيهن بالربكة: قلت: فقال

 « . إجعلهن يف مزود، وأدخل يدك وال تنرثه»: فصفهن بني يديه، ثم داع فقال يل: قال

لت منه كذا كذا وسقا يف سبيل اهلل ونأكل ونطعم، واكن ال يفارق فحم: قال
 .حقوي، فلما قتل عثمان ريض اهلل عنه انقطع عن حقوي فسقط

ورواه الرتمذي عن عمران بن موىس القزاز ابلرصي، عن محاد بن زيد، عن 
حسن غريب من هذا : املهاجر، عن أيب خمدل، عن رفيع أيب العايلة عنه، وقال الرتمذي
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 .الوجه

 :طريق أخرى عنه

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار، أنا : قال احلافظ أبو بكر ابليهيق
احلسني بن حيىي بن عباس القطان، ثنا حفص بن عمر، ثنا سهل بن زياد، ثنا أيوب 

يف غزاة  ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول اهلل: السختياين عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة قال
 .من الطعامفأصابهم عوز 

 «؟يا أبا هريرة عندك يشء »: فقال

 .يشء من تمر يف مزود يل: قلت: قال

 « .  يجء به »: قال

 .فجئت باملزود: قال

فجئت بانلطع فبسطته، فأدخل يده فقبض ىلع اتلمر فأخذه هو «  هات نطعا »: قال
مر فجعل يضع لك تمرة ويسيم حىت أ ى ىلع اتل«  بسم اهلل »: واحد وعرشون ثم قال

 .فقال به هكذا فجمعه

 .فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا«  أدع فالنا وأصحابه »: فقال

 .فأكلوا حىت شبعوا، وخرجوا«  أدع فالنا وأصحابه »: ثم قال

 .فأكلوا، وشبعوا، وخرجوا«  أدع فالنا وأصحابه »: ثم قال

 .فأكلوا وشبعوا وخرجوا وفضل«  أدع فالنا وأصحابه »: ثم قال

 .فقعدت فأكل وأكلت«  أقعد »: ثم قال يل

 .وفضل تمر فأدخلته يف املزود: قال
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يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخذه، وال تكيف فيكىف  »: وقال يل
 « .  عليك

 .فما كنت أريد تمرا إال أدخلت يدي فأخذت منه، مخسني وسقا يف سبيل اهلل: قال

 .فذهبواكن معلقا خلف رحيل، فوقع يف زمن عثمان : قال

 :طريق أخرى عن أيب هريرة يف ذلك

روى ابليهيق من طريقني عن سهل بن أسلم العدوي، عن يزيد ابن أيب منصور، 
: أصبت بثالث مصيبات يف اإلسالم لم أصب بمثلهن: عن أبيه، عن أيب هريرة قال

 .وكنت صوحيبه، وقتل عثمان واملزود ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل موت 

 وما املزود يا أبا هريرة؟: قالوا

 «؟يا أبا هريرة أمعك يشء »: يف سفر فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل كنا مع : قال

 .تمر يف مزود: قلت: قال

 « يجء به »: قال

 .فمسه وداع فيه: فأخرجت تمرا فأتيته به قال

فدعوت عرشة فأكلوا حىت شبعوا، ثم كذلك حىت أكل اجليش «  أدع عرشة »: قال
 .لكه، وبيق من اتلمر ميع يف املزود

 « .  يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه، وال تكفه »: فقال

وأكلت منه حياة أيب بكر لكها، وأكلت منه حياة  ،ملسو هيلع هللا ىلص فأكلت منه حياة انليب: قال
عمر لكها، وأكلت منه حياة عثمان لكها، فلما قتل عثمان انتهب ما يف يدي وانتهب 

 .املزود، أال أخربكم كم أكلت منه؟ أكلت منه أكرث من مائيت وسق
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 :طريق أخرى

أيب املتولك، عن  -يعين ابن مسلم  -حدثنا أبو اعمر، ثنا إسمعيل : قال اإلمام أمحد
شيئا من تمر، فجعلته يف مكتل فعلقناه يف  ملسو هيلع هللا ىلص أعطاين رسول اهلل: عن أيب هريرة قال

 .سقف ابليت، فلم نزل نأكل منه حىت اكن آخره إصابة أهل الشام حيث أاغروا باملدينة

 .تفرد به أمحد

 :حديث عن العرباض بن سارية يف ذلك

حدثين ابن أيب : د بن عمر الوافديرواه احلافظ بن عساكر يف ترمجته من طريق حمم
يف احلرض  ملسو هيلع هللا ىلص كنت ألزم باب رسول اهلل: سربة، عن موىس بن سعد، عن العرباض قال

وقد تعىش  ملسو هيلع هللا ىلص والسفر، فرأينا يللة وحنن بتبوك أو ذهبنا حلاجة فرجعنا إىل رسول اهلل
 «؟أين كنت منذ الليلة »: ومن عنده فقال

 بن معقل املزين فكنا ثالثة لكنا جائع فأخربته، وطلع جعال بن رساقة، وعبد اهلل
هل  »: بيت أم سلمة فطلب شيئا نأكله فلم جيده، فنادى بالال ملسو هيلع هللا ىلص فدخل رسول اهلل

 «؟من يشء

فأخذ اجلرب ينقفها، فاجتمع سبع تمرات فوضعها يف صحفة ووضع عليهن يده 
 « .  لكوا باسم اهلل »: وسىم اهلل وقال

تمرة، لكها أعدها ونواها يف يدي األخرى، فأكلنا، فأحصيت أربعا ومخسني 
وصاحباي يصنعان ما أصنع، فأكل لك منهما مخسني تمرة، ورفعنا أيدينا فإذا اتلمرات 

 « .  يا بالل ارفعهن يف جرابك »: السبع كما هن فقال

فأكلنا حىت شبعنا، وإنا «  لكوا بسم اهلل »: فلما اكن الغد وضعهن يف الصحفة وقال
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لوال أين أستيح من ريب عز وجل  »: نا أيدينا وإنهن كما هن سبع فقاللعرشة، ثم رفع
 « .  ألكلت من هذه اتلمرات حىت نرد إىل املدينة عن آخرنا

فلما رجع إىل املدينة طلع غليم من أهل املدينة، فدفعهن إىل ذلك الغالم فانطلق 
 .يلوكهن

 :حديث آخر

روى ابلخاري ومسلم من حديث أيب أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
وما يف بييت يشء يأكله ذو كبد إال شطر شعري  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل لقد تويف : اعئشة قالت هل

 .يف رف يل، فأكلت منه حىت طال عيل فلكته، ففين

 :حديث آخر

قل، عن روى مسلم يف صحيحه عن سلمة بن شبيب، عن احلسن بن أعني، عن مع
يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعري، فما زال   أيب الزبري، عن جابر أن رجال أ ى انليب

لو لم تكله ألكلتم  »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حىت اكهل، فأ ى انليب
 « .  منه، ولقام لكم

يف عكتها سمنا،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وبهذا اإلسناد عن جابر أن أم مالك اكنت تهدي إىل 
فيأتيها بنوها فيسألون األدم وليس عندها يشء فتعمد إىل اليت اكنت تهدي فيه إىل 

رسول فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم هلا أدم بيتها حىت عرصتها، فأتت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 «؟أعرصتيها »: فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .نعم: قالت

 « .  لو تركتيها ما زالت قائمة »: فقال
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 .مام أمحد عن موىس، عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابروقد رواهما اإل

 :حديث آخر

أنا أبو عبد اهلل احلافظ، أنا أبو جعفر ابلغدادي، ثنا حيىي بن عثمان : قال ابليهيق
بن صالح، ثنا حسان بن عبد اهلل، ثنا ابن هليعة، ثنا يونس بن يزيد، ثنا أبو إسحاق عن 

ه نوفل بن احلرث بن عبد املطلب أنه استعان سعيد بن احلرث بن عكرمة، عن جد
 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يف الزتويج فأنكحه امرأة فاتلمس شيئا فلم جيده، فبعث  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجل من ايلهود بثالثني صااع من شعري، فدفعه 
  .إيله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .كما أدخلناهفطعمنا منه نصف سنة، ثم لكناه فوجدناه : قال

 « .  لو لم تكله ألكلت منه ما عشت »: فقال  فذكرت ذلك لرسول اهلل: قال نوفل

 :حديث آخر

أنا عبد اهلل بن يوسف األصبهاين، أنا أبو سعيد بن : قال احلافظ ابليهيق فيادلالئل
األعرايب، ثنا عباس بن حممد ادلوري، أنا أمحد بن عبد اهلل بن يونس، أنا أبو بكر ابن 

أ ى رجل : ، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال-ابن حسان : يعين -عياش عن هشام 
 .أهله فرأى ما بهم من احلاجة فخرج إىل الربية

 .امهلل ارزقنا ما نعتجن وخنتزب: فقالت امرأته

 .فإذا اجلفنة مألى مخريا، والرىح تطحن، واتلنور مألى خزبا وشواء: قال

 يشء؟عندكم : فجاء زوجها فقال: قال

لو  »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص نعم رزق اهلل، فرفع الرىح فكنس ما حوهل، فذكر ذلك للنيب: قالت
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 « .  تركها دلارت إىل يوم القيامة

أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا أبو إسمعيل : وأخربنا عيل بن أمحد بن عبدان
 الرتمذي، ثنا أبو صالح عبد اهلل بن صالح، حدثين الليث بن سعد، عن سعيد ابن أيب
سعيد املقربي، عن أيب هريرة أن رجال من األنصار اكن ذا حاجة فخرج وليس عند 

لو حركت رحاي وجعلت يف تنوري سعفات، فسمع جرياين : أهله يشء فقالت امرأته
صوت الرىح ورأوا ادلخان فظنوا أن عندنا طعاما وليس بنا خصاصة، فقامت إىل 

 .تنورها فأوقدته وقعدت حترك الرحا

 .زوجها وسمع الرحا، فقامت إيله تلفتح هل ابلاب فأقبل: قال

 ماذا كنت تطحنني؟: فقال

فأخربته فدخال وإن رحاهما تلدور، وتصب دقيقا، فلم يبق يف ابليت واعء إال ملئ، 
فما  »: قال  ثم خرجت إىل تنورها فوجدته مملوءا خزبا، فأقبل زوجها فذكر ذلك للنيب

 «؟فعلت الرحا

 .رفعتها ونفضتها: قال

 « .  حياتكم -: أو قال -لو تركتموها ما زالت لكم حيايت : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .وهذا احلديث غريب سندا ومتنا

 :حديث آخر

وقال مالك عن سهيل ابن أيب صالح، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول 
ضافه ضيف اكفر فأمر بشاة فحلبت فرشب حالبها، ثم أخرى فرشب حالبها،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

حالبها، حىت رشب حالب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأ ى رسول  ثم أخرى فرشب
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 .فأمر هل بشاة فحلبت فرشب حالبها، ثم أمر هل بأخرى فلم يستتمها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 « . إن املسلم يرشب يف معا واحد، والاكفر يرشب يف سبعة أمعاء: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .ورواه مسلم من حديث مالك

 :حديث آخر

أخربنا عيل بن أمحد بن عبدان، ثنا أمحد بن عبيد الصفار، : ابليهيققال احلافظ 
حدثين حممد بن الفضل بن حاتم، ثنا احلسني بن عبد األول، ثنا حفص بن غياث، ثنا 

فطلب هل : أعرايب قال ملسو هيلع هللا ىلص ضاف انليب: األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة قال
: أجزاء وداع عليها وقال ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسول افجزأها : شيئا فلم جيد إال كرسة يف كوة قال

 « .  لك »

 .فأكل فأفضل: قال

 .يا حممد إنك لرجل صالح: فقال: قال

 « .  أسلم»  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل انليب

 .إنك لرجل صالح: فقال

 .ثم رواه ابليهيق من حديث سهل بن عثمان عن حفص بن غياث بإسناده حنوه

  :حديث آخر

افظ، أنا أبو عيل احلسني بن عيل احلافظ أنا أبو عبد اهلل احل: قال احلافظ ابليهيق
وفيما ذكر عبدان األهوازي، ثنا حممد بن زياد الربجيم، ثنا عبيد اهلل بن موىس عن : قال

ضيف،  ملسو هيلع هللا ىلص أضاف انليب: مسعر، عن زبيد، عن مرة، عن عبد اهلل بن مسعود قال
امهلل  » :فأرسل إىل أزواجه يبتيغ عندهن طعاما فلم جيد عند واحدة منهن شيئا فقال



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

114 
 

 « .  إين أسألك من فضلك ورمحتك، فإنه ال يملكها إال أنت

 .فأهديت هل شاة مصلية: قال

 « .  هذا من فضل اهلل، وحنن ننتظر الرمحة »: فقال

والصحيح عن زبيد : حدثنيه حممد بن عبدان األهوازي عنه قال: قال أبو عيل
بن احلرث األهوازي، أنا عبيد مرسال، حدثناه حممد بن عبدان، حدثنا أيب، ثنا احلسن 

 .اهلل بن موىس عن مسعر، عن زبيد فذكره مرسال

 :حديث آخر

أنا أبو عبد الرمحن السليم، ثنا أبو عمر بن محدان، أنا احلسن بن : قال ابليهيق
سفيان، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا سليمان بن عبد الرمحن، ثنا عمرو بن برش بن 

ابن أيب السائب، ثنا واثلة بن اخلطاب عن أبيه، عن جده الرسح، ثنا الويلد بن سليمان 
حرض رمضان وحنن يف أهل الصفة فصمنا، فكنا إذا أفطرنا أ ى لك : واثلة بن األسقع قال

رجل منا رجل من أهل ابليعة فانطلق به فعشاه، فأتت علينا يللة لم يأتنا أحد وأصبحنا 
فأخربناه باذلي  ملسو هيلع هللا ىلص لقنا إىل رسول اهللصياما، وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد، فانط

اكن من أمرنا، فأرسل إىل لك امرأة من نسائه يسأهلا هل عندهايشء؟ فما بقيت منهن 
 .امرأة إال أرسلت تقسم ما أمىس يف بيتها ما يأكل ذو كبد

امهلل إين أسألك من فضلك  »: فداع وقال«  فاجتمعوا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هلم 
 «  .يملكها أحد غريك ورمحتك فإنها بيدك ال

فلم يكن إال ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية ورغف، فأمر بها رسول 
 .فوضعت بني أيدينا، فأكلنا حىت شبعنا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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إنا سأنلا اهلل من فضله ورمحته فهذا فضله، وقد ادخر نلا : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال نلا 
 « .  عنده رمحته

  حديث الذراع

حدثنا إسماعيل، ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب إسحاق، حدثين : قال اإلمام أمحد
أيت  ملسو هيلع هللا ىلص حدثين فالن أن رسول اهلل: رجل من بين غفار يف جملس سالم بن عبد اهلل قال

 .بطعام من خزب وحلم

 .فنوول ذرااع«  ناولين اذلراع »: فقال

 .فنوول ذرااع فأكلها«  ناولين اذلراع »: ال أعلمه إال هكذا ثم قال: قال حيىي

 « .  ناولين اذلراع »: ثم قال

 .يا رسول اهلل إنما هما ذرااعن: فقال

 « وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذرااع ما دعوت به »: فقال

إن اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال : أما هذه فال، سمعت عبد اهلل بن عمر يقول: فقال سالم
 « .  ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم

 .هكذا وقع إسناد هذا احلديث، وهو عن مبهم عن مثله
حدثنا خلف بن الويلد، حدثنا أبو : قال اإلمام أمحد: وقد روي من طرق أخرى

أهديت هل شاة : قال  عن أيب رافع موىل انليبعن رشحبيل،  -الرازي : يعين -جعفر 
 «؟ما هذا يا أبا رافع »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص فجعلها يف القدر، فدخل رسول اهلل

 .، فطبختها يف القدرملسو هيلع هللا ىلص شاة أهديت نلا يا رسول اهلل: قال
 « .  ناولين اذلراع يا أبا رافع »: فقال
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 .فناوتله اذلراع

 « ناولين اذلراع اآلخر »: ثم قال

 .اذلراع اآلخرفناوتله 

 « .  ناولين اذلراع اآلخر »: ثم قال

 .يا رسول اهلل إنما للشاة ذرااعن: فقال

ثم داع «  أما إنك لو سكت نلاوتلين ذرااع فذرااع ما سكت: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
بماء فمضمض فاه، وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصىل، ثم اعد إيلهم فوجد عندهم 

 .سجد فصىل ولم يمس ماءحلما باردا فأكل، ثم دخل امل

 :طريق أخرى عن أيب رافع

ثنا مؤمل، ثنا محاد، حدثين عبد الرمحن ابن أيب رافع، عن عمته، : قال اإلمام أمحد
يا أبا رافع ناولين  »: شاة مصلية فأ ى بها فقال يل ملسو هيلع هللا ىلص صنع لرسول اهلل: عن أيب رافع قال

 « .  اذلراع
 .فناوتله

 « .  اذلراعيا أبا رافع ناولين  »: ثم قال

 .فناوتله

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال

 !يا رسول اهلل وهل للشاة إال ذرااعن؟: فقلت

 « .  لو سكت نلاوتلين منها ما دعوت به »: فقال

 .يعجبه اذلراع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل واكن : قال
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خبيرب سموه يف اذلراع يف تلك الشاة اليت أحرضتها  وهلذا ملا علمت ايلهود: قلت
زينب ايلهودية، فأخربه اذلراع بما فيه السم ملا نهس منه نهسة كما قدمنا ذلك يف غزوة 

 .خيرب مبسوطا

 :طريق أخرى

ثنا أبو بكر ابن أيب شيبة، ثنا زيد بن احلباب، حدثين قائد : قال احلافظ أبو يعىل
: يوم اخلندق بشاة يف مكتل فقال ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهلل: ع قالموىل عبيد اهلل ابن أيب راف

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »

 .فناوتله
 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال

 .فناوتله

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال

 شاة إال ذرااعن؟يا رسول اهلل أل: فقلت

 « .  سأتلكلو سكت ساعة ناوتلنيه ما  »: فقال

 .فيه انقطاع من هذا الوجه

ثنا حممد ابن أيب بكر املقديم، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا قايد : وقال أبو يعىل أيضا
بعث إىل أيب  ملسو هيلع هللا ىلص موىل عبيد اهلل، حدثين عبيد اهلل أن جدته سلىم أخربته أن انليب

ثم انطلق بها  رافع بشاة وذلك يوم اخلندق فيما أعلم، فصالها أبو رافع ليس معها خزب،
 .فوضعه«  يا أبا رافع ضع اذلي معك »: راجعا من اخلندق فقال ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه انليب

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال
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 .فناوتله

