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حياول هذا الكتاب مجع ما أمكن من األحاديث التي يمكن قبوهلا حول
ما أطلقنا عليه [دالئل النبوة اخلاصة] ،وذلك من خالل املصادر السنية
والشيعية.
وال نقصد بدالئل النبوة اخلاصة تلك التي تفرق بينها وبني األدلة العامة،
والتي تعنى بالبحث يف الرباهني العقلية عىل النبوة ،كاالستدالل بالعناية
والرعاية واهلداية اإلهلية وغريها ،وإنام نقصد جمموعة أمور:
أوهلا :تلك اخلاصة بإثبات رسالة رسول اهلل  ..ذلك أن لكل نبي
براهينه وأدلته اخلاصة به ،والتي تناسب األقوام الذين أرسل إليهم ،ومل نذكر
كل تلك األدلة هنا ،ألنه يصعب إحصاؤها ،وإنام ذكرنا أنواعا خاصة منها.
ثانيها :تلك اخلاصة بعرص الرسالة ،ذلك أن اهلل تعاىل بكرمه ورمحته
بخلقه أتاح لرسول اهلل  أن يظهر بعض اخلوارق لقومه حتى يؤمنوا وتزول
عنهم الشبهات واإلشكاالت.
ثالثها :تلك اخلاصة بالذين يؤمنون باخلوارق احلسية املتعلقة باألنبياء
عليهم السالم ،أو من سار عىل هدهيم من ورثتهم من أئمة اهلدى أو غريهم من
الصاحلني ،وال يرون يف ذلك أي غضاضة ،ذلك أن إيامهنم بقدرة اهلل املطلقة
جيعلهم ال يستغربون أي خارق من اخلوارق ،وخاصة إن دل عليه الدليل..
ذلك أن النبوة نفسها أعظم اخلوارق.
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املقدمة
حياول هذا الكتاب مجع ما أمكن من األحاديث التي يمكن قبوهلا حول ما أطلقنا
عليه [دالئل النبوة اخلاصة] ،وذلك من خالل املصادر السنية والشيعية.
وال نقصد بدالئل النبوة اخلاصة تلك التي تفرق بينها وبني الدالئل العامة ،والتي
تعنى بالبحث يف الرباهني العقلية عىل النبوة ،كاالستدالل بالعناية والرعاية واهلداية اإلهلية
وغريها ،وإنام نقصد جمموعة أمور:
أوهلا :تلك اخلاصة بإثبات رسالة رسول اهلل  ..ذلك أن لكل نبي براهينه وأدلته
اخلاصة به ،والتي تناسب األقوام الذين أرسل إليهم ،ومل نذكر كل تلك األدلة هنا ،ألنه
يصعب إحصاؤها ،وإنام ذكرنا أنواعا خاصة منها(.)1
ثانيها :تلك اخلاصة بعرص الرسالة ،ذلك أن اهلل تعاىل بكرمه ورمحته بخلقه أتاح
لرسول اهلل  أن يظهر بعض اخلوارق لقومه حتى يؤمنوا وتزول عنهم الشبهات
واإلشكاالت ،كام عرب اإلمام الصادق عن ذلك بقوله( :إن من الناس من يؤمن بالكالم
ومنهم من ال يؤمن إال بالنظر ،إن رجال أتى النبي  فقال له :أرن آية ،فقال رسول اهلل
 لشجرتني :اجتمعا ،فاجتمعتا ،ثم قال :تفرقا ،فافرتقتا ،ورجع كل واحدة منهام إىل
مكاهنام ،قال :فآمن الرجل)()2

وقال( :من الناس من ال يؤمن إال باملعاينة ومنهم من يؤمن بغريها ،إن رجال أتى
النبي  فقال :أرن آية ،فقال بيده إىل النخل فذهبت يمنة ،ثم قال :هكذا ،فذهبت يرسة
(  )1ذكرنا بتفصيل أنواع تلك األدلة ،وكيفية تطبيقها يف سلسلة [حقائق ورقائق] ،ألن غرضها مجيعا إثبات نبوة رسول
اهلل  والرد عىل كل الشبهات املتعلقة هبا..
(  )2بصائر الدرجات..71 :
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فآمن الرجل)()1

وعن ابن عباس قال :قدم ملوك حرضموت عىل النبي  فقالوا :كيف نعلم أنك
رسول اهلل؟ فأخذ كفا من حىص فقال :هذا يشهد أن رسول اهلل ،فسبح احلىص يف يده وشهد
أنه رسول اهلل(.)2
ثالثها :تلك اخلاصة بالذين يؤمنون باخلوارق احلسية املتعلقة باألنبياء عليهم
السالم ،أو من سار عىل هدهيم من ورثتهم من أئمة اهلدى أو غريهم من الصاحلني ،وال
يرون يف ذلك أي غضاضة ،ذلك أن إيامهنم بقدرة اهلل املطلقة جيعلهم ال يستغربون أي
خارق من اخلوارق ،وخاصة إن دل عليه الدليل ..ذلك أن النبوة نفسها أعظم اخلوارق.
ولذلك ال نرى ذكر مثل هذه األحاديث أمام عامة الناس ،وخاصة أولئك الذين قد
يتهمون هذه الروايات بكوهنا من اخلرافة ..ذلك أن يف روايتها فتنة هلم ،ونحن أمرنا أن
نخاطب الناس عىل قدر عقوهلم.
ومع ذلك أمرنا أيضا أال نكتم شيئا من الرواية ،وخاصة إن تواترت األخبار الواردة
فيها ،ذلك أن التواتر من الرباهني التي ختضع هلا العقول السليمة.
ويدعم ذلك التواتر ما ورد يف القرآن الكريم من ذكره للخوارق احلسية التي
حصلت لألنبياء عليهم السالم ،وهو ما يدل عىل ارتباط النبوة بأمثال تلك اخلوارق.
وهذا ال يتناقض مع ما ورد يف احلديث من قوله ( :ما من األنبياء من نبي إال قد
أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش ،وإنام كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهلل إيل،

(  )1بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.
(  )2مناقب آل أبى طالب .80 :1
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فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) ()1

فرسول اهلل  ال ينفي يف هذا احلديث األدلة احلسية الكثرية التي حصلت يف
عرصه ،وإنام يشري إىل األدلة العامة ،والتي ترتبط بجميع األماكن والعصور.
ومع كون تلك األدلة خاصة بعرص النبوة ،إال أننا ال ننكر دورها يف زيادة اإليامن،
وخاصة ألولئك البسطاء الطيبني الذين يذكرون أمثال تلك األحاديث ،ويتغنون هبا يف
أشعارهم ،فرحني هبا ،وربام يكون هلا من التأثري يف نفوسهم ما ليس للقرآن الكريم نفسه.
وبام أننا أمرنا أن نخاطب الناس مجيعا خواصهم وعوامهم؛ فإن حرصنا عىل اخلاصة
ال يلغي حرصنا عىل العامة .ولذلك فإن تكذيب تلك النصوص بسبب رفض بعض
اخلاصة هلا ظلم وإجحاف.
أما استبعاد عقول اخلاصة ألمثال تلك األدلة؛ فهو ال يرجع إىل غرابتها ،أو ميلها إىل
اخلرافة ،وإنام ملحدودية وعاء تلك العقول ،ذلك أن قدرة اهلل تعاىل ال حدود هلا.
ومن األمثلة عىل ذلك ما نورده من األحاديث الواردة يف املصادر السنية والشيعية
حول حديث بعض احليوانات ،وإقرارها بنبوة رسول اهلل  ..فذلك ال يتناىف أوال مع
القرآن الكريم الذي أخرب عن حديث احليوانات ،كام قال تعاىل عن النملة وقصتها مع
سليامن عليه السالم ﴿ :حتَّى إِ َذا َأتَوا ع ََىل و ِ
اد الن َّْم ِل َقا َل ْت ن َْم َل ٌة َيا َأ ه َهيا الن َّْم ُل ا ْد ُخ ُلوا
َ
ْ
َ
ون (َ )18ف َتبسم َض ِ
ِ
حيطِ َمنَّ ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجنُو ُد ُه َو ُه ْم َال َي ْش ُع ُر َ
احكًا ِم ْن َق ْو ِهلَا
َ َّ َ
َم َساكنَ ُك ْم َال َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احلا ت َْر َضا ُه
ََل َوع ََىل َوالدَ َّي َو َأ ْن َأع َْم َل َص ً
َو َق َال َر ِّب َأ ْوزعْني َأ ْن َأ ْش ُك َر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
اد َك الص ِ
و َأد ِخ ْلنِي بِر ْمحَتِ َك ِيف ِعب ِ
احلنيَ ﴾ [النمل]19 ،18 :
َّ
َ
َ ْ
َ
وقال عن اهلدهدَ ﴿ :و َت َف َّقدَ ال َّط ْ َري َف َق َال َما ِ َيل َال َأ َرى ْاهلُدْ ُهدَ أم ك َ
َان ِم َن ا ْلغَائِبِنيَ ()20

(  )1رواه مسلم حديث ( ،)152البخاري حديث ()4981
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َث غَري ب ِع ٍ
َألُع َِّذبنَّه ع ََذابا َش ِديدً ا َأو َألَ ْذبحنَّه َأو َلي ْأتِينِّي بِس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
يد َف َق َال
ني (َ )21ف َمك َ ْ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ
ْ
ً
َ ُ
ُ
َأح ْط ُت بِام َمل ُ ِ
ُت ْط بِ ِه َو ِج ْئ ُت َك ِم ْن َس َبإٍ بِنَ َبإٍ َي ِق ٍ
ني﴾ [النمل]22 - 20 :
َ
َ ْ
ويف ذلك داللة عىل إمكانية احلديث مع احليوانات ،وفهم كالمها..
أما االعرتاض بأن ذلك خاص بسليامن عليه السالم؛ فهو عجيب جدا ،ذلك أن
التخصيص حيتاج إىل خمصص ..والعقل املحدود ال يكون خمصصا أبدا.
أما كيفية ذلك فهي مما ال ُتتاج العقول املسلمة لرهبا إليها ،ذلك أن قدرة اهلل أعظم
من أن ُترص أو يقرتح عليها ..ولكن من باب التبسيط؛ فإن يف قدرة اهلل تعاىل أن يرتجم
لآلذان ما تريد أن تقوله تلك احليوانات ،أو غريها من اجلامدات ،من غري حاجة لنطقها..
ذلك أن النطق قد يستدعي أجهزة وأدوات خاصة ال متلكها تلك احليوانات.
فام املانع أن حيدث اهلل تعاىل يف آذان احلارضين لتلك األحداث تلك األصوات التي
ترتجم هلم ما تريده تلك احليوانات أو اجلامدات من املعان حتى يرتسخ إيامهنم ،ويكون
ذلك دليلهم إىل النبوة؟
وهكذا يقال يف كل أنواع اخلوارق من تكثري الطعام واملاء وإجابة الدعاء والربكات
املختلفة التي وردت األدلة الكثرية عليها.
وأحب أن أذكر هنا أنه ظهر يف املسلمني ويف العصور األخرية من يستعجل بإنكار
كل ما ورد من األحاديث يف هذا الباب ،بناء عىل تومهه خمالفتها للعقل ،ولسنا ندري أي
عقل يقصدون ..هل العقل املادي الذي ال يؤمن باهلل أصال؟ ..أم العقل املؤمن ،والذي
يرى أن قدرة اهلل أعظم من أن ُتد بأي حدود؟
وقد توهم هؤالء معارضة تلك األحاديث للقرآن الكريم مع أهنا ال تتعرض لذلك
أصال ،بل إنه ال يمكن تفسري الكثري من اآليات وال فهمها الفهم الصحيح البعيد عن
7

التأويل املتكلف ما مل نثبت أمثال تلك األحاديث.
فاهلل تعاىل يقول﴿ :وإِ َذا ر َأوا آي ًة يستَس ِ
خ ُر َ
ون (َ )14و َقا ُلوا إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾
َ َ ْ َ َْ ْ
[الصافات ]15 ،14 :فهاتان اآليتان ،تشريان إىل وقوع اآليات منه  ،وأهنم كانوا
يقابلوهنا بدعوى أهنا من السحر ،كام حصل لألنبياء السابقني ،كام قال تعاىل عن موسى
ِ
الس ْح َر﴾ (طه:
عليه السالمَ ﴿ :ق َال آ َمنْ ُت ْم َل ُه َق ْب َل َأ ْن آ َذ َن َل ُك ْم إِ َّن ُه َلكَبِ ُري ُك ُم ا َّلذي َع َّل َم ُك ُم ِّ
)71
واهلل تعاىل يقول يف سورة القمر عند ذكره ملعجزة انشقاق القمر﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة
رت َبت َّ
َ
َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر (َ )1وإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر (َ )2وك ََّذ ُبوا َوا َّت َب ُعوا َأ ْه َوا َء ُه ْم
ِ
اء ما فِ ِ
ِ
ِ
يه ُمزْ َد َج ٌر (ِ )4حك َْم ٌة َبالِ َغ ٌة َف َام ُتغ ِْن الن ُهذ ُر
َو ُك هل َأ ْم ٍر ُم ْستَق ٌّر (َ )3و َل َقدْ َجا َء ُه ْم م َن ْاألَ ْن َب َ
﴾ [القمر]5 - 1 :
واهلل تعاىل خيرب أهنم رأوا اآليات الكثرية الدالة عىل صدق رسول اهلل  ،فهو يقول:
ِ
﴿ َكي َ ِ
َات َواهللهُ الَ
الر ُس َ
اءه ُم ا ْل َب ِّين ُ
ول َح ٌّق َو َج ُ
ْ
ف َ ْهيدي اهللهُ َق ْوم ًا َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِهن ْم َو َش ِهدُ وا َأ َّن َّ
َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [آل عمران ،]86:ويقولَ ﴿ :وإِ َذا َجا َء ْ ُْت ْم آ َي ٌة َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َحتَّى
ِ
ِ
ِ
َار ِعنْدَ
جي َع ُل ِر َسا َل َت ُه َس ُيص ُ
ُنؤْ تَى م ْث َل َما ُأ ِ َ
يب ا َّلذي َن َأ ْج َر ُموا َصغ ٌ
وِت ُر ُس ُل اهللَِّ اهللَُّ أعلم َح ْي ُث َ ْ
اب َش ِديدٌ بِ َام كَا ُنوا َي ْم ُك ُر َ
ون﴾ [األنعام]124 :
اهللَِّ َوع ََذ ٌ

وقد ترك هؤالء أمثال هذه اآليات الرصحية ،وما يدل عليها من مئات األحاديث
الواردة يف مجيع املصادر اإلسالمية ،وذهبوا إىل آيات متشاهبات ،فهموا غري املراد منها ،ومن
األمثلة عنها:
 .1استدالهلم بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ِّن ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِِّّب َوك ََّذ ْب ُت ْم بِ ِه َما ِعن ِْدي َما
احل َّق و ُهو َخري ا ْل َف ِ
ون بِ ِه إِ ِن ْ
ت َْس َت ْع ِج ُل َ
اصلِنيَ ﴾ (األنعام ،)57:فقد تومهوا
احلُك ُْم إِ َّال هللَِّ َي ُق ه
ص َْ َ َ ْ ُ
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أن ﴿ َما ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ون بِ ِه﴾ املراد به اآليات واخلوارق احلسية..
وذلك غري صحيح؛ فاالستعجال هو طلب تقدم يشء وعدوا به أو هددوا..
وبالرجوع إىل القرآن الكريم نجد الكفار الذي قاموا بفعل االستعجال ،استعجلوا النبي
 يف أمرين ..أحدمها القيامة ،فقد كانوا يكذبون هبا أشد تكذيب ،ولذلك كانوا
ون متَى َه َذا ا ْلوعْدُ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ()71
ْ َ
َ
يستعجلون حضورها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َي ُقو ُل َ َ
ف َل ُك ْم َب ْع ُض ا َّل ِذي ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ُق ْل ع ََسى َأ ْن َي ُك َ
ون﴾ [النمل ،]72 ،71 :وقال:
ون َر ِد َ
ون متَى َه َذا ا ْلوعْدُ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ (ُ )29ق ْل َل ُك ْم ِمي َعا ُد َي ْو ٍم َال ت َْس َت ْأ ِخ ُر َ
ون َعنْ ُه
ْ َ
َ
﴿ َو َي ُقو ُل َ َ
َسا َع ًة َو َال ت َْس َت ْق ِد ُم َ
ون ﴾ [سبأ]30 ،29 :

و الثان ،فهو نزول العذاب هبم يف الدنيا قبل القيامة ،وهو ما تشري إليه هذه اآلية
بدليل قولهُ ﴿ :ق ْل َلو َأ َّن ِعن ِْدي ما تَس َتع ِج ُل َ ِ ِ
ِض األمر َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم﴾ أي :لو كان
َ ْ ْ
ْ
ون بِه َل ُق َ
مرجع ما تستعجلون به إيل ،ألوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك.
وقد أشار إىل هذا املعنى آيات كثرية من القرآن الكريم ،فقد كان املرشكون لعتوهم
يطلبون من رسول اهلل  أن ينزل هبم العذاب الذي يتوعد اهلل به الكافرين ،فاهلل تعاىل
يقولُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن َأتَا ُك ْم ع ََذا ُب ُه َب َياتًا َأ ْو َهنَ ًارا َما َذا َي ْس َت ْع ِج ُل ِمنْ ُه املُْ ْج ِر ُم َ
ون (َ )50أ ُث َّم إِ َذا
ِ ِ ِ
َما َو َق َع آ َمنْ ُت ْم ِب ِه ْآآل َن َو َقدْ ُكنْ ُت ْم ِب ِه ت َْس َت ْع ِج ُل َ
اب
ون (ُ )51ث َّم ق َيل ل َّلذي َن َظ َل ُموا ُذو ُقوا ع ََذ َ

اخلُ ْل ِد َه ْل ُُتْزَ ْو َن إِ َّال بِ َام ُكنْ ُت ْم َتك ِْس ُب َ
ْ
ون﴾ [يونس]52 - 50 :

وحيكي اهلل تعاىل عنهم استعجاهلم العذاب ،فيقولَ ﴿ :وإِ ْذ َقا ُلوا ال َّل ُه َّم إِ ْن ك َ
َان َه َذا
ِ
ِ
ِ
ُهو ْ ِ ِ ِ
الس َام ِء َأ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم ﴾ [األنفال،]32 :
احل َّق م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
َ َ
وهذا من جهلهم و ُع ُت ِّوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم ،وقد كان األوىل هلم أن يقولوا:
(اللهم ،إن كان هذا هو احلق من عندك ،فاهدنا له ،ووفقنا التباعه) ،ولكن الكرب الذي
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امتألت به نفوسهم منعهم من ذلك.
واهلل تعاىل حيكي هذا عن األمم السالفة ،كام قال قوم شعيب لهَ ﴿ :ف َأ ْس ِق ْط َع َل ْينَا
كِس ًفا ِمن السام ِء إِ ْن ُكن َْت ِمن الص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [الشعراء ،]187 :وقال هؤالء﴿ :ال َّل ُه َّم إِ ْن ك َ
َان
َ َّ
َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َه َذا ُهو ْ ِ ِ ِ
الس َام ِء َأ ِو ائْتِنَا ِب َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [األنفال]32 :
احل َّق م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
َ َ
وقد كان يف رسول اهلل  من الرمحة ما منعه أن يسأل اهلل عذاهبم ،بل كان حريصا
عليهم حزينا عىل كفرهم ،ولذلك ملا عرض عليه تعذيبهم أبى ذلك؛ ففي احلديث الذي
ذكر فيه رسول اهلل  ما لقيه من أهل الطائف( :فإذا أنا بسحابة قد أ َظ َّلتْني ،فنظرت فإذا
فيها جربيل ،عليه السالم ،فنادان ،فقال :إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وما ردوا عليك،
وقد بعث إليك َم َلك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم ،فنادان َم َلك اجلبال وسلم عَل ،ثم قال:
يا حممد ،إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وقد بعثني ربك إليك ،لتأمرن بأمرك ،فام شئت؟
إن شئت أطبقت عليهم األخشبني) ،فقال رسول اهلل ( :بل أرجو أن خيرج اهلل من
أصالهبم من يعبد اهلل ،ال يرشك به شيئا) ( ،)1فقد عرض عليه عذاهبم واستئصاهلم ،فاستأنى
هبم ،وسأل هلم التأخري ،لعل اهلل أن خيرج من أصالهبم من ال يرشك به شيئا.
ِ ِ
اءْت ْم آ َي ٌة َّل ُيؤْ ِمنُ َّن ِ َهبا
 .2استدالهلم بقوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْق َس ُموا بِاهللهِ َج ْهدَ َأ ْي َام ِهن ْم َلئن َج ْ ُ
اءت الَ ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام]109 :
ات ِعندَ اهللهِ َو َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم َأ َّهنَا إِ َذا َج ْ
ُق ْل إِن ََّام اآل َي ُ
ِ ِ
اءْت ْم آ َي ٌة﴾ من
فاآلية الكريمة تنص عىل أن الكفار ﴿ َأ ْق َس ُموا بِاهللهِ َج ْهدَ َأ ْي َام ِهن ْم َلئن َج ْ ُ

مقرتحاْتم أو اآلية التي خيتاروهنا ﴿ َّل ُيؤْ ِمنُ َّن ِ َهبا﴾

ات ِعندَ اهللهِ﴾ ،فهو وحده
وقد أمر اهلل تعاىل نبيه  بأن يرد عليهم بقوله ﴿إِن ََّام اآل َي ُ

القادر عليها ،والذي يظهر منها ما يشاء.
(  )1البخاري  )3231( 237 /4ومسلم .)1795 -111( 1420 /3
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اءت الَ ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ أي اآلية املقرتحة إذا
ثم خاطبهم بقوله ﴿ َو َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم َأ َّهنَا إِ َذا َج ْ
جاءت ال يؤمنون هبا.
وهذا ال يعني عدم وجود اآليات ،ولكنه يعني أن هؤالء اقرتحوا معجزات معينة
من باب السخرية واالستهزاء ال من باب االسرتشاد والتحقق ،واهلل تعاىل ال جييب
املستهزئني أو املنكرين ملا يطلبون ،فإن أجاهبم ،ثم مل يؤمنوا أنزل هبم العذاب.
وقد روي يف سبب نزول هذه اآلية أن قريشا كلموا رسول اهلل  ،فقالوا :يا حممد
ختربنا أن موسى كان معه عصا يرضب هبا احلجر ،فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا ،وختربنا
أن عيسى كان حييي املوتى ،وختربنا أن ثمود كان هلم ناقة فآتنا من االيات حتى نصدقك،
فقال رسول اهلل ( : أي يشء ُتبون أن آتيكم به) ،قالواُ :تعل لنا الصفا ذهبا ،فقال هلم:
(فإن فعلت تصدقون؟) ،قالوا :نعم واهلل لئن فعلت لنتبعنك أمجعون ،فقام رسول اهلل 

يدعو ،فجاءه جربيل عليه السالم؛ فقال له( :ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا ،ولئن
أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم) ،فقال
رسول اهلل( :بل أتركهم حتى يتوب تائبهم) ()1

فهذا النص يدل عىل أن رمحة اهلل ورمحة رسوله  بقومه وبالناس كافة جعلته يمتنع
من تلك اآلية التي اقرتحوها يف ذلك املحل ،وهو ال يعني عدم اآليات ،وإنام يعني ما
اقرتحوه ،ألهنم مل يقرتحوه بدوافع الصدق واالسرتشاد والتحقق.
فلو نزلت تلك اآلية ومل يؤمن هؤالء وجب هالكهم ألهنا سنته تعاىل فيام مىض من
القرون واألمم السابقة ،فاهلل تعاىل ُينزل اآلية ،فإن مل يؤمنوا هبا هيلكهم لكفرهم وعنادهم،
كام حدث مع قوم ثمود ملا جاءْتم الناقة ،كام قال تعاىل يف اآلية التي هي من األدلة التي
(  )1رواه أمحد ،سبل اهلدى والرشاد (.)11 /7
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استدللت هبا﴿ :وما منَعنَا َأن نهر ِس َل بِاآلي ِ
ات إِالَّ َأن ك ََّذ َب ِ َهبا األَ َّو ُل َ
ون َوآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة
َ
َ َ َ َ
ْ
مب ِرص ًة َف َظ َلموا ِهبا وما ُنر ِس ُل بِاآلي ِ
ات إِالَّ َخت ِْويف ًا﴾ [اإلرساء]59:
َ
ُ َ َ َ ْ
ُْ َ
وهذا املعنى نجده يف كتب أهل الكتاب أنفسهم الذي يثريون الشبه حول املعجزات
احلسية لرسول اهلل  ، ويتومهون أنه مل يأت بأي أدلة غري القرآن الكريم؛ ففي إنجيل
(مرقس( :)12 - 11 /8:فخرج الفريسيون وابتدأوا حياورونه طالبني منه آية من السامء
لكي جيربوه .فتنهد بروحه وقال ملاذا يطلب هذا اجليل آية .احلق اقول لكم لن يعطى هذا
اجليل آية)
ويف إنجيل (لوقا( :)12 - 8 /23:واما هريودس فلام رأى يسوع فرح جدا ألنه
كان يريد من زمان طويل أن يراه لسامعه عنه أشياء كثرية وترجى أن يرى آية تصنع منه.
وسأله بك الم كثري فلم جيبه بيشء .ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد.
فاحتقره هريودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا المعا ورده اىل بيالطس)
وهذا النص يظهر هنا للعيان أن املسيح ما أظهر ولو معجزة واحدة مع أنه كان
أنسب وقت لظهور معجزة ،وقد كان هريودس يرتجى أن يرى منه معجزة واحدة ،ولو
رأى هريودس معجزة واحدة لوبخ اليهود ،وما احتقر املسيح حينذاك ،فهل هذا ينفي
ظهور املعجزات من املسيح؟
 .3استدالهلم بقوله تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتَّى َت ْف ُج َر َلنَا ِم َن األرض َينْ ُبوعًا
ون َل َك جنَّ ٌة ِمن ن ِ
يل َو ِعن ٍ
َخ ٍ
(َ )90أ ْو َت ُك َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار ِخ َال َهلَا َت ْف ِج ًريا (َ )91أ ْو ُت ْس ِق َط
ْ
َ
ِ
ِت بِاهللَِّ َواملَْ َالئِك َِة َقبِ ًيال (َ )92أ ْو َي ُك َ
ون َل َك َب ْي ٌت ِم ْن
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
َّ
ٍ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحتَّى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب َح َ
ان َر ِِّّب
زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف َّ
ِ
رشا َر ُس ً
وال ﴾ [اإلرساء]93 - 90 :
َه ْل ُكن ُْت إ َّال َب َ ً
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فاملرشكون ـ كام تدل هذه اآليات الكريمة ـ علقوا إيامهنم بالرسول  بأن يفجر هلم
من األرض ينبوع ًا ،أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر األهنار خالهلا تفجري ًا ،أو
أن يأخذهم بعذاب من السامء ،فيسقطها عليهم قطع ًا كام أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة!
أو أن يأِت باهلل واملالئكة قبي ً
ال ينارصه ويدفع عنه كام يفعلون هم يف قبائلهم! أو أن يكون له
بيت من املعادن الثمينة ،أو أن يرقى يف السامء ،وال يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه ،بل
ال بد أن يعود إليهم ومعه كتاب حمرب يقرأونه.
وكل ذلك يدل عىل عقوهلم الضعيفة ،وما كان للنبي  أن يذعن هلا ،كام يقول سيد
قطب يف تعليقه عىل اآليات الكريمة( :وتبدو طفولة اإلدراك والتصور ،كام يبدو التعنت يف
هذه املقرتحات الساذجة .وهم يسوون بني البيت املزخرف والعروج إىل السامء! أو بني
تفجري الينبوع من األرض وجميء اهلله  -سبحانه  -واملالئكة قبيال! والذي جيمع يف تصورهم
بني هذه املقرتحات كلها هو أهنا خوارق .فإذا جاءهم هبا نظروا يف اإليامن له والتصديق به!
وغفلوا عن اخلارقة الباقية يف القرآن ،وهم يعجزون عن اإلتيان بمثله يف نظمه ومعناه
ومنهجه ،ولكنهم ال يلتمسون هذا اإلعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه احلواس!
واخلارقة ليست من صنع الرسول ،وال هي من شأنه ،إنام هي من أمر اهلله سبحانه وفق
تقديره وحكمته ..وليس من شأن ال رسول أن يطلبها إذا مل يعطه اهلله إياها .فأدب الرسالة
وإدراك حكمة اهلله يف تدبريه يمنعان الرسول أن يقرتح عىل ربه ما مل يرصح له به) ()1