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال

 .فناوتله

 « .  يا أبا رافع ناولين اذلراع »: ثم قال

  ذراعني؟يا رسول اهلل هل للشاة غري: فقلت

 « .  لو سكت نلاوتلين ما سأتلك »: فقال

ثنا الضحاك، ثنا ابن عجالن عن : قال اإلمام أمحد: وقد روي من طريق أيب هريرة
 « .  أعطين اذلراع: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أبيه، عن أيب هريرة أن شاة طبخت فقال 

 .فناوتله إياه

 .” أعطين اذلراع »: فقال

 .فناوتله إياه

  « .اذلراعأعطين  »: ثم قال
 .فناوتله إياه

 « .  أعطين اذلراع »: ثم قال

 يا رسول اهلل إنما للشاة ذرااعن؟: فقال

 « .  أما إنك لو اتلمستها لوجدتها »: قال

 :حديث آخر

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أتينا : حدثنا وكيع عن دكني بن سعيد اخلثعيم قال: قال اإلمام أمحد
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 « .  قم فأعطهم »: لعمر  وحنن أربعون وأربعمائة نسأهل الطعام، فقال انليب

 .- يا رسول اهلل ما عندي إال ما يقيظين والصبية: فقال

 .- القيظ يف الكم العرب أربعة أشهر: قال وكيع

 « .  قم فأعطهم »: قال
 .يا رسول اهلل سمعا وطاعة: قال

 غرفة هل فأخرج املفتاح من حجزته ففتح فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إىل: قال
 .ابلاب

 .قال دكني فإذا يف الغرفة من اتلمر شبيه بالفصيل الرابض

 .شأنكم: قال

فأخذ لك رجل منا حاجته ما شاء، ثم اتلفت وإين ملن آخرهم فكأنا لم نرزأ منه : قال
 .تمرة

عن  -خادل وهو ابن أيب  -ثم رواه أمحد عن حممد، ويعىل أيب عبيد عن إسماعيل 
 .، عن دكني به-وهو ابن أيب حازم  -قيس 

ورواه أبو داود عن عبد الرحيم بن مطرف الروايس، عن عيىس بن يونس، عن 
 .إسماعيل به

 :حديث آخر

ثنا أبو نعيم، ثنا حرشج بن نباتة، ثنا أبو نرضة، حدثين أبو : قال عيل بن عبد العزيز
بلعض األنصار فإذا هو برسول حىت دخل حائطا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل خرج : رجاء قال

 «؟ما جتعل يل إن أرويت حائطك هذا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 .إين أجهد أن أرويه فما أطيق ذلك: قال

 ” جتعل يل مائة تمرة أختارها من تمرك؟: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هل 

 .نعم: قال

غرقت حائطي، : الغرب فما بلث أن أرواه حىت قال الرجل ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ رسول اهلل
 .من تمره مائة تمره ملسو هيلع هللا ىلص فاختار رسول اهلل

 .فأكل هو وأصحابه حىت شبعوا، ثم رد عليه مائة تمرة كما أخذها: قال

هذا حديث غريب أورده احلافظ ابن عساكر يف دالئل انلبوة من أول تارخيه بسنده 
 .عن عيل بن عبد العزيز ابلغوي كما أوردناه

ن من أمر انلخيل اليت غرسها رسول وقد تقدم يف ذكر إسالم سلمان الفاريس ما اك
بيده الكريمة لسلمان، فلم يهلك منهن واحدة بل أجنب اجلميع وكن ثالثمائة،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وما اكن من تكثريه اذلهب حني قلبه ىلع لسانه الرشيف حىت قىض منه سلمان ما اكن 
 .ريض اهلل عنه وأرضاه -عليه من جنوم كتابته وعتق 

  هللا صلى هللا عليه وسلمباب انقياد الشجر لرسول 

قد تقدم احلديث اذلي رواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن أيب حرزة 
رسنا مع : يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الويلد بن عبادة، عن جابر بن عبد اهلل قال

يقيض حاجته، فأبتعته بإداوة من  ملسو هيلع هللا ىلص حىت نزنلا واديا أفيح فذهب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انليب
ماء فنظر فلم ير شيئا يسترت به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إىل إحداهما 

فانقادت معه اكبلعري «  انقادي عيل بإذن اهلل »: فأخذ بغصن من أغصانها وقال
: األخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال املخشوش اذلي يصانع قائده، حىت أ ى الشجرة
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فانقادت معه اكبلعري املخشوش اذلي يصانع قائده، حىت إذا «  انقادي عيل بإذن اهلل »
«  اتلئما عيل بإذن اهلل »: وقال -مجعهما : يعين -اكن باملنتصف فيما بينهما ألم بينهما 

 .فاتلأمتا

جلست أحدث نفيس فخرجت أحرض خمافة أن حيس بقريب فيبعد، ف: قال جابر
مقبل، وإذا الشجرتان قد افرتقتا وقامت لك  ملسو هيلع هللا ىلص فحانت مين لفتة، فإذا أنا برسول اهلل

هكذا يمينا : وقف وقفة وقال برأسه ملسو هيلع هللا ىلص واحدة منهما ىلع ساق، فرأيت رسول اهلل
وشماال، وذكر تمام احلديث يف قصة املاء، وقصة احلوت اذلي درسه ابلحر كما تقدم، 

 .ةوهلل احلمد واملن

 :حديث آخر

وهو طلحة بن  -حدثنا أبو معاوية، ثنا األعمش عن أيب سفيان : قال اإلمام أمحد
ذات يوم وهو جالس حزين قد  ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل إىل رسول اهلل: عن أنس قال -نافع 

 مالك؟: فقال هل: خضب بادلماء من رضبة بعض أهل مكة قال

 .“ فعل يب هؤالء وفعلوا »: فقال

 أحتب أن أريك آية؟: جربيلفقال هل : قال

 .نعم: فقال: قال

 .أدع تلك الشجرة فداعها: فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال: قال

 .فجاءت تميش حىت قامت بني يديه: قال

 .مرها فلرتجع، فأمرها فرجعت إىل ماكنها: فقال

 « .  حسيب: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
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عن حممد بن طريف، عن أيب  وهذا إسناد ىلع رشط مسلم ولم يروه إال ابن ماجه
 .معاوية

 :حديث آخر

روى ابليهيق من حديث محاد بن سلمة عن عيل بن زيد، عن أيب رافع، عن عمر بن 
امهلل أرين ايلوم  »: اخلطاب أن رسول اهلل اكن ىلع احلجون كئيبا ملا أذاه املرشكون فقال

 « .  آية ال أبايل من كذبين بعدها

 .بل عقبة املدينة فأقبلت ختد األرض حىت انتهت إيلهفأمر فنادى شجرة من ق: قال

 .ثم أمرها فرجعت إىل موضعها: قال

 « .  ما أبايل من كذبين بعدها من قويم »: فقال: قال

ثنا األصم، ثنا أمحد بن عبد : أنا احلاكم وأبو سعيد بن عمرو قاال: ثم قال ابليهيق
خرج رسول : احلسن قالاجلبار عن يونس بن بكري، عن مبارك ابن فضالة، عن 

إىل بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء اهلل من تكذيب قومه إياه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
فأوىح اهلل إيله أدع إيلك «  يا رب أرين ما أطمنئ إيله ويذهب عين هذا الغم »: فقال

 .أي أغصان هذه الشجرة شئت

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفداع غصنا فانزتع من ماكنه، ثم خد يف األرض حىت جاء رسول : قال
 .فرجع، فحمد اهلل رسول اهلل وطابت نفسه«  ارجع إىل ماكنك »: ملسو هيلع هللا ىلص هل رسول اهلل

 .أفضلت أباك وأجدادك يا حممد: واكن قد قال املرشكون

 .اآليات«  أفغري اهلل تأمروين أعبد أيها اجلاهلون »: فأنزل اهلل

 .وهذا املرسل يشهد هل ما قبله: وقال ابليهيق
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 :حديث آخر

وهو حصني بن  -ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش عن أيب ظبيان : مام أمحدقال اإل
يا رسول اهلل أرين : رجل من بين اعمر فقال  أ ى انليب: عن ابن عباس قال -جندب 

 .اخلاتم اذلي بني كتفيك، فإين من أطب انلاس

 «؟أال أريك آية: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هل 

 .بىل: قال

 .فداعه، فجاء ينقز بني يديه«  أدع ذلك العذق »: فنظر إىل خنلة فقال: قال

 .فرجع إىل ماكنه«  ارجع: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هل 

 .يا آل بين اعمر ما رأيت اكيلوم رجال أسحر من هذا هكذا: فقال العامري

 .رواه اإلمام أمحد

وقد أسنده ابليهيق من طريق حممد بن أيب عبيدة عن أبيه، عن األعمش، عن أيب 
إن عندي : فقال ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل من بين اعمر إىل رسول اهلل: عباس قال ظبيان، عن ابن

 طبا وعلما فما تشتيك؟ هل يريبك من نفسك يشء إىل ما تدعو؟

 « .  أدعو إىل اهلل واإلسالم »: قال

 فإنك تلقول قوال فهل لك من آية؟: قال

تعال يا  »: نعم إن شئت أريتك آية، وبني يديه شجرة فقال لغصن منها: قال
 .فانقطع الغصن من الشجرة، ثم أقبل ينقز حىت قام بني يديه«  صنغ

 .فرجع«  ارجع إىل ماكنك »: فقال

 .يا آل اعمر بن صعصعة ال ألومك ىلع يشء قلته أبدا: فقال العامري
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 .وهذا يقتيض أنه سالم األمر، ولم جيب من لك وجه

أمحد بن عبيد الصفار، أنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبدان، أنا : وقد قال ابليهيق
ثنا ابن أيب قماش، ثنا ابن اعئشة عن عبد الواحد بن زياد، عن األعمش، عن سالم ابن 

ما هذا اذلي يقول : فقال ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل رسول اهلل: أيب اجلعد، عن ابن عباس قال
 أصحابك؟

 .وحول رسول اهلل أعذاق وشجر: قال

 «؟هل لك أن أريك آية »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل: قال

 .نعم: قال

فداع عذقا منها، فأقبل خيد األرض حىت وقف بني يديه خيد األرض ويسجد، : قال
 .ويرفع رأسه، حىت وقف بني يديه، ثم أمره فرجع

 .يا آل اعمر بن صعصعة واهلل ال أكذبه بيشء يقوهل أبدا: قام العامري وهو يقول

 :طريق أخرى فيها أن العامري أسلم

و نرص بن قتادة، أنا أبو عيل حامد بن حممد بن الوفا، أنا عيل أخربنا أب: قال ابليهيق
بن عبد العزيز، ثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين، أنا رشيك عن سماك، عن أيب ظبيان، 

 بما أعرف أنك رسول اهلل؟: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل جاء أعرايب إىل : عن ابن عباس قال
 «أتشهد أين رسول اهلل؟أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه انلخلة،  »: قال

 .نعم: قال

فداع العذق، فجعل العذق يزنل من انلخلة حىت سقط يف األرض، فجعل ينقز : قال
 .فرجع حىت اعد إىل ماكنه«  ارجع »: حىت أ ى رسول اهلل ثم قال هل



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

125 
 

 .أشهد أنك رسول اهلل وآمن: فقال

 .األصبهاينرواه ابلخاري يف اتلاريخ عن حممد بن سعيد : قال ابليهيق

إنه سحر، ثم تبرص نلفسه فأسلم وآمن ملا هداه اهلل عز وجل، : ولعله قال أوال: قلت
 .واهلل أعلم

 :حديث آخر عن أيب عمر يف ذلك

أنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل الوراق، أنا : قال احلاكم أبو عبد اهلل انليسابوري
بن أبان اجلعيف، ثنا حممد بن  احلسني بن سفيان، أنا أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر

يف سفر فأقبل  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهلل: فضيل عن أيب حيان، عن عطاء، عن ابن عمر قال
 «؟أين تريد »: ملسو هيلع هللا ىلص أعرايب فلما دنا منه قال هل رسول اهلل

 .إىل أهيل: قال

 «؟هل لك إىل خري »: قال

 ما هو؟: قال

 « .  وأن حممدا عبده ورسوهلتشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل،  »: قال

 هل من شاهد ىلع ما تقول؟: قال

 « .  هذه الشجرة »: قال

ويه ىلع شاطئ الوادي فأقبلت ختد األرض خدا فقامت  ملسو هيلع هللا ىلص فداعها رسول اهلل
كما قال، ثم إنها رجعت إىل منبتها، ورجع  ملسو هيلع هللا ىلص بني يديه، فاستشهد ثالثا فشهدت أنه

 .تيتك بهم وإال رجعت إيلك وكنت معكإن يتبعوين أ: األعرايب إىل قومه فقال

 .وهذا إسناد جيد، ولم خيرجوه، وال رواه اإلمام أمحد، واهلل أعلم
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  باب حنين الجزع شوقا إلى رسول هللا وشغفا من فراقه

وقد ورد من حديث مجاعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا 
 .الشأن، وفرسان هذا امليدان

 :احلديث األول عن أيب كعب

حدثنا إبراهيم بن حممد : إدريس الشافيع رمحه اهلل قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن
: أخربين عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب، عن أبيه قال: قال

 .يصيل إىل جذع خنلة إذ اكن املسجد عريشا، واكن خيطب إىل ذلك اجلذع  اكن انليب

وم عليه يوم يا رسول اهلل هل لك أن جنعل لك منربا تق: فقال رجل من أصحابه
 « .  نعم »: قال اجلمعة فتسمع انلاس خطبتك؟

فصنع هل ثالث درجات هن الاليت ىلع املنرب، فلما صنع املنرب ووضع موضعه اذلي 
أن يقوم ىلع ذلك املنرب فيخطب عليه فمر إيله،   بدا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وضعه فيه رسول اهلل

ملا ملسو هيلع هللا ىلص وانشق، فزنل انليبفلما جاوز ذلك اجلذع اذلي اكن خيطب إيله خار حىت تصدع 
سمع صوت اجلذع فمسحه بيده ثم رجع إىل املنرب، فلما هدم املسجد أخذ ذلك اجلذع 

 .فاكن عنده حىت بيل وأكلته األرضة واعد رفاتا -ريض اهلل تعاىل عنه  -أيب بن كعب 

وهكذا رواه اإلمام أمحد بن حنبل عن زكريا بن عدي، عن عبيد اهلل بن عمرو 
د اهلل بن حممد بن عقيل، عن الطفيل، عن أيب بن كعب فذكره، وعنده الريق، عن عب

 .فمسحه بيده حىت سكن، ثم رجع إىل املنرب، واكن إذا صىل صىل إيله، وابلايق مثله

وقد رواه ابن ماجه عن إسمعيل بن عبد اهلل الريق، عن عبيد اهلل بن عمرو الريق 
 .به
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 :احلديث اثلاين عن أنس بن مالك

ثنا أبو خيثمة، ثنا عمرو بن يونس احلنيف، ثنا عكرمة : أبو يعىل املوصيل قال احلافظ
 ملسو هيلع هللا ىلص بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد اهلل ابن أيب طلحة، حدثنا أنس بن مالك أن رسول اهلل

 .اكن يوم اجلمعة يسند ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد خيطب انلاس

قائم؟ فصنع هل منربا  أال أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك: فجاءه رويم فقال
ىلع املنرب خار كخوار اثلور، ارتج  ملسو هيلع هللا ىلص درجتان ويقعد ىلع اثلاثلة، فلما قعد نيب اهلل

، فزنل إيله رسول اهلل من املنرب فالزتمه وهو خيور فلما  ملسو هيلع هللا ىلص خلواره حزنا ىلع رسول اهلل
 .الزتمه سكت

واذلي نفس حممد بيده لو لم ألزتمه ملا زال هكذا حىت يوم القيامة حزنا  »: ثم قال
 « .ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ىلع 

 .فدفن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأمر به 

صحيح : وقد رواه الرتمذي عن حممود بن غيالن، عن عمر بن يونس به وقال
 .غريب من هذا الوجه

 :طريق أخرى عن أنس

دبة، ثنا محاد عن ثابت عن أنس، عن ثنا ه: قال احلافظ أبو بكر الزبار يف مسنده
رسول أنه اكن خيطب إىل جذع خنلة فلما اختذ املنرب حتول إيله فحن، فجاء  ملسو هيلع هللا ىلص انليب
 « .  لو لم أحتضنه حلن إىل يوم القيامة »: حىت احتضنه فسكن وقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أيب بكر ابن خالد، عن بهز بن أسد، عن محاد بن 
بت، عن أنس، وعن محاد، عن عمار ابن أيب عمار، عن ابن عباس به، سلمة، عن ثا
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 .وهذا إسناد ىلع رشط مسلم

 :طريق أخرى عن أنس

اكن : حدثنا هاشم، ثنا املبارك عن احلسن، عن أنس بن مالك قال: قال اإلمام أمحد
 ابنوا »: إذا خطب يوم اجلمعة يسند ظهره إىل خشبة، فلما كرث انلاس قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .فبنوا هل عتبتني فتحول من اخلشبة إىل املنرب -أراد أن يسمعهم  -«  يل منربا

 .فأخرب أنس بن مالك أنه سمع اخلشبة حتن حنني الواهل: قال

عن املنرب فمىش إيلها فاحتضنها  ملسو هيلع هللا ىلص فما زالت حتن حىت نزل رسول اهلل: قال
 .فسكنت

 .تفرد به أمحد

ن فروخ، عن مبارك بن فضالة، عن وقد رواه أبو القاسم ابلغوي عن شيبان ب
 .احلسن، عن أنس فذكره

يا عباد اهلل اخلشبة حتن : فاكن احلسن إذا حدث بهذا احلديث بكى ثم قال: وزاد
 .شوقا إيله ملاكنه من اهلل فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهلل

عبد اهلل وقد رواه احلافظ أبو نعيم من حديث الويلد بن مسلم عن سالم بن 
 .اخلياط، عن أنس بن مالك، فذكره

 :طريق أخرى عن أنس

ثنا أبو بكر ابن خالد، ثنا احلارث بن حممد ابن أيب أسامة، ثنا يعىل : قال أبو نعيم
خيطب إىل جذع فحن اجلذع  ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول اهلل: بن عباد، ثنا احلكم عن أنس قال

 « .  لو لم أحتضنه حلن إىل يوم القيامة »: فاحتضنه وقال
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 :احلديث اثلالث عن جابر بن عبد اهلل

اكن : حدثنا وكيع، ثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، عن جابر قال: قال اإلمام أمحد
 .خيطب إىل جذع خنلة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

يا رسول اهلل إن يل غالما : -واكن هلا غالم جنار  -فقالت امرأة من األنصار : قال
 ختطب عليه؟جنارا أفآمره أن يتخذ لك منربا 

 « .  بىل »: قال

 .فاختذ هل منربا: قال

 .فلما اكن يوم اجلمعة خطب ىلع املنرب: قال

 .فأن اجلذع اذلي اكن يقوم عليه كما ينئ الصيب: قال

 .هكذا رواه أمحد«  إن هذا بكى ملا فقد من اذلكر » :ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب

جابر بن عبد اهلل  سمعت أيب عن: ثنا عبد الواحد بن أيمن قال: وقد قال ابلخاري
 .اكن يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أن 

 يا رسول اهلل أال جنعل لك منربا؟: فقالت امرأة من األنصار أو رجل

 « .  إن شئتم »: قال

فجعلوا هل منربا، فلما اكن يوم اجلمعة دفع إىل املنرب فصاحت انلخلة صياح الصيب، 
 .ينئ أنني الصيب اذلي يسكنفضمه إيله  ملسو هيلع هللا ىلص ثم نزل انليب

 .اكنت تبيك ىلع ما اكنت تسمع من اذلكر عندها: قال

وقد ذكره ابلخاري يف غري ما موضع من صحيحه من حديث عبد الواحد بن أيمن 
 .وهو أيمن احلبيش امليك موىل ابن أيب عمرة املخزويم، عن جابر به -عن أبيه 
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 :طريق أخرى عن جابر

إسماعيل، حدثين أيخ عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، ثنا : قال ابلخاري
حدثين حفص بن عبيد اهلل بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد اهلل األنصاري 

إذا خطب يقوم إىل  ملسو هيلع هللا ىلص اكن املسجد مسقوفا ىلع جذوع من خنل، فاكن انليب: يقول
وتا كصوت العشار جذع منها، فلما صنع هل املنرب واكن عليه فسمعنا ذللك اجلذع ص

 .فوضع يده عليها فسكنت ملسو هيلع هللا ىلص حىت جاء انليب

 .تفرد به ابلخاري

 :طريق أخرى عنه

ثنا حممد بن املثىن، ثنا أبو املساور، ثنا أبو عوانة عن : قال احلافظ أبو بكر الزبار
عن جابر بن عبد اهلل، وعن إسحاق عن  -وهو ذكوان  -األعمش، عن أيب صالح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نت خشبة يف املسجد خيطب إيلها انليباك: كريب، عن جابر قال

 لو اختذنا لك مثل الكريس تقوم عليه؟: فقالوا

ففعل، فحنت اخلشبة كما حتن انلاقة احللوج فأتاه فاحتضنها فوضع يده عليها 
 .فسكنت

وأحسب أنا قد حدثناه عن أيب عوانة، عن األعمش، عن أيب : قال أبو بكر الزبار
اق عن كريب، عن جابر بهذه القصة اليت رواها أبو صالح، عن جابر، وعن أيب إسح

املساور عن أيب عوانة، وحدثناه حممد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد اهلل بن موىس، عن 
 .بنحوه  إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن سعيد ابن أيب كريب، عن جابر، عن انليب

عن سعيد  والصواب إنما هو سعيد ابن أيب كريب، وكريب خطأ، وال يعلم يروي
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 .ابن أيب كريب إال أبا إسحاق

 .ولم خيرجوه من هذا الوجه، وهو جيد: قلت

 :طريق أخرى عن جابر

ثنا حيىي بن آدم، ثنا إرسائيل عن أيب إسحاق، عن سعيد ابن أيب : قال اإلمام أمحد
خيطب إىل خشبة، فلما جعل هل منرب  ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب: كريب، عن جابر بن عبد اهلل قال

 .نلاقة فأتاها فوضع يده عليها فسكنتحنت حنني ا

 .تفرد به أمحد

 :طريق أخرى عن جابر

ثنا حممد بن معمر، ثنا حممد بن كثري، ثنا سليمان بن : قال احلافظ أبو بكر الزبار
اكن : كثري عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن جابر بن عبد اهلل قال

يقوم إىل جذع قبل أن جيعل هل املنرب فلما جعل املنرب حن اجلذع حىت سمعنا  ملسو هيلع هللا ىلص انليب
 .يده عليه فسكن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل حنينه فمسح 

 .ال نعلم رواه عن الزهري إال سليمان بن كثري: قال الزبار

وهذا إسناد جيد رجاهل ىلع رشط الصحيح، ولم يروه أحد من أصحاب : قلت
 .الكتب الستة

ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن : نعيم يف ادلالئلوقال احلافظ أبو 
 .رجل سماه، عن جابر

عن سليمان بن كثري، عن حيىي بن سعيد، : ثم أورده من طريق أيب اعصم بن عيل
 .عن سعيد بن املسيب، عن جابر مثله
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ثنا أبو بكر ابن خالد، ثنا أمحد بن عيل اخلراز، حدثنا عيىس بن املساور، : ثم قال
ثنا الويلد بن مسلم عن األوزايع، عن حيىي ابن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن جابر أن 

: اكن خيطب إىل جذع فلما بين املنرب حن اجلذع فاحتضنه فسكن وقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل
 « .  لو لم أحتضنه حلن إىل يوم القيامة »

أيب ثم رواه من حديث أيب عوانة عن األعمش، عن أيب صالح، عن جابر، وعن 
 .إسحاق، عن كريب، عن جابر مثله

 :طريق أخرى عن جابر

حدثنا ابن جريج، : ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج وروح قال: قال اإلمام أمحد
إذا خطب يستند إىل  ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب: أخربين أبو الزبري أنه سمع جابر بن عبد اهلل يقول

ليه فاضطربت تلك جذع خنلة من سواري املسجد، فلما صنع هل منربه واستوى ع
السارية كحنني انلاقة حىت سمعها أهل املسجد حىت نزل إيلها رسول 

 .فاعتنقها، فسكنت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .فسكتت، وهذا إسناد ىلع رشط مسلم ولم خيرجوه: وقال روح

 :طريق أخرى عن جابر

اكن : ثنا ابن أيب عدي عن سليمان، عن أيب نرضة، عن جابر قال: قال اإلمام أمحد
 .ثم اختذ منربا -إىل جذع : أو قال -يقوم يف أصل شجرة  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .فحن اجلذع: قال

 .فمسحه فسكن ملسو هيلع هللا ىلص حىت سمعه أهل املسجد حىت أتاه رسول اهلل: قال جابر

 .لو لم يأته حلن إىل يوم القيامة: فقال بعضهم
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وهذا ىلع رشط مسلم، ولم يروه إال ابن ماجه عن بكري بن خلف، عن ابن أيب 
يمان اتلييم، عن أيب نرضة املنذر بن مالك بن قطفة العبدي انلرضي، عدي، عن سل

 .عن جابر به

 :احلديث الرابع عن سهل بن سعد

أتوا سهل بن : ثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم قال: قال أبو بكر ابن أيب شيبة
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص من أي يشء منرب رسول اهلل: سعد فقالوا

املسجد يصيل إيله إذا خطب، فلما  يستند إىل جذع يف ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول اهلل: فقال
 .فوطنه حىت سكنملسو هيلع هللا ىلص  اختذ املنرب فصعد حن اجلذع حىت أتاه رسول اهلل

 .وأصل هذا احلديث يف الصحيحني وإسناده ىلع رشطهما

وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أيب فديك عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل 
 .بن سعد، عن أبيه، عن جده

فع وابن وهب عن عبد اهلل بن عمر، عن ابن عباس بن سهل، ورواه عبد اهلل بن نا
 .عن أبيه فذكره

ورواه ابن هليعة عن عمارة بن عرفة، عن ابن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه 
 .بنحوه

 :احلديث اخلامس عن عبد اهلل بن عباس

حدثنا عفان، ثنا محاد عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس : قال اإلمام أمحد
اكن خيطب إىل جذع قبل أن يتخذ املنرب، فلما اختذ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عنهما أن رسول اهللريض 

ولو لم أحتضنه حلن إىل يوم  »: املنرب وحتول إيله حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن قال
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 « .  القيامة

 .وهذا اإلسناد ىلع رشط مسلم، ولم يروه إال ابن ماجه من حديث محاد بن سلمة

 :اهلل بن عمراحلديث السادس عن عبد 

 -ثنا حممد بن املثىن حدثنا حيىي بن كثري أبو غسان، ثنا أبو حفص : قال ابلخاري
سمعت نافعا عن ابن عمر ريض : قال -واسمه عمر بن العالء أخو أيب عمرو بن العالء 

خيطب إىل جذع فلما اختذ املنرب حتول إيله، فحن اجلذع  ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب: اهلل عنهما قال
 .ه عليهفأتاه فمسح يد

 .أنا عثمان بن عمر، أنا معاذ بن العالء عن نافع بهذا: وقال عبد احلميد

هكذا  ملسو هيلع هللا ىلص ورواه أبو اعصم عن ابن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر، عن انليب
 .ذكره ابلخاري

وقد رواه الرتمذي عن عمرو بن عيل الفالس، عن عثمان بن عمرو وحيىي بن 
حسن صحيح : ما عن معاذ بن العالء به وقالكثري، عن أيب غسان العنربي، الكه

 .غريب

ورواه عيل بن نرص بن عيل : قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي يف أطرافه
اجلهضيم، وأمحد بن خادل اخلالل، وعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم يف آخرين عن 

كره ابلخاري اذلي ذ: يعين -وعبد احلميد هذا : عثمان بن عمر، عن معاذ بن العالء قال
 .إنه عبد بن محيد، واهلل أعلم: يقال -

 -واسمه عمرو بن العالء  -إن قول ابلخاري عن أيب حفص : وقد قيل: قال شيخنا
 .وهم، والصواب معاذ ابن العالء كما وقع يف رواية الرتمذي
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وليس هذا ثابتا يف مجيع النسخ، ولم أر يف النسخ اليت كتبت منها تسميته : قلت
 .واهلل أعلم باللكية،

وقد روى هذا احلديث احلافظ أبو نعيم من حديث عبد اهلل بن رجاء عن عبيد اهلل 
: بن عمر، ومن حديث أيب اعصم عن ابن أيب رواد، الكهما عن نافع عن ابن عمر قال

 .أال نتخذ لك منربا فذكر احلديث: قال تميم ادلاري

 :طريق أخرى عن ابن عمر

 -وهو حيىي ابن أيب حية  -ثنا خلف عن أيب خباب  ثنا حسني،: قال اإلمام أمحد
اكن جذع خنلة يف املسجد يسند رسول : عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمر قال

 .ظهره إيله إذا اكن يوم مجعة، أو حدث أمر يريد أن يكلم انلاس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 أال جنعل لك يا رسول اهلل شيئا كقدر قيامك؟: فقالوا

 « ال عليكم أن تفعلوا »: قال

 .فصنعوا هل منربا ثالث مرايق

 .فجلس عليه: قال

فالزتمه ومسحه حىت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فخار اجلذع كما ختور ابلقرة جزاع ىلع : قال
 .سكن

 .تفرد به أمحد

 :احلديث السابع عن أيب سعيد اخلدري

ثنا عيل بن اعصم عن اجلريري، عن أيب نرضة العبدي، : قال عبد بن محيد اللييث
 .خيطب يوم اجلمعة إىل جذع خنلة ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول اهلل: خلدري قالحدثين أبو سعيد ا
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وإنهم يلحبون  -املسلمني : يعين -يا رسول اهلل إنه قد كرث انلاس : فقال هل انلاس
 .أن يروك فلو اختذت منربا تقوم عليه لرياك انلاس

 « .  نعم من جيعل نلا هذا املنرب؟ »: قال

 .أنا: فقام إيله رجل فقال

 « جتعله »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .نعم، ولم يقل إن شاء اهلل: قال

 «؟ما اسمك »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .فالن: قال

 « أقعد »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 «؟من جيعل نلا هذا املنرب »: ملسو هيلع هللا ىلص فقعد، ثم اعد فقال

 .أنا: فقام إيله رجل فقال

 « جتعله »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .نعم، ولم يقل إن شاء اهلل: قال

 «؟ما اسمك »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .فالن: قال

 « .  أقعد »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 «؟من جيعل نلا هذا املنرب »: ملسو هيلع هللا ىلص فقعد، ثم اعد فقال

 .أنا: فقام إيله رجل فقال
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 «جتعله؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .نعم، ولم يقل إن شاء اهلل: قال

 «؟ما اسمك »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .فالن: قال

 «أقعد »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 «من جيعل نلا هذا املنرب؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص فقعد، ثم اعد فقال

 .أنا: فقام إيله رجل فقال

 «جتعله؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .نعم إن شاء اهلل: قال

 «؟ما اسمك »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .إبراهيم: قال

 « اجعله »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

رسول اهلل يف آخر املسجد فلما صعد  ملسو هيلع هللا ىلص فلما اكن يوم اجلمعة اجتمع انلاس للنيب
املنرب فاستوى عليه فاستقبل انلاس وحنت انلخلة حىت أسمعتين وأنا يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلص

 .املسجد

فاعتنقها فلم يزل حىت سكنت، ثم اعد إىل عن املنرب  ملسو هيلع هللا ىلص فزنل رسول اهلل: قال
إن هذه انلخلة إنما حنت شوقا إىل رسول اهلل ملا  »: املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه ثم قال

 « .  فارقها، فواهلل لو لم أنزل إيلها فأعتنقها ملا سكنت إىل يوم القيامة

 .وهذا إسناد ىلع رشط مسلم، ولكن يف السياق غرابة، واهلل تعاىل أعلم
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 :طريق أخرى عن أيب سعيد

 -ثنا مرسوق بن املرزبان، ثنا زكريا عن جمادل عن أيب الوداك : قال احلافظ أبو يعىل
يقوم إىل خشبة يتوكأ عليها خيطب   اكن انليب: عن أيب سعيد قال -وهو جرب بن نوف 

إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه : لك مجعة، حىت أتاه رجل من الروم فقال
 كأنك قائم؟كنت 

 « نعم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

فجعل هل املنرب فلما جلس عليه حنت اخلشبة حنني انلاقة ىلع ودلها حىت : قال
 .فوضع يده عليها، فلما اكن الغد رأيتها قد حولت ملسو هيلع هللا ىلص نزل انليب

 ما هذا؟: فقلنا

 .وأبو بكر وعمر ابلارحة فحولوهاملسو هيلع هللا ىلص  جاء رسول اهلل: قالوا

 .وهذا غريب أيضا

 :اعئشة ريض اهلل عنها احلديث اثلامن عن

رواه احلافظ من حديث عيل بن أمحد احلوار عن قبيصة، عن حبان بن عيل، عن 
صالح بن حبان، عن عبد اهلل بن بريدة، عن اعئشة، فذكر احلديث بطوهل، وفيه أنه خريه 
بني ادلنيا واآلخرة فاختار اجلذع اآلخرة واغر حىت ذهب فلم يعرف، هذا حديث 

 .اغريب إسنادا ومتن

 :- ريض اهلل عنها-احلديث اتلاسع عن أم سلمة 

روى أبو نعيم من طريق رشيك القايض وعمرو ابن أيب قيس ومعىل بن هالل 
اكن : ثالثتهم عن عمار اذلهيب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أم سلمة قالت
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خشبة يستند إيلها إذا خطب، فصنع هل كريس أو منرب فلما فقدته  ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل
فسكنت، هذا لفظ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل رت كما خيور اثلور حىت سمع أهل املسجد، فأتاها خا

  .رشيك
 .أنها اكنت من دوم، وهذا إسناد جيد ولم خيرجوه: ويف رواية معىل بن هالل

وقد روى اإلمام أمحد والنسايئ من حديث عمار اذلهيب عن أيب سلمة، عن أم 
 « .  يف زاوية يف اجلنةقوائم منربي : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال : سلمة قالت

 « .  ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة »: وروى النسايئ أيضا بهذا اإلسناد

فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن، وكذا من 
 .تأملها وأنعم فيها انلظر واتلأمل مع معرفته بأحوال الرجال وباهلل املستعان

أنا أبو عبد اهلل احلافظ، أخربين أبو أمحد ابن أيب : احلافظ أبو بكر ابليهيقوقد قال 
يعين أبا حاتم الرازي  -قال أيب : احلسن، ثنا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي قال

 . ما أعطى اهلل نبيا ما أعطى حممدا: قال يل الشافيع: قال عمرو بن سواد: -

 .أعطى عيىس إحياء املوىت: فقلت هل

أعطى حممدا اجلذع اذلي اكن خيطب إىل جنبه حىت يهء هل املنرب، فلما يهء : فقال
 .هل املنرب حن اجلذع حىت سمع صوته فهذا أكرب من ذلك

  باب تسبيح الحصى في كفه عليه الصالة والسالم

أنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن : قال احلافظ أبو بكر ابليهيق
عبيد الصفار، ثنا الكدييم، ثنا قريش بن أنس، ثنا صالح ابن أيب األخرض عن الزهري، 

ال أذكر عثمان إال : سمعت أبا ذر يقول: سويد بن يزيد السليم قال: جل يقال هلعن ر



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

140 
 

، فرأيته يوما جالسا وحده ملسو هيلع هللا ىلص خبري بعد يشء رأيته كنت رجال أتبع خلوات رسول اهلل
فاغتنمت خلوته فجئت حىت جلست إيله فجاء أبو بكر فسلم عليه، ثم جلس عن 

يمني أيب بكر، ثم جاء عثمان  ، ثم جاء عمر فسلم وجلس عن ملسو هيلع هللا ىلصيمني رسول اهلل
تسع : أو قال -سبع حصيات  ملسو هيلع هللا ىلص فسلم ثم جلس عن يمني عمر وبني يدي رسول اهلل

فأخذهن يف كفه فسبحن حىت سمعت هلن حنينا كحنني انلخل، ثم وضعهن  -حصيات 
فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن يف كف أيب بكر فسبحن حىت سمعت هلن حنينا كحنني 

ثم تناوهلن فوضعهن يف يد عمر فسبحن حىت سمعت هلن  انلخل، ثم وضعهن فخرسن،
حنينا كحنني انلخل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناوهلن فوضعهن يف يد عثمان فسبحن 

هذه  »: ملسو هيلع هللا ىلص حىت سمعت هلن حنينا كحنني انلخل، ثم وضعهن فخرسن فقال انليب
 « .  خالفة انلبوة

عن صالح بن أيب  وكذلك رواه حممد بن يسار عن قريش بن أنس،: قال ابليهيق
ذكر الويلد : األخرض، وصالح لم يكن حافظا، واملحفوظ عن أيب محزة، عن الزهري قال

 .بن سويد هذا احلديث عن أيب ذر هكذا

وقد قال حممد بن حيىي اذلهيل يف الزهريات اليت مجع فيها أحاديث : قال ابليهيق
ويد أن رجال من بين سليم ذكر الويلد بن س: حدثنا أبو ايلمان، ثنا شعيب قال: الزهري

كبري السن اكن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر أنه بينما هو قاعد يوما يف ذلك املجلس 
فأنا أظن أن يف نفس أيب ذر : وأبو ذر يف املجلس إذ ذكر عثمان بن عفان، يقول السليم