وهلذا ،فإن القرآن الكريم ينص عىل أن مقصود الكفار هبذه اإلقرتاحات العناد
والتعنت واللجاج ،ولو جاءْتم كل آية لقالوا هذا سحر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل ْو نَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك
كِتَاب ًا ِيف ِق ْر َط ٍ
اس َف َل َم ُسو ُه بِأيدهيِ ْم َل َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِالَّ ِس ْح ٌر همبِنيٌ ﴾ [األنعام]7:
(  )1ىف ظالل القرآن (.)2250 /4
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***
بناء عىل هذا حاولنا يف هذا الكتاب أن نجمع أكرب قدر من األحاديث التي ال نرى
غضاضة يف قبوهلا ،وإن كنا ال نثق متاما ببعض التفاصيل الواردة فيها ،ألهنا نقلت باملعنى.
وهلذا فإنا ذكرنا احلادثة الواحدة من مصادر متعددة ،وبصيغ خمتلفة ،حتى يفيد ذلك
الداللة عىل الكثرة املفيدة للتواتر املعنوي.
ومع أن أكثر األحاديث الواردة يف هذا الباب من املتفق عليه بني السنة والشيعة إال
أنا آثرنا أن نخصص أحاديث كل مدرسة منهام بفصل خاص هبا ،وقد بدأنا باملدرسة السنية
ردا عىل أولئك الذين يرمون املدرسة الشيعية باخلرافة نتيجة اهتاممها بأمثال تلك الروايات،
مع أن أكثرها منقول من املدرسة السنية نفسها.
ونحب أن ننبه إىل أننا بدل رفض بعض األحاديث الواردة يف مصادر كال املدرستني
قمنا بتعديالت عىل ألفاظها بحيث يمكن قبوهلا ،ولو بشكل عام ..وهلذا حذفنا ما ورد يف
الروايات الشيعية من األلفاظ التي تربط إثبات النبوة بإثبات إمامة أئمة اهلدى ..ذلك أن
مثل تلك الروايات كثرية جدا ،وقد سبق ذكرها يف كتاب [اإلمامة واالمتداد الرسايل] ،وال
معنى إلقحام اإلمامة يف كل حمل.
باإلضافة إىل أنه من املتفق عليه عند األمة مجيعا أن كل اخلوارق التي حصلت كان
الغرض منها إثبات رسالة رسول اهلل  ..أما اإلمامة فهي تابعة للنبوة ،وليست مزامحة هلا،
ولذلك فإن من آمن بالنبوة ،وصدقها يف كل ما تذكره آمن باإلمامة بالبداهة ،ألهنا من
وصايا النبوة.
وننبه يف األخري إىل أننا مع إيرادنا للكثري من األحاديث الواردة يف هذا الباب،
وتساهلنا معها ،ال يعني ذلك أننا نقبلها مجيعا ،وبكل ما ورد فيها ،ولكنا يف نفس الوقت ال
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نستطيع أن نحكم أهواءنا فيام ال نرى تناقضه مع العقل والنصوص املقدسة.
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الفصل األول
دالئل النبوة يف املصادر السنية
نحاول يف هذا الفصل مجع ما نراه مقبوال من األحاديث الواردة حول دالئل النبوة
اخلاصة يف املصادر السنية ،وقد اعتمدنا يف خترجيها عىل ما ورد يف كتاب [سبل اهلدى
والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد]
للشيخ حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (املتوىف942 :هـ) ،باعتباره من أوثق الكتب،
وأكثرها اهتامما بجمع الطرق املختلفة لألحاديث.
وقد استبعدنا ما ال نراه مناسبا ،أو ما نراه معارضا للقرآن الكريم ،وترصفنا يف بعض
الروايات بام يزيل عنها ذلك التعارض.
وقد قسمنا هذا الفصل ـ بحسب أنواع الدالئل ـ إىل مخسة أقسام:
أوال ـ ما ورد حول بركاته  عىل كل ما ارتبط به.
ثانيا ـ ما ورد حول إجابة دعواته .
ثالثا ـ ما ورد حول عصمته  من الناس.
رابعا ـ ما ورد حول اآليات احلسية.
خامسا ـ ما ورد حول اآليات العلمية واإلدراكية.
أوال ـ ما ورد حول بركاته عىل كل ما ارتبط به:
وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم حول الربكة التي وهبها اهلل تعاىل
للصاحلني من عباده ،كقوله تعاىل عن املسيح عليه السالمَ ﴿ :و َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت﴾
[مريم]31 :
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وهو ما نرى اهتامم مجيع أهل األديان به؛ فكلهم ينسبون الربكة ألنبيائهم وقديسيهم،
وهلذا نرى املسيحيني يشيدون كثريا بام ورد يف الكتاب املقدس عن بركات املسيح عليه
السالم ،ويعتربوهنا من الرباهني الدالة عىل خصوصيته ،مع أن ما ورد فيه ال يساوي شيئا
أمام ما ورد من األحاديث عن رسول اهلل  ..باإلضافة إىل أن أسانيد تلك الروايات
الواردة يف كتب احلديث ال تقل عن نظريْتا يف الكتاب املقدس.
وقد ذكرنا هنا نامذج عن األحاديث الواردة يف هذا ا لباب ،وتتعلق بام يَل:
 1ـ ما ورد يف بركته عىل أنواع األطعمة.
 2ـ ما ورد يف بركته عىل الوالئم وغريها.
 3ـ ما ورد يف بركته عىل املاء.
 4ـ ما ورد يف بركته عىل احليوانات.
 5ـ ما ورد يف بركته عىل املرىض.
 6ـ ما ورد يف بركته عىل األصحاء.
 7ـ ما ورد يف بركته عىل املوتى.
وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:
 1ـ ما ورد يف بركته عىل أنواع األطعمة:
سنذكر هنا ما ورد من األحاديث حول أنواع األطعمة التي ورد يف الروايات
احلديث عن ختصيصها بربكته  ،وهي :الشعري ،والتمر ،والسمن ،واللحم ،والبيض،
واللبن ..وغريها ،وهي جمرد نامذج عن بركاته .
ونحب أن ننبه إىل أن املسيحيني يشيدون كثريا هبذه احلادثة الواردة يف الكتاب
املقدس ،والتي تشبه كثريا ما ورد يف األحاديث التي سنوردها ،فهي تنص عىل أن املسيح
17

عليه السالم( :أخذ األرغفة اخلمسة والسمكتني ورفع نظره نحو السامء وبارك وكرس
وأعطى األرغفة للتالميذ والتالميذ للجموع ،فأكل اجلميع وشبعوا ،ثم رفعوا ما فضل من
الكرس :اثنتي عرشة قفة مملوءة ،واألكلون كانوا نحو مخسة آالف رجل ما عدا النساء
واألوالد)(متى)1()21-19/14:

وهذا نفسه ينطبق عىل رسول اهلل  ومجيع األنبياء عليهم السالم ..فمن األحاديث
الواردة يف ذلك:
[احلديث ]1 :عن جابر أن رجال أتى النبي  يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعري
فام زال يأكل منه هو وامرأته ومن ضيفهام حتى كالوه فأخرب النبي  فقال رسول اهلل :
(لو مل تكله ألكلتم منه ،ولقام لكم)()2

[احلديث ]2 :عن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أنه استعان برسول اهلل  يف
التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم جيده فبعث رسول اهلل  أبا رافع وأبا أيوب
بدرعه فرهناه عند هيودي بثالثني صاعا من شعري ،فدفعه رسول اهلل  إليه ،قال :فطعمنا
منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كام أدخلناه ،قال نوفل :فذكرت ذلك لرسول اهلل 
فقال( :لو مل تكله ألكلت منه ما عشت)()3

[احلديث ]3 :عن عائشة قالت :لقد تويف رسول اهلل  وما يف بيتي من يشء يأكله
ذو كبد إال شطر وسق من شعري يف رف يل فأكلت منه حتى طال عَل فكلته ففني(.)4
[احلديث ]4 :عن أِّب هريرة قال :كان رسول اهلل  يف غزاة فأصاهبم عوز من
(  )1وانظر :مرقس21-13/6:؛ لوقا17-10/9:؛ ويوحنا.14-1/6:
(  )2رواه أمحد  347 ،337 /3ومسلم ( )9والبيهقي يف الدالئل .114 /6
(  )3رواه احلاكم يف املستدرك  346 /3والبيهقي يف الدالئل .114 /6
(  )4رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.470/9 :
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الطعام فقال( :يا أبا هريرة عندك يشء؟) قلت :يشء من متر يف مزود يل قال( :جيء به) قال
فجئت باملزود ،قال( :هات نطعا) ،فجئت بالنطع فبسطته ،فأدخل يده فقبض عىل التمر،
فإذا هو إحدى وعرشون مترة فجعل يضع كل مترة ويسمي اهلل عز وجل حتى أتى عىل التمر،
فقال به هكذا فجمعه فقال( :ادع عرشة) ،فدعوت عرشة ،فأكلوا حتى شبعوا وكذلك حتى
أكل اجليش كله وفضل مترات ،فقلت :يا رسول اهلل ،ادع يل فيهن بالربكة فقال :فقبضهن
ثم دعا فيهن بالربكة ثم قال( :خذهن فاجعلهن يف املزود ،وإذا أردت أن تأخذ منهن شيئا
فأدخل يدك فيه وال تكفأ فيكفأ عليك)()1

[احلديث ]5 :عن العرباص بن سارية قال :كنت مع رسول اهلل  بتبوك ،فقال ليلة
لبالل( :هل من عشاء؟) فقال :والذي بعثك باحلق لقد نفضنا جرابنا ،قال( :انظر عسى
ُتد شيئا) ،فأخذ اجلرب ينفضها جرابا جرابا .فتقع التمرة والتمرتان حتى رأيت يف يده
سبع مترات ثم دعا بصحفة فوضع التمر فيها ثم وضع يده عىل التمرات وقال( :كلوا باسم
اهلل) فأكلنا ثالثة أنفس فأحصيته أربعا ومخسني مترة أعدها عدا ونواها يف يدي األخرى
وصاحبي يصنعان كذلك فشبعنا ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كام هن فقال( :يا بالل
ارفعهن ،فإنه ال يأكل منها أحد إال هنل منها شبعا) فلام كان من الغد دعا بالال بالتمرات
فوضع يده عليها ثم قال (كلوا باسم اهلل) ،فأكلنا حتى شبعنا وإنا لعرشة ثم رفعنا أيدينا وإذا
التمرات كام هي ،فقال رسول اهلل ( :لوال أن مستح من رِّب ألكلنا من هذه التمرات
حتى نرد إىل املدينة عن آخرنا) فأعطاهن غالما فوىل يلوكهن(.)2
[احلديث ]6 :عن حممد بن عمرو األسلمي قال :قال رجل من بني سعد :جئت مع

(  )1رواه أمحد وابن سعد والرتمذي وابن حبان والبيهقي يف الدالئل  ،110 /6سبل اهلدى.471/9 :
(  )2رواه أبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.471/9 :
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رسول اهلل  وهو يف نفر من أصحابه وهو سابعهم ،فأسلمت ،فقال( :يا بالل ،أطعمنا)،
فبسط نطعا ثم جعل خيرج شيئا له فأخرج شيئا من متر معجون بالسمن واألقط ،فقال
رسول اهلل ( :كلوا) فأكلنا حتى شبعنا فقلت :يا رسول اهلل ،إن كنت أكل هذا وحدي،
ثم جئته من الغد ،فإذا عرشة نفر حوله فقال( :أطعمنا يا بالل) ،فجل خيرج من جراب مترا
بكفه قبضه قبضة ،فقال( :أخرج وال ختف من ذي العرش إقالال) فجاء باجلراب فنثره
فحزرته مدين فوضع النبي  يده عىل التمر ثم قال( :كلوا باسم اهلل) ،فأكل القوم ،وأكلت
معهم حتى ما أجد له مسلكا وبقي عىل النطع مثل الذي جاء به كأنا مل نأكل منه مترة واحدة
ثم غدونا من الغد وعاد نفر عرشة يزيدون رجال أو رجلني ،فقال( :يا بالل ،أطعمنا) فجاء
بذلك اجلراب بعينه فنثره فوضع يده عليه ،وقال( :كلوا باسم اهلل) فأكلنا ،ثم رفع مثل الذي
صب ففعل ذلك ثالثة أيام(.)1
[احلديث ]7 :عن دلني بن سعيد اخلثعمي والنعامن بن مقرن قاال :أتينا رسول اهلل
 ونحن أربعون وأربعامئة نسأله الطعام ،فقال النبي  لعمر( :قم فأعطهم) ،فقال :يا
رسول اهلل ،ما عندي إال ما يقيظني والصبية ،قال( :قم فأعطهم) ،قال :يا رسول اهلل ،سمعا
وطاعة ،فقام عمر وقمنا معه وصعد بنا إىل غرفة له فإذا فيها من التمر مثل الفصيل الرابض
قال :شأنكم؛ فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء قال :وإن ملن آخرهم فكأنا مل نرزأ منه
مترة(.)2
[احلديث ]8 :عن أِّب رجاء قال :خرج رسول اهلل  حتى دخل حائطا لبعض
األنصار فإذا هو يسنو فيه فقال( :ما ُتعل يل إن أرويت حائطك هذا) ،قال :إن أجهد أن

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.472/9 :
(  )2رواه أمحد وأبو داود وابن حبان ،البخاري يف التاريخ  ،255 /3وسبل اهلدى.472/9 :
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أرويه فال أطيق ذلك فقال له رسول اهلل ُ( :تعل يل مائة مترة أختارها من مترك) قال:
نعم ،فأخذ رسول اهلل  الرتب فام لبث أن أرواه حتى قال الرجل :غرقت عىل حائطي
فاختار رسول اهلل  من متره مائة مترة ،قال :فأكل رسول اهلل  وأصحابه حتى شبعوا ثم
رد عليه مائة مترة كام أخذها(.)1
[احلديث ]9 :عن جابر ،قال( :تويف أِّب ،وعليه ديون ليهودي منها ثالثون وسقا
فاستعنت بالنبي  عَل غرمائه أن يضعوا من دينه ،فطلب إليهم فلم يفعلوا فاستنظرهم
فلم يفعلوا فعرضت عليهم أن يأخذوا متري كله فأبوا ومل يروا أن فيه وفاء ،فطاف رسول
اهلل  يف النخل ودعا يف متره بالربكة ،ثم قال( :إذا جددته فوضعته يف املربد فاجعله أصنافا،
العجوة عىل حدة ،وعذق ابن زيد عىل حدة) ،ثم أرسل إيل ،ففعلت فلام وضعته يف املربد
أرسلت إليه فجاء أبو بكر وعمر فطاف حول أعظمها بيدرا ثالث مرات ثم جلس عليه
ودعا بالربكة ثم قال( :ادع غرماءك فأوفهم) فام تركت أحدا له عَل دين إال قضيته وأنا
أرىض أن يرد اهلل عز وجل أمانة والدي وال أرجع إىل إخوِت منه بتمرة فسلم واهلل البيادر
كلها ،حتى إن ألنظر إىل البيدر الذي عليه رسول اهلل  كأنه مل تنقص منه مترة واحدة
فقلت :يا رسول اهلل أال ترى أنى كلت لغريمي متره فوفاه اهلل عز وجل وفضل من التمر كذا
وكذا فقال ابن عمر :فجاء هيرول فقال :سل جابر عن غريمه وغريه ،فقال :ما أنا بسائله قد
علمت أن اهلل عز وجل سوف يوفيه إذا أجزت فيه فكرر عليه الكلمة ثالث مرات كل ذلك
يقول :ما أنا بسائله ،وكان ال يراجع بعد املرة الثالثة ،فقال( :يا جابر ،ما فعل غريمك
ومترتك) ،قال :قلت :وفاه اهلل عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا( .)2

(  )1رواه أبو نعيم وابن عساكر ،الطربان يف الكبري  ،244 /18سبل اهلدى.472/9 :
(  )2البخاري  )4053 ،2781( ،2709 ،2127( 344 /4والنسائي .46 /6
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[احلديث ]10 :عن ابنة بشري بن سعد قالت :دعتني أمي فأعطتني جفنة من متر يف
ثوِّب ثم قالت :يا بنية ،اذهبي إىل أبيك وخالك عبد اهلل بغدائهام ،قالت :فأخذته ثم انطلقت
هبا فمررت برسول اهلل  فقال( :تعايل ما معك؟) فقلت :يا رسول اهلل هذا متر بعثتني به
أمي إىل أِّب بشري بن سعد وخايل عبد اهلل بن رواحة يتغديانه فقال( :هاتيه) ،فصببته يف كفي
رسول اهلل  فام مألها ثم أمر بثوب فبسط ثم دعا بالتمر فصبه فوق الثوب ثم قال إلنسان
عنده( :أخرج يف أهل اخلندق أن هلموا إىل الغداء) ،فاجتمع أهل اخلندق عليه ،فجعلوا
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل اخلندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب(.)1
[احلديث ]11 :عن أِّب هريرة قال :خرجت يوما من بيتي إىل املسجد مل خيرجني إال
اجلوع فوجدت نفرا قالوا :ما أخرجنا إال اجلوع فدخلنا عىل رسول اهلل  فأخربناه فدعا
بطبق فيه متر فأعطى كل رجل منا مترتني فقال( :كلوا هاتني التمرتني وارشبوا عليهام فإهنام
ستجزيانكم يومكم هذا)()2

[احلديث ]12 :عن عبد اهلل بن أِّب أوىف قال :بينام نحن جلوس عند رسول اهلل 
أتاه غالم فقال :بأِّب أنت يا رسول اهلل غالم يتيم وأخت له يتيمة وأم له أرملة أطعمنا
أطعمك اهلل مما عنده ،فقال النبي ( :انطلق إىل أهلنا فأتنا بام وجدت عندهم) فأتى
بواحدة وعرشين مترة فوضعها يف كف النبي  فأشار النبي  بكفه إىل فيه ،ونحن نرى
أنه يدعو بالربكة ثم قال( :يا غالم ،سبعا لك وسبعا ألمك ،وسبعا ألختك فتعشى بتمرة
وتغدى بأخرى)()3

(  )1رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.474/9 :
(  )2رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.474/9 :
(  )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.474/9 :
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[احلديث ]13 :عن أم أنس ،قالت :كانت لنا شاة فجمعت من سمنها يف عكة
فمألْتا العكة وبعثت هبا مع اجلارية فقالت :أبلغي هذه العكة رسول اهلل  فقالت :يا
رسول اهلل هذه عكة سمن بعثت هبا إليك أم سليم ،قال( :فرغوا هلا عكتها) ففرغت العكة
فدفعت إليها فانطلقت وجاءت أم سليم ،فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم :أليس
قد أمرتك أن تنطلقي هبا إىل رسول اهلل  فقالت :قد فعلت فإن مل تصدقيني فانطلقي فسَل
رسول اهلل  فانطلقت أم سليم ،فقالت :يا رسول اهلل إن بعثت إليك بعكة سمن قال:
(قد فعلت جاءت هبا) ،قالت :والذي بعثك باهلدى ودين احلق إهنا للممتلئة تقطر سمنا
فقال هلا رسول اهلل ( :يا أم سليم أتعجبني إن كان اهلل أطعمك كام أطعمت نبيه كَل
وأطعمي) ،فجاءت إىل البيت ،ففتت لنا كذا وكذا وتركت فيها ما ائتدمنا شهرا أو
شهرين()1

[احلديث ]14 :عن أم أوس البهزية قالت :سليت سمنا يل فجعلته يف عكة فأهديته
إىل رسول اهلل  فقبله ،وترك يف العكة قليال ونفخ فيه ،ودعا بالربكة ،ثم قال( :ردوا عليها
عكتها) فردوها عليها وهي ممتلئة سمنا ،قالت :فظننت أن رسول اهلل  مل يقبلها فجاءت
وهلا رصاخ فقالت :يا رسول اهلل إنام سليته لك لتأكله فعلم أنه قد استجيب له ،فقال:
(اذهبوا فقولوا هلا لتأكل سمنها وتدعو بالربكة) ،فأكلت بقية عمر رسول اهلل  ووالية
أِّب بكر ووالية عمر ووالية عثامن حتى كان من أمر عَل ومعاوية ما كان(.)2
[احلديث ]15 :عن أِّب هريرة قال :كانت امرأة من دوس يقال هلا أم رشيك أسلمت
فأقبلت تطلب من يصحبها إىل رسول اهلل  فلقيت رجال من اليهود ،فقال :تعايل أنا

(  )1رواه أبو يعىل والطربان وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.467/9 :
(  )2رواه الطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.467/9 :
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أصحبك ،قالت :انظرن حتى أمأل سقائي ماء ،قال :معى ماء فانطلقت معه ،فساروا حتى
أمسوا ،فنزل اليهودي ووضع سفرته وتعشى ،وقال :يا أم رشيك ،تعايل إىل العشاء ،قالت:
اسقني ،فإن عطشى وال أستطيع أن أكل حتى أرشب ،قال :ال أسقيك قطرة حتى ْتودي،
قالت :واهلل ال أْتود أبدا فأقبلت إىل بعريها فعقلته ووضعت رأسها عىل ركبته ،قالت :فام
أيقظني إال برد دلو قد وقع عىل جبيني فرفعت رأيس فنظرت إىل ماء أشد بياضا من اللبن
وأحىل من العسل فرشبت حتى رويت ثم نضحت عىل سقائي حتى ابتل ثم مألته ثم رفع
بني يدي وأنا أنظر حتى توارى مني يف السامء فلام أصبحت جاء اليهودي ،فقال :يا أم رشيك
قلت :واهلل قد سقان اهلل .قال :من أين؟ أنزل عليك من السامء ماء؟ قالت :نعم ،واهلل لقد
أنزل عىل من السامء ماء ثم رفع بني يدي حتى توارى عني يف السامء ،ثم أقبلت حتى دخلت
عىل رسول اهلل  فوهبت نفسها له فزوجها زيدا وأمر هلا بثالثني صاعا وقال( :كلوا وال
تكيلوا) ،وكان معها عكة سمن هدية لرسول اهلل  فأمرت جاريتها أن ُتملها إىل رسول
اهلل  فانطلقت فأخذوها ،فأفرغوها ،وأمرها رسول اهلل  إذا ردْتا أن تعلقها وال توكئها
فدخلت أم رشيك فوجدْتا مألى ،فقالت :للجارية :أمل آمرك أن تذهبي إىل رسول اهلل ؟
قالت :قد فعلت ثم أقبلت هبا ما ينظر منها يشء ،ولكنه قال( :علقوها وال توكئوها)،
فذكروا ذلك لرسول اهلل  فأمرهم أن ال يوكئوها ،فلم تزل حتى أوكأْتا أم رشيك ثم
كالوا الشعري فوجدوه ثالثني صاعا مل ينقص منه يشء(.)1
[احلديث ]16 :عن محزة األسلمي قال :خرج رسول اهلل  إىل تبوك ،وخرجت
عىل خدمته ذلك السفر ،فنظرت إىل نحي السمن قد قل ما فيه وهيأت للنبي  طعاما
ووضعت السمن يف الشمس ونمت فانتبهت بخرير النحي فقمت فأخذت برأسه بيدي
(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.467/9 :

24

فقال رسول اهلل ( :لو تركته لسال واديا سمنا)()1

[احلديث ]17 :عن جابر قال :إن البهزية أم مالك كانت ْتدي لرسول اهلل  يف
عكة هلا سمنا ،فيأتيها بنوها يسألوهنا عن إدام وليس عندها يشء فعمدت إىل العكة التي
كانت ْتدي فيها إىل النبي  فوجدت فيها سمنا فام زال يقيم هلا إدام بنيها حتى عرصته
فأتت النبي  فقال( :أعرصتيها؟) قالت :نعم ،قال( :لو تركتها ما زال قائام)()2

[احلديث ]18 :عن أم مالك األنصارية قالت :جاءت أم مالك بعكة سمن إىل
رسول اهلل  فأمر رسول اهلل  بالال بعرصها ،ثم دفعها إليه فرجعت فإذا هي مملوءة
فأتيت رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل ،نزل يف يشء؟ قال( :وما ذاك يا أم مالك؟)
قالت :رددت هديتي فدعا بالال ،فسأله عن ذلك ،فقال :والذي بعثك باحلق لقد عرصْتا
حتى استحييت ،فقال رسول اهلل ( :هنيئا لك يا أم مالك ،هذه بركة عجل اهلل تعاىل لك
ثواهبا)()3

[احلديث ]19 :عن الرباء وعَل :إن اهلل تعاىل ملا أنزلَ ﴿ :و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾
[الشعراء ]214 :مجع رسول اهلل  بني عبد املطلب وهم يومئذ أربعون رجال يأكلون
املسنة ويرشبون العس فأمر عليا أن يصنع هلم طعاما وأن جيعل عليه رجل شاة فصنعها ثم
قرهبا إىل رسول اهلل  فأخذ منها بضعة فأكل منها ثم تتبع هبا جوانب القصعة ثم قال:
(ادنوا باسم اهلل) فدنا القوم فأكلوا عرشة عرشة ،فأكلوا حتى صدروا ما نرى إال أثر
أصابعهم ،واهلل إن كان الرجل ليأكل مثل ما قدم جلميعهم ،ثم قال( :يا عَل ،اسق القوم)

(  )1رواه الطربان والبيهقي وأبو نعيم ،أبو نعيم يف الدالئل ( ،)155سبل اهلدى.468/9 :
(  )2رواه أمحد ومسلم  )2280 /8( 1784 /4سبل اهلدى.468/9 :
(  )3رواه ابن أِّب شيبة . 495 /11
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فجاءهم بذلك العس فرشب منه ثم ناوهلم ،وقال( :ارشبوا باسم اهلل) فرشبوا حتى رووا
عن آخرهم ،وايم اهلل ،إن كان الرجل منهم ليرشب مثله ..احلديث(.)1
[احلديث ]20 :عن خالد بن عبد العزى بن سالمة أن النبي  أجزره شاة وكان
عيال خالد كثريا يذبح الشاة فال يبد عياله عظام عظام وأن النبي  أكل منها ثم قال( :أرن
دلوك يا أبا حباش) فوضع فيه فضلة الشاة ،ثم قال( :اللهم بارك ألِّب حباش) فانقلب به،
فنثره هلم ،وقال( :تواسوا فيه فأكل منه عياله وأفضلوا()2

[احلديث ]21 :عن مسعود بن خالد ،قال :بعثت إىل رسول اهلل  شاة ثم ذهبت
يف حاجة فرد رسول اهلل  شطرها فرجعت فإذا حلم فقلت :يا أم خناس ما هذا اللحم؟
قالت :رد رسول اهلل  من الشاة التي بعثت هبا إليه شطرها ،قلت :ما لك ال تطعمينه
عيالك ،قالت :هذا سؤرهم ،وكلهم قد أطعمت ،وكانوا يذبحون الشاتني والثالثة فال
ُتزئهم(.)3
[احلديث ]22 :عن جابر قال :ملا قتل أِّب ترك دينا ..فقلت المرأِت :إن رسول اهلل
 حيب النوم نصف النهار فدخلت وفرشت له فنام فذبحت له عناقا فلام استيقظ وضعتها
بني يديه ،فقال( :ادع أبا بكر) ،ثم دعا الذين كانوا معه ،فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا وفضل
منا حلم كثري(.)4
[احلديث ]23 :عن أِّب رافع موىل رسول اهلل  قال :أهديت لنا شاة ،فجعلتها يف
قدر ،فدخل رسول اهلل  فقال( :ما هذا يا أبا رافع؟) فقلت :شاة أهديت لنا ،فطبختها يف
(  )1رواه ابن إسحاق وابن جرير وابن أِّب حاتم والبيهقي وأبو نعيم وابن مردويه وأبو نعيم ،سبل اهلدى.476/9 :
(  )2رواه احلسن بن سفيان والنسائي يف الكنى والطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.476/9 :
(  )3رواه الطربان ،سبل اهلدى.477/9 :
(  )4رواه احلاكم ،سبل اهلدى.477/9 :
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القدر ،فقال( :ناولني الذراع) فناولته ثم قال( :ناولني الذراع يا أبا رافع) ،فناولته ثم قال:
(ناولني الذراع اآلخر) فقلت :يا رسول اهلل ،إنام للشاة ذراعان ،فقال رسول اهلل ( :أما
إنك لو مسكت لناولتني ذراعا ما دعوت به)()1

[احلديث ]24 :عن أِّب هريرة أن شاة طبخت فقال رسول اهلل ( :أعطني الذراع)،
فناولته إياه ،ثم قال( :الذراع)؛ فناولته إياه ،ثم دعا بذراع آخر ،فقلت :يا رسول اهلل ،إنام
للشاة ذراعان ،قال( :أما إنك لو التمستها لوجدْتا)()2

[احلديث ]25 :عن أسامة بن زيد أن امرأة جاءت بابن هلا فذكر احلديث وفيه:
فأهدت للنبي  شاة مشوية ،فقال( :خذ الشاة منها) ،ثم قال( :ناولني ذراعها) ،فناولته
ثم قال( :ناولني ذراعها) ،فقلت يا رسول اهلل إنام مها ذراعان ،وقد ناولتك فقال( :والذي
نفيس بيده ،لو سكت ما زلت تناولني ذراعا ما قلت لك ناولني ذراعا)()3

[احلديث ]26 :عن أِّب عبيد موىل رسول اهلل  أنه طبخ للنبي  قدرا فيه حلم،
فقال( :ناولني ذراعها) فناوله ثم قال( :ناولني ذراعها) فناوله ،ثم قال( :ناولني ذراعها)،
فقلت :يا رسول اهلل ،كم للشاة من ذراع ،فقال( :والذي نفيس بيده ،لو سكت ألعطتك
ذراعا ما دعوت به)()4