ذلك وهو ىلع عثمان معتبة إلنزاهل إياه بالربذة، فلما ذكر هل عثمان عرض هل أهل العلم ب
ال تقل يف عثمان إال خريا، فإين أشهد لقد : يظن أن يف نفسه عليه معتبة، فلما ذكره قال

رأيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا ال أنساه حىت أموت، كنت رجال أتلمس خلوات 
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قد خرج من  ملسو هيلع هللا ىلص ألسمع منه أو آلخذ عنه، فهجرت يوما من األيام فإذا انليب ملسو هيلع هللا ىلص انليب
دم فأخربين أنه يف بيت فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من بيته، فسألت عنه اخلا

 «؟ما جاء بك »: انلاس، وكأين حينئذ أرى أنه يف ويح، فسلمت عليه فرد السالم ثم قال

جاء يب اهلل ورسوهل، فأمرين أن أجلس، فجلست إىل جنبه ال أسأهل عن : فقلت
اع فسلم عليه، فرد يشء وال يذكره يل، فمكثت غري كثري فجاء أبو بكر يميش مرس

 «؟ما جاء بك »: السالم ثم قال

 جاء يب اهلل ورسوهل، فأشار بيده أن اجلس، فجلس إىل ربوة مقابل انليب: قال
بينه وبينها الطريق، حىت إذا استوى أبو بكر جالسا فأشار بيده، فجلس إىل جنيب  ملسو هيلع هللا ىلص

ذلك، وجلس إىل مثل  ملسو هيلع هللا ىلص عن يميين، ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك، وقال هل رسول اهلل
 «؟ما جاء بك »: جنب أيب بكر ىلع تلك الربوة، ثم جاء عثمان فسلم، فرد السالم وقال

جاء يب اهلل ورسوهل، فأشار إيله بيده فقعد إىل الربوة، ثم أشار بيده فقعد إىل : قال
ثم قبض «  قليل ما يبقني »: بكلمة لم أفقه أوهلا غري أنه قال  جنب عمر، فتلكم انليب

حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك، فسبحن يف يده حىت سمع هلن حنينا ىلع 
، ثم ناوهلن أبا بكر وجاوزين فسبحن يف كف أيب  ملسو هيلع هللا ىلص كحنني انلخل يف كف انليب

، ثم أخذهن منه فوضعهن يف األرض فخرسن  ملسو هيلع هللا ىلص بكر كما سبحن يف كف انليب
ر، ثم أخذهن فرصن حصا، ثم ناوهلن عمر فسبحن يف كفه كما سبحن يف كف أيب بك

فوضعهن يف األرض فخرسن، ثم ناوهلن عثمان فسبحن يف كفه حنو ما سبحن يف كف 
 .أيب بكر وعمر، ثم أخذهن فوضعهن يف األرض فخرسن

رواه صالح ابن أيب األخرض عن الزهري فقال عن رجل : قال احلافظ ابن عساكر
 .سويد بن يزيد السليم، وقول شعيب أصح: يقال هل
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وقد روى داود ابن أيب هند عن الويلد بن عبد : يف كتاب دالئل انلبوةوقال أبو نعيم 
 .الرمحن احلريش، عن جبري بن نفري، عن أيب ذر مثله

وفيه عن أيب هريرة، : ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن املسيب عن أيب سعيد قال
 ولقد كنا نسمع: عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال: وقد تقدم ما رواه ابلخاري

 .تسبيح الطعام وهو يؤلك

 :حديث آخر يف ذلك

روى احلافظ ابليهيق من حديث عبد اهلل بن عثمان بن إسحاق بن سعد ابن أيب 
حدثين أبو أيم مالك بن محزة ابن أيب أسيد الساعدي عن أبيه، عن جده : وقاص قال

الفضل ال يا أبا  »: للعباس بن عبد املطلب ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل: أيب أسيد الساعدي قال
 « .  ترم مزنلك غدا أنت وبنوك حىت آتيكم فإنل يل فيكم حاجة

 « السالم عليكم »: فانتظروه حىت جاء بعد ما أضىح فدخل عليهم فقال

 .وعليك السالم ورمحة اهلل وبراكته: فقالوا
 «؟كيف أصبحتم »: قال

 هلل؟أصبحنا خبري حنمد اهلل فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول ا: قالوا

تقاربوا تقاربوا، يزحف بعضكم إىل  »: فقال هلم«  أصبحت خبري أمحد اهلل »: قال
 « .  بعض

يا رب هذا عيم وصنو أيب، وهؤالء  »: حىت إذا أمكنوه اشتمل عليهم بمالءته وقال
 « .  أهل بييت فاسرتهم من انلار كسرتيت إياهم بمالءيت هذه

 .آمني آمني آمني: فقالتفأمنت أسكفة ابلاب وحوائط ابليت : وقال
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وقد رواه أبو عبد اهلل بن ماجه يف سننه خمترصا عن أيب إسحاق إبراهيم بن عبد 
اهلل بن حاتم اهلروي، عن عبد اهلل بن عثمان بن إسحاق بن سعد ابن أيب وقاص 

 .ال أعرفه: الوقايص الزهري، روى عنه مجاعة وقد قال ابن معني

 .ةيروي أحاديث مشبه: وقال أبو حاتم

 :حديث آخر

ثنا حيىي ابن أيب بكري، ثنا إبراهيم بن طهمان، حدثين سماك بن : قال اإلمام أمحد
إين ألعرف حجرا بمكة اكن يسلم : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال : حرب عن جابر بن سمرة قال

 « .  عيل قبل أن أبعث، إين ألعرفه اآلن

 .رواه مسلم عن أيب بكر ابن أيب شيبة، عن حيىي ابن أيب بكري به

 .ورواه أبو داود الطياليس عن سليمان بن معاذ، عن سماك به

 :حديث آخر

ثنا عباد بن يعقوب الكويف، ثنا الويلد ابن أيب ثور عن السدي، عن : قال الرتمذي
بمكة فخرجنا يف  ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع انليب: عباد ابن أيب يزيد، عن عيل ابن أيب طالب قال

 .السالم عليك يا رسول اهلل: قالبعض نواحيها فما استقبله جبل وال شجر إال 

وهذا حديث حسن غريب، وقد رواه غري واحد عن الويلد ابن أيب ثور، : ثم قال
 .فروة ابن أيب الفرا: وقالوا عن عباد ابن أيب يزيد منهم

ورواه احلافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خيثمة عن السدي، عن أيب عمارة 
فجعل ال يمر ىلع شجر وال حجر إال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللخرجت مع رسول : احليواين، عن عيل قال

 .سلم عليه
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وقدمنا يف املبعث أنه عليه السالم ملا رجع وقد أويح إيله جعل ال يمر حبجر وال 
 .السالم عليك يا رسول اهلل: شجر وال مدر وال يشء إال قال هل

وذكرنا يف وقعة بدر، ووقعة حنني رميه عليه السالم بتلك القبضة من الرتاب 
ه أصحابه أن يتبعوها باحلملة الصادقة فيكون انلرص والظفر، واتلأييد عقب ذلك وأمر

وما رميت إذ  »: رسيعا، أما يف وقعة بدر فقد قال اهلل تعاىل يف سياقها يف سورة األنفال
 .اآلية«  رميت ولكن اهلل رىم

دته وأما يف غزوة حنني فقد ذكرناه يف األحاديث بأسانيده وألفاظه بما أغين عن إاع
 .ههنا، وهلل احلمد واملنة

 :حديث آخر

ملا دخل املسجد احلرام فوجد األصنام حول  ملسو هيلع هللا ىلص ذكرنا يف غزوة الفتح أن رسول اهلل
جاء احلق، وزهق ابلاطل، إن ابلاطل اكن  »: الكعبة فجعل يطعنها بيشء يف يده ويقول

 « .  جاء احلق وما يبدئ ابلاطل وما يعيد: زهوقا، قل

 .إال سقط: عل ال يشري إىل صنم منها إال خر لقفاه، ويف روايةويف رواية أنه ج

ثنا : أنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القايض قاال: وقال ابليهيق
ثنا برش بن : أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حبر بن نرص وأمحد بن عيىس اللخيم قاال

أخربين القاسم بن حممد ابن أيب بكر : بكري، أنا األوزايع عن ابن شهاب أنه قال
: وأنا مسترتة بقرام فهتكه، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص دخل عيل رسول اهلل: الصديق عن اعئشة قالت

 « .  إن أشد انلاس عذابا يوم القيامة اذلين يشبهون خبلق اهلل »
برتس فيه تمثال عقاب فوضع  ملسو هيلع هللا ىلص أ ى رسول اهلل: وقالت اعئشة: قال األوزايع

 . عز وجلعليه يده فأذهبه اهلل
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  باب ما يتعلق بالحيوانات من دالئل النبوة

 .قصة ابلعري انلاد وسجوده هل، وشكواه إيله

 -هو ابن عمر  -حدثنا حسني، ثنا خلف بن خليفة عن حفص : قال اإلمام أمحد
ل يسنون عليه، وأنه اكن أهل بيت من األنصار هلم مج: عن عمه أنس بن مالك قال

إنه اكن : فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن األنصار جاءوا إىل رسول اهلل
 .نلا مجل نسين عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع وانلخل

فقاموا فدخل احلائط واجلمل يف ناحيته، «  قوموا »: ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل
 .هحنو ملسو هيلع هللا ىلص فمىش انليب

يا رسول اهلل إنه قد صار مثل اللكب اللكب وإنا خناف عليك : فقالت األنصار
 .صوتله

 « .  ليس عيل منه بأس »: فقال
أقبل حنوه حىت خر ساجدا بني يديه، فأخذ  ملسو هيلع هللا ىلص فلما نظر اجلمل إىل رسول اهلل

 .بناصيته أذل ما اكنت قط حىت أدخله يف العمل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل
اهلل هذه بهيمة ال تعقل تسجد لك وحنن أحق أن نسجد  يا رسول: فقال هل أصحابه

 .لك

ال يصلح لبرش أن يسجد لبرش، ولو صلح لبرش أن يسجد لبرش ألمرت  »: فقال
املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، واذلي نفيس بيده لو اكن من قدمه إىل 

 « .  حقه مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت

 .وهذا إسناد جيد، وقد روى النسايئ بعضه من حديث خلف بن خليفة به
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 :رواية جابر يف ذلك

حدثنا مصعب بن سالم سمعته من أيب مرتني، ثنا األجلح عن : قال اإلمام أمحد
من سفر حىت إذا  ملسو هيلع هللا ىلص أقبلنا مع رسول اهلل: اذليال بن حرملة، عن جابر بن عبد اهلل قال

ن حيطان بين انلجار إذا فيه مجل ال يدخل احلائط أحد إال شد عليه، دفعنا إىل حائط م
، فجاء حىت أ ى احلائط فداع ابلعري فجاء واضعا مشفره ملسو هيلع هللا ىلصفذكروا ذلك لرسول اهلل: قال

 .إىل األرض حىت برك بني يديه

 .فخطمه ودفعه إىل صاحبه«  هاتوا خطاما: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال : قال

إنه ليس يشء بني السماء واألرض إال يعلم أين  »: فقالثم اتلفت إىل انلاس : قال
 « .  رسول اهلل إال اعيص اجلن واإلنس

تفرد به اإلمام أمحد، وسيأيت عن جابر من وجه أخر، بسياق آخر إن شاء اهلل، وبه 
 .اثلقة

 :رواية ابن عباس

خادل ثنا برش بن موىس، ثنا يزيد بن مهران أخو : قال احلافظ أبو القاسم الطرباين
: اجليار، ثنا أبو بكر ابن عياش عن األجلح، عن اذليال بن حرملة، عن ابن عباس قال

 .يا رسول اهلل إن نلا بعريا قد ند يف حائط: فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص جاء قوم إىل رسول اهلل

فجاء مطأطئا رأسه حىت خطمه، وأعطاه «  تعال »: فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فجاء إيله 
 .أصحابه

 .يا رسول اهلل كأنه علم أنك نيب: الصديقفقال هل أبو بكر 

ما بني البتيها أحد إال يعلم أين نيب اهلل إال كفرة اجلن : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
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 « .  واإلنس

وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدا، واألشبه رواية اإلمام أمحد عن 
عباس، واهلل  جابر، امهلل إال أن يكون األجلح قد رواه عن اذليال عن جابر عن ابن

 .أعلم

 :طريق أخرى عن ابن عباس

ثنا العباس بن الفضل األسفايط، ثنا أبو عون : قال احلافظ أبو القاسم الطرباين
الزيادي، ثنا أبو عزة ادلباغ عن أيب يزيد املديين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجال 

اب، ثم جاء إىل من األنصار اكن هل فحالن فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما ابل
 .قاعد معه نفر من األنصار ملسو هيلع هللا ىلص فأراد أن يدعو هل، وانليب ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

يا نيب اهلل إين جئت يف حاجة فإن فحلني يل اغتلما، وإين أدخلتهما حائطا : فقال
 .وسددت عليهما ابلاب، فأحب أن تدعو يل أن يسخرهما اهلل يل

فأشفق الرجل «  افتح »: ابلاب فقالفذهب حىت أ ى «  قوموا معنا »: فقال ألصحابه
 .ملسو هيلع هللا ىلص انليبىلع 

رسول ففتح ابلاب فإذا أحد الفحلني قريبا من ابلاب فلما رأى  ."إفتح": ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 .سجد هل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فجاء خبطام فشد «  إئت بيشء أشد رأسه وأمكنك منه »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل
 .فلما رآه وقع هل ساجدارأسه وأمكنه منه، ثم مىش إىل أقىص احلائط إىل الفحل اآلخر 

 .فشد رأسه وأمكنه منه«  إئتين بيشء أشد رأسه »: فقال للرجل

 « .  إذهب فإنهما ال يعصيانك »: فقال
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يا رسول اهلل هذان فحالن سجدا لك : ذلك قالوا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فلما رأى أصحاب 
 أفال نسجد لك؟

حد ألمرت املرأة ال آمر أحدا أن يسجد ألحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد أل »: قال
 « .  أن تسجد لزوجها

 .وهذا إسناد غريب، ومنت غريب

ورواه الفقيه أبو حممد عبد اهلل بن حامد يف كتابه دالئل انلبوة عن أمحد بن محدان 
السحري، عن عمر بن حممد بن جبري ابلحرتي، عن برش بن آدم، عن حممد بن عون أيب 

 .عون الزيادي به

ميك بن إبراهيم عن قائد أيب الورقاء، عن عبد اهلل ابن وقد رواه أيضا من طريق 
 .بنحو ما تقدم، عن ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلص أيب أوىف، عن انليب

 :رواية أيب هريرة

أخربنا أمحد بن محدان، أنا عمر بن حممد : قال أبو حممد عبد اهلل بن حامد الفقيه
ن أبيه، عن أيب بن جبري، حدثنا يوسف بن موىس، حدثنا جرير عن حيىي بن عبيد اهلل، ع

إىل ناحية، فأرشفنا إىل حائط فإذا حنن بناضح  ملسو هيلع هللا ىلص انطلقنا مع رسول اهلل: هريرة قال
 .فوضع جرانه ىلع األرض ملسو هيلع هللا ىلص فلما أقبل انلاضح رفع رأسه فبرص برسول اهلل

 .فنحن أحق أن نسجد لك من هذه ابلهيمة :ملسو هيلع هللا ىلص فقال أصحاب رسول اهلل

يغ ألحد أن يسجد ألحد دون اهلل، ولو سبحان اهلل أدون اهلل؟ ما ينب »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 « .  أمرت أحد أن يسجد ليشء من دون اهلل ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 :رواية عبد اهلل بن جعفر يف ذلك
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حدثنا يزيد، ثنا مهدي بن ميمون عن حممد ابن أيب يعقوب، عن : قال اإلمام أمحد
 .احلسن بن سعد، عن عبد اهلل بن جعفر

ثنا مهدي، ثنا حممد ابن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد : وعفان قاالح، وثنا بهز 
ذات يوم خلفه  ملسو هيلع هللا ىلص أردفين رسول اهلل: موىل احلسن بن عيل، عن عبد اهلل بن جعفر قال

أحب ما استرت به يف حاجته  ملسو هيلع هللا ىلص فأرس إيل حديثا ال أخرب به أحدا أبدا، واكن رسول اهلل
ن األنصار فأ ى مجل قد أتاه فجرجر هدف أو حائش خنل، فدخل يوما حائطا من حيطا

 .وذرفت عيناه

 ملسو هيلع هللا ىلص حن وذرفت عيناه فمسح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلما رأى رسول اهلل: وقال بهز وعفان
 «؟من صاحب اجلمل »: رساته وذفراه فسكن فقال

 .هو يل يا رسول اهلل: ملسو هيلع هللا ىلص فجاء فىت من األنصار فقال

اهلل لك إنه شاك إيل أنك أما تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملككها  »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 « .  جتيعه وتدئبه

 .وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به

 :رواية اعئشة أم املؤمنني يف ذلك

عن عيل  -هو ابن سلمة  -ثنا محاد : ثنا عبد الصمد وعفان قاال: قال اإلمام أمحد
املهاجرين اكن يف نفر من  ملسو هيلع هللا ىلص بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن اعئشة أن رسول اهلل

 .واألنصار فجاء بعري فسجد هل

 .يا رسول اهلل تسجد لك ابلهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك: فقال أصحابه

اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد  »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
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ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إىل جبل أسود، ومن 
 « .  ل أسود إىل جبل أبيض اكن ينبيغ هلا أن تفعلهجب

 .وهذا اإلسناد ىلع رشط السنن
لو  »: وإنما روى ابن ماجه عن أيب بكر ابن أيب شيبة، عن عفان، عن محاد به

 .إىل آخره«  أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 :رواية يعىل بن مرة اثلقيف أو يه قصة أخرى

ثنا أبو سلمة اخلزايع، ثنا محاد بن سلمة عن اعصم بن بهدلة، عن : اإلمام أمحدقال 
يف مسري هل فأراد أن  ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع انليب: حبيب ابن أيب جبرية، عن يعىل بن سيابة قال

يقيض حاجته فأمر وديتني فانضمت إحداهما إىل األخرى، ثم أمرهما فرجعتا إىل 
 .األرض ثم جرجر حىت ابتل ما حوهل منابتهما، وجاء بعري فرضب جبرانه إىل

 « .  أتدرون ما يقول ابلعري؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد حنره :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل

 «؟أواهبه أنت يل »: فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فبعث إيله 

 .يا رسول اهلل مايل مال أحب إيل منه: فقال

 « .  استوص به معروفا »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .كرامته يا رسول اهللال جرم ال أكرم ماال يل : فقال

 .وأ ى ىلع قرب يعذب صاحبه: قال

عىس  »: فأمر جبريدة فوضعت ىلع قربه وقال«  إنه يعذب يف غري كبري »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 « .  أن خيفف عنه ما دامت رطبة