[احلديث ]27 :عن عبد الرمحن بن أِّب بكر قال :كنا مع رسول اهلل  ثالثني ومائة
فقال( :هل مع أحد منكم من طعام؟) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه ،فعجن ثم
جاء رجل مرشك مشعان طويل بغنم يسوقها ،فاشرتى منه رسول اهلل  شاة ،فصنعت،
(  )1رواه أمحد  392 /6وأبو يعىل ،سبل اهلدى.490/9 :
(  )2رواه أمحد ، 517 /2 ،سبل اهلدى.490/9 :
(  )3رواه أبو يعىل وأبو نعيم ،سبل اهلدى.490/9 :
(  )4رواه أمحد ،485 ،484 /3 ،والدرامي ،سبل اهلدى.490/9 :
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وأمر رسول اهلل  بسواد البطن أن يشوى ،قال :وايم اهلل ،ما من الثالثني ومائة إال وقد
حز له رسول اهلل  حزة حزة من سواد بطنها .إن كان شاهدا أعطاه ،وإن كان غائبا خبأ
له ،وجعل منها قصعتني فأكلنا منها أمجعون ،وشبعنا وفضل يف القصعتني ،فحملته عىل
البعري(.)1
[احلديث ]28 :عن جابر قال :ملا أراد رسول اهلل  غزو ذات الرقاع جاء له علبة
زيد بثالث بيضات أداحي ،فقال :يا رسول اهلل ،وجدت هذه البيضات يف مفحص نعام،
فقال( :دونك يا جابر ،فاعمل هذه البيضات) ،فعملتهن ثم جئت هبن يف قصعة ،فجعلت
أطلب خبزا فال أجده ،فجعل رسول اهلل  وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغري خبز
حتى انتهى إىل حاجته ،والبيض يف القصعة كام هو ثم قام فأكل منه عامة أصحابه ثم رحلنا
مربدين قال ابن سعد :وكانوا أربعامئة ويقال :سبعامئة(.)2
[احلديث ]29 :عن ابنة خباب بن األرث قالت :خرج خباب يف رسية فكان رسول
اهلل  يتعاهدنا حتى كان حيلب عنزا لنا ،فكان حيلبها يف جفنة لنا فتمتلئ فلام قدم خباب
حلبها ،فعاد حالهبا كام كان ،فقالت أمي :أفسدت علينا شاتنا ،قال :وما ذاك؟ قالت :إن
كانت لتحلب ملء هذه اجلفنة ،قال :ومن كان حيلبها؟ قالت :رسول اهلل  قال :وقد
عدلتيني به؟ هو واهلل أعظم بركة(.)3

[احلديث ]30 :عن نضلة بن عمرو الغفاري أنه حلب لرسول اهلل  إناء فرشب
ثم رشب نضلة فامتأل ،فقال :يا رسول اهلل ،إن كنت ألرشب السقية فام أمتلئ ،فقال رسول
(  )1البخاري  213 ،14 /3ومسلم يف األرشبة ( )175وأمحد  198 ،197 /1والبيهقي يف الكربى  215 /9ويف الدالئل
..95 /6
(  )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.476/9 :
(  )3رواه أمحد وأبو داود الطياليس وابن سعد والطربان ،أمحد  ، 111 /5وسبل اهلدى.466/9 :

28

اهلل ( :إن املؤمن ليرشب يف معاء واحد ،وإن الكافر ليرشب يف سبعة أمعاء)()1

[احلديث ]31 :عن أِّب العالية قال :بعث النبي  إىل أزواجه يطلب طعاما ،وعنده
ناس من أصحابه ،فلم يوجد ،فنظر إىل عناق يف الدار ما نتجت قط فمسح مكان الرضع،
فدفعت برضع مَلء بني رجليها فدعى بقف فحلب فيه فبعث إىل أبياته بعثا ثم حلب فرشب
ورشبوا()2

[احلديث ]32 :عن أِّب هريرة قال :واهلل الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي
عىل األرض من اجلوع ،وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من اجلوع ولقد قعدت يوما عىل
طريقهم الذي خيرجون فيه فمر ِّب أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهلل عز وجل ما سألته
إال ليستتبعني فمر ومل يفعل ،ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب اهلل عز وجل ما سألته إال
ليستتبعني فمر ومل يفعل ،فمر أبو القاسم  فتبسم حني رآن وعرف ما يف نفيس وما يف
وجهي ،ثم قال( :يا أبا هر) فقلت :لبيك يا رسول اهلل ،فقال( :احلق) ومىض فتبعته ،فدخل
واستأذنت فأذن يل ،فدخلت فوجدت لبنا يف قدح ،فقال( :من أين هذا اللبن؟) فقالوا:
أهدى ذلك فالن أو فالنة ،فقال( :يا أبا هر) ،قلت :لبيك يا رسول اهلل ،قال( :احلق بأهل
الصفة فادعهم يل) وقال :وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل أهل وال مال ،إذا أتته
صدقة بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئا ،وإذا أتته هدية أرسل إليهم ،فأصاب منها
وأرشكهم فيها فساءن ذلك ،فقلت :وما هذا اللبن يف أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب
من هذا اللبن رشبة أتقوى هبا بقية يومي وليلتي ،وإن لرسول فإذا جاءوا أمرن أن أعطيهم،
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ،ومل يكن من طاعة اهلل وطاعة رسوله بد ،فأتيتهم،

(  )1رواه مسلم (.)1632 /3
(  )2رواه البيهقي يف الشعب .23 /5
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فدعوْتم ،فأقبلوا وأخذوا جمالسهم من البيت ،فقال( :يا أبا هر) ،قلت :لبيك يا رسول اهلل،
قال( :خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيرشب حتى يروى ،ثم يرد عَل
القدح أعطيه اآلخر فيرشب حتى يروى ثم يرد عَل القدح حتى انتهيت إىل رسول اهلل 
وقد روي القوم كله م فأخذ القدح فوضعه عىل يده فنظر إيل وتبسم ،وقال( :يا أبا هر)،
قلت :لبيك يا رسول اهلل ،قال( :بقيت أنا وأنت) ،قلت :صدقت يا رسول اهلل ،قال( :اقعد
فارشب) فرشبت فقال( :ارشب) فرشبت حتى قلت :ال والذي بعثك باحلق ما أجد له
مسلكا فأعطيته القدح فحمد اهلل عز وجل وسمى ورشب الفضلة(.)1
 2ـ ما ورد يف بركته عىل الوالئم وغريها:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]33 :ما ورد يف تكثريه  طعام أِّب طلحة؛ فعن مبارك بن فضالة عن
ثابت عن أنس أنه كان شاهد أبا طلحة قال ألم سليم :لقد سمعت صوت رسول اهلل 
ضعيفا أعرف فيه اجلوع ،فهل عندك من يشء؟ فقالت :ما عندنا إال نحو من مد شعري،
قال :فاعجنيه وأصلحيه ،عسى أن ندعو رسول اهلل  فيأكل عندنا ،قالت :فعجنته
وخبزته ،فجاء قرصا ،فقال :ادع يل رسول اهلل  قال أنس :فذهبت فوجدت رسول اهلل
 يف املسجد ومعه الناس ،قال مبارك بن فضالة ،فأحسبه قال :بضعة وثامنون ،فقمت
عليهم فقال رسول اهلل ( :أرسلك أبو طلحة؟) فقلت :نعم ،فقال رسول اهلل  ملن
معه( :قوموا) فانطلق وانطلقت بني أيدهيم حتى جئت أبا طلحة فأخربته فقال أبو طلحة:
فضحتنا ،قلت :إن مل أستطع أن أرد عىل رسول اهلل  أمرا ،فتلقاه أبو طلحة فدهش ملن

(  )1البيهقي  55 /8 ،88 ،83 /7واحلاكم  15 /3والبيهقي يف الدالئل  101 /6ورواه البخاري يف كتاب الرقاق ،سبل
اهلدى.465/9 :
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أقبل مع رسول اهلل  فمشى جنبه ،فقال :يا رسول اهلل ،إنام هو قرص فقال( :إن اهلل عز
وجل سيبارك فيه) ،فلام انتهى رسول اهلل  إىل الباب قال هلم( :اقعدوا) ودخل رسول اهلل
 فقال أبو طلحة :يا أم سليم قد جاء رسول اهلل  والناس وليس عندنا ما نطعمهم،
فقالت :اهلل ورسوله أعلم ،فدعا رسول اهلل  بالقرص ،ودعا بجفنة فوضعه فيها ،وقال:
(هل من سمن) قال أبو طلحة :قد كان يف العكة يشء قال :فجاء هبا فجعل هو ورسول اهلل
 يعرصاهنا حتى خرج يشء مسح رسول اهلل  به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ،
وقال( :باسم اهلل) فانتفخ فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص يف
اجلفنة ثم قال( :ادع عرشة من أصحاِّب) ،فدعوت له عرشة ،قال :فوضع رسول اهلل 
يده وسط القرص ،وقال( :كلوا باسم اهلل) فأكلوا من حوايل القرص حتى شبعوا فلم يزل
يدعو عرشة بعرشة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة وثامنون من حوايل القرص
حتى شبعوا ،وإن وسط القرص حيث وضع رسول اهلل  يده كام هو ،وأكل رسول اهلل
 وأبو طلحة وأم سل يم وأنا حتى شبعنا وفضلت فضلة أهديناها جلريان لنا()1

[احلديث ]34 :ما ورد يف تكثريه  طعام جابر بن عبد اهلل؛ فعنه قال :كنا يوم
اخلندق مع رسول اهلل  فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبي  ،فقالوا :هذه كدية من
اجلبل عرضت فقال( :أنا نازل) ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق
ذواقا فأخذ رسول اهلل  املعول فرضب فعادت كثيبا مهيال .فقلت :يا رسول اهلل ،ائذن يل
إىل البيت ،فأذن يل فقلت المرأِت :إن رأيت من رسول اهلل  مخصا شديدا ما يف ذلك صرب
فعندك يشء؟ فأخرجت يل جرابا فيه صاع من شعري ولنا عناق فذبحتها وطحنت ففرغت

(  )1البخاري  89 /7 ،115 /1ومسلم ( )142والرتمذي ( )3630والبيهقي  273 /7ويف الدالئل  89 /6وأبو نعيم
يف الدالئل  147ومالك يف املوطأ .927
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إىل فراغي وقطعتها يف برمتها والعجني قد انكرس والربمة بني األثايف قد كادت أن تنضج ثم
وليت إىل رسول اهلل  فقالت :ال تفضحني برسول اهلل  وبمن معه ،فجئته فساررته
فقلت :اطعم يل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو رجالن قال( :كم هو؟) فذكرت له ،قال:
(كثري طيب) ،قل هلا :ال تنزع الربمة واخلبز من التنور حتى آتيكم واستعر صحافا) ثم صاح
رسول اهلل  فقال( :يا أهل اخلندق إن جابرا صنع لكم سؤرا فحيهال بكم) ،فلقيت من
احلياء ما ال يعلمه إال اهلل عز وجل فجئت وجاء رسول اهلل  يقدم الناس حتى جئت
امرأِت فقلت :وحيك جاء النبي  باملهاجرين واألنصار ومن معهم فقالت :هل سألك؟
قلت :نعم ،فقالت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :فكشفت عني غام شديدا ،فدخل رسول اهلل
 فقال( :ادخلوا وال تضاغطوا فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إىل برمتنا
فبصق فيها وبارك ثم قال( :يا جابر ،ادع خبازة فلتخبز معك واقدح من برمتكم وال
تنزلوها) وجعل رسول اهلل  يربد ويغرف اللحم وخيمر هذا وخيمر هذا فام زال يقرب إىل
الناس حتى شبعوا أمجعني ويعود التنور والقدر أمأل ما كانا فكلام فرغ قوم جاء قوم حتى
صدر أ هل اخلندق وهم ألف حتى تركوه ،وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كام هي ،وإن عجيننا
ليختبز كام هو ثم قال رسول اهلل ( :كَل وأهدي فإن الناس أصابتهم جماعة) فلم نزل
نأكل وهندي يومنا()1

[احلديث ]35 :ما ورد يف تكثريه  حيس أم سليم؛ فعن أنس قال :ملا تزوج رسول
اهلل  زينب بنت جحش قالت يل أمي :يا أنس أن رسول اهلل  أصبح عروسا وال أدري
أصح له (غذاء) فهلم تلك العكة فأتيتها بالعكة وبتمر فجعلت منه حيسا فقالت :يا أنس:
اذهب هبذا إىل النبي  وامرأته ،فلام أتيت رسول اهلل  بتور من حجارة فيه ذلك احليس
(  )1البخاري  395 /7والبغوي يف الرشح . 5 /14
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قال( :دعه ناحية البيت وادع أبا بكر ،وعمر وعليا وعثامن ونفرا من أصحابه ثم ادع يل أهل
املسجد ومن رأيت يف الطريق) فجعلت أتعجب من قلة الطعام وكثرة ما يأمرن أن أدعو
الناس وكرهت أن أعصيه حتى امتأل البيت واحلجرة ،فقال( :هات ذلك التور) فجئت به
فوضعه قدامه ف عمس ثالث أصابع يف التور فجعل التمر يربو فجعلوا يتغدون وخيرجون
حتى إذا فرغوا أمجعون ،وبقي يف التور نحو ما جئت به ،فقال( :ضعه قدام زينب) ،قال
ثابت :يا محزة ،كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التور؟ قال :واحدا وسبعني أو اثنني
وسبعني()1

[احلديث ]36 :ما ورد يف تكثريه  طعام أِّب أيوب؛ فعنه قال :صنعت لرسول اهلل
 وأِّب بكر طعاما قدر ما يكفيهام ،فأتيتهام به فقال رسول اهلل ( :اذهب فادع ثالثني من
أرشاف األنصار )،قال :فشق ذلك عَل ،وقلت :ما عندي يشء أزيده ،قال :فكأن تثاقلت،
فقال( :اذهب فأدع يل ثالثني من األنصار فدعوْتم فجاؤوا ،فقال :أطعموا فأكلوا حتى
صدروا ثم شهدوا أنه رسول اهلل  وبايعوه قبل أن خيرجوا ثم قال :اذهب فادع يل ستني
من األنصار  ،قال أبو أيوب :فو اهلل ألنا بالستني أجود مني بالثالثني ،قال :فدعوْتم فقال
رسول اهلل ( :أطعموا فأكلوا حتى صدروا) ثم شهدوا أنه رسول اهلل وبايعوه قبل أن
خيرجوا ،ثم قال( :اذهب فادع يل تسعني من األنصار فألنا أجود بالتسعني مني بالثالثني)،
قال :فدعوْتم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول اهلل  وبايعوه قبل أن خيرجوا
فأكل من طعامي ذلك مائة وثامنون رجال كلهم من األنصار()2

[احلديث ]37 :ما ورد يف تكثريه  طعام ابنته فاطمة؛ فعن جابر قال :قام رسول

(  )1رواه أبو يعىل وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.481/9 :
(  )2الطربان يف الكبري  222 ،221 /4والبيهقي يف الدالئل  94 /6وابن عبد الرب يف التمهيد .294 /1
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اهلل  أياما مل يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف يف منازل أزواجه فلم يصب عند
واحدة منهن شيئا ،فأتى فاطمة ،فقال( :يا بنية ،هل عندك يشء أكلة ،فإن جائع) فقالت:
ال واهلل ،فلام خرج من عندها رسول اهلل  بعثت إليها جارة هلا برغيفني وقطعة حلم،
فأخذته منها فوضعته يف جفنة هلا وغطت عليها ،وقالت :واهلل ،ألوثرن هبذا رسول اهلل 
عىل نفيس ومن عندي فكانوا مجيعا حمتاجني إىل شبعة طعام فبعثت حسنا أو حسينا إىل
رسول اهلل  فرجع إليها فقالت له :قد آتى اهلل بيشء فخبأته لك ،قال( :هلمي يا بنية)،
فكشفت عن اجلفنة ،فإذا هي مملؤة خبزا وحلام ،فلام نظرت إليها هبتت وعرفت أهنا بركة من
اهلل عز وجل ،فحمدت اهلل عز وجل وصلت عىل نبيه  وقدمته إىل رسول اهلل  فلام رآه
محد اهلل عز وجل ،وقال( :من أين لك هذا يا بنية؟) قالت :يا أبت ،هذا من عند اهلل ،إن اهلل
يرزق من يشاء بغري حساب ،فقال( :احلمد هلل الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إرسائيل
فإهنا كانت إذا رزقها اهلل عز وجل شيئا فسئلت عنه قالت هو من عند اهلل ،إن اهلل يرزق من
يشاء بغري حساب )،فبعث رسول اهلل  إىل عَل ثم أكل رسول اهلل  وعىل وفاطمة
وحسن وحسني ومجيع أزواج النبي  وأهل بيته حتى شبعوا وبقيت اجلفنة كام هي
فأوسعت بقيتها عىل مجيع جرياهنا ،وجعل اهلل عز وجل فيها بركة وخريا كثريا()1

[احلديث ]38 :عن ابن عباس قال :ملا نزل رسول اهلل  مر الظهران يف عمرته بلغ
أصحابه أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجف ،فقال أصحابه :لو انتحرنا من ظهورنا،
فأكل نا من حلمه وحسونا من مرقة الصبحنا غدا ندخل عىل القوم وبنا مجامة فقال( :ال
تفعلوا ولكن امجعوا يل من أزوادكم) فجمعوا له وبسطوا األنطاع ،فأكلوا حتى تولوا وحثا

(  )1رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى.483/9 :
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كل واحد منهم يف جرابه()1

[احلديث ]39 :عن أِّب هريرة قال :قال يل رسول اهلل ( :ادع يل أصحابك)؛
فجعلت أتتبعهم رجال رجال ،فجئنا باب النبي  فاستأذنا فأذن لنا ،فوضعت بني أيدينا
صحفة صنيع قدر مد من شعري فوضع رسول اهلل  عليها يده وقال( :كلوا باسم اهلل)
فأكل نا ما شئنا وكنا ما بني السبعني إىل الثامنني ،ثم رفعنا أيدينا ،فقال رسول اهلل  حني
وضعت الصحفة( :والذي نفيس بيده ما أمسى آلل حممد طعام) ،قيل ألنس :كم كانت
حني فرغتم منها؟ قال :مثلها حني وضعت إال أن فيها أثر األصابع(.)2
[احلديث ]40 :عن واثلة بن األسقع ،قال :بعثني أهل الصفة إىل رسول اهلل 
يشكون اجلوع فالتفت يف بيته ،فقال( :هل من يشء؟) قالوا :نعم ،كرسة أو كرستني ويشء
من لبن فأِت به ففتوه فتا دقيقا ،ثم صب عليه اللبن ثم حلبه بيده حتى جعله كالثريد ثم قال:
(يا واثلة ،ادع عرشة من أصحابك) ففعلت ،فقال رسول اهلل ( :كلوا باسم اهلل من
حواليها ،وأبقوا رأسها فإن الربكة تأتيها من فوقها وإهنا متد) فرأيتهم يأكلون ويتخللون
أصابعه حتى متثلوا شبعا ثم ذهبوا ،فقال( :جيء بعرشة) ،فقال هلم مثل ذلك ،فأكلوا حتى
شبعوا ثم قال( :هل بقي أحد) ،قلت :نعم ،عرشة ،قال( :جى هبم) ،فقال هلم مثل ما قال
ملن قبلهم فأكلوا حتى شبعوا ،وحتى انتهوا وإن فيها فضلة ،فقمت متعجبا مما رأيت(.)3
[احلديث ]41 :عن محزة بن عمرو األسلمي ،قال :عملت طعاما للنبي  ثم
ذهبت به فتحرك به النحي فأهريق ما فيه فقلت :عىل يدي أهريق طعام رسول اهلل  فقال

(  )1رواه أمحد 305 /1 ،ـ والبيهقي ،سبل اهلدى.484/9 :
(  )2رواه أبو جعفر الفرياِّب وابن سعد وابن أِّب شيبة والطربان ،سبل اهلدى.486/9 :
(  )3رواه الطربان واحلاكم وصححه وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.486/9 :
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رسول اهلل ( :ادنه) فقلت :يا رسول اهلل ال أستطيع فرجعت مكان فإذا النحي يقول قب
قب ،فقلت :مه قد أهريق فضلة فضلت فيه ،فاجتذبته ،فإذا هو قد ملئ إىل يديه فأوكيته ثم
جئت إىل رسول اهلل  فذكرت له ذلك ،فقال( :أما إنك لو تركته ملَلء إىل فيه ثم أوكى)()1

[احلديث ]42 :عن جابر بن عبد اهلل قال :صنعت أمي طعاما إىل رسول اهلل 
قالت :ادعه ،فجئت فساررته ،فقال ألصحابه( :قوموا) ،فقام معه مخسون رجال ،فقال:
(ادخلوا عرشة عرشة) فأكلوا حتى شبعوا وفضل نحو ما كان(.)2
[احلديث ]43 :عن صهيب قال :صنعت لرسول اهلل  طعاما فأتيته وهو يف نفر
من أصحابه فقمت حياله ،فلام نظر إىل أومأت إليه ،فقال( :وهؤالء) قلت :ال ،مرتني يفعل
ذلك أو ثالثا فقلت :نعم ،وهؤالء وإنام كان شيئا يسريا صنعته لك فأكلوا وفضل منهم(.)3
[احلديث ]44 :عن أسامء بنت يزيد قالت :رأيت رسول اهلل  صىل يف مسجدنا
املغرب ،فجئت إىل منزيل فجئته بعرق وأرغفة فقلت :بأِّب وأمي تعش ،فقال :ألصحابه:
(كلوا باسم اهلل) ،فأكل هو وأصحابه الذين جاءوا معه ،ومن كان حارضا من أهل الدار،
فو الذي نفيس بيده لرأيت بعض العرق مل يتعرقه وعامة اخلبز وإن القوم أربعون رجال(.)4
[احلديث ]45 :عن عبد اهلل بن طهفة قال :كان رسول اهلل  إذا اجتمع الضيفان
قال( :لينقلب كل رجل مع جليسه) ،فكنت أنا ممن انقلب مع رسول اهلل  فقال( :يا
عائشة ،هل من يشء؟) ،قالت :حويسة كنت أعددْتا إلفطارك ،فأِت هبا يف قعبة فأكل منها
رسول اهلل  شيئا ثم قدمها إلينا ثم قال( :بسم اهلل كلوا) فأكلنا منها حتى واهلل ما ننظر
(  )1رواه الطربان وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.487/9 :
(  )2رواه الطربان ،سبل اهلدى.487/9 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.487/9 :
(  )4رواه ابن سعد..110 /2 /1 :
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إليها ،ثم قال( :هل من رشاب؟) فقالت لبينة :أعددْتا إلفطارك ،فجاءت هبا فرشب منها
شيئا ،ثم قال( :باسم اهلل ارشبوا) ،فرشبنا حتى واهلل ما ننظر إليها(.)1
[احلديث ]46 :عن أِّب هريرة قال :دعان رسول اهلل  ليلة فانطلق إىل املنزل فقال:
(هلموا إىل الطعام الذي عندكم فأعطون صحفة فيها عصيدة بتمر) فأتيته هبا ،فقال( :ادع
أهل املسجد) فقلت يف نفيس :الويل يل مما أرى من قلة الطعام والويل يل من املعصية،
فدعوْتم ،فاجتمعوا ،فوضع النبي  أصابعه فيها وغمز نواحيها وقال( :كلوا بسم اهلل)
فأكلوا حتى شبعوا وأكلت حتى شبعت ورفعتها فإذا هي كهيئتها حني وضعتها إال أن فيها
أثر األصابع(.)2
[احلديث ]47 :عن عبد اهلل بن مغيث أِّب بردة األنصاري قال :أرسلت أم عامر
األشهلية بقصعة فيها حيس إىل رسول اهلل  وهو يف قبته وعنده أم سلمة فأكلت أم سلمة
حاجتها ثم خرجت بالقعبة ،فنادى منادي رسول اهلل  إىل عشائه فأكل أهل اخلندق وهي
كام هي(.)3
[احلديث ]48 :عن أِّب هريرة قال :أتت عَل ثالثة أيام مل أطعم فجئت أريد الصفة
فجعلت أسقط فجعل الصبيان يقولون :جن أبو هريرة ،قال فجعلت أنادهيم ،وأقول :بل
أنتم املجانني حتى انتهينا إىل الصفة ،فوافقت رسول اهلل  أتى بقصعة من ثريد ،فدعا
عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها ،فجعلت أتطاول كي يدعون حتى قام القوم وليس يف
القصعة إال يشء يف نواحي القصعة ،فجمعه رسول اهلل  فصارت لقمة فوضعه عىل

(  )1رواه أمحد وابن سعد وأبو نعيم ،سبل اهلدى.487/9 :
(  )2رواه الطربان ،سبل اهلدى.488/9 :
(  )3رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.488/9 :
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أصابعه ،فقال يل( :كل باسم اهلل) ،فو الذي نفيس بيده ما زلت أكل منها حتى شبعت(.)1
[احلديث ]49 :عن أنس قال :جئت رسول اهلل  فوجدته جالسا مع أصحابه
حيدثهم قد عصب بطنه بعصابة ،فقلت لبعض أصحابه :مل عصب رسول اهلل  بطنه
فقالوا :من اجلوع ،فذهبت إىل أِّب طلحة فأخربته فدخل عىل أمي فقال :هل من يشء؟
قالت :نعم عندي كرس من خبز ومترات ،فإن جاءنا رسول اهلل  وحده أشبعناه وإن جاء
معه بأحد قل عنهم ،فقال يل أبو طلحة :قم قريبا من رسول اهلل  فإذا قام فدعه حتى
يتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام عىل عتبة بابه ،فقل :أِّب يدعوك ،ففعلت ذلك ،فلام
قلت :أِّب يدعوك ،قال ألصحابه( :يا هؤالء تعالوا) ثم أخذ بيدي فشدها ،ثم أقبل
بأصحاب ه حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به ،فقلت:
يا أبتاه ،قد قلت لرسول اهلل  الذي قلت يل فدعا أصحابه ،وقد جاء هبم ،فخرج أبو
طلحة ،فقال :يا رسول اهلل ،إنام أرسلت أنسا يدعوك وحدك ومل يكن عندي ما يشبع من
أرى ،فقال :رسول اهلل  ادخل ،فإن اهلل سيبارك فيام عندك ،فدخلت فقال( :امجعوا ما
عندكم ثم قربوه) فقربنا ما كان عندنا من خبز ومتر ،فجعلناه عىل حصري فدعا فيه بالربكة،
فقال( :يدخل عَل ثامنية) فأدخلت عليه ثامنية ،فجعل كفه فوق الطعام ،فقال( :كلوا وسموا
اهلل عز وجل) فأكل وا من بني أصابعه حتى شبعوا ،ثم أمرن أن أدخل عليه ثامنية فام زال
ذلك أمره حتى دخل عليه ثامنون رجال كلهم يأكل حتى يشبع ،ثم دعان وأمي وأبا طلحة،
فقال( :كلوا) ،فأكلنا حتى شبعنا ،ثم رفع يده ،فقال :يا أم سليم ،أين هذا من طعامك حني
قدمتيه؟ فقالت :بأِّب أنت وأمي ،لوال أن رأيتهم يأكلون لقلت :ما نقص من طعامنا

(  )1رواه ابن حبان يف صحيحه ،سبل اهلدى.488/9 :
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يشء(.)1
[احلديث ]50 :عن أِّب هريرة قال :جاء أعراِّب إىل النبي  ليسأله عن يشء فدخل
يطلب له فأصابه لقمة يف بعض حجره ،فأخذها ،ففتها أجزاء ،ووضع يده عليها ثم قال:
(كل) ،فأكل األعراِّب حتى شبع وفضلت منه فضلة فجعل األعراِّب ينظر إليه ويقول :إنك
لرجل صالح فقال رسول اهلل ( :أسلم) فجعل يأبى اإلسالم ويقول إنك لرجل
صالح( )2

[احلديث ]51 :عن صفية أم املؤمنني قالت :جاءن رسول اهلل  يوما ،فقال( :هل
عندك يشء ،فإن جائع) ،قلت ال ،إال مدين من طحني قال( :فاسخنيه) فجعلته يف القدر
وأنضجته ،فقلت :قد نضج ثم دعا ينحي ليس فيه إال القليل فعرص حافتيه يف القدر موضع
يده فقال( :بسم اهلل ادعي أخواتك ،فإن أعلم أهنن جيدن مثل ما أجد) فدعوْتن فأكلنا
حتى شبعنا ثم جاء أبو بكر فدخل ثم عمر فدخل ثم جاء رجل فأكلوا حتى شبعوا وفضل
عنهم(.)3
[احلديث ]52 :عن اإلمام عَل قال :نمنا ليلة بغري عشاء فأصبحت؛ فالتمست
فأصبت ما أشرتي به طعاما وحلام بدرهم ،ثم أتيت به فاطمة فخبزت وطبخت فلام فرغت،
قالت :لو أتيت أِّب ،فدعوته ،فجئت إىل رسول اهلل  وهو يقول( :أعوذ باهلل من اجلوع
ضجيعا) ،فقلت :يا رسول اهلل ،عندنا طعام فهلم ،فجاءوا والقدر تفور ،فقال( :اغريف
لعائشة يف صحفة) حتى غرفت جلميع نسائه ،ثم قال( :اغريف ألبيك وزوجك) ،فغرفت،

(  )1مسلم ( )2040 /143والبيهقي يف الدالئل  963 /1وأبو نعيم يف الدالئل . 148
(  )2رواه أمحد يف الزهد والبزار والبيهقي ،سبل اهلدى.489/9 :
(  )3رواه الطربان ،سبل اهلدى.484/9 :
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فقال( :اغريف فكَل ،)،فغرفت ثم رفعت القدر ،وإهنا لتفيض فأكلنا منها ما شاء اهلل عز
وجل ()1

[احلديث ]53 :عن أِّب سلمة بن نفيل السكون قال :كنا جلوسا عند رسول اهلل 
إذ قال له قائل :يا رسول اهلل هل أتيت بطعام من السامء ،ويف لفظ :من اجلنة؟ قال( :نعم)،
قال :وبامذا؟ قال( :بطعام مسخنة) ،قالوا :فهل كان فيها فضل عنك؟ قال( :نعم) ،قال :فام
فعل به؟ قال( :رفع إىل السامء)( )2