 :طريق أخرى عنه
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ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن عطاء بن السائب، عن عبد اهلل بن : قال اإلمام أمحد
بينا حنن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ثالثة أشياء رأيتهن من :  بن مرة اثلقيف قالجعفر، عن يعىل

نسري معه إذ مررنا ببعري يسىن عليه فلما رآه ابلعري جرجر ووضع جرانه، فوقف عليه 
 «؟أين صاحب هذا ابلعري »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص انليب

 « بعنيه »: ملسو هيلع هللا ىلص فجاء فقال

 .ال بل أهبه لك: فقال

 « .  ال بل بعنيه »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .ال بل نهبه لك إنه ألهل بيت ماهلم معيشة غريه: قال

أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شىك لكرثة العمل، وقلة العلف فأحسنوا  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
 « .  إيله

فجاءت شجرة تشق األرض حىت  ملسو هيلع هللا ىلص ثم رسنا فزننلا مزنال فنام رسول اهلل: قال
شجرة استأذنت ربها يه  »: غشيته، ثم رجعت إىل ماكنها، فلما استيقظ ذكرت هل فقال

 « .  فأذن هلا ملسو هيلع هللا ىلص عز وجل يف أن تسلم ىلع رسول اهلل

أخرج  »: بمنخره فقال ملسو هيلع هللا ىلص فمررنا بماء فأتته امرأة بابن هلا به جنة فأخذ انليب: قال
 « .  إين حممد رسول اهلل

ثم رسنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك املاء فأتته امرأة جبزر ولنب، فأمرها : قال
 .اجلزر، وأمر أصحابه فرشبوا من اللنب فسأهلا عن الصيبأن ترد 

 .واذلي بعثك باحلق ما رأينا منه ريبا بعدك: فقالت

 :طريق أخرى عنه
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ثنا عبد اهلل بن نمري، ثنا عثمان بن حكيم، أخربين عبد الرمحن بن : قال اإلمام أمحد
آها أحد قبيل وال ثالثا ما ر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل لقد رأيت : عبد العزيز عن يعىل بن مرة قال

لقد خرجت معه يف سفر حىت إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة : يراها أحد بعدي
يا رسول اهلل هذا صيب أصابه بالء وأصابنا منه بالء، : جالسة معها صيب هلا فقالت

 .يؤخذ يف ايلوم ما أدري كم مرة

الرحل، ثم فغر فاه فرفعته إيله فجعلته بينه وبني واسطة «  ناويلنيه »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
 .ثم ناوهلا إياه«  بسم اهلل أنا عبد اهلل إخسأ عدو اهلل »: فنفث فيه ثالثا وقال

 « .  إلقينا يف الرجعة يف هذا املاكن فأخربينا ما فعل »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .فذهبنا ورجعنا فوجدناها يف ذلك املاكن معها شياه ثالث: قال

 «؟ما فعل صبيك »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .باحلق ما حسسنا منه شيئا حىت الساعة فاجرتر هذه الغنم واذلي بعثك: فقالت

 « .  إنزل فخذ منها واحدة ورد ابلقية »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

وحيك انظر هل ترى من  »: وخرجت ذات يوم إىل اجلبانة حىت إذا برزنا قال: قال
 «؟يشء يواريين

 .ما أرى شيئا يواريك إال شجرة ما أراها تواريك: قلت

 «؟فما بقربها »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .شجرة مثلها، أو قريب منها: قلت

 « .  إن رسول اهلل يأمركما أن جتتمعا بإذن اهلل: فاذهب إيلهما فقل »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

إن رسول : اذهب إيلهما فقل هلما »: ملسو هيلع هللا ىلص فاجتمعتا فربز حلاجته، ثم رجع فقال: قال
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 .فرجعت«  اهلل يأمركما أن ترجع لك واحدة منكما إىل ماكنها

ات يوم إذ جاء مجل جنيب حىت صوى جبرانه بني يديه، ثم وكنت معه جالسا ذ: قال
 «؟وحيك أنظر ملن هذا اجلمل، إن هل لشأنا »: ملسو هيلع هللا ىلص ذرفت عيناه فقال

 .فخرجت أتلمس صاحبه فوجدته لرجل من األنصار فدعوته إيله: قال

 «ما شأن اجلمل هذا؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 وما شأنه؟: فقال

ونضحنا عليه حىت عجز عن السقاية، ال أدري واهلل ما شأنه، عملنا عليه : قال
 .فائتمرنا ابلارحة أن ننحره ونقسم حلمه

 « فال تفعل هبه يل أو بعنيه »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .بل هو لك يا رسول اهلل، فوسمه بسمة الصدقة، ثم بعث به: قال

 :طريق أخرى عنه

ثنا وكيع، ثنا األعمش بن املنهال عن عمرو، عن يعىل بن مرة، عن : قال اإلمام أمحد
 .أنه أتته امرأة بابن هلا قد أصابه ملم  انليب

 « .  أخرج عدو اهلل، أنا رسول اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .فربأ، فأهدت إيله كبشني وشيئا من أقط، وشيئا من سمن: قال

 « . خذ األقط والسمن وأحد الكبشني، ورد عليها اآلخر »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل: قال

 .ثم ذكر قصة الشجرتني كما تقدم

ثنا أسود، ثنا أبو بكر ابن عياش عن حبيب ابن أيب عمرة، عن املنهال : وقال أمحد
إال دون ما  ملسو هيلع هللا ىلص ما أظن أن أحدا من انلاس رأى رسول اهلل: بن عمرو، عن يعىل قال
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ما بلعريك يشكوك؟ زعم  »: رأيت، فذكر أمر الصيب، وانلخلتني، وأمر ابلعري إال أنه قال
 « د حنرهأنك سانيه حىت إذا كرب تري

 .صدقت واذلي بعثك باحلق، قد أردت ذلك واذلي بعثك باحلق ال أفعل: قال

 :طريق أخرى عنه

روى ابليهيق عن احلاكم وغريه، عن األصم، ثنا عباس بن حممد ادلوري، ثنا 
محدان بن األصبهاين، ثنا يزيد عن عمرو بن عبد اهلل بن يعىل بن مرة، عن أبيه، عن 

كنت معه يف طريق : ثالثة أشياء ما رآها أحد قبيل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رأيت من رسول: جده قال
 .مكة فمر بامرأة معها ابن هلا به ملم ما رأيت ملما أشد منه

 .يا رسول اهلل ابين هذا كما ترى: فقالت

 .فداع هل«  إن شئت دعوت هل »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

به فيجء «  عيل بصاحب هذا ابلعري »: ثم مىض فمر ىلع بعري ناد جرانه يرغو فقال
نتجت عندهم فاستعملوين حىت إذا كربت عندهم أرادوا أن : هذا يقول »: فقال

 « .  ينحروين

 « .  إذهب فمرهما فليجتمعا يل »: ثم مىض ورأى شجرتني متفرقتني فقال يل: قال

 .فاجتمعتا فقىض حاجته: قال
ثم مىض، فلما انرصف مر ىلع الصيب وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به : قال

 .ما اعد إيله يشء من اللمم: وهيأت أمه أكبشا فأهدت هل كبشني وقالت

ما من يشء إال ويعلم أين رسول اهلل إال كفرة أو فسقة اجلن  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب
 « .  واإلنس
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فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند املتبحرين، أن يعىل بن مرة 
بهذا لكه اإلمام أمحد دون أصحاب الكتب حدث بهذه القصة يف اجلملة، وقد تفرد 

الستة، ولم يرو أحد منهم شيئا سوى ابن ماجه فإنه روى عن يعقوب بن محيد بن 
اكسب، عن حيىي بن سليم، عن خيثم، عن يونس بن خباب، عن يعىل بن مرة أن رسول 

 .اكن إذا ذهب إىل الغائط أبعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

دالئل انلبوة وطرقه من وجوه :  كتابهوقد اعتىن احلافظ أبو نعيم حبديث ابلعري يف
بست زود  ملسو هيلع هللا ىلص يجء رسول اهلل: كثرية، ثم أورد حديث عبد اهلل بن قرط ايلماين قال

 .فجعلن يزدلفن إيله بأيتهن يبدأ

 .وقد قدمت احلديث يف حجة الوداع

قد أسلفنا عن جابر بن عبد اهلل حنو قصة الشجرتني، وذكرنا آنفا عن غري : قلت
بة حنوا من حديث اجلمل لكن بسياق يشبه أن يكون غري هذا، فاهلل واحد من الصحا

 .أعلم

وسيأيت حديث الصيب اذلي اكن يرصع وداعؤه عليه السالم هل وبرؤه يف احلال من 
 .طرق أخرى

وقد روى احلافظ ابليهيق عن أيب عبد اهلل احلاكم وغريه، عن أيب العباس األصم، 
عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن إسماعيل بن عبد امللك، عن أيب 

إذا أراد  ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر، واكن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل خرجت مع : الزبري، عن جابر قال
 .مزنال بفالة من األرض ليس فيها علم وال شجر الرباز تباعد حىت ال يراه أحد فزننلا

يا جابر خذ األداوة وانطلق بنا، فمألت األداوة ماء وانطلقنا فمشينا حىت : فقال يل
يا جابر انطلق فقل هلذه : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ال نكاد نرى فأ ى شجرتان بينهما أذرع فقال 
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ففعلت فرجعت «  احليق بصاحبتك حىت أجلس خلفكما: يقول لك رسول اهلل: الشجرة
فلحقت بصاحبتها فجلس خلفها حىت قىض حاجته، ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فرسنا 

يا : فقالت ملسو هيلع هللا ىلص كأنما ىلع رؤسنا الطري تظلنا، وإذا حنن بامرأة قد عرضت لرسول اهلل
رسول اهلل إن ابين هذا يأخذه الشيطان لك يوم ثالث مرات ال يدعه، فوقف رسول 

إخسأ عدو اهلل، أنا رسول  »: ملسو هيلع هللا ىلص نه وبني مقدمة الرحل فقالفتناوهل فجعله بي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
وأاعد ذلك ثالث مرات ثم ناوهلا إياه، فلما رجعنا وكنا بذلك املاء عرضت نلا تلك «  اهلل

 .املرأة ومعها كبشان تقودهما والصيب حتمله

 .يا رسول اهلل إقبل مين هدييت، فواذلي بعثك باحلق إن اعد إيله بعد: فقالت

 « .  خذوا أحدهما وردوا اآلخر: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

بيننا فجاء مجل ناد فلما اكن بني السماطني خر  ملسو هيلع هللا ىلص ثم رسنا ورسول اهلل: قال
 .ساجدا

 «؟يا أيها انلاس من صاحب هذا اجلمل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .هو نلا يا رسول اهلل: فقال فتية من األنصار

 «؟فما شأنه »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

عرشين سنة، فلما كربت سنه واكنت عليه شحيمة أردنا حنره سنونا عليه منذ : قالوا
 .نلقسمه بني غلمتنا

 «؟تبيعونيه: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .يا رسول اهلل هو لك: قالوا

 « .  فأحسنوا إيله حىت يأتيه أجله »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
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 .يا رسول اهلل حنن أحق أن نسجد لك من ابلهائم: قالوا

يسجد لبرش، ولو اكن ذلك اكن النساء ال ينبيغ لبرش أن : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  ألزواجهن

 .وهذا إسناد جيد رجاهل ثقات

وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن عبد امللك ابن أيب الصفراء 
 .اكن إذا ذهب املذهب أبعد ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب الزبري، عن جابر أن رسول اهلل

ا أبو بكر بن إسحاق، أنا احلسني وحدثنا أبو عبد اهلل احلافظ، أن: ثم قال ابليهيق
عن أيب الزبري أنه  -هو ابن سعد  -بن عيل بن زياد، ثنا أبو محنة، ثنا أبو قرة عن زياد 

عن عبد اهلل بن مسعود، : سمع يونس بن خباب الكويف حيدث أنه سمع أبا عبيدة حيدث
 .يراه أحدأنه اكن يف سفر إىل مكة فذهب إىل الغائط واكن يبعد حىت ال  ملسو هيلع هللا ىلص عن انليب

فلم جيد شيئا يتوارى به، فبرص بشجرتني، فذكر قصة الشجرتني، وقصة اجلمل : قال
 .بنحو من حديث جابر

 .وحديث جابر أصح: قال ابليهيق

عن أيب  -أظنه ابن سعد  -وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح، عن زياد : قال
 .الزبري

ث جابر ويعىل بن مرة بل يشهد وقد يكون هذا أيضا حمفوظا وال ينايف حدي: قلت
هلما، ويكون هذا احلديث عند أيب الزبري حممد بن مسلم بن تدرس امليك، عن جابر، 

 .وعن يونس بن خباب، عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود، عن أبيه، واهلل أعلم

عن الزهري،  -وهو ضعيف  -وروى ابليهيق من حديث معاوية بن حيىي الصرييف 
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زيد، عن أسامة بن زيد حديثا طويال حنو سياق حديث يعىل بن مرة،  عن خارجة بن
 وجابر بن عبد اهلل، وفيه قصة الصيب اذلي اكن يرصع وميجء أمه بشاة مشوية فقال

 « .  ناويلين اذلراع »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .فناوتله

 « .  ناويلين اذلراع »: ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال

 .فناوتله

 « .  ناويلين اذلراع »: ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال

 من ذراع؟ كم للشاة: فقلت

 « .  واذلي نفيس بيده لو سكت نلاوتليين ما دعوت »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

ثم ذكر قصة انلخالت واجتماعهما وانتقال احلجارة معهما حىت صارت احلجارة 
رمجا خلف انلخالت، وليس يف سياقه قصة ابلعري فلهذا لم يورده بلفظه وإسناده، وباهلل 

 .املستعان

غيالن بن سلمة اثلقيف بسنده إىل يعىل بن وقد روى احلافظ ابن عساكر ترمجة 
: منصور الرازي عن شبيب بن شيبة، عن برش بن اعصم، عن غيالن بن سلمة قال

فرأينا عجبا، فذكر قصة الشجرتني واستتاره بهما عند اخلالء،  ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول اهلل
«  اهللبسم اهلل أنا رسول اهلل أخرج عدو  »: ملسو هيلع هللا ىلص وقصة الصيب اذلي اكن يرصع وقوهل

فعويف، ثم ذكر قصة ابلعريين انلادين وأنهما سجدا هل بنحو ما تقدم يف ابلعري الواحد 
 .فلعل هذه قصة أخرى، واهلل أعلم

وقد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة مجله اذلي اكن قد أعيي وذلك مرجعهم 



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

159 
 

م يرس فداع هل ورضبه فسار سريا ل  من تبوك، وتأخره يف أخريات القوم فلحقه انليب
 .مثله حىت جعل يتقدم أمام انلاس

وذكرنا رشاءه عليه السالم منه، ويف ثمنه اختالف كثري وقع من الرواة ال يرض 
 .أصل القصة كما بيناه

وتقدم حديث أنس يف ركوبه عليه السالم ىلع فرس أيب طلحة حني سمع صوتا 
ت فوجدوا رسول باملدينة فركب ذلك الفرس واكن يبطئ، وركب الفرسان حنو ذلك الصو

قد رجع بعد ما اكن كشف ذلك األمر فلم جيد هل حقيقة، واكن قد ركبه عريا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
لن تراعوا، لن تراعوا، ما وجدنا من  »: ال يشء عليه وهو متقدل سيفا فرجع وهو يقول

 « .  يشء، وإن وجدناه بلحرا

جيارى وال لسابقا واكن ذلك الفرس يبطأ قبل تلك الليلة فاكن بعد ذلك ال : أي
 .يكشف هل غبار، وذلك لكه بربكته عليه الصالة والسالم

 :حديث آخر غريب يف قصة ابلعري

وهو جمدل  -قال الشيخ أبو حممد عبد اهلل بن حامد الفقيه يف كتابه دالئل انلبوة 
أخربين أبو عيل الفواريس، حدثنا أبو سعيد عن عبد العزيز : -كبري حافل كثري الفوائد 

لقواس، حدثنا أبو عمرو عثمان بن حممد بن خادل الراسيب، حدثنا عبد بن شهالن ا
الرمحن بن عيل ابلرصي، حدثنا سالمة بن سعيد بن زياد ابن أيب هند الرازي، حدثين 

كنا جلوسا مع : قال -الرازي : يعين -أيب، عن أبيه، عن جده، حدثنا غنيم بن أوس 
 .فزاع ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللإذ أقبل بعري يعدو حىت وقف ىلع  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

أيها ابلعري اسكن فإن تك صادقا فلك صدقك، وإن تك : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  اكذبا فعليك كذبك، مع أن اهلل تعاىل قد أمن اعئذنا، وال خياف الئذنا
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 يا رسول اهلل ما يقول هذا ابلعري؟: قلنا

 « .  هذا بعري هم أهله بنحره فهرب منهم، فاستغاث بنبيكم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

فبينا حنن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون فلما نظر إيلهم ابلعري اعد إىل هامة 
 . رسول اهلل

 .يا رسول اهلل هذا بعرينا هرب منا منذ ثالثة أيام فلم نلقه إال بني يديك: فقالوا

 « .  يشكو مر الشاكية: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 يا رسول اهلل ما يقول؟: فقالوا

لون عليه يف الصيف إىل  إبلكم جوارا وكنتم حتمإنه ريب يف: يقول »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
 « .  ، فإذا اكن الشتاء رحلتم إىل موضع ادلفءأموضع اللك

 .قد اكن ذلك يا رسول اهلل: فقالوا

 ما جزاء العبد الصالح من موايله؟: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .يا رسول اهلل فإنا ال نبيعه وال ننحره: قالوا

أوىل بالرمحة منكم ألن اهلل نزع الرمحة من فقد استغاث فلم تغيثوه وأنا  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
 « .  قلوب املنافقني وأسكنها يف قلوب املؤمنني

 « .  أيها ابلعري انطلق فأنت حر لوجه اهلل »: بمائة درهم ثم قالملسو هيلع هللا ىلص  فاشرتاه انليب

 . فراغ ىلع هامة رسول اهلل

 « .  آمني »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل

 .ثم راغ اثلانية

 « .  آمني »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
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 .ثم راغ اثلاثلة

 « .  آمني »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .ملسو هيلع هللا ىلص ثم راغ الرابعة، فبىك رسول اهلل
 يا رسول اهلل ما يقول هذا ابلعري؟: فقلنا

 .جزاك اهلل أيها انليب عن اإلسالم والقرآن خريا: يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 « .  آمني »: قلت

 .سكن اهلل رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعيب: قال

 « .  آمني »: قلت

 .حقن اهلل دماء أمتك من أعدائها كما حقنت ديم: قال

 « .  آمني »: قلت

 .ال جعل اهلل بأسها بينها: قال

هذه خصال سألت ريب فأعطانيها ومنعين واحدة، وأخربين  »: فبكيت وقلت
 « .  جربيل عن اهلل أن فناء أمتك بالسيف فجرى القلم بما هو اكئن

أحدا من هؤالء املصنفني يف ادلالئل أورده هذا احلديث غريب جدا لم أر : قلت
 .سوى هذا املصنف، وفيه غرابة ونكارة يف إسناده ومتنه أيضا، واهلل أعلم

 
 

  حديث في سجود الغنم له صلى هللا عليه وسلم
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حدثنا حممد بن عوف : قال حيىي بن صاعد: قال أبو حممد عبد اهلل بن حامد أيضا
احلميص، حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي، حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان، 

حائطا   دخل انليب: جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قالحدثنا أبو 
 .لألنصار ومعه أبو بكر وعمر ورجل من األنصار ويف احلائط غنم فسجدت هل

 .يا رسول اهلل كنا حنن أحق بالسجود لك من هذه الغنم: فقال أبو بكر

د أن يسجد ألحد إنه ال ينبيغ أن يسجد أحد ألحد، ولو اكن ينبيغ ألح »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 « .  ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 .غريب ويف إسناده من ال يعرف

  قصة الذئب وشهادته بالرسالة

حدثنا يزيد، ثنا القاسم بن الفضل احلداين عن أيب نرضة، عن أيب : قال اإلمام أمحد
عدا اذلئب ىلع شاة فأخذها، فطلبه الرايع فانزتعها منه، فأقىع : سعيد اخلدري قال

 .اذلئب ىلع ذنبه

 أال تتيق اهلل؟ تزنع مين رزقا ساقه اهلل إيل؟ :فقال

 !يا عجيب ذئب يكلمين الكم األنس: فقال

بيرثب خيرب انلاس بأنباء ما  ملسو هيلع هللا ىلص أال أخربك بأعجب من ذلك؟ حممد: فقال اذلئب
 .قد سبق

فأقبل الرايع يسوق غنمه حىت دخل املدينة فزواها إىل زاوية من زواياها، ثم : قال
الصالة جامعة ثم خرج فقال : فنودي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فأخربه، فأمر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أ ى 

 .فأخربهم«  أخربهم »: للرايع
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صدق واذلي نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حىت يكلم : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
السباع األنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه ورشاك نعله، وخيربه فخذه بما أحدث أهله 

 « .  بعده

 .الصحيح، وقد صححه ابليهيقوهذا إسناد ىلع رشط 

واذلي نفيس بيده ال تقوم الساعة حىت  »: ملسو هيلع هللا ىلص ولم يروه إال الرتمذي من قوهل
 .إىل آخره عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن القاسم بن الفضل«  يكلم السباع األنس

وهذا حديث حسن غريب صحيح، ال نعرفه إال من حديث القاسم وهو : ثم قال
 .ديث، وثقه حيىي وابن مهديثقة مأمون عند أهل احل

 :طريق أخرى عن أيب سعيد اخلدري

حدثنا أبو ايلمان، أنا شعيب، حدثين عبد اهلل ابن أيب حسني، : قال اإلمام أمحد
بينا أعرايب يف بعض نوايح  »: قالملسو هيلع هللا ىلص  حدثين شهر أن أبا سعيد اخلدري حدثه عن انليب

فأدركه األعرايب فاستنقذها منه  املدينة يف غنم هل عدا عليه ذئب فأخذ شاة من غنمه،
أخذت رزقا : وهجهجه فعانده اذلئب يميش، ثم أقىع مشتذفرا بذنبه خياطبه فقال

 .رزقنيه اهلل

 !واعجبا من ذئب مستذفر بذنبه خياطبين: قال

 .واهلل إن تلرتك أعجب من ذلك: فقال

 وما أعجب من ذلك؟: قال

ث انلاس عن أنباء ما قد سبق، يف انلخلتني بني احلرتني حيد ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل: قال
 .وما يكون بعد ذلك
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حىت  ملسو هيلع هللا ىلص فنعق األعرايب بغنمه حىت أجلأها إىل بعض املدينة، ثم مىش إىل انليب: قال
 «؟أين األعرايب صاحب الغنم »: قال ملسو هيلع هللا ىلص رضب عليه بابه، فلما صىل انليب

 « .  حدث انلاس بما سمعت، وبما رأيت :ملسو هيلع هللا ىلص فقام األعرايب فقال هل انليب

 .فحدث األعرايب انلاس بما رأى من اذلئب وما سمع منه

صدق آيات تكون قبل الساعة، واذلي نفيس بيده ال  »: عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب
تقوم الساعة حىت خيرج أحدكم من أهله فيخربه نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث 

 « .  أهله بعده

 .وهذا ىلع رشط أهل السنن ولم خيرجوه

قرأت ىلع معقل بن عبد اهلل بن شهر بن :  من حديث انلفييل قالوقد رواه ابليهيق
 .حوشب، عن أيب سعيد فذكره

ثم رواه احلاكم وأبو سعيد بن عمرو عن األصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن 
 .يونس بن بكري، عن عبد اجليد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أيب سعيد فذكره

بد الرمحن بن يزيد بن تميم عن الزهري، عن ورواه احلافظ أبو نعيم من طريق ع
 .سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد فذكره

 :حديث أيب هريرة يف ذلك

حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن أشعث بن عبد امللك، عن شهر : قال اإلمام أمحد
جاء ذئب إىل رايع غنم فأخذ منها شاة فطلبه الرايع : بن حوشب، عن أيب هريرة قال

 .انزتعها منهحىت 

عمدت إىل رزق رزقنيه اهلل عز : فصعد اذلئب ىلع تل فأقىع فاستذفر وقال: قال
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 .وجل انزتعته مين

 .هلل إذا رأيت اكيلوم ذئبا يتلكم: فقال الرجل

أعجب من هذا رجل يف انلخالت بني احلرتني خيربكم بما مىض، وما : فقال اذلئب
 .هو اكئن بعدكم

ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وخربه فصدقه انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىل انليبواكن الرجل يهوديا، فجاء إ
إنها أمارة من أمارات بني يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن خيرج فال  »: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 « .  يرجع حىت حتدثه نعاله وسوطه بما أحدثه أهله بعده

تفرد به أمحد، وهو ىلع رشط السنن ولم خيرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه 
 .وأيب هريرة أيضا، واهلل أعلممن أيب سعيد 

 :حديث أنس يف ذلك

ثنا عبد اهلل بن حممد بن جعفر، ثنا حممد بن حيىي بن : قال أبو نعيم يف دالئل انلبوة
 .منده، ثنا عيل بن احلسن بن سالم، ثنا احلسني الرفا عن عبد امللك بن عمري، عن أنس

مد بن ناجية، ثنا هشام بن ، ثنا عبد اهلل بن حم-هو الطرباين  -ح، وحدثنا سليمان 
يونس اللؤلؤي، ثنا حسني بن سليمان الرفا عن عبد امللك بن عمري، عن أنس بن مالك 

يف غزوة تبوك فرشدت عيل غنيم فجاء اذلئب فأخذ منها شاة  ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع انليب: قال
 .فاشتد الراعء خلفه

 طعمة أطعمنيها اهلل تزنعونها مين؟: فقال

 .فبهت القوم: قال

 .ما تعجبون من الكم اذلئب، وقد نزل الويح ىلع حممد فمن مصدق ومكذب: فقال
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 .تفرد به حسني بن سليمان عن عبد امللك: ثم قال أبو نعيم

الطليخ كويف، أورد هل ابن عدي عن : احلسني بن سليمان الرفا هذا يقال هل: قلت
 .ال يتابع عليها: عبد امللك بن عمري أحاديث ثم قال

 :ذلكحديث ابن عمر يف 

أخربنا أبو سعد املايلين، أنا أبو أمحد بن عدي، ثنا عبد اهلل ابن أيب : قال ابليهيق
داود السجستاين، ثنا يعقوب بن يوسف ابن أيب عيىس، ثنا جعفر بن حسن، أخربين أبو 

اكن راع : قال ابن عمر: حسن، ثنا عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب قال
 .جاء اذلئب فأخذ شاة ووثب الرايع حىت انزتعها من فيه إذ ملسو هيلع هللا ىلص ىلع عهد رسول اهلل

 أما تتيق اهلل أن تمنعين طعمة أطعمنيها اهلل تزنعها مين؟: فقال هل اذلئب

 .العجب من ذئب يتلكم: فقال هل الرايع

أفال أدلك ىلع ما هو أعجب من الكيم ذلك الرجل يف انلخل خيرب : فقال اذلئب
 .أعجب من الكيم انلاس حبديث األولني واآلخرين

 .فأخربه، وأسلم ملسو هيلع هللا ىلص فانطلق الرايع حىت جاء رسول اهلل

 « .  حدث به انلاس: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هل 

بنو : ودل هذا الرايع يقال هلم: قال نلا أبو بكر ابن أيب داود: قال احلافظ ابن عدي
مد وحم: أهبان قال: ملكم اذلئب، وهلم أموال ونعم وهم من خزاعة، واسم ملكم اذلئب

 .بن أشعث اخلزايع من ودله

 .فدل ىلع اشتهار ذلك، وهذا مما يقوي احلديث: قال ابليهيق

حدثين أبو طلحة، : وقد روى من حديث حممد بن إسماعيل ابلخاري يف اتلاريخ
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حدثين سفيان بن محزة األسليم سمع عبد اهلل بن اعمر األسليم عن ربيعة بن أوس، 
 .كنت يف غنم يل فلكمه اذلئب وأسلم: قال عن أنس بن عمرو، عن أهبان بن أوس

 .إسناده ليس بالقوي: قال ابلخاري

ثم روى ابليهيق عن أيب عبد الرمحن السليم سمعت احلسني بن أمحد الرازي 
خرجت يف بعض ابلدلان ىلع محار فجعل احلمار حييد : سمعت أبا سليمان املقري يقول

يل ارضب يا أبا سليمان :  وقاليب عن الطريق فرضبت رأسه رضبات، فرفع رأسه إيل
 .فإنما ىلع دماغك هو ذا يرضب

 !لكمك الكما يفهم: قلت هل: قال
 .كما تكلمين وأكلمك: قال

 :حديث آخر عن أيب هريرة يف اذلئب

ثنا حبان بن عيل، ثنا عبد امللك بن عمري عن أيب : وقد قال سعيد بن مسعود
وجعل  ملسو هيلع هللا ىلص فأقىع بني يدي انليبجاء اذلئب : األوس احلاريث، عن أيب هريرة قال

 .يبصبص بذنبه

هذا وافد اذلئاب، جاء ليسألكم أن جتعلوا هل من أموالكم : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 « .  شيئا

 .واهلل ال نفعل، وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه، فأدبر اذلئب وهل عواء: قالوا

 « .  اذلئب وما اذلئب: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

اكم، عن أيب عبد اهلل األصبهاين، عن حممد بن مسلمة، وقد رواه ابليهيق عن احل
 .عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عبد امللك بن عمري، عن رجل به



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

168 
 

ورواه احلافظ أبو بكر الزبار عن حممد بن املثىن، عن غندر، عن شعبة، عن عبد 
 .امللك بن عمري، عن رجل، عن مكحول، عن أيب هريرة فذكره

جرير بن عبد احلميد، عن عبد امللك بن عمري، عن أيب  وعن يوسف بن موىس، عن
هذا اذلئب  »: يوما صالة الغداة ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهلل: األوبر، عن أيب هريرة قال

 « .  وما اذلئب جاءكم يسألكم أن تعطوه أو ترشكوه يف أموالكم

 .فرماه رجل حبجر فمر، أو وىل وهل عواء

خرج رسول : محزة ابن أيب أسيد قال وقال حممد بن إسحاق عن الزهري، عن
يف جنازة رجل من األنصار بابلقيع فإذا اذلئب مفرتشا ذراعيه ىلع الطريق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 « .  هذا جاء يستفرض فافرضوا هل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 ترى رأيك يا رسول اهلل؟: قالوا

 « .  من لك سائمة شاة يف لك اعم »: قال

 .كثري: قالوا

 .ئب أن خالسهم، فانطلق اذلئب، رواه ابليهيقفأشار إىل اذل: قال

بينا رسول : وروى الواقدي عن رجل سماه، عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب قال
 .يف املدينة إذ أقبل ذئب فوقف بني يديه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

هذا وافد السباع إيلكم فإن أحببتم أن تفرضوا هل شيئا ال يعدوه إىل غريه،  »: فقال
 « .  احرتزتم منه فما أخذ فهو رزقهوإن أحببتم تركتموه و

 .يا رسول اهلل ما تطيب أنفسنا هل بيشء: فقالوا

 .فوىل وهل عواء: فأومأ إيله بأصابعه اثلالث أن خالسهم قال
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ثنا سليمان بن أمحد، ثنا معاذ بن املثىن، ثنا حممد بن كثري، ثنا : وقال أبو نعيم
أتت وفود : مزينة أن جهينة قالسفيان، ثنا األعمش عن شمر بن عطية، عن رجل من 

 .فأقعني ملسو هيلع هللا ىلص اذلئاب قريب من مائة ذئب حني صىل رسول اهلل

هذه وفود اذلئاب جئنكم يسأنلكم تلفرضوا هلن من قوت : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 .فشكوا إيله احلاجة«  طعامكم، وتأمنوا ىلع ما سواه

 « .  فأدبروهم »: قال

 .فخرجن وهلن عواء: قال

عياض ىلع حديث اذلئب، فذكر عن أيب هريرة وأيب سعيد، وقد تكلم القايض 
وقد روى ابن وهب أنه جرى : ملكم اذلئب قال: وعن أهبان ابن أوس، وأنه اكن يقال هل

مثل هذا أليب سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ صبيا فدخل 
 .الصيب احلرم، فانرصف اذلئب، فعجبا من ذلك

ذلك حممد بن عبد اهلل باملدينة يدعوكم إىل اجلنة،  أعجب من: فقال اذلئب
 .وتدعونه إىل انلار

 .والالت والعزى ألن ذكرت هذا بمكة يلرتكنها أهلوها: فقال أبو سفيان
 

 
 

  قصة الوحش الذي كان في بيت النبي وكان يحترمه عليه السالم ويوقره ويجله

قالت اعئشة ريض : حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس عن جماهد قال: قال األعرايب أمحد
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لعب واشتد، وأقبل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وحش فإذا خرج  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل اكن آلل : اهلل عنها
يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قد دخل ربض فلم يرتمرم ما دام  ملسو هيلع هللا ىلص وأدبر، فإذا أحس برسول اهلل

 .ابليت كراهية أن يؤذيه

وهو ابن أيب إسحاق  -ورواه أمحد أيضا عن وكيع وعن قطن الكهما عن يونس 
وهذا اإلسناد ىلع رشط الصحيح ولم خيرجوه، وهو حديث مشهور، واهلل  -السبييع 

 .مأعل
  قصة األسد

حديثه حني انكرست بهم السفينة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وقد ذكرنا يف ترمجة سفينة موىل 
يا أبا احلارث إين : فركب لوحا منها حىت دخل جزيرة يف ابلحر فوجد فيها األسد فقال هل

 . سفينة موىل رسول اهلل

وجعل حياذيين حىت أقامين ىلع الطريق، ثم همهم ساعة، فرأيت فرضب منكيب : قال
 .أنه يودعين

ثنا معمر عن احلجيب، عن حممد بن املنكدر أن سفينة موىل : وقال عبد الرزاق
أخطأ اجليش بأرض الروم، أو أرس يف أرض الروم فانطلق هاربا يلتمس  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .اجليش فإذا هو باألسد
اكن من أمري كيت وكيت، فأقبل  ملسو هيلع هللا ىلص  موىل رسول اهلليا أبا احلارث إين: فقال

األسد يبصبصه حىت قام إىل جنبه لكما سمع صوته أهوى إيله، ثم أقبل يميش إىل جنبه 
 .رواه ابليهيق .فلم يزل كذلك حىت أبلغه اجليش، ثم رجع األسد عنه

  حديث الغزالة
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حدثنا سليمان بن : قال احلافظ أبو نعيم األصبهاين رمحه اهلل يف كتابه دالئل انلبوة
أمحد إمالء، ثنا حممد بن عثمان ابن أيب شيبة، ثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون، ثنا عبد 

مر : لح املري، عن ثابت ابلناين، عن أنس بن مالك قالالكريم بن هالل اجلعيف عن صا
 .ىلع قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها ىلع عمود فسطاط ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .يا رسول اهلل إين أخذت ويل خشفان فاستأذن يل أرضعهما وأعود إيلهم: فقالت

 «؟أين صاحب هذه »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
  .حنن يا رسول اهلل: فقال القوم

 .تأيت خشفيها ترضعهما وترجع إيلكم خلوا عنها حىت: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 من نلا بذلك؟: فقالوا

 « .  أنا »: قال

 ملسو هيلع هللا ىلص فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إيلهم فأوثقوها، فمر بهم رسول اهلل
 «؟أين أصحاب هذه »: فقال

 .هو ذا حنن يا رسول اهلل: فقالوا

 «؟تبيعونيها »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .يه لك يا رسول اهلل: فقالوا

 « .  خلوا عنها »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .فأطلقوها فذهبت

ثنا أمحد بن  -من أصله  -حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد الغطرييف : وقال أبو نعيم
موىس بن أنس بن نرص بن عبيد اهلل بن حممد بن سريين بابلرصة، ثنا زكريا بن حيىي بن 
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ضبة خالد، ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أيب عن هشام بن حبان، عن احلسن، عن 
يف حجر من األرض إذا  ملسو هيلع هللا ىلص بينا رسول اهلل: قالت  بن حمصن، عن أم سلمة زوج انليب

 .يا رسول اهلل، يا رسول اهلل: هاتف يهتف

 « فاتلفت فلم أر أحدا »: قال

اتلفت  »: فمشيت غري بعيد، فإذا اهلاتف يا رسول اهلل، يا رسول اهلل، قال »: قال
فاتبعت الصوت وهجمت ىلع ظبية مشدودة وإذا اهلاتف يهتف يب، «  فلم أر أحدا

 .الوثاق، وإذا أعرايب منجدل يف شملة نائم يف الشمس

يا رسول اهلل إن هذا األعرايب صادين قبل ويل خشفان يف هذا اجلبل : فقالت الظبية
 .فإن رأيت أن تطلقين حىت أرضعهما ثم أعود إىل وثايق

 «؟وتفعلني »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .العشار إن لم أفعلعذبين اهلل عذاب : قالت

 .فمضت فأرضعت اخلشفني وجاءت، ملسو هيلع هللا ىلص فأطلقها رسول اهلل

 .يوثقها إذا انتبه األعرايب ملسو هيلع هللا ىلص فبينا رسول اهلل: قال

 بأيب أنت وأيم يا رسول اهلل إين أصبتها قبيال فلك فيها من حاجة؟: فقال

 « .  نعم »: قلت: قال

ترضب برجليها يف  يه لك، فأطلقها فخرجت تعدو يف الصحراء فرحا ويه: قال
 .أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأنك رسول اهلل: األرض وتقول