[احلديث ]54 :عن سمرة بن جندب أن رسول اهلل  أتى بقصعة فيها ثريد ،فأكل
وأكل القوم ،فلم يزالوا يتداولوهنا إىل قريب من الظهر ،يأكل قوم ثم يقومون ،وجييء قوم
فيتعاقبونه .فقال له رجل :هل كانت متد بطعام؟ قال :أما من األرض فال ،إال أن تكون

كانت متد من السامء(.)3
 3ـ ما ورد يف بركته عىل املياه:
وهي أحاديث كثرية جدا ،وبعضها متواتر ،وأمهيتها تكمن يف تلبية رسول اهلل 
للحاجات الشديدة للامء ،خاصة يف تلك البيئة الصحراوية اجلافة ،وهلذا كان لتلك الربكات
آثارها الدعوية الكبرية.
وسنورد هنا ما ورد من بركاته حول:
 .1نبع املاء بني أصابعه الرشيفة ،وهي حادثة متواترة ،قال القرطبي :قصة نبع املاء
من بني أصابعه  تكررت منه يف عدة مواطن يف مشاهد عظيمة ووردت عنه من طرق

(  )1ابن سعد ..124 /1 /1
(  )2رواه أمحد  ،104 /4والنسائي والدارمي واحلاكم ،سبل اهلدى.492/9 :
(  )3رواه أمحد والنسائي والرتمذي وابن حبان واحلاكم والبيهقي وصححوه ،سبل اهلدى.492/9 :
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كثرية يفيد عمومها العلم القطعي املستفاد من التواتر املعنوي ..ومل يسمع بمثل هذه املعجزة
العظيمة من غري نبينا  حيث نبع املاء من بني عظمه وعصبه وحلمه ودمه) ()1

ونقل ابن عبد الرب عن املزن أنه قال( :نبع املاء من بني أصابع النبي  أبلغ يف
املعجزة من نبع املاء من احلجر حيث رضبه موسى  بالعصا فتفجرت منه املياه ،ألن
خروج املاء من احلجارة معهود ،بخالف خروجه من بني اللحم والدم) ()2

 .2يف تكثريه  ماء امليضاة والقدح.
 .3يف تكثريه  ماء عني تبوك.
 .4يف تكثريه  ماء بئر بقباء.
 .5يف تكثريه  ماء بئر باليمن.
 .6يف تكثريه  ماء قطيعة برهاط باليمن.
 .7يف تكثريه  ماء بئر أنس بن مالك.
 .8يف تكثريه  ماء بئر احلديبية.
 .9يف تكثريه  ماء بئر غرس.
 .10يف تكثريه  ماء املزادتني.
 .11يف عذوبة ماء بئر باليمن بربكته .
 .12يف نبع املاء من األرض له .
وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:

(  )1سبل اهلدى.)447/9( :
(  )2سبل اهلدى.)447/9( :
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[احلديث ]55 :ما ورد حول نبع املاء ال هطهور من بني أصابعه  ،فعن أنس :كان
رسول اهلل  بالزوراء وحانت صالة العرص والتمس الناس الوضوء فلم جيدوا ماء ،فأتى
فضم
رسول اهلل  بوضوء ،فوضع رسول اهلل  يده يف ذلك اإلناء فحني بسط يده فيه
ه
أصابعه ،وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت املاء ينبع من بني أصابع النبي  فتوضأوا من
عند آخرهم ..قال قتادة :قلت ألنس :كم كنتم؟ قال :كنا زهاء ثالثامئة(.)1
[احلديث ]56 :عن عبد اهلل بن مسعود قال :بينام نحن عند رسول اهلل  ليس معنا
ماء ،فقال :اطلبوا من معه فضل ماء ،فأتى بامء فوضعه يف إناء ،فوضع يده فيه ،فجعل املاء
حي عىل ال هطهور املبارك ،الربكة من اهلل)
جيري ،ويف لفظ خيرج من بني أصابعه ،ثم قال ( :ه
فتوضأوا ورشبوا ،قال عبد اهلل :كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل(.)2
[احلديث ]57 :عن أنس أن رسول اهلل  خرج ذات يوم لبعض خمارجه ،معه ناس
من أصحاب ه ،فانطلقوا يسريون ،فحرضت الصالة فلم جيد القوم ماء يتوضئون به ،فقالوا:
يا رسول اهلل :واهلل ما نجد ماء نتوضأ به ،ورأى يف وجوه أصحابه كراهية ذلك ،فانطلق
رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسري ،فأخذ رسول اهلل  فتوضأ منه ثم مده أصابعه
األربع يف القدح ثم قال( :هلموا فتوضأوا) ،فتوضأ القوم حتى بلغوا ما يريدون ،قال
احلسن :سئل أنس كم بلغوا؟ قال :سبعني أو ثامنني(.)3
[احلديث ]58 :عن زياد بن احلارث قال :كنت مع رسول اهلل  يف سفر ،فقال:
(هل معك من ماء؟) فقلت :ال إال يشء قليل ال يكفيك ،فقال( :اجعله يف إناء وائتني به)،
(  )1البخاري  )3572( 580 /6ومسلم .)2279 /7( 1783 /4
(  )2الدارمي  15 /1والنسائي  60 /1وابن أِّب شيبة  474 /11وأبو نعيم يف الدالئل ( )144وأمحد  460 /1وابن عبد
الرب يف التمهيد  219 /1والطحاوي يف املشكل  332 /4والبيهقي يف الدالئل ..62 /6 ،129 /4
(  )3أمحد يف املسند  216 /3والبيهقي يف الدالئل ..124 /4
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ففعلت فوضع كفه يف املاء ،فرأيت املاء بني أصبعني من أصابعه عينا تفور ،فقال( :ناد يف
أصحاِّب من كان له حاجة يف املاء) ،فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم(.)1
[احلديث ]59 :عن جابر بن عبد اهلل قال :عطش النهاس يوم احلديبية ،وكان الذي
يتوضأ منها وجهش الناس نحوه ،قال( :ما لكم؟) قالوا :ليس عندنا ماء
بني يديه ركوة ه
الركوة فجعل املاء يفور من بني
نتوضأ به وال ماء نرشبه إال ما بني يديك ،فوضع يده يف ه
أصابعه كأمثال العيون ،فرشبنا وتوضأنا ،قال سامل :قلت جلابر :كم كنتم؟ قال :لو كنا مائة
ألف لكفانا ،كنا مخس عرشة مائة(.)2
[احلديث ]60 :عن الرباء بن عازب قال :كنا يوم احلديبية أربع عرشة مائة،
واحلديبية بئر فنزحناها فلم نرتك فيها قطرة ماء فبلغ رسول اهلل  فأتاها فجلس عىل
شفريها ثم دعا بإناء من ماء فمضمض ه
وبخ يف البئر ،فمكث غري بعيد ثم استقينا حتى روينا
ورصرنا ركائبنا(.)3
[احلديث ]61 :قال أبو قتادة :بينام نحن مع رسول اهلل  نسري يف اجليش إذ حلقهم
عطش كاد يقطع أعناق الرجال واخليل والركاب عطشا فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه
عليها ،فنبع املاء من بني أصابعه ،فاستقى النهاس ،وفاض املاء حتى رووا خيلهم وركاهبم،
وكان من العسكر اثنا عرش ألف بعري ،والناس ثالثون ألفا ،واخليل اثنا عرش ألف فرس(.)4
[احلديث ]62 :قال ابن عباس :أصبح رسول اهلل  ذات يوم وليس يف العسكر
ماء ،فقال رجل :يا رسول اهلل ،ليس يف العسكر ماء ،قال :هل عندك يشء؟ قال :نعم فأِت
(  )1أمحد  250 ،244 /4والبيهقي ..58 /1
(  )2البخاري  )4152( )3576( 581 /6ومسلم .)1856 /73( 1484 /3
(  )3البخاري ..)4151 ،4150 ،3577( 581 /6
(  )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.)449/9( :
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بإناء فيه يشء من ماء فجعل رسول اهلل  أصابعه يف اإلناء وفتح أصابعه ،قال :فرأيت
العيون تنبع من بني أصابع النبي  فأمر بالال ينادي يف الناس بالوضوء املبارك(.)1
[احلديث ]63 :قال ابن عباس :دعا رسول اهلل  بالال ،فطلب املاء ،فقال :ال واهلل
وجدت .قال( :هل من يشء؟) فأتاه بيشء فبسط كفه فيه ،فانبعث ُتت يده عني فكان
ما
ه
ابن مسعود يرشب وغريه يتوضأ(.)2
[احلديث ]64 :قال أبو ليىل األنصاري :كنا مع رسول اهلل  يف سفر ،فأصابنا
عطش فشكونا إليه ،فأمره بحفرة فوضع عليها نطعا ووضع يده عليها ،وقال( :هل من
صب املاء عىل ك هفي واذكر اسم اهلل) ،ففعل ..قال
ماء؟) فأِت بامء ،فقال لصاحب اإلداوة ( :ه
أبو ليىل :فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع النبي  حتى روى القوم وسقى ركاهبم(.)3
[احلديث ]65 :قال جابر :غزونا مع رسول اهلل  ونحن يومئذ بضع عرشة مائة
فحرضت الصالة فقال رسول اهلل ( :وهل يف القوم من ماء؟) فجاءه ماء وع هبه رسول
اهلل  يف قدح وتوضأ رسول اهلل  فأحسن الوضوء ،ثم انرصف وترك القدح فركب
الناس القدح وقالوا :متسحوا متسحوا ،فقال رسول اهلل  :عىل رسلكم حني سمعهم
يقولون ذلك ،قال :فوضع رسول اهلل  كفه يف املاء ثم قال( :سبحان اهلل) ،ثم قال:
(أسبغوا الوضوء) ،قال جابر :والذي ابتالن ببرصي ،فلقد رأيت العيون عيون املاء يومئذ
خترج من بني أصابع النبي  فام رفعهام حتى توضئوا أمجعون(.)4

(  )1رواه أمحد والبزه ار ،سبل اهلدى.)449/9( :
ارمي وأبو نعيم ،أمحد  ،426 /5سبل اهلدى)450/9( :
(  )2رواه الده ه
(  )3رواه الطربان وأبو نعيم ،سبل اهلدى.)450/9( :
(  )4رواه أمحد والشيخان ،سبل اهلدى.)450/9( :
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[احلديث ]66 :قال أبو رافع :أنه خرج مع رسول اهلل  يف سفر ،فقال( :يا قوم
ه
كل رجل يلتمس من إداوته) ،فلم جيدوا غري واحد فصبه يف إناء ثم قال( :توضئوا) فنظرت
إىل املاء وهو يفور من بني أصابع النبي  حتى توضأ الركب أمجعون ثم مجع كفيه فام خلتها
إال النطفة التي صب أول مرة(.)1
[احلديث ]67 :قال :أبو عمرة األنصاري :كنا مع رسول اهلل  يف غزوة غزاها
وأصاب الناس خممصة ثم دعا بركوة فوضعت بني يديه ،ثم دعا بامء ،وصبه فيها ،ثم مسح
فيها بام شاء اهلل أن يتكلم ،ثم أدخل خنرصه فيها ،فأقسم باهلل لقد رأيت أصابع النبي 
تفجر ماء مع املاء ،ثم أمر الناس فرشبوا ومألوا قرهبم وإداواْتم ،فضحك رسول اهلل 
حتى بدت نواجذه ،ثم قال( :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ال يلقى اهلل
هبام أحد يوم القيامة إال دخل اجلنة) ()2

الرقاع( :يا جابر،
[احلديث ]68 :قال جابر :أن رسول اهلل  قال له يف غزوة ذات ه
الركب من
ناد بوضوء) ،فقلت :أال وضوء ،أال وضوء ،قلت :يا رسول اهلل ،ما وجدت يف ه
قطرة ،وكان رجل من األنصار يربد لرسول اهلل  املاء ،فقال يل( :انطلق إىل فالن
األنصاري فانظر هل يف أشجابه من يشء) ،فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إال
قطرة من عزالء شجب منها لو أن أفرغه لرشبة يابسة فأتيت رسول اهلل  فأخربته فقال:
( اذهب فأتيني به ،فذهبت فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بيشء ال أدري ما هو ويغمزه
بيده ،ثم أعطانيه ،فقال( :يا جابر ،ناد بجفنة الركب) فقلت يا جفنة الركب فأتيته هبا
فوضعت بني يدي رسول اهلل فقام رسول اهلل  بيده يف اجلفنة هكذا ،فبسطها يف اجلفنة

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.)450/9( :
(  )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.)450/9( :
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عَل ،وقل :بسم
وفرق بني أصابعه ثم وضعها يف قعر اجلفنة وقال( :خذ يا جابر،
ه
ه
فصب ه
اهلل) ،فرأيت املاء يفور من بني أصابعه ففارت اجلفنة ،ودارت حتى امتألت ،فقال( :يا
جابر ،ناد من كانت له حاجة بامء) فأتى الناس فاستقوا حتى رووا ورفع رسول اهلل  يده
من اجلفنة وهي مألى(.)1
[احلديث ]69 :عن أنس ما أن رسول اهلل  كان يف سفر ،فقال ألِّب قتادة( :أمعكم
ماء؟) قلت :نعم ،يف ميضاة فيها يشء من ماء ،قال( :ائت هبا) قال :فأتيته هبا فقال
يصب عليهم ،فتوضأ القوم ،وبقيت
مسوا منها فتوضئوا) ،وجعل
ه
ألصحابه( :تعالوا ه
جرعة ،فقال( :يا أبا قتادة ،احفظها ،فإهنا ستكون هلا نبأ) فذكر احلديث إىل أن قال :فقالوا:
يا رسول اهلل ،هلكنا عطشنا ،انقطعت األعناق ،فقال( :ال هلك عليكم) ثم قال( :يا أبا
قتادة ،ائت بامليضاة) فأتيته هبا ،فقال( :أطلقوا يل غمري) يعني قدحي فحللته فأتيته به،
فجعل يصب فيه ويسقي الناس ،فازدحم الناس ،فقال رسول اهلل ( :أهيا الناس أحسنوا
دواهبم وركاهبم وملئوا ما كان معهم من
املأل ،فكلكم سريوى) ،فرشب القوم ،وسقوا ه
إداوة وقربة ومزادة حتى مل يبق غريي وغريه ،قال( :ارشب يا أبا قتادة) ،قلت :ارشب أنت
يا رسول اهلل ،قال( :ساقي القوم آخرهم رشبا) فرشبت ،ورشب بعدي ،وبقي يف امليضاة
نحو مما كان فيها وهم يومئذ ثالثامئة(.)2
[احلديث ]70 :عن سلمة بن األكوع قال :غزونا مع رسول اهلل  هوازن فأصابنا
نتطهر حتى تطهرنا
جهد شديد فأتى بيشء من ماء يف إداوة ،فأمر هبا فص هبت يف قدح ،فجعلنا ه

(  )1رواه مسلم والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.)450/9( :
(  )2مسلم  )681 /311( 472 /1وأبو داود يف األدب باب ( )130والنسائي  76 /1وأمحد  398 /1والدارمي /1
..358
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مجيعا ،ويف لفظ :فأفرغها يف قدح فتوضأنا ك هلنا ندغفقه دغفقة وكنا أربع عرشة مائة(.)1
[احلديث ]71 :عن جابر ومعاذ بن جبل أن رسول اهلل  قال يف غزوة تبوك( :إنكم
ستأتون غدا إن شاء اهلل عني تبوك ،وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فال
تبض بيشء
يمس من مائها شيئا حتى آِت) فجئنا وقد سبق إليها رجالن والعني مثل الرشاك ه
ه
من ماء ،فسأهلام رسول اهلل ( :هل مسيتام من مائها شيئا؟) قاال :نعم ،فقال هلام ما شاء اهلل
أن يقول ،ثم غرفوا من العني قليال قليال حتى اجتمع يف يشء ،ثم غسل رسول اهلل 
وجهه ويديه ،ثم أعاده فيها فجرت العني بامء كثري ،فاستقى الناس ،ثم قال رسول اهلل :
( يا معاذ ،يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماء ههنا قد ملئ جنانا) ( )2

[احلديث ]72 :عن حييى بن سعيد أن أنس بن مالك أتاهم بقباء ،فسأله عن بئر
هناك قال :فدللته عليها فقال :لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح عىل محاره فتنزح ،فجاء
رسول اهلل  وأمر بذنوب فسقى فإما أن يكون توضأ منه وإما أن يكون تفل فيه ثم أمر به
فأعيد يف البئر فام نزحت بعد(.)3
[احلديث ]73 :عن أنس أن النبي  سكب من فضل وضوئه يف بئر قباء فام نزحت
بعد(.)4
دائي قال :قلت :يا رسول اهلل ،أن بئرنا إذا
[احلديث ]74 :عن زياد بن احلارث ه
الص ه
كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها ،وإذا كان يف الصيف قل ماؤها وتفرقنا عن مياه
عدو ،فادع اهلل لنا يف بئرنا فيسقينا ماؤها فنجتمع عليها
حولنا وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا ه
(  )1الدالئل للبيهقي (.)119 /4
(  )2أمحد (.)238 ،237 /5
(  )3رواه ابن سعد والبيهقي ،سبل اهلدى.)457/9( :
(  )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.)457/9( :
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فعركهن بيده ودعا فيهن ،ثم قال( :اذهبوا هبذه احلصيات،
وال نتفرق فدعا بسبع حصيات ه
فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم اهلل عز وجل) ،قال :ففعلنا ما قال لنا ،فام
استطعنا أن ننظر إىل قعرها يعني البئر(.)1
لمي قال :كان الصنم الذي يقال له سواع
الس ه
[احلديث ]75 :عن راشد بن عبد ر هبه ه
باملعالة قال :فأرسلتني بنو ظفر هبدية إليه فألفيت مع الفجر إىل صنم قبل صنم سواع ،وإذا
نبي من بني عبد املطلب حيرم الزنا
صارخ يرصخ من جوفه العجب كل العجب من خروج ه
السامء ورمينا ه
بالشهب ،ثم هتف هاتف من جوف صنم
والربا والذبح لألصنام وحرست ه
ه
آخر ترك الضامد وكان يعبد خرج أمحد نبي يصَل الصالة ويأمر بالزكاة والصيام والرب
والصلة لألرحام ،ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف ه
إن الذي ورث النبوة واهلدى بعد
ه
ابن مريم من قريش مهتدي نبي خيرب بام سبق ،وما يكون يف غد ،قال راشد :فألقيت سواعا
مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله ويأكالن ما هيدى له ثم يعرجان عليه ببوهلام فعند ذلك
أقول يف ذلك:
أرب يبول الثعلبان برأسه
ه

لقد ه
ذل من بالت عليه ال هثعالب

وذلك عند خمرج رسول اهلل  إىل املدينة ،فخرج راشد حتى أتى إىل رسول اهلل 
باملدينة فأسلم وبايعه ،ثم طلب منه قطيعة برهاط فأقطعه إ هياها وأعطاه إداوة مملوءة من ماء،
وتفل فيها ،وقال له( :أفرغها يف أعىل القطيعة وال متنع الناس فضوهلا) ففعل فجاء املاء عينا
مجة إىل اليوم فغرس عليها النهخل ،ويقال :إن رهاط ك هلها ترشب منه وسامه الناس ماء
الرسول وأهل رهاط يغتسلون منه ويستقون به(.)2

(  )1رواه احلارث بن أِّب أسامة وأبو نعيم و البيهقي يف الدالئل . 357 /5 ،127 /4
(  )2أبو نعيم يف الدالئل (.)81
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[احلديث ]76 :عن أنس قال :أتى رسول اهلل  منزلنا فسقيناه من بئر كانت لنا يف
دارنا وكانت تسمى يف اجلاهلية (النزور) فتفل فيها فكانت ال تنزح بعد(.)1
[احلديث ]77 :عن الرباء قال :قدمنا مع رسول اهلل  احلديبية ونحن أربع عرشة
مائة واحلديبية بئر فنزحناها فلم نرتك فيها قطرة ،فقعد رسول اهلل  عىل شفريها ،قال
الرباء :وأِت بدلو فيه ماء فبصق ودعا .ثم قال( :دعوها ساعة) وقال سلمة :فجاشت فأرووا
أنفسهم وركاهبم باملاء فسقينا واستقينا(.)2
[احلديث ]78 :عن أنس قال :جئنا مع رسول اهلل  إىل قباء فانتهى إىل بئر غرس
وإنه ليستقى منه عىل محار ثم نقوم عا همة النههار ما نجد فيها ماء فمضمض يف الدلو ورده
فجاشت بالرواء(.)3
[احلديث ]79 :عن عمران بن حصني :كنا مع رسول اهلل  يف سفر فاشتكى إليه
الناس العطش ،فنزل ثم دعا عل هيا ،ورجال آخر ويف رواية :وعمران بن حصني ،فقال:
(اذهبا فابغيا املاء فإنهكام ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا معها بعري عليه مزادتان فأتيا هبا)
فانطلقا فلقيا امرأة بني مزادتني من ماء عىل بعري هلا فقاال هلا :أين املاء؟ قالت :عهدي باملاء
أمس هذه الساعة .فقاال هلا :انطلقي إذا ،قالت :إىل أين؟ قاال :إىل رسول اهلل  قالت:
الصابئ؟ قاال :هو الذي تعنني( ،)4فانطلقا فجاءا هبا إىل النبي  وحدثاه
الذي يقال له ه
باحلديث ،قال :فاستنزلوها عن بعريها ودعا النبي  بإناء ،فأفرغ فيه من أفواه املزادتني
(  )1رواه أبو نعيم والبزار ،سبل اهلدى.)459/9( :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.)459/9( :
(  )3رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.)460/9( :
الصابئ( :هو الذي تعنني) أدب حسن ولو قاال هلا :ال ،لفات املقصود أو نعم
عَل ورفيقه هلا ملا قالت :ه
(  )4يف قول اإلمام ه
ملا حيسن هبام إذ فيه طلب تقرير ذلك فتخ هلصا أحسن ختليص ،سبل اهلدى.)461/9( :
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فمضمض يف املاء وأعاده يف أفواه املزادتني وأوكأ أفواههام ،وأطلق الغرارتني ونودي يف
الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء ومألنا كل قربة معنا وإداوة وهي
قائمة تنظر ما يفعل بامئها وأيم اهلل ،لقد أقلع عنها وإهنا ليخيل إليها أهنا أشد ملئة منها حيث
ابتدأ فيها فقال النبي ( :امجعوا هلا طعاما) فجمعوا هلا ما بني عجوة ودقيقة وسويقة حتى
مجعوا هلا طعاما فجعلوه يف ثوب ومحلوها عىل بعريها ووضعوا الثوب بني يدهيا ،وقالوا هلا:
تعلمني ما رزأنا من مائك شيئا ولكن اهلل هو الذي أسقانا ..احلديث وفيه أهنا أسلمت
وقومها بعد ذلك(.)1
عدي قال :قدمت عىل رسول اهلل  فقلت :يا
الس ه
مهام بن نقيد ه
[احلديث ]80 :عن ه
رسول اهلل :حفرنا لنا بئرا فخرجت ماحلة فدفع إ هيل إداوة فيها ماء ،فقال( :ص هبه) ،فصببته
فيها ،فعذبت فهي أعذب ماء بئر باليمن(.)2
[احلديث ]81 :عن عمرو بن سعيد قال :قال أبو طالب :إن أول ما أنكرت من ابن
أخي أنا كنا بذي املجاز يف إبلنا ،وكان رديفي يف يوم صائف فأصابني عطش شديد فقلت
له :يا ابن أخي أذان العطش فثنى رجله ،فنزل ،فقال( :يا عم ،أتريد ماء؟) قلت :نعم،
فقال( :انزل) فنزلت ،فانتهيت إىل صخرة فركضها برجله ،وقال شيئا فنبعت ماء مل أر مثله
فرشبت حتى رويت فقال( :أرويت) ،قلت( :نعم ،فركضها ثانية فعادة كام كانت)()3

[احلديث ]82 :عن عَل السلمي قال :خرجنا مع رسول اهلل  حتى نزلنا القاحة
وهي التي تسمى اليوم السقيا ،مل يكن هبا ماء ،فبعث رسول اهلل  إىل مياه بني غفار عىل

(  )1رواه أمحد والشيخان ،سبل اهلدى.)461/9( :
السكن ،سبل اهلدى.)463/9( :
(  )2رواه ابن ه
(  )3رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.463/9 :
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ميل من القاحة ونزل رسول اهلل  يف صدر الوادي واضطجع بعض أصحابه ببطن
الوادي فبحث بيده يف البطحاء فنديت فجلس ففحص ،فانبعث عليه املاء ،فأخرب النبي 
فسقى واستقى مجيع من معه حتى اكتفوا ،فقال رسول اهلل ( :هذه سقيا سقاكموها اهلل

عز وجل) ،فسميت السقيا(.)1
 4ـ ما ورد يف بركته عىل احليوانات:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]83 :عن أِّب قرصافة قال :كان بدء إسالمي أن كنت يتيام بني أمي
وخالتي وكان أكثر ميَل خلالتي ،وكنت أرعى شوهيات يل وكانت خالتي كثريا ما تقول يل:
يا بني ،ال متر عىل هذا الرجل فيغويك ويضلك فكنت أخرج حتى آِت املرعى ،وأترك
شوهياِت وأتى رسول اهلل  فال أزال أسمع منه ثم أروح غنمي ضمرا يابسات الرضوع
فقالت يل خالتي :ما لغنمك يابسات الرضوع؟ قلت :ال أدري ،ثم عدت إليه اليوم الثان،
ففعل كام فعل اليوم األول ،ثم إن رحت بغنمي كام رحت يف اليوم األول ،ثم عدت إليه يف
اليوم الثالث ،فلم أزل عنده أسمع منه حتى أسلمت وبايعته وصافحته ،وشكوت إليه أمر
خالتي ،وأمر غنمي ،فقال يل رسول اهلل ( :جئني بالشياة) فجئته هبن ،فمسح ظهورهن
ورضوعهن ودعا فيهن بالربكة ،فامتألت حلام ولبنا ،فلام دخلت عىل خالتي هبن قالت :يا
بني هكذا فارع ،قلت :يا خالة ،ما رعيت إال حيث أرعى كل يوم ولكن أخربك بقصتي،
وأخربْتا بالقصة ،وإتيان رسول اهلل  وأخربْتا بسريته وبكالمه ،فقالت أمي وخالتي:
اذهب بنا إليه فذهبت أنا وأمي وخالتي فأسلمنا ،وبايعنا رسول اهلل  وصافحهن(.)2

(  )1رواه أبو نعيم رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.463/9 :
(  )2رواه الطربان يف الكبري  1 /3وأبو نعيم يف الدالئل  ، 162سبل اهلدى.31/10 :

51

[احلديث ]84 :عن محاد بن سلمة ،قال :سمعت شيخا من قيس حيدث عن أبيه،
قال :جاءنا رسول اهلل  وعندنا بكرة صعبة ال نقدر عليها ،فدنا منها رسول اهلل  فمسح

رضعها فاحتفل فحلب(.)1
[احلديث ]85 :عن جابر قال :غزوت مع رسول اهلل  فتالحق ِّب وُتتي ناضح
أعيا وال يكاد يسري حتى ذهب الناس فجعلت أرقيه وهيمني شأنه فإذا رسول اهلل  يف
آخر الناس فقال يل( :ما لبعريك؟) قلت :عليل فمسح يف نحره من املاء ثم رضبه ودعا له،
فوثب ثم قال( :اركب باسم اهلل) ،قلت :إن أرىض أن يساق معنا قال( :اركب) فركبت،
فو الذي نفيس بيده ،لقد رأيتني وإن ألكفه عن رسول اهلل  إرادة أال يسبقه فام ركبت دابة
قبله وال بعده أوسع وال أوطأ منه ،وما زال بني اإلبل يسري قدامها ،فقال رسول اهلل :
(كيف ترى بعريك؟) قلت :بخري ،قد أصابته بركتك(.)2
[احلديث ]86 :عن أِّب هريرة أن رسول اهلل  بعث رجال فأتاه ،فقال :يا رسول
اهلل أعيتني ناقتي أن تنبعث ،فأتاها فرضهبا برجله ،قال أبو هريرة :والذي نفيس بيده ،لقد
رأيتها تسبق القائد(.)3
[احلديث ]87 :عن احلكم بن أيوب ،قال :كنت مع رسول اهلل  إذ حلب ناقتي
فرجها رسول اهلل  فتقدمت الركاب(.)4
[احلديث ]88 :عن فضالة بن عبيد ،قال :غزا رسول اهلل  غزوة تبوك ،فجهد
الظهر جهدا شديدا فشكوا ذلك لرسول اهلل  ورآهم رجاال ال يزجون ظهرهم ،فوقف
(  )1رواه أمحد ،سبل اهلدى.510/9 :
(  )2رواه البخاري  )2967 ،2718 ،2097( 320 /4ومسلم .)715 /110( 1221 /3
(  )3رواه مسلم ،سبل اهلدى.515/9 :
(  )4رواه ابن حبان يف تارخيه واحلسن بن سفيان والطربان ،سبل اهلدى.515/9 :