حدثين حيب الصدوق نوح بن اهليثم : وقد رواه آدم ابن أيب إياس فقال: قال أبو نعيم
 .عن حبان بن أغلب، عن أبيه، عن هشام بن حبان ولم جياوزه به
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دالئل انلبوة من حديث وقد رواه أبو حممد عبد اهلل بن حامد الفقيه يف كتابه 
إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم، عن أبيه، عن هشام بن حبان، عن احلسن 

 .بن ضبة ابن أيب سلمة به

أنبأين أبو عبد اهلل احلافظ إجازة، أنا أبو جعفر : وقال احلافظ أبو بكر ابليهيق
فاري، ثنا عيل بن حممد بن عيل بن دحيم الشيباين، ثنا أمحد بن حازم ابن أيب عروة الغ
بظبية   مر انليب: قادم، ثنا أبو العالء خادل بن طهمان عن عطية، عن أيب سعيد قال

يا رسول اهلل خلين حىت أذهب فأرضع خشيف ثم أرجع : مربوطة إىل خباء فقالت
 .فرتبطين

 « .  صيد قوم، وربيطة قوم: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .فأخذ عليها فحلفت هل: قال

مكثت إال قليال حىت جاءت وقد نفضت ما يف رضعها فربطها فحلها فما : قال
 .، ثم أ ى خباء أصحابها فاستوهبها منهم، فوهبوها هل فحلها ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

لو تعلم ابلهائم من املوت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ثم قال 
 « .  أبدا

أمحد بن احلسن القايض، وروى من وجه آخر ضعيف أخربنا أبو بكر : قال ابليهيق
أنا أبو عيل حامد بن حممد اهلروي، ثنا برش بن موىس، ثنا أبو حفص عمر بن عيل، ثنا 

كنت : يعىل بن إبراهيم الغزايل، ثنا اهليثم بن محاد عن أيب كثري، عن يزيد بن أرقم قال
 .يف بعض سكك املدينة ملسو هيلع هللا ىلص مع انليب

 .إىل اخلباءفمررنا خبباء أعرايب فإذا بظبية مشدودة : قال



كتاب دالئل النبوة إلبن كثير من كتاب البداية والنهاية   
 

174 
 

يا رسول اهلل إن هذا األعرايب اصطادين، وإن يل خشفني يف الربية وقد تعقد : فقالت
 .اللنب يف أخاليف فال هو يذحبين فأسرتيح، وال هو يدعين فأرجع إىل خشيف يف الربية

 «؟إن تركتك ترجعني: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هلا 

 .نعم، وإال عذبين اهلل عذاب العشار: قالت

إىل  ملسو هيلع هللا ىلص فلم تلبث أن جاءت تلمض فشدها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قها رسول اهللفأطل: قال
 .اخلباء، وأقبل األعرايب ومعه قربة

 «؟أتبيعنيها: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال هل 
 .يه لك يا رسول اهلل: قال

 . فأطلقها رسول اهلل

ال هلإ إال اهلل، حممد : فأنا واهلل رأيتها تسبح يف الربية ويه تقول: قال زيد بن أرقم
 .ول اهللرس

ثنا أبو عيل حممد بن أمحد بن احلسن بن مطر، ثنا برش بن موىس : ورواه أبو نعيم
 .فذكره

 .ويف بعضه نكارة واهلل أعلم: قلت

حديث تلك الشاة اليت جاءت ويه : وقد ذكرنا يف باب تكثريه عليه السالم اللنب
حيلبها فحلبها، وأمره احلسن بن سعيد موىل أيب بكر أن  ملسو هيلع هللا ىلص يف الربية فأمر رسول اهلل

 .أن حيفظها فذهبت وهو ال يشعر

 « .  ذهب بها اذلي جاء بها: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .وهو مروي من طريقني عن صحابيني كما تقدم، واهلل أعلم
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  حديث الضـب على ما فيه من النكارة والغرابة

أنا أبو منصور أمحد بن عيل ادلامغاين من ساكين قرية نامني من ناحية : قال ابليهيق
يف  -ثنا أبو أمحد عبد اهلل بن عدي احلافظ  -قراءة عليه من أصل كتابه  -بيهق 

ثنا حممد بن الويلد السليم، ثنا حممد بن عبد األىلع، ثنا  -نة اثنتني وثلثمائة شعبان س
معمر بن سليمان، ثنا كهمس عن داود ابن أيب هند، عن اعمر بن عمر، عن عمر بن 

اكن يف حمفل من أصحابه إذ جاء أعرايب من بين سليم قد  ملسو هيلع هللا ىلص اخلطاب أن رسول اهلل
: حله فيشويه ويأكله، فلما رأى اجلماعة قالصاد ضبا وجعله يف كمه يلذهب به إىل ر

 ما هذا؟

 .هذا اذلي يذكر أنه نيب فجاء فشق انلاس: قالوا

والالت والعزى ما شملت السماء ىلع ذي هلجة أبغض إيل منك، وال أمقت : فقال
منك، ولوال أن يسميين قويم عجوال لعجلت عليك فقتلتك فرسرت بقتلك األسود 

 .واألمحر واألبيض وغريهم

 .يا رسول اهلل دعين فأقوم فأقتله: فقال عمر بن اخلطاب

 « .  يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا »: قال
ما محلك ىلع أن قلت ما قلت غري احلق، ولم  »: ثم أقبل ىلع األعرايب وقال

 «تكرمين يف جمليس؟

آمنت بك أو والالت والعزى ال  ملسو هيلع هللا ىلص وتكلمين أيضا؟ استخفافا برسول اهلل: فقال
  .ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج الضـب من كمه وطرحه بني يدي رسول اهلل -يؤمن بك هذا الضـب 

 « .  يا ضب: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
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بليك وسعديك يا زين من : فأجابه الضـب بلسان عريب مبني يسمعه القوم مجيعا
 .واىف القيامة

 «؟من تعبد يا ضب »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

سلطانه، ويف ابلحر سبيله، ويف اجلنة اذلي يف السماء عرشه، ويف األرض : قال
 .رمحته، ويف انلار عقابه

 «؟فمن أنا يا ضب »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

رسول رب العاملني وخاتم انلبيني، وقد أفلح من صدقك، وقد خاب من : فقال
 .كذبك

واهلل ال أتبع أثرا بعد عني، واهلل لقد جئتك وما ىلع ظهر األرض : فقال األعرايب
م أحب إيل من وادلي، ومن عيين ومين، وإين ألحبك بداخيل أبغض إيل منك، وإنك ايلو

 .وخاريج، ورسي وعالنييت، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وأنك رسول اهلل

احلمد هلل اذلي هداك يب، إن هذا ادلين يعلو وال يعىل، وال  »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل
 .يقبل إال بصالة وال تقبل الصالة إال بقرآن

 .فعلمين: قال

 « .  قل هو اهلل أحد » ملسو هيلع هللا ىلص فعلمه

 .زدين فما سمعت يف البسيط وال يف الوجزي أحسن من هذا: قال

قل هو اهلل  »يا أعرايب إن هذا الكم اهلل ليس بشعر، إنك إن قرأت  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
مرة اكن لك كأجر من قرأ ثلث القرآن، وإن قرأتها مرتني اكن لك كأجر من قرأ «  أحد

 « .  مرات اكن لك كأجر من قرأ القرآن لكهثليث القرآن، وإذا قرأتها ثالث 
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 .نعم اإلهل إهلنا يقبل اليسري ويعطي اجلزيل: قال األعرايب

 «؟ألك مال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

 .ما يف بين سليم قاطبة رجل هو أفقر مين: فقال

 « .  أعطوه فأعطوه حىت أبطروه »: ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 

يا رسول اهلل إن هل عندي ناقة عرشاء دون : فقالفقام عبد الرمحن بن عوف : قال
ابلختية وفوق األعرى، تلحق وال تلحق أهديت إيل يوم تبوك، أتقرب بها إىل اهلل عز 

 وجل فأدفعها إىل األعرايب؟

 ف   ك  ت  اق  ن   ت  ف  ص  و  : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
 
 «؟ة  ام  ي  الق   م  و  ي   اهلل   د  ن  ع   ك  ال  م   ف  ص  أ

 .نعم: قال

لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخرض، وعنقها من زبرجد  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال
أصفر، عليها هودج وىلع اهلودج السندس واالستربق، وتمر بك ىلع الرصاط اكلربق 

 « .  اخلاطف، يغبطك بها لك من رآك يوم القيامة

قد رضيت، فخرج األعرايب فلقيه ألف أعرايب من بين سليم ىلع : فقال عبد الرمحن
 .ابة معهم ألف سيف وألف رمحألف د

 أين تريدون؟: فقال هلم

 .نذهب إىل هذا اذلي سفه آهلتنا فنقتله: قالوا
 .ال تفعلوا أنا أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وحدثهم احلديث: قال

نشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ثم دخلوا فقيل : فقالوا بأمجعهم
: فتلقاهم بال رداء، ونزلوا عن ركبهم يقبلون حيث ولوا عنه وهم يقولون ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل
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 .ال هلإ إال اهلل، حممد رسول اهلل

 .يا رسول اهلل مرنا بأمرك: ثم قالوا

 .كونوا حتت راية خادل بن الويلد: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .فلم يؤمن من العرب وال غريهم ألف غريهم

احلافظ يف املعجزات باإلجازة عن أيب  قد أخرجه شيخنا أبو عبد اهلل: قال ابليهيق
 .أمحد ابن عدي احلافظ

إمالء  -ورواه احلافظ أبو نعيم يف ادلالئل عن أيب القاسم بن أمحد الطرباين : قلت
، حدثنا حممد بن عيل بن الويلد السليم ابلرصي أبو بكر بن كنانة فذكر -وقراءة 

 .مثله

 .الويلد السليم ورواه أبو بكر اإلسماعييل عن حممد بن عيل بن

روي يف ذلك عن اعئشة وأيب هريرة، وما ذكرناه هو أمثل األسانيد فيه : قال ابليهيق
 .وهو أيضا ضعيف، واحلمل فيه ىلع هذا السليم، واهلل أعلم

 

 
 

  حديث الحمار

: وقد أنكره غري واحد من احلفاظ الكبار فقال أبو حممد بن عبد اهلل بن حامد
أخربنا أبو احلسن أمحد بن محدان السحريك، حدثنا عمر بن حممد بن جبري، حدثنا أبو 

حممد بن عقبة بن أبو الصهباء، حدثنا أبو  جعفر حممد بن يزيد إمالء، أنا أبو عبد اهلل
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: حذيفة عن عبد اهلل بن حبيب اهلذيل، عن أيب عبد الرمحن السليم، عن أيب منظور قال
خيرب أصابه من سهمه أربعة أزواج بغال، وأربعة أزواج خفاف،   ملا فتح اهلل ىلع نبيه

 .وعرش أواق ذهب وفضة، ومحار أسود ومكتل

 «؟ما اسمك »: ار، فلكمه احلمار فقال هلاحلم  فلكم انليب: قال

يزيد بن شهاب، أخرج اهلل من نسل جدي ستني محارا لكهم لم يركبهم إال نيب : قال
لم يبق من نسل جدي غريي، وال من األنبياء غريك وقد كنت أتوقعك أن تركبين، قد 

 .كنت قبلك لرجل يهودي وكنت أعرث به عمدا، واكن جييع بطين، ويرضب ظهري

 « .  سميتك يعفور، يا يعفور » :ملسو هيلع هللا ىلص ل انليبفقا

 .بليك: قال
 «؟تشتيه اإلناث »: قال

يركبه حلاجته فإذا نزل عنه بعث به إىل باب الرجل، فيأيت  ملسو هيلع هللا ىلص ال، فاكن انليب: قال
 . ملسو هيلع هللا ىلص ابلاب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إيله صاحب ادلار أومأ إيله أن أجب رسول اهلل

اكن أليب اهليثم بن انلبهان فرتدى فيها فصارت جاء إىل برئ ملسو هيلع هللا ىلص  فلما قبض انليب
 . ملسو هيلع هللا ىلص قربه جزاع منه ىلع رسول اهلل

 
  حديث الحمرة وهو طائر مشهور

ثنا املسعودي عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد : قال أبو داود الطياليس
يف سفر، فدخل رجل غيطة فأخرج بيضة  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهلل: اهلل بن مسعود قال

 «؟أيكم فجع هذه »: وأصحابه فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل محرة فجاءت احلمرة ترف ىلع رسول
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 .أنا أخذت بيضتها: فقال رجل من القوم

 « .  رده رده رمحة بها »: فقال

وروى ابليهيق عن احلاكم وغريهم عن األصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، ثنا أبو 
: معاوية عن أيب إسحاق الشيباين، عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود، عن أبيه قال

 .يف سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا محرة فأخذناهما ملسو هيلع هللا ىلص نا مع رسول اهللك

 .ويه تفرش ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت احلمرة إىل رسول اهلل: قال

 «؟من فجع هذه بفرخيها »: فقال

 .حنن: فقلنا: قال

 « .  ردوهما »: قال

 .فرددناهما إىل موضعهما فلم ترجع

 :حديث آخر يف ذلك وفيه غرابة

ثنا أبو : عبد اهلل احلافظ وحممد بن احلسني بن داود العلوي قاالأنا أبو : قال ابليهيق
العباس حممد بن يعقوب األموي، ثنا حممد بن عبيد بن عتبة الكندي، ثنا حممد بن 
الصلت، ثنا حبان، ثنا أبو سعيد ابلقال عن عكرمة، عن ابن عباس ريض اهلل عنهما 

 .إذا أراد احلاجة أبعد ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول اهلل: قال

 .فذهب يوما فقعد حتت سمرة ونزع خفيه :قال

ولبس أحدهما فجاء طري فأخذ اخلف اآلخر فحلق به يف السماء فانسلت منه : قال
 .أسود سالح

هذه كرامة أكرمين اهلل بها، امهلل إين أعوذ بك من رش ما : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل فقال 
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 « .  مىش ىلع رجليه، ومن رش ما يميش ىلع بطنه

 :حديث آخر

حدثنا أنس بن : ثنا حممد بن املثىن، ثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة قال :قال ابلخاري
ومعهما مثل  ملسو هيلع هللا ىلص خرجا من عند انليب ملسو هيلع هللا ىلص مالك أن رجلني من أصحاب انليب

 .املصباحني بني أيديهما، فلما افرتقا صار مع لك واحد منهما واحد حىت أ ى أهله

حضري األنصاري  أنا معمر عن ثابت، عن أنس أن أسيد بن: وقال عبد الرزاق
يف حاجة هلما حىت ذهب من الليل ساعة   ورجال آخر من األنصار حتدثا عند انليب

ينقلبان وبيد لك واحد  ملسو هيلع هللا ىلص ويه يللة شديدة الظلمة حىت خرجا من عند رسول اهلل
منهما عصية، فأضاءت عىص أحدهما هلما حىت مشيا يف ضوئها حىت إذا افرتقت بهما 

حىت مىش يف ضوئها حىت أ ى لك واحد منهما ضوء عصاه الطريق أضاءت لآلخر عصاه 
 .حىت بلغ أهله

 .فذكره: وقال معمر: وقد علقه ابلخاري فقال

وعلقه ابلخاري أيضا عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن عباد بن برش، 
 .فذكر مثله  وأسيد بن حضري خرجا من عند انليب

 .برش بن أسيدوقد رواه النسايئ عن أيب بكر ابن نافع، عن 

 .وأسنده ابليهيق من طريق يزيد بن هارون الكهما عن محاد بن سلمة به

 :حديث آخر

أنا أبو عبد اهلل احلافظ، ثنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل األصبهاين، : قال ابليهيق
ثنا أمحد بن مهران، ثنا عبيد اهلل بن موىس، أنا اكمل بن العالء عن أيب صالح، عن أيب 
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العشاء واكن يصيل فإذا سجد وثب احلسن   ملسو هيلع هللا ىلص كنا نصيل مع رسول اهلل: قال هريرة
واحلسني ىلع ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا فإذا اعد اعدا، فلما 

يا رسول اهلل أال أذهب بهما إىل : صىل جعل واحدا ههنا وواحدا ههنا، فجئته فقلت
 أمهما؟

 .فربقت برقة«  ال »: قال

 .فما زاال يمشيان يف ضوئها حىت دخال«  إحلقا بأمكما »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 :حديث آخر

حدثين أمحد بن احلجاج، ثنا سفيان بن محزة عن كثري بن : قال ابلخاري يف اتلاريخ
  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهلل: يزيد، عن حممد بن محزة بن عمرو األسليم، عن أبيه قال

 مجعوا عليها ظهرهم وما هلك فتفرقنا يف يللة ظلماء دمحسة فأضاءت أصابيع حىت
 .منهم، وإن أصابيع تلنري

 .ورواه ابليهيق من حديث إبراهيم بن املنذر احلزايم عن سفيان بن محزة

 .ورواه الطرباين من حديث إبراهيم ابن محزة الزهري، عن سفيان بن محزة به

 :حديث آخر

د بن عبد اهلل املدين، حدثنا أبو عبد اهلل احلافظ، ثنا أبو حممد بن أمح: قال ابليهيق
ثنا حممد بن عبد اهلل احلرضيم، ثنا أبو كريب، ثنا يزيد بن احلباب، ثنا عبد احلميد ابن 
أيب عبس األنصاري من بين حارثة، أخربين ميمون بن زيد ابن أيب عبس، أخربين أيب 

الصلوات ثم يرجع إىل بين حارثة، فخرج يف  ملسو هيلع هللا ىلص أن أبا عبس اكن يصيل مع رسول اهلل
 .لة مظلمة مطرية فنور هل يف عصاه حىت دخل دار بين حارثةيل
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 .أبو عبس ممن شهد بدرا: قال ابليهيق

أنه اكن يشهد الصالة : -وهو من اتلابعني  -وروينا عن يزيد بن األسود : قلت
 .جبامع دمشق من جرسين فربما أضاءت هل إبهام قدمه يف الليلة املظلمة

بن عمرو ادلويس بمكة قبل اهلجرة، وأنه سأل وقد قدمنا يف قصة إسالم الطفيل 
آية يدعو قومه بها، فلما ذهب إيلهم وانهبط من اثلنية أضاء هل نور بني  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .عينيه

امهلل ال يقولوا هو مثلة فحوهل اهلل إىل طرف سوطه حىت جعلوا يرونه مثل : فقال
 .القنديل

 :حديث آخر فيه كرامة تلميم ادلاري

يهيق من حديث عفان بن مسلم عن محاد بن سلمة، عن اجلريري، روى احلافظ ابل
خرجت نار باحلرة فجاء عمر إىل تميم : عن أيب العالء، عن معاوية بن حرمل قال

 .قم إىل هذه انلار: ادلاري فقال

 يا أمري املؤمنني ومن أنا؟ وما أنا؟: قال

 .فلم يزل به حىت قام معه: قال

انلار فجعل تميم حيوشها بيديه حىت دخلت الشعب، وتبعتهما، فانطلقا إىل : قال
 .ودخل تميم خلفها

 .ليس من رأى كمن لم ير، قاهلا ثالثا: فجعل عمر يقول: قال

 :حديث فيه كرامة لويل من هذه األمة

 .ويه معدودة من املعجزات ألن لك ما يثبت لويل فهو معجزة نلبيه
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سماعيل ابن أيب خادل، عن أيب ثنا عبد اهلل بن إدريس عن إ: قال احلسن بن عروة
أقبل رجل من ايلمن فلما اكن ببعض الطريق نفق محاره، فقام فتوضأ : سربة انلخيع قال

امهلل إين جئت من ادلفينة جماهدا يف سبيلك وابتغاء مرضاتك، : ثم صىل ركعتني ثم قال
نة أطلب وأنا أشهد أنك حتيي املوىت، وتبعث من يف القبور، ال جتعل ألحد عيل ايلوم م

 .إيلك ايلوم أن تبعث محاري، فقام احلمار ينفض أذنيه

 .هذا إسناد صحيح، ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الرشيعة: قال ابليهيق

وكذلك رواه حممد بن حيىي اذلهيل وغريه عن حممد بن عبيد، عن : قال ابليهيق
 .علمإسماعيل ابن أيب خادل، عن الشعيب وكأنه عند إسماعيل عنهما، واهلل أ

 :طريق أخرى

حدثنا إسحاق بن : قال أبو بكر ابن أيب ادلنيا يف كتاب من اعش بعد املوت
ثنا حممد بن عبيد عن إسماعيل ابن أيب خادل : إسماعيل وأمحد بن جبري وغريهما قالوا

عن الشعيب أن قوما أقبلوا من ايلمن متطوعني يف سبيل اهلل، فنفق محار رجل منهم 
امهلل إين جئت من ادلفينة : هم فأىب، فقام فتوضأ وصىل ثم قالفأرادوه أن ينطلق مع

جماهدا يف سبيلك، وابتغاء مرضاتك، وإين أشهد أنك حتيي املوىت، وتبعث من يف القبور، 
ال جتعل ألحد عيل منة فإذا أطلب إيلك أن تبعث يل محاري، ثم قام إىل احلمار فرضبه 

 .م ركبه وأجراه فلحق بأصحابهفقام احلمار ينفض أذنيه، فأرسجه وأجلمه، ث

 ما شأنك؟: فقالوا هل

 .شأين أن اهلل بعث محاري: قال

 .- بالكوفة: يعين -فأنا رأيت احلمار بيع أو يباع يف الكناسة : قال الشعيب
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وأخربين العباس بن هشام عن أبيه، عن جده، عن مسلم بن : قال ابن أيب ادلنيا
نباتة بن يزيد، : ر رجل من انلخع يقال هلعبد اهلل بن رشيك انلخيع أن صاحب احلما

: خرج يف زمن عمر اغزيا حىت إذا اكن يلىق عمرية نفق محاره فذكر القصة غري أنه قال
 .فباعه بعد الكناسة

 تبيع محارك وقد أحياه اهلل لك؟: فقيل هل

 فكيف أصنع؟: قال

 :وقد قال رجل من رهطه ثالثة أبيات فحفظت هذا ابليت

 وقد مات منه لك عضو ومفصل* إلهل محاره ومنا اذلي أحيا ا

وقد ذكرنا يف باب رضاعه عليه السالم ما اكن من محارة حليمة السعدية وكيف 
وهو رضيع وقد اكنت  ملسو هيلع هللا ىلص اكنت تسبق الركب يف رجوعها ملا ركب معها عليها رسول اهلل

ويه  -أدمت بالركب يف مسريهم إىل مكة، وكذلك ظهرت بركته عليهم يف شارفهم 
صلوات اهلل وسالمه  -وشياههم وسمنهم، وكرثة أبلانها  -انلاقة اليت اكنوا حيلبونها 

 .عليه

 :قصة أخرى مع قصة العالء بن احلرضيم

حدثين خادل بن خداش بن عجالن املهليب وإسماعيل : قال أبو بكر ابن أيب ادلنيا
عدنا شابا من : لثنا صالح املزي عن ثابت ابلناين، عن أنس بن مالك قا: بن بشار قاال

 .األنصار فما اكن بأرسع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه اثلوب

 .احتسبيه: وقال بعضنا ألمه

 وقد مات؟: قالت
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امهلل إين آمنت بك وهاجرت إىل رسولك : نعم، فمدت يديها إىل السماء وقالت: قلنا
 .املصيبةفإذا نزلت يب شدة دعوتك ففرجتها، فأسألك امهلل ال حتمل عيل هذه 

 .فكشف اثلوب عن وجهه فما برحنا حىت أكلنا وأكل معنا: قال

وقد رواه ابليهيق عن أيب سعيد املايلين، عن ابن عدي، عن حممد بن طاهر بن أيب 
أحد زهاد ابلرصة وعبادها  -ادلميك، عن عبد اهلل بن اعئشة، عن صالح بن بشري املزين 

 .عن أنس فذكر القصة -مع لني يف حديثه 
 .يه أن أم السائب اكنت عجوزا عمياءوف

عن ابن عدي  -فيه انقطاع : يعين -وقد روي من وجه آخر مرسل : قال ابليهيق
وأنس بن مالك، ثم ساقه من طريق عيىس بن يونس عن عبد اهلل بن عون، عن أنس 

 .أدركت يف هذه األمة ثالثا لو اكنت يف بين إرسائيل ملا تقاسمها األمم: قال

 يا أبا محزة؟ ما يه: قلنا

فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ  ملسو هيلع هللا ىلص كنا يف الصفة عند رسول اهلل: قال
فأضاف املرأة إىل النساء، وأضاف ابنها إيلنا فلم يلبث أن أصابه وباء املدينة فمرض 

 .وأمر جبهازه، فلما أردنا أن نغسله ملسو هيلع هللا ىلص انليبأياما ثم قبض، فغمضه 

  .فأعلمتها«  فأعلمهايا أنس إئت أمه  »: قال

امهلل إين أسلمت لك : فجاءت حىت جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت: قال
طواع، وخالفت األوثان زهدا، وهاجرت لك رغبة، امهلل ال تشمت يب عبدة األوثان، وال 

 .حتملين من هذه املصيبة ما ال طاقة يل حبملها

لىق أثوب عن وجهه واعش حىت فواهلل ما انقىض الكمها حىت حرك قدميه وأ: قال
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 .، وحىت هلكت أمهملسو هيلع هللا ىلص قبض اهلل رسوهل

 .ثم جهز عمر بن اخلطاب جيشا واستعمل عليهم العالء بن احلرضيم: قال

وكنت يف غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار املاء : قال أنس
فلما مالت الشمس لغروبها واحلر شديد فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم اجلمعة، 

 .صىل بنا ركعتني، ثم مد يده إىل السماء، وما نرى يف السماء شيئا

فواهلل ما حط يده حىت بعث اهلل رحيا وأنشأ سحابا وأفرغت حىت مألت : قال
الغدر، والشعاب فرشبنا وسقينا راكبنا واستقينا، ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا يف 

 .يا عيل يا عظيم، يا حليم يا كريم: ىلع اخلليج وقال ابلحر إىل جزيرة، فوقف

 .أجزيوا بسم اهلل: ثم قال

فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا، فلم نلبث إال يسريا فأصبنا العدو عليه : قال
فقتلنا وأرسنا وسبينا، ثم أتينا اخلليج فقال مثل مقاتله، فأجزنا ما يبل املاء حوافر 

 .دوابنا

 .ال يسريا حىت ريم يف جنازتهفلم نلبث إ: قال

 من هذا؟: فحفرنا هل وغسلناه ودفناه، فأ ى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال: قال

 .هذا خري البرش، هذا ابن احلرضيم: فقلنا

إن هذه األرض تلفظ املوىت، فلو نقلتموه إىل ميل أو ميلني إىل أرض تقبل : فقال
 .املوىت

 للسباع تأكله؟ما جزاء صاحبنا أن نعرضه : فقلنا

فاجتمعنا ىلع نبشه فلما وصلنا إىل اللحد إذا صاحبنا ليس فيه، وإذا اللحد : قال
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 .مد ابلرص نور يتألأل

 .فأعدنا الرتاب إىل اللحد ثم ارحتلنا: قال

وقد روي عن أيب هريرة يف قصة العالء بن احلرضيم يف : قال ابليهيق رمحه اهلل
 .ة املوت بنحو من هذااستسقائه، ومشيهم ىلع املاء دون قص

وذكر ابلخاري يف اتلاريخ هلذه القصة إسنادا آخر، وقد أسنده ابن أيب ادلنيا عن أيب 
كريب، عن حممد بن فضيل، عن الصلت بن مطر العجيل، عن عبد امللك بن سهم، عن 

يا عليم، يا : غزونا مع العالء بن احلرضيم فذكره وقال يف ادلاعء: سهم بن منجاب قال
يا عيل، يا عظيم إنا عبيدك ويف سبيلك نقاتل عدوك، إسقنا غيثا نرشب منه حليم، 

 .ونتوضأ، فإذا تركناه فال جتعل ألحد فيه نصيبا غرينا

 .اجعل نلا سبيال إىل عدوك: وقال يف ابلحر

أخف جثيت، وال تطلع ىلع عوريت أحدا، فلم يقدر عليه، واهلل : وقال يف املوت
 .أعلم

 :قصة أخرى

أنا احلسني بن برشان، أنا إسماعيل الصفار، ثنا احلسن بن عيل بن : قال ابليهيق
انتهينا إىل دجلة ويه مادة : عثمان، ثنا ابن نمري عن األعمش، عن بعض أصحابه قال

 .واألاعجم خلفها

 .بسم اهلل ثم اقتحم بفرسه فارتفع ىلع املاء: فقال رجل من املسلمني

 .تفعوا ىلع املاءبسم اهلل، ثم اقتحموا فار: فقال انلاس

 .ديوان ديوان، ثم ذهبوا ىلع وجوههم: فنظر إيلهم األاعجم وقالوا
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فما فقد انلاس إال قدحا اكن معلقا بعذبة رسج، فلما خرجوا أصابوا الغنائم : قال
 .من يبادل صفراء ببيضاء: فاقتسموها، فجعل الرجل يقول

 :قصة أخرى

ا أبو عبد اهلل بن حممد السمري، ثنا أبو أنا أبو عبد الرمحن السليم، أن: قال ابليهيق
ثنا أبو انلرض، ثنا : العباس الرساج، ثنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد اهلل قاال

سليمان بن املغرية أن أبا مسلم اخلوالين جاء إىل دجلة ويه تريم باخلشب من مدها 
ندعو اهلل هل تفقدون من متاعكم شيئا ف: فمىش ىلع املاء واتلفت إىل أصحابه وقال

 عز وجل؟

 .هذا إسناد صحيح: قال ابليهيق

وستأيت قصة مسلم اخلوالين، واسمه عبد اهلل بن ثوب مع األسود العنيس : قلت
حني ألقاه يف انلار فاكنت عليه بردا وسالما كما اكنت ىلع اخلليل إبراهيم عليه 

 .السالم

 :قصة زيد بن خارجة وكالمه بعد الموت

 -، وباخلالفة أليب بكر الصديق، ثم لعمر، ثم لعثمان ملسو هيلع هللا ىلص ملحمدوشهادته بالرسالة 
  .ريض اهلل عنهم

أنا أبو صالح ابن أيب طاهر العنربي، أنا جدي حيىي : قال احلافظ أبو بكر ابليهيق
بن منصور القايض، ثنا أبو عيل بن حممد بن عمرو بن كشمرد، أنا القعنيب، أنا سليمان 

سعيد بن املسيب أن زيد بن خارجة األنصاري ثم من بن بالل عن حيىي بن سعيد، عن 
بين احلارث بن اخلزرج تويف زمن عثمان بن عفان فسيج بثوبه، ثم إنهم سمعوا جلجلة 

أمحد أمحد يف الكتاب األول، صدق صدق أبو بكر : يف صدره ثم تكلم ثم قال
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ر بن الصديق الضعيف يف نفسه القوي يف أمر اهلل يف الكتاب األول، صدق صدق عم
اخلطاب القوي األمني يف الكتاب األول، صدق صدق عثمان بن عفان ىلع منهاجهم 
مضت أربع وبقيت ثنتان، أتت بالفنت وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة، 

 وسيأتيكم عن جيشكم خرب برئ أريس، وما برئ أريس؟

 ثم هلك رجل من بين خطمة فسيج بثوبه فسمع جلجلة يف: قال سعيد: قال حيىي
 .إن أخا بين احلارث بنت اخلزرج صدق صدق: صدره ثم تكلم فقال

ثم رواه ابليهيق عن احلاكم، عن أيب بكر ابن إسحاق، عن موىس بن احلسن، عن 
 .هذا إسناد صحيح وهل شواهد: القعنيب فذكره وقال

: ثم ساقه من طريق أيب بكر عبد اهلل ابن أيب ادلنيا يف كتاب من اعش بعد املوت
و مسلم عبد الرمحن بن يونس، ثنا عبد اهلل بن إدريس عن إسماعيل ابن أيب حدثنا أب
جاء يزيد بن انلعمان بن بشري إىل حلقة القاسم بن عبد الرمحن بكتاب أبيه : خادل قال

بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ من انلعمان بن بشري إىل أم  -إىل أمه : يعين -انلعمان ابن بشري 
م عليك، فإين أمحد إيلك اهلل اذلي ال هلإ إال هو فإنك عبد اهلل بنت أيب هاشم سال

كتبت إيل ألكتب إيلك بشأن زيد بن خارجة، وأنه اكن من شأنه أنه أخذه وجع يف 
حلقه، وهو يومئذ من أصح انلاس أو أهل املدينة، فتويف بني صالة األوىل وصالة 

قايم وأنا أسبح بعد العرص، فأضجعناه لظهره وغشيناه بربدين وكساء، فأتاين آت يف م
إن زيدا قد تكلم بعد وفاته فانرصفت إيله مرساع، وقد حرضه قوم من : املغرب فقال

األوسط أجدل اثلالثة اذلي اكن ال يبايل يف اهلل : األنصار وهو يقول أو يقال ىلع لسانه
لومة الئم، اكن ال يأمر انلاس أن يأكل قويهم ضعيفهم عبد اهلل أمري املؤمنني صدق 

 .اكن ذلك يف الكتاب األول صدق
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عثمان أمري املؤمنني وهو يعايف انلاس من ذنوب كثرية خلت اثنتان وبيق : ثم قال
أربع، ثم اختلف انلاس وأكل بعضهم بعضا، فال نظام وأبيحت األمحاء، ثم ارعوى 

 .املؤمنني

ىل كتاب اهلل وقدره أيها انلاس أقبلوا ىلع أمريكم واسمعوا، وأطيعوا فمن تو: وقال
فال يعهدن دما واكن أمر اهلل قدرا مقدورا، اهلل أكرب هذه اجلنة وهذه انلار، ويقول 

سالم عليكم يا عبد اهلل بن رواحة هل أحسست يل خارجة : انلبيون والصديقون
 ألبيه وسعدا الذلين قتال يوم أحد؟

ثم خفت  ﴾ ومجع فأوىع* تدعو من أدبر وتوىل * نزاعة للشوى * الك إنها لظى  ﴿
 .صوته فسألت الرهط عما سبقين من الكمه

أنصتوا أنصتوا، فنظر بعضنا إىل بعض فإذا الصوت من حتت : سمعناه يقول: فقالوا
 .اثلياب

هذا أمحد رسول اهلل سالم عليك يا رسول اهلل ورمحة : فكشفنا عن وجهه فقال: قال
 .اهلل وبراكته

ضعيفا يف جسمه، قويا يف أبو بكر الصديق األمني خليفة رسول اهلل اكن : ثم قال
 .أمر اهلل صدق صدق، واكن يف الكتاب األول

ثم رواه احلافظ ابليهيق عن أيب نرص ابن قتادة، عن أيب عمرو ابن جبري، عن عيل بن 
احلسني بن اجلنيد، عن املعاىف بن سليمان، عن زهري بن معاوية، عن إسماعيل ابن أيب 

 .خادل فذكره

 .هذا إسناد صحيح: وقال
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روى هشام بن عمار يف كتاب ابلعث عن الويلد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن وقد 
تويف رجل منا : حدثين عمري بن هانئ، حدثين انلعمان بن بشري قال: يزيد بن جابر قال

 .خارجة بن زيد، فسجينا عليه ثوبا فذكر حنو ما تقدم: يقال هل

بشري وذكر برئ أريس وروي ذلك عن حبيب بن سالم، عن انلعمان بن : قال ابليهيق
 .كما ذكرنا يف رواية ابن املسيب

اختذ خاتما فاكن يف يده، ثم اكن يف يد أيب بكر   واألمر فيها أن انليب: قال ابليهيق
من بعده، ثم اكن يف يد عمر، ثم اكن يف يد عثمان حىت وقع منه يف برئ أريس بعد ما 

أسباب الفنت كما قيل  مىض من خالفته ست سنني، فعند ذلك تغريت عماهل وظهرت
 .ىلع لسان زيد بن خارجة

مضت اثنتان وبيق أربع، أو مضت أربع وبيق اثنتان : ويه املرادة من قوهل: قلت
  .ىلع اختالف الرواية، واهلل أعلم

زيد بن خارجة اخلزريج األنصاري شهد بدرا، تويف : وقد قال ابلخاري يف اتلاريخ
 .زمن عثمان وهو اذلي تكلم بعد املوت

وقد روى يف اتللكم بعد املوت عن مجاعة بأسانيد صحيحة، واهلل : قال ابليهيق
 .أعلم

ثنا خلف بن هشام الزبار، ثنا خادل الطحان عن حصني، عن : قال ابن أيب ادلنيا
حممد رسول اهلل، أبو : عبد اهلل بن عبيد األنصاري أن رجال من بين سلمة تكلم فقال

 .مبكر الصديق، عثمان اللني الرحي

 .وال أدري أيش قال يف عمر، كذا رواه ابن أيب ادلنيا يف كتابه: قال
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أنا أبو سعيد ابن أيب عمرو، ثنا أبو العباس حممد بن : وقد قال احلافظ ابليهيق
يعقوب، ثنا حيىي ابن أيب طالب، أنا عيل بن اعصم، أنا حصني بن عبد الرمحن عن عبد 

ورون القتىل يوم صفني أو يوم اجلمل، إذ تكلم بينما هم يث: اهلل بن عبيد األنصاري قال
حممد رسول اهلل، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، : رجل من األنصار من القتىل فقال

 .عثمان الرحيم، ثم سكت

 .وقال هشام بن عمار يف كتاب ابلعث
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