52

يف مضيق ،والناس يمرون فيه فنفخ فيها نفخا وقال( :اللهم بارك فيها وامحل عليها يف
سبيلك ،فإنك ُتمل عىل القوي والضعيف والرطب واليابس يف الرب والبحر) ،فاستمرت
فام دخلت املدينة إال وهي تنازعنا أزمتها(.)1
 5ـ ما ورد يف بركته عىل املرىض:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]89 :عن حبيب بن فديك أن أباه خرج به إىل رسول اهلل  وعيناه
مبيضتان ال يبرص هبام شيئا ،فسأله( :ما أصابك؟) فقال :وقعت رجَل عىل بيضة حية
فأصيب برصي ،فنفث رسول اهلل  يف عينيه فأبرص فرأيته وهو يدخل اخليط يف اإلبرة
وإنه البن ثامنني سنة ،وإن عينيه ملبيضتان(.)2
[احلديث ]90 :عن سهل بن سعد أن رسول اهلل  قال يوم خيرب( :ألعطني (هذه)
الراية غدا رجال يفتح اهلل عىل يديه) ،فلام أصبح ،قال( :أين عَل بن أِّب طالب؟) قالوا:
يشتكي عينيه ،قال( :فأرسلوا إليه) فبصق رسول اهلل  يف عينيه ودعا له فربأ كأن مل يكن
به وجع(.)3
[احلديث ]91 :عن عَل قال :بعثني رسول اهلل  إىل خيرب ،فقلت :إن رمد فتفل
يف عيني فام وجدت حرا وال بردا وال رمدت عيناي(.)4
[احلديث ]92 :عن أِّب سعيد اخلدري أن قتادة بن النعامن أصيبت عينه يوم أحد،
فسالت حدقته عىل وجنته ،فأرادوا أن يقطعوها ،فقالوا :حتى تستأمر رسول اهلل 
(  )1رواه الطربان يف الكبري . 376 /11
(  )2رواه ابن أِّب شيبة والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.17/10 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.17/10 :
(  )4رواه الطربان ،سبل اهلدى.17/10 :
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فاستأمروه ،فقال( :ال) ،فدعي به فرفع حدقته ثم غمزها براحته ،وقال( :اللهم اكسبه
مجاال ،وبزق فيها) ،فكانت(  )1أصح عينيه وأحسنها()2

[احلديث ]93 :عن رفاعة بن رافع بن مالك قال :رميت بسهم يوم بدر ،ففقئت
عيني ،فبصق فيها رسول اهلل  ودعا يل فام آذان منها يشء(.)3
[احلديث ]94 :عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبيدة عن جده قال :أصيبت عني
أِّب ذر يوم أحد ،فبزق فيها رسول اهلل  فكانت أصح عينيه(.)4
[احلديث ]95 :عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه أن النبي  جاءته امرأة بصبي
قد شب فقالت :يا رسول اهلل إن ابني هذا مل يتكلم منذ ولد ،فقال( :من أنا؟) قال :أنت
رسول اهلل(.)5
[احلديث ]96 :عن معرض بن معيقيب الياممي قال :حججت حجة الوداع،
فدخلت دارا بمكة ،فرأيت فيها رسول اهلل  ورأيت منه عجبا جاءه رجل من أهل الياممة
بغالم يوم ولد ،فقال له رسول اهلل ( :من أنا؟) قال :أنت رسول اهلل ،قال( :صدقت،
بارك اهلل فيك) ،ثم إن الغالم مل يتكلم بعد ذلك حتى شب فكنا نسميه مبارك الياممة(.)6
[احلديث ]97 :عن عكرمة والزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة مرسال أن خموس

( ) 1ويف لفظ :فكان ال يدري أي عينيه أصيبت.
(  )2رواه أبو يعىل والبيهقي عن قتادة ،والبيهقي وابن سعد عن زيد بن أسلم ،وأبو نعيم عن أِّب سعيد اخلدري عن قتادة
بن النعامن ،وكان أخوه ألمه وأبو ذر اهلروي ،سبل اهلدى.17/10 :
(  )3رواه احلاكم والبيهقي وأبو نعيم  ،سبل اهلدى.18/10 :
(  )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.18/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.19/10 :
(  )6رواه البيهقي ،سبل اهلدى.19/10 :
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بن معدي كرب ،قال :يا رسول اهلل ،ادع اهلل أن يذهب عني الرتة( ،)1فدعا له ،فذهبت(.)2
[احلديث ]98 :عن ابن أِّب عبيد من ولد عامر بن يارس ،قال :وفد خموس بن معدي
كرب فيمن معه عىل رسول اهلل  ثم خرجوا من عنده ،فأصابت خموسا اللقوة ،فرجع
منهم نفر ،فقالوا :يا رسول اهلل ،سيد العرب رضبته اللقوة ،فادللنا عىل دوائه ،فقال رسول
اهلل( :خذوا بخيط فامحوه يف النار ثم اقلبوا شفرة عينه ففيها شفاؤه وإليها مصريه) فصنعوه
به فربأ(.)3
[احلديث ]99 :عن حممد بن إبراهيم أن رسول اهلل  أتى برجل يف رجله قرحة قد
أعيت األطباء فوضع أصبعه عىل ريقه ،ثم رفع طرف اخلنرص فوضعها عىل الرتاب ثم
رفعها ،فوضعها عىل القرحة ،ثم قال( :باسمك اللهم ريق بعضنا برتبة أرضنا ليشفى
سقيمنا بإذن ربنا)()4

[احلديث ]100 :عن رشحبيل اجلحفي قال :أتيت رسول اهلل  وبكفي سلعة
فقلت :يا رسول اهلل هذه السلعة قد آذتني وُتول بيني وبني قائم السيف أن أقبض عليه،
وعنان الدابة فنفث يف كفي ووضع كفه عىل السلعة ،فام زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها،
وما أرى أثرها(.)5
[احلديث ]101 :عن عبد اهلل اجلحفي عن أشياخهم ،قالوا :إن أبا سربة قال :يا

( ) 1الرتة :العجمة يف اللسان وهي اللثغة والرتدد يف النطق.
(  )2رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.20/10 :
(  )3رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.20/10 :
(  )4رواه البيهقي يف الدالئل .170 /6
(  )5رواه البخاري يف التاريخ والطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.21/10 :
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رسول اهلل ،إن بظهر كفي سلعة( ،)1قد منعتني من خطام راحلتي ،فدعا رسول اهلل 
بقدح فجعل يرضب به عىل السلعة يمسحها فذهبت(.)2
[احلديث ]102 :عن أبيض بن محال أنه كان بوجهه جدرة ،ويف لفظ حذارة وهي
وقد التقمت وجهه ،ويف لفظ :التقمت أنفه فدعاه رسول اهلل  فمسح وجهه فلم يمس
من ذلك اليوم منها أثر(.)3
[احلديث ]103 :عن عروة أن مالعب األسنة أرسل إىل رسول اهلل  يستشفيه من
وجع كان به الدبيلة( ،)4فتناول النبي  مدرة من األرض ،فتفل فيها ثم ناوهلا لرسوله،
فقال( :دفها بامء ثم اسقها إياه) ،ففعل فربأ ،ويقال :إنه بعث إليه بعكة عسل فلم يزل يلعقها
حتى برا(.)5
[احلديث ]104 :عن حممد بن حاطب عن أمه أم مجيل ،قالت :أقبلت بك من أرض
احلبشة حتى إذا كنت من املدينة بليلة طبخت طبيخا ،ففني احلطب ،فخرجت أطلب
احلطب ،فتناولت القدر ،فانكفأت عىل ذراعك ،فأتيت بك رسول اهلل  فجعل يتفل عىل
يدك وهو يقول( :اذهب البأس رب الناس ،اشف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك شفاء
ال يغادر سقام) فام قمت بك من عنده حتى برأت يدك(.)6
( ) 1السلعة :الغدة تكون يف العنق.
(  )2رواه البيهقي عن الواقدي وابن سعد  ،سبل اهلدى.21/10 :
(  )3رواه الطربان برجال ثقات وأبو نعيم والبيهقي وأبو داود والرتمذي والنسائي يف الكربى وابن ماجه وابن حبان ،سبل
اهلدى.21/10 :
( ) 4الدبيلة :خراج ودمل كبري تظهر يف اجلوف فتقتل صاحبها غالبا.
(  )5رواه أبو نعيم والواقدي ،سبل اهلدى.21/10 :
(  )6رواه البخاري يف ال تاريخ والنسائي والطياليس وابن أِّب شيبة ومسدد وأبو يعىل وابن حبان واحلاكم والبيهقي ،سبل
اهلدى.22/10 :
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[احلديث ]105 :عن يزيد بن ذكوان أن عبد اهلل بن رواحة قال :يا رسول اهلل،
أشتكي رضس آذان واشتد عَل فوضع رسول اهلل  يده عىل اخلد الذي فيه الوجع فقال:
(اللهم أذهب عنه سوء ما جيد وفحشه بدعوة نبيك املبارك املكني عندك) سبع مرات .فشفاه
اهلل تعاىل قبل أن يربح(.)1
[احلديث ]106 :عن أسامء بنت أِّب بكر أهنا أصاهبا ورم يف رأسها ووجهها ،فوضع
رسول اهلل  يده عىل رأسها ووجهها من فوق الثياب ،فقال( :باسم اهلل ،أذهب عنها سوءه
وفحشه بدعوة نبيك الطيب املبارك املكني عندك) ،ففعل ذلك ثالث مرات ،فذهب
الورم(.)2
[احلديث ]107 :روي أن رجال من ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع
شديد ،فذهب به أبوه إىل النبي  فأخذ رسول اهلل  بجلدة ما بني عينيه فجذهبا فنبتت
يف موضع أصابع رسول اهلل  من جبينه شعرة فذهب عنه الصداع فلم يصدع(.)3
[احلديث ]108 :عن عبد اهلل بن أنيس قال :رضب املستنري بن رزام اليهودي وجهي
فشجني منقلة أو مأمومة ،فأتيت هبا رسول اهلل  فكشف عنها ونفث فيها فام آذان منها
يشء(.)4
[احلديث ]109 :عن معاوية بن احلكم ،قال :كنا مع رسول اهلل  فأنزى أخي عَل
بن احلكم فرسه خندقا فقرص الفرس فدق جدار اخلندق ساقه ،فأتيت النبي  عَل فرسه،

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.22/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.22/10 :
(  )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.22/10 :
(  )4رواه أبو القاسم البغوي والطربان ،سبل اهلدى.23/10 :
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فمسح ساقه فام نزل عنها حتى برأت(.)1
[احلديث ]110 :عن الرباء بن عبد اهلل بن عتيكة :ملا قتل أبو رافع ونزل من درجة
بيته سقط إىل األرض فانكرست ساقه ،قال :فحدثت النبي  فقال( :ابسط رجلك)،
فبسطتها فمسحها فكأنام مل أشكها قط(.)2
[احلديث ]111 :عن أِّب أزهر قال :إن خالد بن الوليد أثقل باجلراحة يوم حنني
فرأيت النبي  بعد أن هزم اهلل الكفار ورجع املسلمون إىل رحاهلم يميش ،يقول( :من
يدل عىل رحل خالد بن الوليد) ،قال :فمشيت أو قال :سعيت بني يديه ،وأنا حمتلم أقول:
من يدل عىل رحل خالد بن الوليد ،حتى دللنا عىل رحله ،فإذا بخالد بن الوليد مستند إىل
مؤخرة رحله ،فأتاه رسول اهلل  فنظر إىل جرحه فنفث فيه فربأ(.)3
[احلديث ]112 :عن عبد اهلل بن احلارث بن أوس أن احلارث بن أوس أصابه يف
قتل كعب بن األرشف بعض أسيافهم فجرح يف رأسه ويف رجله فاحتملوه فجاؤوا به النبي
 فتفل عىل جرحه فلم يؤذه(.)4
[احلديث ]113 :روي أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء النبي 
حيمل يده فبصق رسول اهلل  عليها وألصقها فلصقت(.)5
[احلديث ]114 :عن يزيد بن أِّب عبيد ،قال :رأيت أثر رضبة يف ساق سلمة بن
األكوع ،فقلت :يا أبا مسلم ،ما هذه الرضبة؟ قال :هذه رضبة أصابتها يوم خيرب ،فقال
(  )1رواه ابن أِّب السكن وأبو نعيم ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )2رواه البخاري ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )3رواه أمحد وعبيد بن محيد ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )5رواه ابن وهب  ،سبل اهلدى.23/10 :
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الناس :أصيب سلمة ،فأتيت النبي  ،فنفث فيها ثالث نفثات ،فام اشتكيتها حتى
الساعة(.)1
[احلديث ]115 :عن حبيب بن يساف قال :شهدت مع رسول اهلل  مشهدا
فأصابتني رضبة عىل عاتقي فتعلقت يدي فأتيت النبي  فتفل فيها وألزقها فالتأمت
وبرأت وقتلت الذي رضبني(.)2
[احلديث ]116 :عن عروة وابن شهاب قاال :بعث رسول اهلل  ثالثني رجال
فأقبل املستنري بن رزام اليهودي فرضب املستنري وجه عبد اهلل بن أنيس فشجه مأمومة ،فقدم
عىل رسول اهلل  فبصق يف شجته ،فلم يؤذه حتى مات(.)3
[احلديث ]117 :عن عائذ بن عمرو قال :أصابتني رمية يوم حنني يف وجهي فسال
الدم عىل وجهي وصدري فتناول النبي  الدم بيده عن وجهي وصدري إىل ثندوِت ثم
دعا يل قال :جئت مع والد عبد اهلل فرأيت أثر يد رسول اهلل  إىل منتهى ما مسح صدره
فإذا غرة سائلة كغرة الفرس(.)4
[احلديث ]118 :عن عبد الرمحن بن أزهر قال :كان خالد بن الوليد خرج يوم
حنني ،وكان عىل رسول اهلل  فلقد رأيت رسول اهلل  بعد ما هزم اهلل الكفار ورجع
املسلمون إىل رحاهلم يميش يف املسلمني ،ويقول( :من يدلني عىل رحل خالد بن الوليد)،
فسعيت بني يدي رسول اهلل  ،وأنا غالم حمتلم أقول :من يدل عىل رحل خالد بن الوليد،
حتى دللنا عليه فإذا خالد مستند إىل مؤخرة رحله ،فأتاه رسول اهلل  فنظر إىل جرحه فتفل
(  )1رواه البخاري ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )3رواه أبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )4رواه احلاكم وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.23/10 :
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فيه(.)1
[احلديث ]119 :عن سفينة أنه قيل له ما اسمك؟ قال :سامن رسول اهلل  سفينة
قيل :ومل؟ قال :خرج رسول اهلل  ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فحملوه عىل
ظهري ،فقال رسول اهلل ( :امحل ،فإنام أنت سفينة) ،فلو محلت يومئذ وقر بعري أو بعريين
أو ثالثة أو أربعة أو مخسة أو ستة أو سبعة ما ثقل عَل(.)2
[احلديث ]120 :عن سلمة بن األكوع أن رسول اهلل  مر عىل الناس ينتضلون
فقال( :ما أح سن هذا اللهو! ارموا وأنا معكم مجيعا) ،فلقد رموا عامة يومهم ذلك ثم
تفرقوا عىل السواء ما نضل بعضهم بعضا(.)3
[احلديث ]121 :عن عَل قال :بعثني رسول اهلل  إىل اليمن ،فقلت :يا رسول اهلل،
تبعثني ،وأنا شاب أقِض بينهم ،وال أدري ما القضاء؟ فرضب بيده يف صدري وقال( :اللهم
اهد قلبه ،وثبت لسانه) فو الذي فلق احلبة ،ما شككت يف قضاء بني اثنني(.)4
[احلديث ]122 :عن أِّب أمامة قال :كانت امرأة ترافث الرجال ،وكانت بذيئة
فمرت بالنبي  وهو يأكل ثريدا فطلبت منه فناوهلا ،فقالت :أطعمني مما يف فيك،
فأعطاها ،فأكلت ،فعالها احلياء ،فلم ترافث أحدا حتى ماتت(.)5
[احلديث ]123 :عن الوازع أنه انطلق إىل رسول اهلل  بابن له جمنون ،فمسح

(  )1رواه عبد الرزاق وابن عساكر ،سبل اهلدى.23/10 :
(  )2رواه أمحد وابن سعد والبيهقي ،سبل اهلدى.25/10 :
(  )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.25/10 :
(  )4رواه البيهقي واحلاكم ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )5رواه الطربان ،سبل اهلدى.26/10 :
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وجهه ودعا له فلم يكن يف ألوفد أحد بعد دعوة رسول اهلل  أعقل منه(.)1
[احلديث ]124 :عن جابر قال :عادن رسول اهلل  يف بني سلمة ،فوجدن ال
أعقل ،فدعا بامء فتوضأ فرش منه عَل فأفقت(.)2
[احلديث ]125 :عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن هلا ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن
بابني هذا جنونا ،وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا ،فمسح رسول اهلل  صدره
ودعا له ،فثغ ثغة فخرج من جوفه مثل اجلرو األسود فشفي(.)3
[احلديث ]126 :عن حممد بن سريين أن امرأة جاءت بابن هلا إىل رسول اهلل 
فقالت :هذا ابني ،وقد أتى عليه كذا وكذا ،وهو كام ترى ،فادع اهلل تعاىل أن يميته ،قال:
(أدعو اهلل تعاىل أن يشفيه ويشب ويكون رجال صاحلا فيقاتل يف سبيل اهلل ،فيقتل فيدخل
اجلنة) ،فدعا اهلل تعاىل فشفاه اهلل تعاىل ،وشب وكان رجال صاحلا فقاتل يف سبيل اهلل
فقتل(.)4
[احلديث ]127 :عن الوازع أنه وفد إىل رسول اهلل  فذكر احلديث وفيه :فقال
الوازع :يا نبي اهلل ،بأِّب أنت وأمي جئت بابن أخ يل مصابا لتدعو اهلل تعاىل له وهو يف الركاب
قال( :فائت به) ،فأتيته فجئت به رسول اهلل  وهو ينظر نظر املجنون ،فقال رسول اهلل
( :اجعل ظهره من قبَل) ،فأقمته فجعلت ظهره من قبل رسول اهلل  ووجهه من قبَل،
فأخذه ثم جره بجامع ثيابه ،فرفع يده حتى رأيت بياض إبطه ،ثم رضب بيديه ظهره ،وقال:
(أخرج عدو اهلل) ،فالتفت ،وهو ينظر نظر الصحيح ،فأقعده بني يديه ،ودعا له ومسح
(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )3رواه الدارمي والطربان ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.26/10 :
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وجهه ،وقال :فلم تزل تلك املسحة يف وجهه ،وهو شيخ كبري ،وكان وجهه وجها عذرا
شبابا وما كان يف القوم رجل يفضل عليه بعد دعوة رسول اهلل .)1(
[احلديث ]128 :عن أِّب بن كعب ،قال :كنت عند النبي  فجاء أعراِّب فقال :يا
نبي اهلل ،إن يل أخا أصابه وجع ،قال( :وما وجعه؟) قال :به ملم .قال( :فأتني به) فأتاه به
فوضعه بني يديه ،فعوذه النبي  بفاُتة الكتاب ،وأربع آيات من آخر سورة البقرة وهاتني
محن ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]163 :وآية الكريس
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
اآليتنيَ ﴿ :وإِ َهل ُ ُك ْم إِ َل ٌه َواحدٌ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َّ
وآية من آل عمرانَ ﴿ :ش ِهدَ اهللَُّ َأ َّنه َال إِ َله إِ َّال ُهو واملَْ َالئِ َك ُة و ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِام بِا ْل ِقس ِ
ط َال إِ َل َه
َ
َ َ
َ
ُ
ْ
ً
إِ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم ﴾ [آل عمران ]18 :وآية من األعراف ﴿إِ َّن َر َّب ُك ُم اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق
َ َ
احلك ُ
َ
ِ ِ
ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش ُيغ ِْيش ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا
الس َام َوات َواألرض ِيف ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
َّ

ِ
ٍ
َو َّ
اخل ْل ُق َواألمر َت َب َار َك اهللَُّ َر هب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُهجو َم ُم َس َّخ َرات بِ َأ ْم ِره َأ َال َل ُه ْ َ
احلَ هق َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ِ
[األعراف ]54 :وآخر سورة املؤمننيَ ﴿ :ف َت َع َاىل اهللَُّ املَْلِ ُك ْ
ش
ا ْلك َِري ِم ﴾ [املؤمنون ،]116 :وآية من سورة اجلن﴿ :و َأ َّنه َتع َاىل جده ربنَا ما َّاخت ََذ ص ِ
اح َب ًة َو َال
َ
َ ُ َ َ َ ِّ َ

َو َلدً ا﴾ [اجلن ،]3 :وعرش آيات من أول الصافات وثالث آيات من آخر سورة احلرش وقل
هو اهلل أحد واملعوذتني فقام الرجل كأنه مل يشك شيئا قط(.)2
[احلديث ]129 :عن غيالن بن سلمة الثقفي ،قال :خرجنا مع رسول اهلل  فنزلنا
منزال ،فأقبلت امرأة بابن هلا ،فقالت :يا نبي اهلل ما كان يف احلي غالم أحب إيل من ابني هذا،
فأصابته املوتة ،فأنا أمتنى موته ،فادع اهلل له ،فأدنى رسول اهلل  الغالم منه ،ثم قال( :باسم
اهلل ،أنا رسول اهلل ،أخرج عدو اهلل) ،ثالثا ،ثم قال( :اذهبي بابنك لن تري بأسا إن شاء

(  )1رواه البزار ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )2رواه احلاكم ،سبل اهلدى.26/10 :
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اهلل) ،ثم رجعنا ،فجاءت أم الغالم ،فقالت :والذي بعثك باحلق ما زال من أعقل غلامن
احلي(.)1
[احلديث ]130 :عن أم جندب قالت :رأيت رسول اهلل  ملا انرصف من مجرة
العقبة جاءته امرأة ومعها ابن هلا به مس قالت :يا نبي اهلل ،هذا به بالء ال يتكلم ،فأمرها
رسول اهلل  فجاءت بتور من حجارة فيه ماء فأخذه فمج فيه ،ودعا فيه وأعاده فيه ثم
أمرها ،فقال( :اسقيه واغسليه فيه) قال :فتبعتها ،فقلت :صبي يل من هذا املاء ،قالت :خذي
منه ،فأخذت منه جفنة فسقيته ابني عبد اهلل فعاش فكان من بره ما شاء اهلل أن يكون ،ولقيت
املرأة فزعمت أن ابنها برئ وعقل عقال ليس كعقول الناس(.)2
[احلديث ]131 :عن جابر أنه خرج مع رسول اهلل  يف سفر ،فإذا نحن بامرأة قد
عرضت لرسول اهلل  معها صبي ُتمله ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن ابني هذا يأخذه
الشيطان كل يوم ثالث مرات ال يدعه فوقف رسول اهلل  فتناوله فجعله بينه وبني مقدمة
الرجل ،فقال رسول اهلل ( : اخسأ عدو اهلل أنا رسول اهلل) ثالثا ثم ناوهلا إياه فلام رجعنا
عرضت لنا املرأة كبشان تقودمها ،والصبي ُتمله فقالت :يا رسول اهلل ،اقبل مني هذين ،فو
الذي بعثك باحلق ،ما عاد إليه بعد ،فقال رسول اهلل ( :خذوا أحدمها)()3

[احلديث ]132 :عن رفاعة بن رافع قال :أخذت شحمة فازدردْتا ،فاشتكيت منها
سنة ثم إن ذكرت ذلك لرسول اهلل  فمسح بطني فألقيتها خرضاء ،فو الذي بعثه باحلق،
ما اشتكيت بطني حتى الساعة (.)4
(  )1رواه أبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.26/10 :
(  )2رواه أمحد وابن أِّب شيبة وأبو نعيم ،سبل اهلدى.28/10 :
(  )3رواه إسحاق بن راهويه وابن أِّب شيبة ،سبل اهلدى.28/10 :
(  )4رواه أبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.30/10 :
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[احلديث ]133 :عن جرهد بن خويلد أنه أكل بيده الشامل ،فقال له رسول اهلل :
(كل باليمني) ،فقال :إهنا مصابة ،فنفث فيها رسول اهلل  فام اشتكى حتى مات(.)1
[احلديث ]134 :عن عَل قال :أتى عىل رسول اهلل  وأنا شاك ،فقال( :اللهم
اشفه) أو قال( :عافه) ،فام اشتكيت وجعي ذلك بعد(.)2
[احلديث ]135 :عن جابر قال :عادن رسول اهلل  وأبو بكر يف بني سلمة
فوجدن ال أعقل فدعا بامء فتوضأ فرش منه عَل فأفقت(.)3
[احلديث ]136 :عن أِّب العرشاء عن أبيه قال :ملا مرض أِّب أتاه رسول اهلل  فتفل
عليه من قرنه إىل قدمه ثالث مرات بريقه إىل جسده(.)4
 6ـ ما ورد يف بركته عىل األصحاء:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]137 :عن أِّب الطفيل أن رجال ولد له غالم عىل عهد رسول اهلل  فأتى
به فدعا له بالربكة ،وأخذ بجبهته ،فنبت شعره يف جبهته كأهنا هلبة فرس ،فشب الغالم،
فلام كان زمن اخلوارج أجاهبم فأخذه أبوه فأوثقه وحبسه ،فسقطت تلك الشعرة فشق عليه
سقوطها ،فقيل له :هذا مما مهمت به ،أمل تر بركة رسول اهلل  وقعت ،فلم نزل به حتى
تاب ،فرد اهلل تعاىل عليه الشعرة بعد يف وجهه ،قال أبو الفضل :فرأيتها بعد ما نبتت قد
سقطت ثم رأيتها قد نبتت(.)5
(  )1رواه الطربان يف الكبري .306 /2
(  )2رواه احلاكم  620 /2وأمحد  128 ،84 /1والبيهقي يف الدالئل  179 /6وأبو نعيم يف الدالئل ()161
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.30/10 :
(  )4رواه ابن عدي ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.32/10 :
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[احلديث ]138 :عن أِّب عطية البكري ،قال :انطلق ِّب أهَل إىل رسول اهلل  وأنا
شاب فمسح رأيس ،قال :فرأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وكانت قد أتت عليه مائة
سنة(.)1
[احلديث ]139 :عن عمرو بن ثعلبة اجلهني قال :لقيت رسول اهلل  بالسالة
فأسلمت فمسح رأيس ،قال الراوي :فأتت عىل عمرو مائة سنة ،وما شاب موضع يد
رسول اهلل  من رأسه(.)2
[احلديث ]140 :عن مدلوك أِّب سفيان قال :أتيت رسول اهلل  مع موايل
فأسلمت فمسح رسول اهلل  يده عىل رأيس قال :فرأينا مسح رسول اهلل  من رأسه
أسود وقد شاب ما سوى ذلك(.)3
[احلديث ]141 :عن عبد اهلل بن هالل األنصاري قال :ذهب ِّب أِّب إىل رسول اهلل
 فقال :يا رسول اهلل ادع اهلل له فام أنسى .وضع رسول اهلل  يده عىل رأيس حتى وجدت
بردها فدعا يل ،وبارك عَل ،فرأيته أبيض الرأس واللحية ما يستطيع أن يفرق رأسه من
الكرب ،وكان يصوم النهار ويقوم الليل(.)4
[احلديث ]142 :عن حممد بن أنس قال :قدم النبي  املدينة وأنا ابن أسبوعني،
فأِت ِّب فمسح رأيس ،ودعا يل بالربكة وحج حجة الوداع ،وأنا ابن عرشين سنة ..قال
يونس :ولقد عمر أِّب حتى شاب كل يشء منه ،وما شاب موضع يد النبي  من رأسه،

(  )1رواه الطربان بسند جيد ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )2رواه الطربان  ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )3رواه البخاري يف التاريخ وابن سعد والبيهقي ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )4رواه البغوي يف معجمه والبيهقي والطربان ،سبل اهلدى.32/10 :
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وال من حليته(.)1
[احلديث ]143 :عن حممد عبد الرمحن بن سعد أن رسول اهلل  مسح رأس عبادة
بن سعد بن عثامن الزرقي ،ودعا له ،فامت وهو ابن ثامنني سنة ،وما شاب(.)2
[احلديث ]144 :عن بشري بن عقربة اجلهني أن رسول اهلل  مسح رأسه ،فكان
أثر يده من رأسه أسود ،وسائره أبيض(.)3
[احلديث ]145 :عن أِّب زيد األنصاري قال :مسح رسول اهلل  بيده عىل رأيس
وقال( :اللهم مجله وأدم مجاله) قال :فبلغ بضعا ومائة سنة وما يف حليته بياض ،ولقد كان
منبسط الوجه ،ومل ينقبض وجهه حتى مات(.)4
[احلديث ]146 :عن أنس أن هيوديا أخذ من حلية النبي  فقال( :اللهم مجله)
فاسودت حليته بعد ما كانت بيضاء(.)5
[احلديث ]147 :عن قتادة ،قال :حلب هيودي للنبي  ناقة ،فقال( :اللهم مجله)
فاسود شعره ،حتى صار اشد سوادا من كذا وكذا ،قال معمر :وسمعت قتادة يذكر أنه
عاش تسعني سنة فلم يشب(.)6
[احلديث ]148 :عن الذيال بن عبيد أنه سمع جده حنظلة بن جذيم بن حنيفة
التميمي أن أباه قدم عىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،إن يل بنني ذوي حلى وإن هذا

(  )1رواه البخاري يف تارخيه والبيهقي ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )2رواه الزبري بن بكار ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )3رواه ابن عساكر وإسحاق بن إبراهيم الرمَل وأبو يعىل يف فوائده ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )4رواه الرتمذي وحسنه والبيهقي وصححه ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.32/10 :
(  )6رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى.33/10 :
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أصغرهم ،فادع اهلل له ،فمسح رأسه ،وقال( :بارك اهلل فيك) أو قال( :بورك فيك) ،قال
الذيال( :فلقد رأيت حنظلة) يؤتى باإلنسان الوارم وجهه فيتفل عىل يديه ويقول :باسم
اهلل ،ويضع يده عىل رأسه موضع كف رسول اهلل  ثم يمسح موضع الورم ،فيذهب
الورم(.)1
[احلديث ]149 :عن برش بن معاوية بن ثور أنه وفد من بني البكاء عىل رسول اهلل
 ثالثة نفر ،معاوية بن ثور ،وابنه برش ،والفجيع بن عبد اهلل ،ومعهم عبد عمرو البكائي
فقال معاوية :يا رسول اهلل ،إن أتربك بمسك فامسح وجه ابني برش ،فمسح وجهه ،ودعا
له ،فكانت يف وجهه مسحة النبي  كالغرة ،وكان ال يمسح شيئا إال برأ وأعطاه أعنزا
عفرا قال اجلعد :فالسنة ربام أصابت بني البكاء وال تصيبهم(.)2
قال حممد بن برش بن معاوية:
وأِّب الذي مسح الرسول برأسه

ودعــا لــه بــاخلري والربكــات

أعــطــاه أمحــد إذ أتــاه أعــنــزا

عفرا نواجل ليس باللجبات

يمألن وفــد احلي كــل عشـــيــة

ويعود ذاك املـلء بـالغـدوات

بـورك يف مـنـح وبـورك مــانـحــا

وعليه مني ما حييت صـالِت

[احلديث ]150 :عن حممد بن صالح عن أِّب وجزة السعدي قال :قدم وفد حمارب
سنة عرش يف حجة الوداع وهم عرشة نفر منهم سواء بن احلارث ،وابنه خزيمة ،فمسح
رسول اهلل  وجه خزيمة ،فصارت له غرة بيضاء(.)3
(  )1رواه أمحد ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )2رواه ابن سعد وابن شاهني وعبد اهلل بن عامر البكائي عن أبيه ،والبخاري يف تارخيه ،وأبو نعيم وأبو القاسم البغوي
يف معجمه ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )3رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.33/10 :
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[احلديث ]151 :عن خزيمة بن عاصم البكائي أنه قدم عىل رسول اهلل  فمسح
رسول اهلل  وجهه فام زال جديدا حتى مات(.)1
[احلديث ]152 :عن أِّب العالء بن عمري قال :كنت عند قتادة بن ملحان حيث
حرض فمر رجل من أقىص الدار فأبرصته يف وجه قتادة ،قال :وكنت إذا رأيته كأن عىل وجهه
الدهان ،كان رسول اهلل  يمسح وجهه(.)2
[احلديث ]153 :عن عائذ بن عمرو قال :أصابتني رمية وأنا أقاتل بني يدي رسول
اهلل  يوم خيرب يف وجهي ،فلام سالت الدماء عىل وجهي وجبيني وصدري ،فوضع رسول
اهلل  يده فسلت الدم عن وجهي وصدري إىل ثندوِت ثم دعا يل ،قال حرشج :فكان عائذ
خيربنا بذلك حياته ،فلام هلك وغسلناه نظرنا إىل ما كان يصف لنا من أثر يد رسول اهلل 
التي مسها ما كان يقول لنا من صدره ،فإذا غرة سائلة كغرة الفرس(.)3
[احلديث ]154 :عن أِّب العالء قال :عدت قتادة بن ملحان يف مرضه ،فمر رجل
يف مؤخرة الدار ،فرأيته يف وجه قتادة ،وكان رسول اهلل  مسح وجهه ،وكنت قلام رأيته
إال رأيت كأن عىل وجهه الدهان(.)4
[احلديث ]155 :عن وائل بن حجر قال :كنت أصافح النبي  أو يمس جلدي
جلده فأعرف يف يدي بعد ثالثة أصيب من ريح املسك(.)5
[احلديث ]156 :عن أِّب جحيفة قال :خرج رسول اهلل  باهلاجرة فأِت بوضوء
(  )1رواه ابن شاهني ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )2رواه أمحد برجال الصحيح ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )3رواه الطربان ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.33/10 :
(  )5رواه البيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى.36/10 :
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فتوضأ ،فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به(.)1
[احلديث ]157 :عن أِّب موسى قال :كنت عند رسول اهلل  وهو نازل باجلعرانة
فذكر حديثا وفيه ثم دعا رسول اهلل  بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه ،ثم قال
هلام( :ارشبا منه ،وافرغا عىل وجوهكام ونحوركام)()2

[احلديث ]158 :عن عروة عن مروان واملسور بن خمرمة يصدق كل واحد منهام
صاحبه أن النبي  كان إذا توضأ كادوا يقتتلون عىل وضوئه(.)3
[احلديث ]159 :عن املسور بن خمرمة قال :خرج رسول اهلل  عام احلديبية يريد
زيارة البيت ،وال يريد قتاال ،فذكر احلديث ،وفيه :أن قريشا بعثت إليه عروة بن مسعود
الثقفي فجعل عروة يرمق أصحاب رسول اهلل  بعينيه قال :فو اهلل ما بصق رسول اهلل 
إال وقعت يف كف رجل منهم ،فدلك هبا وجهه وجلده ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا
توضأ كادوا يقتتلون عىل وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواْتم عنده ،ما حيدون النظر إليه
تعظيام له ،فرجع إىل أصحابه ،وقد رأى ما يصنع برسول اهلل  فرجع إىل قريش فقال :يا
معرش قريش ،إن جئت كرسى يف ملكه ،وجئت قيرص والنجايش يف ملكهام ،فو اهلل ما رأيت
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا ..ولقد رأيت قوما ال يسلمونه
ليشء أبدا ،فروا رأيكم فيه(.)4
[احلديث ]160 :عن أنس قال :كان رسول اهلل  إذا صىل الغداة جاء خدم أهل
املدينة بآنيتهم فيها املاء فلم يؤت بإناء إال غمس يده فيه فربام يف الغداة جاءوا الباردة فيغمس
(  )1رواه البخاري ومسلم والربقان وأبو سعيد بن األعراِّب ،سبل اهلدى.37/10 :
(  )2رواه البخاري تعليقا وأسنده اإلسامعيَل ،سبل اهلدى.37/10 :
(  )3رواه البخاري تعليقا وأسنده اإلسامعيَل ،سبل اهلدى.37/10 :
(  )4رواه البخاري وغريه ،سبل اهلدى.37/10 :
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يده فيها(.)1
[احلديث ]161 :روي أن أبا حمذورة كانت له قصة يف مقدم رأسه يرسلها فتبلغ
األرض إذا جلس فقلنا له :أال ُتلقها؟ فقال :إن رسول اهلل  مسح عليها بيده ،فلم أكن
ألحلقها حتى أموت ،فام حلقها حتى مات(.)2
[احلديث ]162 :عن أِّب سعيد اخلدري قال :كنت يوما عند رسول اهلل  فأتى
بتمر يفرقه علينا وكنا ندنيه منه ليمسه ملا نرجو من بركة يده ،فإذا رآه قد اجتمع فرقه بيننا(.)3
[احلديث ]163 :عن عروة عن السائب بن يزيد قال :ذهبت ِّب خالتي إىل رسول
اهلل  فقالت :يا رسول اهلل ،إن ابن أختي وقع فمسح رأيس ،ودعا يل بالربكة ثم توضأ
فرشبت من وضوئه(.)4
[احلديث ]164 :عن األسلع بن رشيك قال :كنت أرحل ناقة رسول اهلل 
فأصابتني جنابة يف ليلة باردة وأراد رسول اهلل  الرحلة ،وكرهت أن أرحل ناقته ،وأنا
جنب وخشيت أن أغتسل باملاء البارد ،فأمرض ،فأموت فأمرت رجال من األنصار فرحلها
ووضعت أحجارا فأسخنت هبا ماء فاغتسلت ثم حلقت برسول اهلل  وأصحابه ،فقال
يل( :يا أسلع مايل أرى راحلتك قد تغريت؟) فقلت :يا رسول اهلل ،مل أرحلها ،رحلها رجل
من األنصار(.)5
[احلديث ]165 :عن أم إسحاق قالت :هاجرت مع أخي إىل رسول اهلل  فقال
(  )1رواه أبو احلسن بن الضحاك ،سبل اهلدى.37/10 :
(  )2رواه أبو القاسم البغوي ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )3رواه أبو سعيد بن األعراِّب ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )4رواه البخاري ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )5رواه الطربان ،سبل اهلدى.38/10 :
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يل :نسيت نفقتي بمكة ،فرجع ليأخذها فقتله زوجي ،فقدمت عىل رسول اهلل  فقلت له:
أخي قتل ،فأخذ كفا من ماء فنفخه يف وجهي ،فكانت تصيبها املصيبة ،فرتى الدموع يف
عينيها وال تسيل عىل خدها(.)1
[احلديث ]166 :عن الزهري ،قال :حدثني من ال أْتم من األنصار أن رسول اهلل
 كان إذا توضأ ابتدروا وضوءه ،فمسحوا به وجوههم وجلودهم ،فقال رسول اهلل :
(مل تفعلون هذا؟) فقالوا :نلتمس الربكة(.)2
[احلديث ]167 :عن ابن مسعود قال :رأيت رسول اهلل  كحل عَل ببزاقه(.)3
[احلديث ]168 :عن العطاف بن خالد بن أمية أن زينب بنت أِّب سلمة دخلت.
وهي صغرية عىل رسول اهلل  يف مغتسله فنضح يف وجهها املاء وقال( :ارجعي) ،قال
عطاف :قالت أمي :ورأيت زينب وهي عجوز كبرية ما نقص من وجهها يشء(.)4
[احلديث ]169 :عن خالد بن الوليد قال :اعتمرنا مع رسول اهلل  فعلق شعره
فاستبق الناس إىل شعره ،فسبقت إىل الناصية فأخذْتا فاختذت قلنسوة فجعلتها يف مقدمة
القلنسوة فام وجهت يف وجه إال فتح يل(.)5
[احلديث ]170 :عن سفينة أن رسول اهلل  احتجم ثم قال( :خذ هذا الدم فادفنه
من الدواب والناس) قال :فذهبت فتغيبت فقال يل( :ما صنعت؟) ،قلت :رشبته،

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )2رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى.38/10 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.39/10 :
(  )4رواه عبد اهلل بن أمحد ،سبل اهلدى.39/10 :
(  )5رواه أبو احلسن بن الضحاك وأبو يعىل بسند صحيح ،سبل اهلدى.39/10 :
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فتبسم(.)1
[احلديث ]171 :عن أِّب عقيل الديَل قال :أتيت رسول اهلل  فآمنت به ،وصدقت
وسقان رسول اهلل  رشبة سويق ،رشب رسول اهلل  أوهلا ورشبت آخرها فام زلت
أجد بلتها عىل فؤادي إذا ظمئت ،وبردها إذا أضحيت(.)2
[احلديث ]172 :عن حنش بن عقيل قال :دعان النبي  إىل اإلسالم ،فأسلمت
فسقان فضلة سويق فام زلت أجد رهيا إذا عطشت ،وشبعتها إذا جعت(.)3
[احلديث ]173 :عن عدة من أصحاب النبي  فيهم أبو أسيد وأبو محيد وأبو
سهل بن سعد يقولون :أتى رسول اهلل  بئر بضاعة ،فتوضأ يف الدلو ،ورده يف البئر ومج
مرة أخرى يف الدلو ،وبصق فيها ورشب من مائها ،وكان إذا مرض املريض يف عهده يقول:
(اغسلوه من ماء بضاعة) ،فيغسل ،فكأنام حل من عقال(.)4
[احلديث ]174 :عن حنظلة بن قيس أن عبد اهلل بن عامر بن كريز أِت به رسول اهلل
 فتفل عليه وعوده فجعل يترسع ريق النبي  فقال( :إنه ليشفى) وكان ال يعالج أرضا
إال ظهر له فيها املاء(.)5
[احلديث ]175 :عن ثابت بن قيس بن شامس أنه فارق مجيلة بنت عبد اهلل بن أِّب
وهي حامل بمحمد ،فلام ولدته حلفت ال تلبنه من لبنها ،فدعا به رسول اهلل  فبزق يف
فيه ،وحنكه بتمرة عجوة ،وسامه حممدا ،وقال :اختلف به ،فإن اهلل رازقه ،فأتيته يف اليوم
(  )1رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى.40/10 :
(  )2رواه الطربان ،سبل اهلدى.41/10 :
(  )3رواه قاسم بن ثابت يف الدالئل ،سبل اهلدى.41/10 :
(  )4رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.41/10 :
(  )5رواه احلاكم ،سبل اهلدى.41/10 :
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األول والثان والثالث ،فإذا أنا بامرأة من العرب ،تسأل عن ثابت بن قيس ابن شامس
فقلت :ما تريدين منه؟ فقالت :رأيت أن أرضع ابنا له ،يقال له :حممد ،قال :فأنا ثابت،
وهذا ابني حممد ،قال :وإذا درعها ينعرص من لبنها(.)1
[احلديث ]176 :عن أِّب قتادة أن رسول اهلل  بصق عىل أثر سهم يف وجهه يف يوم
ذي قرد ،قال :فام رضب عَل قط وال قاح(.)2
[احلديث ]177 :عن عكرمة أن رسول اهلل  تفل عىل رجل زيد بن معاذ حني
أصاهبا السيف أي العلب حني قتل ابن األرشف فربأت(.)3
[احلديث ]178 :عن بشري بن عقربة ،قال :ملا قتل أِّب يوم أحد ،أتيت رسول اهلل 
وأنا أبكي ،فقال( :أما ترىض أن أكون أبوك ،وعائشة أمك) ،فمسح رأيس فكان أثر يده من
رأيس أسود وسائره أبيض ،وكانت ِّب رثة فتفل فيها فانحلت(.)4
[احلديث ]179 :عن جرهد أنه أتى رسول اهلل  وبني يديه طعام ،فأدنى جرهد
يده الشامل وكانت يده اليمنى مصابة ،فنفث عليها رسول اهلل  فام شكا حتى مات(.)5
[احلديث ]180 :عن وائل بن حجر قال :أتى رسول اهلل  بدلو من ماء زمزم،
فرشب ،ثم توضأ ،ثم جمه يف الدلو مسكا أو أطيب من املسك ،واستنثر خارجا من الدلو(.)6
[احلديث ]181 :عن أِّب هريرة قال :خرجنا مع رسول اهلل  حتى إذا كنا ببعض

(  )1رواه احلاكم وصححه وأقره الذهبي ،سبل اهلدى.41/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.41/10 :
(  )3رواه عبد بن محيد ،سبل اهلدى.42/10 :
(  )4رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.42/10 :
(  )5رواه الطربان ،سبل اهلدى.42/10 :
(  )6رواه احلميدي برجال ثقات ،سبل اهلدى.42/10 :
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الطريق سمع صوت احلسن واحلسني ،ومها يبكيان ،فقال لفاطمة( :ما شأن ابني؟) قالت:
العطش ،فنادى يف الناس (هل أحد منكم معه ماء؟) فلم جيد أحد منهم قطرة ،فقال:
(ناوليني أحدمها) فناولته إياه من ُتت اخلدر ،فأخذه فضمه إىل صدره وهو يضغو مل
يسكت ،فادلع لسانه فجعل يمصه حتى هدأ ،وسكن فلم أسمع له بكاء ،واآلخر يبكي كام
هو ما يسكت ،فقال( :ناوليني اآلخر) فناولته إياه ففعل به كذلك فسكتا فام سمع هلام
صوتا(.)1
 7ـ ما ورد يف بركته عىل املوتى:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]182 :عن أنس قال :كنا يف الصفة عند رسول اهلل  فأتته عجوز عمياء
مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ فلم يلبث أن أصابه وباء املدينة فمرض أياما ثم قبض فغمضه
النبي  وأمر بجهازه ،فلام أردنا أن نغسله ،قال( :يا أنس ،ائت أمه فأعلمها) ،قال:
فأعلمتها فجاءت حتى جلست عند قدميه ،فأخذت هبام ،ثم قالت :اللهم ،إن أسلمت لك
طوعا وخلعت األوثان زهدا وهاجرت إليك رغبة ،اللهم ال تشمت ِّب عبدة األوثان ،وال
ُتملني من هذه املصيبة ما ال طاقة يل بحملها ،قال :فو اهلل ما انقىض كالمها حتى حرك
قدميه وألقى الثوب عن وجهه ،وطعم وطعمنا معه ،وعاش حتى قبض النبي  حتى
هلكت أمه(.)2
[احلديث ]183 :عن أنس قال :عدنا شابا من األنصار وعنده أم له عجوز ،فام برحنا
أن فاض يعني مات ومددنا عىل وجهه الثوب ،وقلنا ألمه :يا هذه ،احتسبي مصابك عند

(  )1رواه الطربان وابن عساكر ،سبل اهلدى.42/10 :
(  )2رواه ابن أِّب الدنيا وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.14/10 :
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اهلل ،قالت :أمات ابني؟ قلنا :نعم ،قالت :اللهم إن كنت تعلم أن هاجرت إليك ،وإىل نبيك
رجاء أن تعينني عند كل شدة ،فال ُتمل عَل هذه املصيبة اليوم ،قال أنس :فو اهلل ،ما برحت
حتى كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه(.)1
[احلديث ]184 :عن كعب بن مالك قال :أتى جابر بن عبد اهلل رسول اهلل  فرأى
وجهه متغريا فرجع إىل امرأته ،فقال :قد رأيت وجه رسول اهلل  متغريا وما أحسب إال
متغريا من اجلوع ،فذكر احلديث السابق يف باب تكثريه  األطعمة وزاد فقال :فكان
رسول اهلل  يقول( :كلوا وال تكرسوا عظام) ثم مجع العظام يف وسط اجلفنة فوضع يده
عليها ثم تكلم بكالم مل أسمعه فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها ،فقال( :خذ شاتك يا جابر
بارك اهلل لك) ،قال :فأخذْتا ومضيت ،وإهنا لتنازعني أذهنا حتى أتيت املنزل فقالت املرأة:
ما هذا يا جابر ،فقلت :واهلل ،هذه شاتنا التي ذبحناها لرسول اهلل  دعا اهلل تعاىل فأحياها
لنا ،فقالت :أشهد أنه رسول اهلل .)2(
[احلديث ]185 :عن ضمرة قال :كان لرجل غنم وكان له ابن يأِت النبي  بقدح
من لبن إذا حلب ثم إن النبي  افتقده فجاء أبوه ،فأخربه أن ابنه هلك ،فقال النبي :
(أتريد أن أدعو اهلل تعاىل أن ينرشه لك أو تصرب ،فيؤخره لك إىل يوم القيامة فيأتيك فيأخذ
بيدك فينطلق بك إىل اجلنة ،فتدخل من أي أبواب اجلنة شئت؟) فقال الرجل :من يل بذلك
يا رسول اهلل؟ قال( :هو لك ولكل مؤمن)()3

[احلديث ]186 :عن أِّب سربة النخعي قال :أقبل رجل من اليمن ،فلام كان ببعض

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.14/10 :
(  )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.14/10 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.15/10 :
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الطريق نفق محاره فقام وتوضأ وصىل ركعتني ،ثم قال :اللهم إن جئت جماهدا يف سبيلك،
وابتغاء مرضاتك ،وأنا أشهد أنك ُتيي املوتى ،وتبعث من يف القبور ال ُتعل ألحد عَل
اليوم منة ،أطلب إليك أن تبعث محاري ،فقام احلامر ينفض أذنيه(.)1
[احلديث ]187 :عن أِّب هريرة وأنس وابن عباس وجابر وغريهم أن خيرب ملا
فتحت أهدت هيودية للنبي  شاة مصلية فأخذ الذراع فلام بسط القوم أيدهيم قال( :كفوا
أيديكم ،فإن عضوها خيربن أهنا مسمومة) ودعا اليهودية ،فقال( :أسممت هذه الشاة؟)
قالت :من أخربك؟ قال( :هذا العظم لساقها وهو يف يده) ،قالت :نعم ،قال( :فام محلك عىل
هذا؟) قالت :قلت :إن كان نبيا ،فال يرضه ،وإن اهلل سيطلعه عليه ،وإن مل يكن نبيا اسرتحنا
منه ،فقال رسول اهلل ( :ما كان اهلل ليسلطك عَل) فعفا عنها ومل يعاقبها(.)2
[احلديث ]188 :عن ابن عباس قال :أقبلت يوم بدر من قتال املرشكني وأنا جائع،
ثم استقبلتني امرأة هيودية عىل رأسها جفنة فيها جدي مشوي ،فقالت :احلمد هلل يا حممد،
الذي سلمك ،كنت نذرت هلل إن سلمك اهلل وقدمت املدينة ساملا ألذبحن هذا اجلدي
فألشوينه وألمحلنه إليك لتأكل منه ،فاستنطق اهلل تعاىل اجلدي ،فقال :يا حممد ال تأكلني
فإن مسموم(.)3
[احلديث ]189 :عن عبيد بن مرزوق قال :كانت امرأة باملدينة تقم املسجد ،فامتت،
فلم يعلم هبا النبي  فمر عىل قربها فقال( :ما هذا القرب؟) قالوا له :أم حمجن قال النبي
( : كانت تقم املسجد؟) قالوا :نعم ،فصف الناس ،فصىل عليها ،ثم قال( :أي العمل

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.15/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو نعيم وغريهم ،سبل اهلدى.15/10 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.16/10 :
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وجدت أفضل) قالوا :يا رسول اهلل ،أتسمع ما تقول؟ قال( :ما أنتم بأسمع منها) فذكر أهنا
أجابته :قم املسجد(.)1
[احلديث ]190 :عن أِّب محيد الساعدي أن رسول اهلل  قال يوم تبوك( :ال
خيرجن أحد منكم إال ومعه صاحب له) ،ففعل الناس ما أمرهم رسول اهلل  به إال رجلني
من بني ساعدة خرج أحدمها حلاجته ،وخرج اآلخر يف طلب بعري له ،فأما الذي خرج
حلاجته فإنه خنق عىل مذهبه أي موضعه ثم دعا له  فشفي(.)2
 8ـ ما ورد يف بركته عىل كل من صاحبه:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]191 :عن عبد اهلل بن عباس قال :حدثتني حليمة ،قالت :قدمت عىل
صبي لنا
شق ذلك عليهم ضعف ًا وعجف ًا ومعي
بالركب حتى ه
ه
أتان يل قمراء قد أز همت ه
تبض بقطرة ،وما ننام ليلنا أمجع ،من صب هينا ذاك ال جيد يف شارفنا ما
وشارف لنا واهلل ما ه
يكفيه وال يف ثديي ما يغنيه فقدمنا مكة ..فو اهلل ما علمت امرأ ًة منا إال وقد عرض عليها
الصبي،
رسول اهلل  فتأباه إذا قيل هلا بأنه يتيم ،وذلك أنها إنام كنا نرجو املعروف من أِّب
ه
فكنا نقول يتيم ما عسى تصنع أمه وجده .فكنا نكرهه لذلك .فو اهلل ما بقي من صواحبي
امرأة إال أخذت رضيع ًا غريي ،فلام مل أجد غريه قلت لزوجي :واهلل إن ألكره أن أرجع من
بني صواحبي ليس معي رضيع ،ألنطلقن إىل ذلك اليتيم فآلخذنهه .فذهبت فأخذته فجئت
به رحىل .فقالت آمنة :يا حليمة قيل يل ثالث ليال :اسرتضعي ابنك يف بني سعد بن بكر ثم
يف آل أِّب ذؤيب .قالت حليمة :ه
فإن زوجي أبو ذؤيب .وإهنا أخربْتا بام رأت يف محله وحني

(  )1رواه أبو الشيخ وابن حبان ،سبل اهلدى.16/10 :
(  )2رواه أمحد ،سبل اهلدى.16/10 :
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وضعته ..قالت حليمة :فلام وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي .بام شاء اهلل من لبن،
فرشب حتى روي ثم رشب أخوه حتى روي ثم ناما .وقام زوجي إىل شارفنا فإذا إهنا
حلافل ،فحلب فرشب ورشبت حتى انتهينا ،وبتنا بخري ليلة .فقال صاحبي :تع هلمي يا
حليمة واهلل إن ألراك قد أخذت نسم ًة مباركة أمل ترى إىل ما بتنا فيه الليلة من اخلري والربكة
حني أخذناه؟ قلت:واهلل إن ألرجو ذلك.
بالركب
قالت :ثم رجعنا وركبت أتان ومحلته عليها معي ،فو اهلل لقد قطعت أتان ه
ح تى ما يتعلق هبا محار ،حتى إن صواحبي ليقلن يل يا بنت أِّب ذؤيب وحيك! أربعي علينا
أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم واهلل إهنا هلي فيقلن :واهلل ه
إن هلا لشأن ًا..
ثم قدمنا أرض بني سعد ،وما أعلم أرض ًا من أرض اهلل تعاىل أجدب منها ،فكانت غنمي
ٌ
إنسان قطرة لبن وال جيدها يف رضع،
ترسح ثم تروح شباع ًا ل هبنا فنحلب ونرشب وما حيلب
إن كان احلارض من قومنا ليقولون لرعاْتم :وحيكم انظروا حيث ترسح غنم حليمة
فارسحوا معهم .فيرسحون مع غنمي حيث ترسح فرتوح أغنامهم جياع ًا ما فيها قطرة لبن
وتروح غنمي شباع ًا ل هبن ًا.
قالت :وملا دخلت به إىل منزيل مل يبق منزل من منازل بني سعد إال شممنا منه ريح
املسك وألقيت حمبته  يف قلوب الناس حتى ه
إن أحدهم كان إذا نزل به أذى يف جسده أخذ
كفه  فيضعها عىل موضع األذى فيربأ رسيع ًا بإذن اهلل تعاىل .وكانوا إذا ه
اعتل هلم بعري أو
شاة فعلوا ذلك(.)1
[احلديث ]192 :روي عن بعض من كان يرعى غنم حليمة أهنم كانوا يرون غنمها
ما ترفع برؤوسها وترى اخلرض يف أفواهها وأبعارها ،وما تزيد غنمنا عىل أن تربض ما ُتد
(  )1رواه ابن إسحاق وابن راهوية وأبو يعىل والطربان وابن حبان ،سبل اهلدى.)386 /1(:

78

عود ًا تأكله(.)1
[احلديث ]193 :روي أن حليمة كانت ال تدع رسول اهلل  يذهب مكان ًا بعيد ًا،
فغفلت عنه يوما فخرج مع أخته ه
الشيامء يف الظهرية فخرجت حليمة تطلبه حتى وجدته مع
أخته فقالت :يف هذا احلر؟ فقالت أخته :يا أ همه ما وجد أخي حرار ًا رأيت غاممة ه
تظل عليه
إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إيل هذا املوضع .قالت :ح هق ًا يا بنية؟ ..قالت:
إي واهلل(.)2
[احلديث ]194 :عن ابن عباس وغريه قالوا :ملا تويف عبد املطلب قبض أبو طالب
رسول اهللَّ  فكان يكون معه ،وكان حيبه حبا شديدا ال حيبه ولده وكان ال ينام إال إىل جنبه
وصب به صبابة مل يصب مثلها قط ،وكان خيصه بالطعام وكان عيال أِّب طالب إذا أكلوا
مجيعا أو فرادى مل يشبعوا وإذا أكل معهم رسول اهللَّ  شبعوا .وكان أبو طالب إذا أراد أن
يغدهيم أو يعشيهم يقول :كام أنتم حتى حيرض ابني .فيأِت رسول اهللَّ  فيأكل معهم
فيفضلون من طعامهم ،وإن مل يكن معهم مل يشبعهم ،وإن كان لبنا رشب أوهلم ثم يتناول
العيال القعب فيرشبون منه فريوون عن آخرهم من القعب الواحد ،وإن كان أحدهم
ليرشب قعب ًا وحده فيقول أبو طالب :إنك ملبارك .وكان الصبيان يصيحون رمص ًا شعث ًا
ويصبح رسول اهللَّ  دهينا كحيال(.)3
[احلديث ]195 :عن أم أيمن قالت :ما رأيت رسول اهللَّ  شكا جوعا وال عطشا
ال يف كرب ه وال يف صغره ،وكان يغدو إذا أصبح فيرشب من ماء زمزم رشبة فربام عرضنا

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.)386 /1(:
(  )2رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.)386 /1(:
(  )3رواه ابن سعد واحلسن بن عرفة وابن عساكر ، ،سبل اهلدى.)135 /2(:
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عليه الغداء فيقول :أنا شبعان(.)1
[احلديث ]196 :عن ابن عباس قال :كان أبو طالب يقرب للصبيان تصبيحهم
فيضعون أيدهيم فينتهبون ويكف رسول اهللَّ  يده فلام رأى ذلك أبو طالب عزل له
طعامه(.)2
[احلديث ]197 :عن جلهمة بن عرفطة قال :قدمت مكة وقريش يف قحط ،فقائل
منهم يقول :اعتمدوا والالت والعزى .وقائل منهم يقول :اعتمدوا مناة الثالثة األخرى
فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي :أنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وساللة
إسامعيل .قالوا :كأنك عنيت أبا طالب؟ قال :إهيا .فقاموا بأمجعهم وقمت معهم فدققنا
عليه بابه فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار قد اتشح به فثاروا إليه فقالوا :يا أبا طالب
أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق لنا فخرج أبو طالب ومعه غالم كأنه شمس
دجنة ُتلت عليه سحابة قتامء وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة والذ
بإصبعه الغالم وما يف السامء قزعة فأقبل السحاب من هاهنا وها هنا وأغدق واغدودق
وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي( .)3ويف ذلك يقول أبو طالب:
وأبيض يستسقي الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لألرامل

يلوذ بـه اهلالك من آل هـاشـــ ٍم

فهم عنده يف نعمة وفواضــل

[احلديث ]198 :عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال :كنت بذي املجاز مع ابن
أخي ،يعني النبي  ، فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت :يا ابن أخي قد عطشت .وما

(  )1رواه أبو نعيم ، ،سبل اهلدى.)135 /2(:
(  )2رواه احلسن بن سفيان ،سبل اهلدى.)135 /2(:
(  )3رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.)137 /2( ،
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قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيئ ًا إال اجلزع قال :فثنى وركه ثم قال :يا عم عطشت؟ قلت:
نعم .فأهوى بعقبه إىل األرض فإذا أنا باملاء فقال ارشب فرشبت(.)1
ثانيا ـ ما ورد حول إجابة دعواته:
وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم حول استجابة اهلل تعاىل لعباده
الصاحلني؛ فكيف برسول اهلل  والذي هو أرشف الصاحلني وأعظمهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا
ادي َعنِّي َفإِ ِّن َق ِريب ُأ ِجيب دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
س َأ َل َك ِعب ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا ِيل َو ْل ُيؤْ ِمنُوا ِِّب َل َع َّل ُه ْم
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ
َي ْر ُشدُ َ
ون ﴾ [البقرة]186 :
وذكر النامذج الكثرية عن ذلك من أدعية األنبياء عليهم السالم ،وكيف استجاب
ِ
اهلل دعواْتم ،كقوله تعاىل عن أيوب عليه السالمَ ﴿ :و َأ هي َ ِ
الرض
وب إ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّن َم َّسن َي ه ه
ِ ِ
ِِ
رض َوآ َت ْينَا ُه أهله َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم
َو َأن َ
الرامحنيَ (َ )83ف ْ
ْت َأ ْر َح ُم َّ
است ََج ْبنَا َل ُه َفك ََش ْفنَا َما بِه م ْن ُ ٍّ
مح ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا َو ِذك َْرى لِ ْل َعابِ ِدي َن﴾ [األنبياء]84 ،83 :
َر ْ َ
ْت َخ ْ ُري
وقوله عن زكريا عليه السالمَ ﴿ :وزَ ك َِر َّيا ِإ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب َال ت ََذ ْر ِن َف ْر ًدا َو َأن َ
ِ
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َج ُه إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا ُي َس ِار ُع َ
ون ِيف
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َ ْ
ا ْل َو ِارثنيَ (َ )89ف ْ
ات ويدْ ُعو َننَا ر َغبا ور َهبا وكَا ُنوا َلنَا َخ ِ
ِ
ْ
اش ِعنيَ ﴾ [األنبياء]90 ،89 :
َ ً ََ ً َ
اخلَ ْ َري َ َ
وقوله عن يونس عليه السالم﴿ :و َذا الن ِ
هون إِ ْذ َذ َهب مغ ِ
َاض ًبا َف َظ َّن َأ ْن َل ْن َن ْق ِد َر َع َل ْي ِه
َ
َ ُ

ِ
ِ
َفنَادى ِيف ال هظ ُلام ِ
است ََج ْبنَا َل ُه
ت َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
َ
ْت ُس ْب َحان ََك إِ ِّن ُكن ُْت م َن ال َّظاملنيَ (َ )87ف ْ
َ
َون ََّج ْينَا ُه ِم َن ا ْلغ َِّم َوك ََذلِ َك ُنن ِْجي املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنبياء]88 ،87 :
وغريها من اآليات الكثرية ،وسنذكر هنا األحاديث الواردة حول:
 1ـ إجابة دعائه  يف إغاثة امللهوفني.
(  )1رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.)137 /2( ،
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 2ـ إجابة دعائه  للمؤمنني.
 3ـ إجابة دعائه  عىل املستكربين.
وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:
 1ـ ما ورد حول إجابة دعائه يف إغاثة امللهوفني:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]199 :قال ابن عمر( :ربام ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل وجه رسول
اهلل  يستسقي فام ينزل حتى جييش كل ميزاب(:)1
وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لألرامل

[احلديث ]200 :عن أنس قال( :دخل رجل املسجد يوم مجعة من باب كان وجاه
منرب رسول اهلل  ورسول اهلل  خيطب عىل املنرب؛ فاستقبل رسول اهلل  قائام فقال :يا
رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهلل عز وجل أن يغيثنا؛ فرفع رسول اهلل
 يديه ثم قال( :اللهم أغثنا اللهم أغثنا) ،مرتني قال أنس :وأيم اهلل ال نرى يف السامء من
سحاب وال قرحة وما بينا وبني سلع من بيت وال دار؛ فطلعت من ورائه سحابة كأمثال
اجلبال ،ثم مل ينزل عن املنرب حتى رأيت املاء يتحادر عىل حليته متوالية ،وما رأيت الشمس
صبحا ،وما زالت متطر إىل اجلمعة املقبلة ،ثم دخل ذلك الرجل من ذلك الباب ورسول اهلل
 قائم خيطب واستقبله رسول اهلل  قائام وقال :يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت
السبل ادع اهلل عز وجل أن يمسكها؛ فرفع رسول اهلل  يديه فقال( :اللهم حوالينا وال
علينا اللهم عىل اآلكام واجلبال والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر)؛ فام جعل يسري
إىل ناحية من السحاب إال متزقت حتى صارت املدينة يف مثل اجلوبة حتى سال الوادي شهرا
(  )1رواه البخاري وابن ماجه ،سبل اهلدى440/9 :
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ومل جييء أحد إال حدث باجلود(.)1
[احلديث ]201 :عن أنس قال :جاء أعراِّب إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل،
لقد أتيناك وما لنا بعري يئط ،وال صبي يصيح وأنشد:
أتينـاك والعـذراء يـدمى لبـاهنـا

وقـد شـــغلـت أم الصـــبي عن الطفـل

وألقى بكفيه الصــبي اســتكانة

من اجلوع ضـــعفــا مــا يمر ومــا حيَل

وال يشء مما يأكل الناس عندنا

سوى احلنظل القامي والعلهز الغسل

ولـيـس لـنــا إال إلـيــك فـرارنــا

وأيـن فـرار الـنــاس إال إىل الـرســـــل

فقام رسول اهلل  حتى صعد املنرب ثم رفع يديه فقال( :اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا
مريعا غدقا طبقا عاجال غري رائث نافعا غري ضار متأل به الرضع وتنبت به الزرع وُتيي به
األرض بعد موْتا وكذلك خترجون)؛ فو اهلل ما رد يديه إىل نحره حتى ألقت السامء بأردافها
وجاء أهل الوطابة يضجون :يا رسول اهلل الغرق؛ فرفع يديه إىل السامء وقال( :اللهم
حوالينا وال علينا)؛ فانجاب السحاب من املدينة فضحك رسول اهلل  حتى بدت نواجذه
ثم قال( :هلل در أِّب طالب لو كان حيا قرت عيناه) ،فقال عَل :كأنك أردت يا رسول اهلل
قوله:
وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لألرامل

وقام رجل من كنانة فقال:
لك احلمد واحلمد ملن شكر

ســـقينـا بوجـه النبي املطر

دعــا اهلل خــالــقــه دعــوة

إليه وأشخص منه البرص

أغــاث بــه اهلل عليــا مرضـــ

وهـذا العيـان لـذاك اخلرب

(  )1رواه أمحد والشيخان ،سبل اهلدى440/9 :
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وأرسع حتى رأينـا الـدرر

فـلـم تــك إال كـكـف الـردا

وكان كام قال عمه أبو طالب :أبيض ذو غرر.
ومن يكفر اهلل يلقى الغري

به اهلل يسقي صوب الغامم

فقال النبي  إن يك شاعرا حيسن فقد أحسنت ()1

[احلديث ]202 :قال أبو أمامة :قام رسول اهلل  ضحى يف املسجد ،فكرب ثالث
تكبريات ثم قال( :اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحام وحلام) ،وما نرى يف السامء من سحاب؛
فثارت ريح وغربة ،ثم اجتمع السحاب؛ فصبت السامء فصاح أهل األسواق ورسول اهلل
 قائم فسالت يف الطرق فام رأيت عاما كان أكثر لبنا وسمنا وشحام وحلام منه إن هو إال
يف الطرق ما يشرتيه أحد)()2

[احلديث ]203 :قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء( :بينا نحن عند رسول اهلل 
يف بعض أسفاره إذا احتاج الناس إيل فالتمسوا يف الركب ماء فلم جيدوا فدعا رسول اهلل 
فأمطرت حتى استقى الناس وسقوا)(()3

[احلديث ]204 :قالت عائشة( :شكا الناس إىل رسول اهلل  قحوط املطر فخرج
إىل املصىل وقعد عىل املنرب ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه فأنشأ اهلل سبحانه وتعاىل
سبحانه فرعدت وبرقت ثم أمطرت فلم يأت املسجد حتى سالت السيول فقال :أشهد أن
اهلل عىل كل يشء قدير وأن عبد اهلل ورسوله)()4

[احلديث ]205 :قال كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي :دعا رسول اهلل  عىل
(  )1رواه البيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى440/9 :
(  )2رواه أبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى441/9 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.441/9 :
(  )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.441/9 :
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مرض فأتاه أبو سفيان فقال :إن قومك قد هلكوا فادع اهلل هلم فقال( :اللهم اسقنا غيثا مغيثا
غدقا طبقا مريعا نافعا غري ضار ،عاجال غري رائث) ،فام لبثنا إال مجعة حتى مطرنا فأتوه
فشكوا إليه املطر فقالوا :لقد ْتدمت البيوت فقال :اللهم حوالينا وال علينا فجعل السحاب
يتقطع يمينا وشامال ()1

[احلديث ]206 :عن أِّب لبابة :أن وفد بني فزارة أتوا رسول اهلل  ملا فصل من
غزوة تبوك مقرين باإلسالم ،وقدموا عىل إبل ضعاف عجاف؛ فسأهلم رسول اهلل  عن
بالدهم فقالوا :يا رسول اهلل أسنت بالدنا ،وأجدبت جنانا ،وعزر عيالنا ،وهلكت مواشينا
فادع اهلل لنا أن يغيثنا ،واشفع لنا إىل ربك ،فقال رسول اهلل ( :سبحان اهلل ويلك أن اشفع
إىل رِّب فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه ال إله إال اهلل العَل العظيم ،وسع كرسيه السموات
واألرض ،تئط من عظمته وجالله كام يئط الرجل احلديد) ،فقام رسول اهلل  فصعد املنرب
وتكلم بكلامت ،ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه قال( :اللهم
اسق بلدك وهبائمك وانرش رمحتك ،وأحيي بلدك امليت ،اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا
واسعا عاجال غري آجل ،نافعا غري ضار ،اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب وال هدم وال غرق
وال حمق اللهم اسقنا الغيث وانرصنا عىل األعداء) ،فقام أبو لبابة األنصاري فقال :يا رسول
اهلل  أن التمر يف املرابد ثالث مرات ،فقال رسول اهلل ( :اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد
ثعلب مربده بإزاره) ،قال :فال واهلل ما يف السامء سحاب وال قزعة وما بني املسجد وبني
سلع من بناء وال دار؛ فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الرتس؛ فلام توسطت السامء،
انترشت وهم ينظرون ثم أمطرت فو اهلل ما رأوا الشمس ستا ،وقام أبو لبابة يسد ثعلب
مربده بإزاره لئال خيرج التمر منه؛ فجاء ذلك الرجل أو غريه فقال :يا رسول اهلل هلكت
(  )1رواه ابن ماجة والبيهقي ،سبل اهلدى.442/9 :
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األموال وانقطعت السبل؛ فصعد رسول اهلل  املنرب فدعا ورفع يديه مدا حتى رؤي بياض
إبطيه ثم قال( :اللهم حوالينا وال علينا اللهم عىل اآلكام والظراب وبطون األودية ومنابت

الشجر) فانجابت السحابة عن املدينة كانجياب الثوب(.)1
[احلديث ]207 :قال ابن عباس :جاء أعراِّب إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل لقد
جئتك من عند قوم ما يتزود هلم راع وال حيصد هلم فحل؛ فصعد املنرب؛ فحمد اهلل وأثنى
عليه ثم قال( :اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجال غري رائث) ،ثم نزل فام

يأتيه أحد من وجه من وجوه إال قالوا أحينا(.)2
[احلديث ]208 :قال عمر :خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال وأصابنا فيه
عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع حتى إن الرجل لينحر بعريه فيعرص فرثه فيرشهبا به
وجيعل ما بقي عىل كبده فقال أبو بكر :يا رسول اهلل أن اهلل قد عودك يف الدعاء خريا فادع
اهلل لنا ،فقال أُتب ذلك قال :نعم؛ فرفع يديه نحو السامء فلم يرجعها حتى قالت السامء

فأظلت ثم سكبت فمألوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر(.)3
قال الواقدي كان مع املسلمني يف هذه الغزوة اثنا عرش ألف بعري ومثلها من اخليل
وكانوا ثالثني ألفا من املقاتلة.
[احلديث ]209 :عن عبد الرمحن بن إبراهيم املزي عن أشياخهم قالوا :قدم وفد
بني مرة عىل رسول اهلل  فقال رسول اهلل  :كيف البالد قالوا :واهلل إنا ملسنتون وما يف
املال مخ فادع اهلل لنا فقال( :اللهم اسقهم الغيث)؛ فرجعوا إىل بالدهم فوجدوها قد مطرت

(  )1رواه أبو الشيخ والبيهقي بإسناد حسن ،سبل اهلدى.442/9 :
(  )2رواه ابن ماجة ،سبل اهلدى.443/9 :
(  )3رواه ابن خزيمة وابن جرير وابن حبان واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى.443/9 :
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يف اليوم الذي دعى هلم رسول اهلل  فقدم عليه قادم وهو متجهز حلجة الوداع فقال :يا
رسول اهلل :رجعنا إىل بالدنا فوجدناها مصبوبة مطرا لذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه ،ثم
قلدتنا أقالد الزرع يف كل مخسة عرشة مطرية جودا ،وقد رأيت اإلبل تأكل وهي برك وإن
غنمنا ما توارى من أبياْتا ،فرتجع ،فتقيل يف أهلنا ،فقال رسول اهلل ( :احلمد هلل الذي
هو صنع ذلك)()1

[احلديث ]210 :قال ابن عباس :إن ناسا من مرض أتوا رسول اهلل  فسألوه أن
يدعو اهلل أن يسقيهم فقال( :اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا طبقا نافعا غري
ضار عاجال غري رائث فأطبقت عليهم حتى مطروا سبعا)()2

[احلديث ]211 :عن حممد بن عمر األسلمي عن أشياخه :أن وفد سالمان قدموا
يف شوال سنة عرش فقال هلم رسول اهلل  :كيف البالد عندكم؟ قالوا :جمدبة فادع اهلل أن
يسقينا يف أوطاننا فقال( :اللهم اسقهم الغيث يف بالدهم) فقالوا :يا رسول اهلل ارفع يديك
فإنه أكثر وأطيب فتبسم ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه ثم رجعوا إىل بالدهم فوجدوها

قد مطرت يف اليوم الذي دعا فيه رسول اهلل  يف تلك الساعة(.)3
 2ـ ما ورد حول إجابة دعائه للمؤمنني:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]212 :عن أِّب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :اللهم اجعل رزق آل
حممد قوتا) قال البيهقي :وقد رزقوا ذلك وصربوا عليه(.)4
(  )1رواه ابن سعيد وأبو نعيم ،سبل اهلدى.443/9 :
(  )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.443/9 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.444/9 :
(  )4رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.201/10 :

87

[احلديث ]213 :عن عمران بن حصني قال :كنت مع النبي  إذ أقبلت فاطمة
فوقفت بني يديه ،فنظر إليها ووجهها مصفر من شدة اجلوع فرفع يده فوضعها عىل صدرها
يف موضع القالدة ،وفرج أصابعه ثم قال( :اللهم مشبع اجلاعة ،ورافع الوضيعة ،ارفع
فاطمة بنت حممد) ،قال عمران بن حصني فنظرت إليها وقد ذهبت الصفرة من وجهها
فلقيتها بعدها ،فسألتها فقالت :ما جعت بعد يا عمران(.)1
[احلديث ]214 :عن عَل قال :مرضت فعادن رسول اهلل  وأنا أقول :اللهم إن
كان أجَل قد حرض فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني ،وإن كان بالء فصربن ،فقال( :اللهم
اشفه اللهم عافه) ،ثم قال :فقمت فام عاد ذلك الوجع بعد(.)2
[احلديث ]215 :عن عَل أن رسول اهلل  دعا لعَل فقال( :اللهم أذهب عنه احلر
والربد) ،فكان يلبس يف الشتاء ثياب الصيف ،ويلبس يف الصيف ثياب الشتاء وال يصيبه
حر وال برد(.)3
[احلديث ]216 :عن أِّب احلويرث قال :قدم وفد ُتيب عىل رسول اهلل  سنة تسع
وفيهم غالم فقال يا رسول اهلل :اقض يل حاجتي قال( :وما حاجتك) ؟ قال :تسأل اهلل أن
يغفر يل ويرمحني وجيعل غناي يف قلبي فقال( :اللهم اغفر له وارمحه واجعل غناه يف قلبه)
فرجعوا ثم وافوا رسول اهلل  يف املوسم بمنى سنة عرش فسأهلم عن الغالم ،فقالوا :ما
رأينا مثله أقنع منه بام رزقه اهلل فقال رسول اهلل ( :إن ألرجو أن يموت مجيعا)()4

[احلديث ]217 :عن النابغة عبد اهلل بن قيس اجلعدي قال :أتيت رسول اهلل 
(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.201/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.201/10 :
(  )3رواه ابن ماجة والبيهقي ،سبل اهلدى.201/10 :
(  )4رواه احلافظ السلفي ،سبل اهلدى.203/10 :
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فأنشدته:
أتيت رسول اهلل إذ جاء باهلدى

ويتلو كتابا واضــح احلق نريا

بلغنــا الســـامء جمــدنــا وثراؤنــا

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال يل( :إىل أين املظهر يا أبا ليىل؟ قال :قلت :إىل اجلنة قال( :كذلك إن شاء اهلل)
ثم قال:
وال خري يف حلم إذا مل تكن لـه

بوادر ُتمي صـــفوه أن يكـدرا

وال خري يف جهل إذا مل يكن له

حليم إذا ما أورد األمر أصدرا

فقال النبي ( :صدقت ال يفضض اهلل فاك) ،قال الراوي :فبقي عمره أحسن
الناس ثغرا كلام سقطت سنة عادت أخرى مكاهنا ،وكان معمرا(.)1
[احلديث ]218 :عن أِّب أمامة أن رسول اهلل  قال للنابغة إذ أنشده قصيدته( :ال
يفضض اهلل فاك) ،فام سقطت سن.
ويف رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سنة نبتت له أخرى ،وعاش
عرشين ومائة سنة وما ذهب له سن(.)2
[احلديث ]219 :عن أم ولد عبد اهلل بن عتبة قالت :قلت لسيدي عبد اهلل بن عتبة:
إيش تذكر من النبي  قال :أذكر أن غالم مخايس أو سدايس ،أجلسني النبي  يف حجره
ودعا يل ولولدي بالربكة :قالت :فنحن نعرف ذلك إنا ال هنرم(.)3
[احلديث ]220 :عن ثابت بن يزيد أنه قال لرسول اهلل  :يا رسول اهلل إن رجَل

(  )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.202/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.203/10 :
(  )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.203/10 :
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عرجاء ال متس األرض ..قال :فدعا يل فربأت حتى استوت مثل األخرى(.)1
[احلديث ]221 :عن ضباعة بنت الزبري قالت :دعا رسول اهلل  للمقداد بن
األسود بالربكة ،فكانت له غرائر من الورق يف بيت املقداد(.)2
[احلديث ]222 :عن عمرو بن احلمق أنه سقى رسول اهلل  لبنا فقال( :اللهم
أمتعه بشبابه) ،فمرت به ثامنون سنة مل ير الشعرة البيضاء(.)3
[احلديث ]223 :عن سربة أن أباه أتى النبي  فدعا لولده ،فلم يزالوا يف رشف
إىل اليوم(.)4
[احلديث ]224 :عن ضمرة بن ثعلبة أنه أتى رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،ادع
اهلل يل بالشهادة ،فقال رسول اهلل ( :اللهم إن أحرم دم ابن ثعلبة عىل املرشكني والكفار)،
فكنت أمحل يف عرض القوم ،فيرتاءى يل رسول اهلل  خلفهم فقال يل :يا ابن ثعلبة ،إنك
لتغرر ،وُتمل عىل القوم ،فقال :إن رسول اهلل  يرتاءى يل خلفهم ،فأمحل عليهم حتى
أقف عنده ،ثم يرتاءى يل أصحاِّب فأمحل حتى أكون مع أصحاِّب ،قال :فعمر زمانا طويل
من دهره(.)5
[احلديث ]225 :عن سليامن بن رصد أن أِّب بن كعب أتى النبي  برجلني قد
اختلفا يف القراءة كل واحد منهام يقول :أقرأن رسول اهلل  فاستقرأمها ،فقال( :أحسنتام)
قال أِّب فدخل يف قلبي من الشك أشد مما كنت عليه يف اجلاهلية ،فرضب رسول اهلل  يف
(  )1رواه الطربان يف (مسند الشاميني) وابن مندة والباوردي يف (املعرفة)  ،سبل اهلدى.204/10 :
(  )2رواه أبو نعيم يف الدالئل ،سبل اهلدى.204/10 :
(  )3رواه ابن أِّب شيبة يف (مسنده) وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدى.204/10 :
(  )4رواه الطربان ،سبل اهلدى.204/10 :
(  )5رواه الطربان ،سبل اهلدى.204/10 :
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صدري وقال( :اللهم أذهب عنه الشيطان) فارفضضت عرقا ،وكأن أنظر إىل اهلل فرقا(.)1
[احلديث ]226 :عن سليامن بن رصد أن رسول اهلل  قال( :اهلم فقهه يف الدين
وعلمه التأويل) ،فسمي بعد احلرب ،فكان يقال له حرب األمة (.)2
[احلديث ]227 :عن أنس قال :قالت أمي :يا رسول اهلل ،خادمك أنس أدع اهلل له
قال( :اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيام أعطيته!) ،قال أنس :فو اهلل إن مايل لكثري ،وإن
ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو املائة(.)3
[احلديث ]228 :عن هبية بنت عبد اهلل البكرية قالت :وفدت مع أِّب إىل النبي 
فبايع الرجال وصافحهم ،وبايع النساء ومل يصافحهن ،قالت :فنظر إيل ،فدعان ومسح
برأيس ،ودعا يل ولولدي فولد هلا ستون ولدا أربعون رجال وعرشون امرأة(.)4
[احلديث ]229 :عن اجلعد بن عبد الرمحن بن عوف قال :مات السائب ابن يزيد
وهو ابن أربع وتسعني سنة ،وكان جلدا معتدال وقال :لقد علمت ما متعت بسمعي
وبرصي إال بدعاء النبي .)5(
[احلديث ]230 :عن أنس بن مالك أن رسول اهلل  قال لعبد الرمحن بن عوف:
(بارك اهلل لك!) ،قال عبد الرمحن :فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ُتته
ذهبا أو فضة قال القايض :وفتح اهلل عليه ومات ،فجعل الذهب يف تركته بالقوس ،حتى

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.205/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.205/10 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.205/10 :
(  )4رواه الباوردي ،سبل اهلدى.205/10 :
(  )5رواه البخاري ،سبل اهلدى.206/10 :
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كلت فيه األيدي ،وأخذت كل زوجة ثامنني ألفا ،وكن أربعا (.)1
[احلديث ]231 :عن عروة البارقي أن رسول اهلل  دعا له بالربكة يف بيعه فكان
لو اشرتى الرتاب لربح فيه(.)2
[احلديث ]232 :عن عروة البارقي قال :قال يل رسول اهلل ( :بارك اهلل لك يف
صفقة يمينك) ،فكنت أقوم بالكناسة( )3فام أرجع إىل أهَل حتى أربح أربعني ألفا(.)4
[احلديث ]233 :عن قتادة قال :جاء هيودي إىل النبي  فقال النبي ( :اللهم
مجله) فاسود شعره ،حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا ،ويف رواية عن أنس فاسودت
حليته بعد أن كانت بيضاء(.)5
[احلديث ]234 :عن عمرو بن أخطب األنصاري قال :استسقى رسول اهلل 
فأتيته بقدح ،فكانت فيه شعرة فأخذْتا فقال( :اللهم مجله) ،قال الراوي :فرأيته وهو ابن
أربع وتسعني سنة ليس يف حليته شعرة بيضاء(.)6
[احلديث ]235 :عن أم قيس أهنا قالت :تويف ابني فجزعت ،فقلت للذي يغسله:
ال تغسل ابني باملاء البارد فيقتله ،فانطلق عكاشة بن حمصن إىل رسول اهلل  فأخربه بقوهلا
ثم قال( :طال عمرها ،فال تعلم امرأة عمرت ما عمرت)()7

(  )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.206/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.207/10 :
( ) 3الكناسة :مكان بالكوفة.
(  )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.207/10 :
(  )5رواه البخاري يف (األدب) والنسائي.
(  )6رواه أمحد وأبو يعىل وابن حبان والطربان ،سبل اهلدى.208/10 :
( ) 7رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى.208/10 :
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[احلديث ]236 :عن أِّب زيد عمرو بن أخطب األنصاري قال :قال رسول اهلل :
(ادن مني) فدنوت ،فمسح بيده عىل رأيس وحليتي ،وقال( :اللهم مجله ،وأدم مجاله) ،فبلغ
بضعا ومائة سنة ،وما يف حليته بياض إال نبذة يسرية ولقد كان منبسط الوجه حتى مات(.)1
[احلديث ]237 :عن أنس قال :اشتكى ابن ألِّب طلحة ،فامت ،وأبو طلحة خارج،
فلام رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ،ونحته من جانب البيت ،فلام جاء أبو طلحة فقال:
كيف الغالم قالت :هدأت نفسه ،وأرجو أن قد اسرتاح فظن أبو طلحة أهنا صادقة ،فلام
أصبح اغتسل وكان قد أصاهبا ،فلام أراد أن خيرج قالت :أرأيت أن رجال أعارك عارية ،ثم
أخذها منك أجزعت؟ قال :ال ،قالت :فإن اهلل قد أعارك ابنك وقد أخذه منك ،فصىل مع
النبي  ثم أخربه ملا كان منهام ،فقال النبي ( :بارك اهلل لكام يف ليلتكام!) قال :فولدت
غالما فجئت به إىل النبي  فحنكه ثم مسح بناصيته ،وسامه عبد اهلل ،فكانت تلك املسحة
غرة يف وجهه وما كان يف األنصار نايشء أفضل منه(.)2
[احلديث ]238 :عن أِّب عقيل أنه كان خيرج به جده عبد اهلل بن هشام إىل السوق
ليشرتي الطعام فيتلقاه ابن الزبري وابن عمر فيقوالن له :أرشكنا ،فإن رسول اهلل  قد دعا
لك بالربكة فيرشكهم ،فربام أصاب الراحلة كام هي فيبعث هبا إىل املنزل(.)3
[احلديث ]239 :عن شيخ من أهل املدينة قال :بعث رسول اهلل  حكيم بن حزام
بدينار يبتاع له به أضحية فمر هبا ،فباعها بدينارين فابتاع له أضحية بدينار وجاء له بدينار،
فدعا له أن يبارك له يف ُتارته ،وروي أيضا عن حكيم أنه كان رجال جمدودا يف التجارة ما

(  )1رواه أمحد ،سبل اهلدى.208/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم والبيهقي ،سبل اهلدى.208/10 :
(  )3رواه البخاري  ،سبل اهلدى.208/10 :
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باع شيئا قط إال ربح فيه(.)1
[احلديث ]240 :عن جرير قال :كنت ال أثبت عىل اخليل ،فذكرت ذلك لرسول اهلل
 فرضب بيده يف صدري حتى رأيت أثر يده يف صدري ،وقال( :اللهم ثبته واجعله هاديا
مهديا!) قال :فام وقعت عن فرس بعد(.)2
[احلديث ]241 :عن ابن عباس أن امرأة سوداء أتت النبي  فقالت :إن أرصع
فادع اهلل يل قال( :إن شئت صربت ولك اجلنة ،وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك) ،فقالت:
أصرب ،قالت :فإن أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف ،فدعا هلا(.)3
[احلديث ]242 :عن صخر الغامدي قال :قال رسول اهلل ( :اللهم بارك ألمتي
يف بكورها) ،وكان صخر رجال تاجرا يبعث غلامنه أول النهار فأثرى وكثر ماله ،حتى مل
يدر أين يضعه(.)4
[احلديث ]243 :عن ابن عمر أن امرأة شكت زوجها إىل النبي  فقال:
(أتبغضينه؟) قالت :نعم ،قال( :أدنيا رؤوسكام) ،فوضع جبهتها عىل جبهة زوجها ثم قال:
(اللهم ألف بينهام ،وحبب أحدمها إىل صاحبه) ،ثم لقيته املرأة بعد فقبلت رجليه فقال:
(كيف أنت؟ وكيف زوجك؟) قالت :ما طارق وال تالد وال ولد أحب إيل منه فقال( :أشهد
أن رسول اهلل)()5

[احلديث ]244 :عن جابر أن امرأة كان بينها وبني زوجها خصومة فأتيا رسول اهلل
(  )1رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.209/10 :
(  )2رواه البخاري ،سبل اهلدى.209/10 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.209/10 :
(  )4رواه أمحد واألربعة وابن خزيمة  ،سبل اهلدى.209/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.210/10 :
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 فقالت املرأة :هذا زوجي ،والذي بعثك باحلق ،ما يف األرض أبغض إيل منه ،وقال
اآلخر :هذه امرأِت ،والذي بعثك باحلق ما يف األرض أبغض إيل منها ،فأمرمها رسول اهلل
 أن يدنوا إليه ،ثم دعا هلام ،فلم يفرتقا من عنده حتى قالت املرأة :والذي بعثك باحلق ما
خلق اهلل شيئا أحب إيل منه ،وقال الرجل :والذي بعثك باحلق ،ما خلق اهلل شيئا أحب إيل
منها(.)1
[احلديث ]245 :عن زيد بن ثابت قال :نظر رسول اهلل  قبل اليمن فقال( :اللهم،
أقبل بقلوهبم) ،ثم نظر إىل العراق فقال( :اللهم ،أقبل بقلوهبم)()2

[احلديث ]246 :عن أِّب أمامة قال :جاء ثعلبة بن حاطب ،فقال :يا رسول اهلل ،ادع
اهلل أن يرزقني ماال وولدا ،فقال( :وحيك يا ثعلبة ،قليل تطيق شكره خري من كثري ال تطيقه)
فأبى ،فقال( :وحيك يا ثعلبة ،أما ُتب أن تكون مثَل ،فلو شئت أن يسري رِّب معي هذه
اجلبال ذهبا لسارت) ،فقال :يا رسول اهلل ،ادع اهلل أن يرزقني ماال وولدا ،فو الذي بعثك
باحلق ،إن أتان اهلل ماال أعطني كل ذي حق حقه ،فدعا له فاشرتى غنام ،فبورك له فيها،
ونمت كام ينمو الدود حتى ضاقت به املدينة ،فتنحى هبا فكان يشهد الصالة بالنهار مع
رسول اهلل  وال يشهدها بالليل ثم نمت فتنحى هبا فكان ال يشهد الصالة ال بالليل وال
بالنهار إال من مجعة إىل مجعة ثم نمت فتنحى هبا فكان ال يشهد مجعة وال جنازة ،فقال رسول
اهلل ( : ويح ثعلبة بن حاطب) ،ثم إن اهلل أمر رسوله أن يأخذ الصدقات فبعث رجلني
وكتب هلام أسنان اإلبل والغنم كيف يأخذاهنا وأمرمها أن يمرا عىل ثعلبة فمرا به فسأاله
الصدقة فقال :أريان كتابكام فنظر فيه فقال :ما هذه إال جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مرا ،فلام

(  )1رواه الطربان  ،سبل اهلدى.210/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.210/10 :
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فرغ ا مرا به فقال :ما هذه إال جزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا املدينة فلام رآمها
رسول اهلل  قال قبل أن يكلمهام( :ويح ثعلبة بن حاطب) ،وأنزل اهلل تعاىل :ومنهم من
عاهد اهلل لئن أتانا من فضله اآليات الثالث ،فبلغ ثعلبة ما أنزل فيه فقدم عىل رسول اهلل 
بص دقته ،فقال( :إن اهلل منعني أن أقبل منك) ،فجعل يبكي وحيثي الرتاب عىل رأسه فلم
يقبل منه رسول اهلل  وال أبو بكر وال عمر حتى هلك يف خالفة عثامن(.)1
[احلديث ]247 :عن زيد بن ثابت قال :قال رسول اهلل ( :نرض اهلل امرأ سمع
مقالتي ،فبلغها فوعاها فأداها كام سمعها)()2

[احلديث ]248 :عن لقيط بن أرطأة السكون قال :أتيت رسول اهلل  ورجالي
معوجتان ال متسان األرض فدعا يل النبي  فمشيت عىل األرض(.)3
[احلديث ]249 :عن الوليد بن قيس قال :كان ِّب برص فدعا يل رسول اهلل 
فربأت منه(.)4
[احلديث ]250 :عن سلامن أن رسول اهلل  خرج يعود رجال من األنصار ،فلام
دخل عليه وضع يده عىل جبينه فقال( :كيف ُتدك؟) فلم حير إليه شيئا فقيل يا رسول اهلل،
إنه عنك مشغول ،فقال( :خلوا بيني وبينه) ،فخرج الناس من عنده وتركوا رسول اهلل 
فرفع رسول اهلل  يده فأشار املريض أن أعد يدك حيث كانت ،ثم ناداه يا فالن ما ُتد؟
قال :أجد خريا .وقد حرضن اثنان أحدمها أسود ،واآلخر أبيض ،فقال رسول اهلل :
(أهيام أقرب منك؟) قال :األسود ،قال( :إن اخلري قليل وإن الرش كثري) ،قال :فمتعني يا
(  )1رواه الباوردي وابن شاهني وابن السكن والبيهقي ،سبل اهلدى.211/10 :
(  )2رواه األربعة  ،سبل اهلدى.211/10 :
(  )3رواه الطربان ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )4رواه الطربان ،سبل اهلدى.213/10 :
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رسول اهلل منك بدعوة ،فقال رسول اهلل ( :اللهم اغفر الكثري وأنم القليل) ثم قال رسول
اهلل ( : ما ترى؟) قال :خريا بأِّب أنت وأمي أرى اخلري ينمى وأرى الرش يضمحل ،وقد
استأخر عني األسود ،قال( :أي عملك كان أملك بك؟) قال :كنت أسقي املاء ،قال رسول
اهلل ( :اسمع يا سلامن هل تنكر مني شيئا؟) قال :نعم بأِّب وأمي ،قد رأيتك يف مواطن ما
رأيتك عىل مثل حالك اليوم قال( :إن أعلم ما يلقى ما منه عرق إال وهو يأمل املوت عىل
حدته)()1

[احلديث ]251 :عن بالل قال :أذنت يف غداة بادرة ،فخرج رسول اهلل  فلم ير
يف املسجد أحدا ،قال( :أين الناس يا بالل؟) قال :منعهم الربد ،فقال( :اللهم أذهب عنهم
الربد) ،قال بالل :فرأيتهم يرتوحون(.)2
[احلديث ]252 :عن عبد الرمحن بن أِّب ليىل قال :كان عَل يلبس يف احلر الشديد
العب اء املحشو الثخني وما يبايل احلر ،ويلبس يف الربد الشديد الثوبني اخلفيفني وما يبايل
الربد ،وسئل عن ذلك فقال :إن النبي  قال يف خيرب( :ألعطني الراية رجال حيبه اهلل
ورسوله يفتح اهلل عليه غري فرار) فدعان فأعطان الراية ثم قال( :اللهم اكفه احلر والربد)
فام وجدت بعد ذلك حرا وال بردا(.)3
[احلديث ]253 :عن شربمة بن الطفيل قال :رأيت عليا بذي قار عليه إزار ورداء
يف يوم شديد الربد وإن جبهته لرتشح عرقا(.)4
[احلديث ]254 :عن أم سلمة قالت خطبني رسول اهلل  فقلت :ما مثَل ينكح،
(  )1رواه الطربان ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )2رواه البيهقي وأبو نعيم والطربان  ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )3رواه الطربان والبيهقي  ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )4رواه أبو نعيم  ،سبل اهلدى.213/10 :
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أما أنا فال ولد يف وأنا غيور ذات عيال ،فقال( :أنا أكرب منك ،وأما الغرية فيذهبها اهلل تعاىل،
وأما العيال فإىل اهلل ورسوله) ،فكانت يف النساء ،كأهنا ليست منهن ال ُتد ما جيدن من
الغرية(.)1
[احلديث ]255 :عن حنظلة بن حذيم قال :وفدت مع جدي حذيم فقال :يا رسول
اهلل إن يل بنني ذوي حلى وهذا أصغرهم ،فأدنان رسول اهلل  ،ومسح عىل رأيس ،وقال:
(بارك اهلل فيك) ،قال الذيال :فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم
رضعها ،فيقول :بسم اهلل عىل موضع كف رسول اهلل  فيمسحه فيذهب الورم(.)2
 3ـ ما ورد حول إجابة دعائه عىل املستكربين:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]256 :عن سلمة بن األكوع أن رجال أكل عند النبي  بشامله ،فقال:
(كل بيمينك) ،فقال :ال أستطيع ،قال( :ال استطعت ،ما منعه إال الكرب) ،قال فام رفعها إىل
فيه بعد(.)3
[احلديث ]257 :عن عقبه بن عامر أن رسول اهلل  رأى سبيعة األسلمية تأكل
بشامهلا ،فقال( :أخذها داء غزة) ،فلام مرت بغزة أصاهبا الطاعون فقتلها(.)4
[احلديث ]258 :عن بريدة أن رسول اهلل  سأل عن رجل يقال له قيس فقال:
(ال أقرته األرض) ،فكان ال يدخل أرضا يستقر هبا حتى خيرج منها(.)5
(  )1رواه أبو يعىل وابن منيع والبيهقي  ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )2رواه الطربان وأمحد ،سبل اهلدى.213/10 :
(  )3رواه مسلم  ،سبل اهلدى.215/10 :
(  )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.215/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.215/10 :
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[احلديث ]259 :عن ابن عباس قال رسول اهلل ( :ادع يل معاوية) ،فقلت :إنه
يأكل ،فقال يف الثالثة( :ال أشبع اهلل بطنه) فام شبع بطنه أبدا(.)1
[احلديث ]260 :عن أنس أن رسول اهلل  رأى رجال ساجدا وهو يقول :بشعره
هكذا يكفه عن الرتاب فقال( :اللهم قبح شعره) قال :فسقط(.)2
[احلديث ]261 :عن جابر بن عبد اهلل قال :خرجنا مع رسول اهلل  يف بعض
مغازيه فقال لرجل :رضب اهلل عنقك ،فسمعه الرجل فقال :يا رسول اهلل يف سبيل اهلل ،فقتل
الرجل يف سبيل اهلل (.)3
[احلديث ]262 :روي أن عتبة بن أِّب هلب قال :يا حممد هو يكفر بالذي دنا فتدىل،
فكان قاب قوسني أو أدنى ،كذا يف حديث هبار ،ويف حديث طاوس وأبو الضحى ،ويكفر
برب النجم ،إذا هوى فقال رسول اهلل ( :سلط عليه كلبا من كالبك) ،وكان أبو هلب
حيتمل البز إىل الشام ،ويبعث بولده مع غلامنه ووكالئه ،ويقول :إنكم قد عرفتم سني
وحقي ،وإن حممدا قد دعا عىل ابني دعوة ،واهلل ما آمنها عليه ،فتعاهدوه ،فكانوا إذا نزلوا
املنزل ألزقوه إىل احلائط وغطوا عليه الثياب واملتاع حتى نزلوا يف مكان من الشام يقال له
الزرقاء ليال ،فطاف هبم األسد ،فجعل عتبة يقول :يا ويل أمي هو واهلل أكَل كام دعا حممد
عَل ،قتلني حممد وهو بمكة وأنا بالشام ،ال واهلل ما أظلت السامء ،عىل ذي هلجة أصدق من
حممد ،ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه ثم جاء النوم ،فحاطوا أنفسهم بمتاعهم
ووسطوه بينهم ،وناموا فجاء األسد هيمس يستنشق رؤوسهم رجال رجال ،حتى انتهى

(  )1رواه مسلم والبيهقي  ،سبل اهلدى.215/10 :
(  )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.215/10 :
(  )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.215/10 :
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إليه ،وقال هبار :فجاء األسد فشم وجوهنا فلام مل جيد ما يريد تقابض ثم وثب ،فإذا هو فوق
املتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه فقال وهو بآخر رمق :أمل أقل لكم إن حممدا
أصدق الناس؟ ومات فبلغ ذلك أبا هلب ،فقال :أمل أقل لكم إن أخاف عليه دعوة حممد؟
قد واهلل عرفت ما كان لينفلت من دعوة حممد.
زاد القرظي أن حسان بن ثابت قال يف ذلك:
سائل بن األشقر إن جئتهم

ما كان أبناء أِّب واســـع؟!

ال وســـــــع اهلل قــــربه

بل ضـــيق اهلل عىل القاطع

رحــم بــنــي جــده ثــابــت

يـدعو إىل نور لـه ســــاطع

أســـبــل بــاحلجر لتكــذيبــه

دون قـريـش هنـزة الـقــادع

فاســـتوجب الدعوة منه بام

بـني لـلـنــاظـر والســـــامـع

إن ســــلــط اهلل هبــا كـلــبــه

يميشـ اهلوينا مشـية اخلادع

حتى أتاه وســـط أصـــحابه

وقـد علتهم ســـنـة اهلـاجع

فــالـتـقـم الـرأس بـيــافـوخــه

والنحر منه فغرة اجلائع()1

[احلديث ]263 :عن ضمرة ومهاجر ابني حبيب قاال :خرج رسول اهلل  يف رسية
فصىل بأصحابه عىل ظهر فاقتحم رجل من الناس ،فصىل عىل األرض ،فقال( :خالف
خالف اهلل به) فام مات الرجل حتى خرج من اإلسالم(.)2
[احلديث ]264 :عن أِّب حييى عن فروخ موىل عثامن أن عمر ،قيل له :إن موالك
فالنا قد احتكر طعاما فقال :قد سمعت رسول اهلل  يقول( :من احتكر عىل املسلمني
(  )1رواه البيهقي وأبو نعيم عن أِّب نوفل بن أِّب عقرب عن أبيه ،والبيهقي عن قتادة وأبو نعيم وابن عساكر عن عروة عن
هبار بن األسود ،وأبو نعيم عن طاوس ،وابن إسحاق وأبو نعيم عن حممد بن كعب القرظي ،سبل اهلدى.215/10 :
(  )2رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.217/10 :
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طعامهم رضبه اهلل باجلذام أو باإلفالس) ،فقال مواله :نشرتي بأموالنا ونبيع فذكر أبو حييى
أنه رأى موىل عمر بعد حني جمذوما(.)1
[احلديث ]265 :عن الرباء بن عازب يف حديث هجرة النبي  أن رسول اهلل 
دعا عليه قال( :اللهم اكفناه بام شئت) ،فساخت به فرسه يف األرض إىل بطنها(.)2
[احلديث ]266 :عن أِّب نوفل عن أبيه قال :كان هلب بن أِّب هلب يسب النبي 
فقال رسول اهلل ( :اللهم سلط عليه كلبك) ،فخرج يريد الشام يف قافلة من أصحابه،
فنزلوا منزال ،فقال :واهلل إن ألخاف دعوة حممد قالوا له :كال ،قال :فحفظوا املتاع حوله،
وقعدوا حيرسونه ،فجاء السبع فانتزعه ،فذهب به(.)3
[احلديث ]267 :عن عبد الرمحن بن أِّب بكر قال :كان احلكم بن أِّب العاص جيلس
عند رسول اهلل  فإذا تكلم النبي  اختلج فبرص به النبي  فقال( :أنت كذلك) فام
زال خيتلج حتى مات.
ويف رواية :مر النبي  بأِّب احلكم ،فجعل يغمز بالنبي  فقال :فرآه ،فقال:
(اللهم اجعل به وزعا) ،فرجف مكانه والوزع االرتعاش(.)4
[احلديث ]268 :عن معاوية بن حيدة قال :أتيت رسول اهلل  فلام دفعت إليه قال:
(أما إن سألت اهلل أن يعينني عليكم بالسنة ُتفيكم ،وبالرعب أن جيعله يف قلوبكم) ،فقال:
بيديه مجيعا ،أما إن قد خلقت هكذا وهكذا أال أومن بك ،وال أتبعك ،فام زالت السنة

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.217/10 :
(  )2رواه أبو نعيم يف املستخرج عن مسلم ،سبل اهلدى.220/10 :
(  )3رواه احلارث برجال ثقات  ،سبل اهلدى.220/10 :
(  )4رواه الطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.221/10 :
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ُتفيني ،وما زال الرعب جيعل يف قلبي حتى قمت بني يديك(.)1
[احلديث ]269 :عن يزيد بن نمران ،قال :رأيت رجال بتبوك مقعدا ،فقال :مررت
برسول اهلل  وأنا عىل محار ،وهو يصَل فقال( :اللهم اقطع أثره) ،فام مشيت عليها بعد(.)2
[احلديث ]270 :عن ابن عباس ان رسول اهلل  بعث بكتابه إىل كرسى ،فلام قرأه
كرسى مزقه فدعا عليهم رسول اهلل  أن يمزقوا كل ممزق(.)3
[احلديث ]271 :عن عبد الرمحن بن عبد القارئ أن رسول اهلل  بعث بكتابه إىل
كرسى ،فمزقه كرسى فقال رسول اهلل ( :اللهم مزق ملكه)()4

[احلديث ]272 :عن عمري بن إسحاق قال :كتب رسول اهلل  إىل كرسى وقيرص،
فأما قيرص فوضعه وأما كرسى فمزقه ،فبلغ ذلك رسول اهلل  فقال( :أما هؤالء فيمزقون،
وأما هؤالء فستكون هلم بقية)()5

ثالثا ـ ما ورد حول عصمته من الناس:
وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم حول محاية اهلل تعاىل لعباده
الصاحلني؛ ليؤدوا وظائفهم الرسالية التي كلفوا هبا؛ فكيف برسول اهلل  والذي هو
ِ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َح َ
اق بِا َّل ِذي َن
أرشف الصاحلني وأعظمهم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقد ْ
ِ
س ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن
ون﴾ [األنعام ،]10:وقالَ ﴿ :و َل َقد ْ
َ
اق بِا َّل ِذين س ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َق ْبلِ َك َف َح َ
ون﴾ [األنبياء]41:
َ َ
(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.221/10 :
(  )2رواه أمحد وأبو داود ،سبل اهلدى.221/10 :
( )3رواه البخاري ،سبل اهلدى.222/10 :
( )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى.222/10 :
( )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.222/10 :
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ويشري إىل ذلك يف حق رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن آ َمنُوا بِ ِم ْث ِل َما آ َمنْ ُت ْم بِ ِه َف َق ِد
اق َفس َيك ِْفيك َُهم اهللَُّ َو ُه َو الس ِم ُ ِ
ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِنَّام ُهم ِيف ِش َق ٍ
يم﴾ [البقرة]137:
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ُ
َ
َ ْ
وقد ُتقق هذا الوعد اإلهلي ،وأشار القرآن الكريم إىل هذا التحقق ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا
َك َف ْين َ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر]95:
وسنذكر هنا ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية عن ذلك ،ومنها:
 1ـ ما ورد حول عصمته من املستهزئني.
 2ـ ما ورد حول عصمته من أِّب جهل.
 3ـ ما ورد حول عصمته من املخزوميني.
 4ـ ما ورد حول عصمته من النرض بن احلارث.
 5ـ ما ورد حول عصمته من احلارث.
 6ـ ما ورد حول عصمته من شيبة بن عثامن.
 7ـ ما ورد حول عصمته من دعثور الغطفان.
 8ـ ما ورد حول عصمته من رساقة بن مالك.
 9ـ ما ورد حول عصمته من املنافقني.
 10ـ ما ورد حول عصمته من زيد بن قيس وعامر بن الطفيل.
 11ـ ما ورد حول عصمته من اليهود.
 12ـ ما ورد حول عصمته من امرأة أِّب هلب.
 13ـ ما ورد حول عصمته ممن أراد الفتك به.
 14ـ ما ورد حول عصمته من أذى اهلوام.
وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:
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[احلديث ]273 :عن ابن عباس قال :املستهزؤون هم الوليد بن املغرية واألسود بن
عبد يغوث واألسود بن املطلب ،واحلارث بن عيطلة السهمي ،فلام أكثروا برسول اهلل 
االستهزاء أتاه جربيل فشكا إليه فأراه الوليد ،فأومأ جربيل إىل أكحله ،قال( :ما صنعت؟)
قال :كفيته ثم أراه األسود بن املطلب فأومأ إىل عينيه ،فقال( :ما صنعت؟) قال :كفيته ،ثم
أراه األسود بن عبد يغوث ،فأومأ إىل رأسه ،فقال( :ما صنعت؟) قال :كفيته ،فأما الوليد
فمر به رجل من خزاعة ،وهو يريش نبال له ،فأصاب أكحله ،فقطعها ،وأما األسود بن
املطلب فنزل ُتت سمرة ،فجعل يقول :يا بني أال تدفعون عني فجعلوا يقولون :ما نرى
شيئا ،وهو يقول :قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك يف عيني فلم يزل كذلك حتى عميت
عيناه ،وأما األسود بن عبد يغوث فخرج يف رأسه قروح فامت منها وأما احلارث فأخذه املاء
األصفر يف بطنه حتى خرج من فيه فامت منها ،أما العاص فركب إىل الطائف عىل محار
فربض عىل شربقة ،فدخل يف أمخص قدمه شوكة فقتلته(.)1
[احلديث ]274 :عن عبد الرمحن بن أِّب بكر قال :كان رجل جيلس إىل النبي 
فإذا تكلم النبي  بيشء اختلج بوجهه ،فقال له النبي ( :كن كذلك) فلم يزل خيتلج
حتى مات(.)2
[احلديث ]275 :عن ابن عباس قال :مر النبي  عَل ناس بمكة فجعلوا يغمزون
يف قفاه ،ويقولون :هذا الذي يزعم أنه نبي ،ومعه جربيل ،فغمز جربيل ،فوقع مثل الظفر
يف أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل اهلل تعاىل:

( )1رواه أبو نعيم والبيهقي وصححه الضياء يف املختارة ،سبل اهلدى.254/10 :
( )2رواه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي ،سبل اهلدى.254/10 :
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َاك املُْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر)1(]95:
﴿إِنَّا َك َف ْين َ

ْ

[احلديث ]276 :عن أِّب هريرة قال :قال أبو جهل :هل يعفر حممد وجهه بني
أظهركم؟ فقيل :نعم ،فقال :والالت والعزى ،لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته ،أو
ألعفرن وجهه يف الرتاب فأتى رسول اهلل  وهو يصَل ليطأ عىل رقبته ،فام فجئهم منه إال
وهو ينكص عىل عقبيه ،ويتقي بيديه ،فقيل له :ما لك؟ فقال :إن بيني وبينه خندقا من نار،
وهوال وأجنحة ،فقال رسول اهلل ( :لو دنا الختطفته املالئكة عضوا عضوا) ،فأنزل اهلل
تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
اس َت ْغنَى ﴾ [العلق ]7 ،6 :إىل آخر السورة(.)2
ان َل َي ْطغَى (َ )6أ ْن َرآ ُه ْ
[احلديث ]277 :عن العباس قال :كنت يوما جالسا يف املسجد ،فأقبل أبو جهل،
فقال :إن هلل عَل إن رأيت حممدا ساجدا أن أطأ عىل رقبته ،فخرجت عىل رسول اهلل 
حتى دخلت عليه ،فأخربته بقول أِّب جهل ،فخرج غضبانا حتى أتى املسجد فعجل قبل أن
يدخل من الباب ،فاقتحم احلائط فقلت :هذا يوم رش فاتزرت واتبعته(.)3
[احلديث ]278 :عن ابن عباس قال :قال أبو جهل :يا معرش قريش ،إن حممدا قد
أبى إال ما ترون من عيب ديننا ،وشتم آبائنا ،وتسفيه أحالمنا ،وسب آهلتنا ،وإن ألعاهد
اهلل ألجلسن له غدا بحجر فإذا سجد يف صالته فضحت به رأسه ،فليصنع بعد ذلك بنو
عبد مناف ما بدا هلم ،فلام أصبح أبو جهل أخذ حجرا وقام رسول اهلل  يصَل ،وقد غدت
قريش فجلسوا يف أنديتهم ينظرون ،فلام سجد رسول اهلل  احتمل أبو جهل احلجر ،ثم
أقبل نحوه حتى إذا دنا منه ثم رجع ،منتقعا لونه ،قد يبست يداه عىل حجره ،حتى قذف

( )1رواه البزار والطربان ،سبل اهلدى.255/10 :
( )2رواه أمحد والنسائي  ،سبل اهلدى.255/10 :
( )3رواه البزار والطربان واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى.255/10 :
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احلجر من يده ،فأتى قريشا ،فقالوا له :مالك؟ قال :ملا قمت إليه عرض يل فحل من اإلبل،
فو اهلل ما رأيت مثل هامته وال قرصته ،وال أنيابه لفحل قط ،فهم أن يأكلني ،فقال رسول
اهلل ( :ذاك جربيل ،لو دنا مني ألخذه)()1

[احلديث ]279 :عن ابن عباس قال :مر أبو جهل بالنبي  وهو يصَل ،فقال :أمل
أهنك أن تصَل يا حممد ،لقد علمت ما هبا أحد أكثر ناديا مني فانتهره النبي  فقال جربيل:
فليدع ناديه سندع الزبانية ،فو اهلل لو دعا ناديه ألخذته زبانية العذاب(.)2
[احلديث ]280 :عن ابن عباس إن ناسا من بني خمزوم تواصوا بالنبي  ليقتلوه،
منهم أبو جهل والوليد بن املغرية ونفر من بني خمزوم ،فبينام النبي  قائام يصَل فلام سمعوا
قراءته فأرسلوا إليه الوليد ليقتله ،فانطلق حتى انتهى إىل املكان الذي يصَل فيه ،فجعل
يسمع قراءته وال يراه ،فرجع إليهم فأعلمهم بذلك ،فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر
منهم ،ف لام انتهوا إىل الصوت ،فإذا الصوت من خلفهم ،فينتهون إليه فيسمعونه أيضا من
خلفهم ،ثم انرصفوا ومل جيدوا إليه سبيال(.)3
[احلديث ]281 :عن عروة أن النرض بن احلارث كان يؤذي رسول اهلل  ويتعرض
له ،فخرج رسول اهلل  يوما يريد حاجته يف نصف النهار يف حر شديد ،فبلغ أسفل من
ثنية احلجون ،فرآه النرض بن احلارث ،فقال :ال أجده أبدا أخىل منه الساعة ،فاغتاله ،فدنا
إىل رسول اهلل  ثم انرصف راجعا مرعوبا إىل منزله فلقي أبا جهل ،فقال :من أين؟ قال
النرض :اتبعت حممدا رجاء أن أغتاله وهو وحده ،فإذا أسود ترضب بأنياهبا عىل رأيس فاُتة

( )1رواه أمحد والرتمذي ،سبل اهلدى.255/10 :
( )2رواه ابن إسحاق وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.255/10 :
( )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى.257/10 :
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أفواهها فذعرت منها ووليت راجعا قال أبو جهل :هذا بعض سحره(.)1
[احلديث ]282 :عن جابر بن عبد اهلل قال :كنا مع رسول اهلل  بذات الرقاع فإذا
أتينا عىل شجرة ظليلة ،تركناها لرسول اهلل  وأن رجال من بني حمارب يقال له غورث
قال لقومه من غطفان :ألقتلن لكم حممدا ،فنزل رسول اهلل ُ تت ظل شجرة ،فعلق
سيفه ،فنمنا نومة ،فإذا رسول اهلل  يدعونا ،فجئناه فإذا عنده أعراِّب جالس فقال( :إن
هذا اخرتط سيفي وأنا نائم ،فاستيقظت وهو يف يده صلتا فقال يل :من يمنعك مني؟ قلت:
اهلل) ،زاد احلاكم ويف رواية :فسقط السيف من يده ،زاد أبو نعيم :وأخذه راجفا .وأخذ
رسول اهلل  السيف وقال( :من يمنعك مني؟) قال :كن خريا آخذ ،فخىل سبيله فأتى
أصحابه ،فقال :جئتكم من عند خري الناس(.)2
[احلديث ]283 :قال عثامن بن شيبة :ملا غزا رسول اهلل  حنينا فذكرت أِّب
وعمي ،وقتل عَل ومحزة إيامها فقلت :اليوم أدرك ثأري من حممد ،فجئته من خلفه فدنوت
منه حتى مل يبق إال أن أسوره بالسيف إذ دفع يل شواظ من نار بيني وبينه كأنه الربق،
فنكصت القهقرى ،فالتفت إىل النبي  فقال( :يا شيبة ،ادن مني) فوضع يده عىل صدري،
واستخرج اهلل الشيطان من قلبي ،فرفعت إليه برصي ،وهو أحب إيل من سمعي
وبرصي(.)3
[احلديث ]284 :عن عبد اهلل بن أِّب بكر قالوا :كنا مع رسول اهلل  فبلغ رسول
اهلل  أن مجعا من غطفان من بني ثعلبة بن حمارب بذي أمر ،قد ُتمعوا يريدون أن يصيبوا

( )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.258/10 :
( )2رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق وأبو نعيم واحلاكم والبيهقي ،سبل اهلدى.258/10 :
( )3رواه البيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.261/10 :
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من أطراف رسول اهلل  ،معهم رجل يقال له :دعثور بن احلارث ،فخرج رسول اهلل 
يف أربعامئة ومخسني رجال ومعهم أفراس فهزمت منه األعراب فوق ذروة من اجلبال ،ونزل
رسول اهلل  ذا أمر فعسكر به ،وأصاهبم مطر كثري ،فذهب رسول اهلل  حلاجته ،فأصابه
ذلك املطر فبل ثوبه ،وقد جعل وادي ذي أمر بينه وبني أصحابه ،ثم نزع ثيابه فنرشها
لتجف ،وألقاها عىل شجرة ثم اضطجع ُتتها واألعراب ينظرون ،فقالت لدعثور وكان
سيدها وأشجعها :قد أمكنك حممد ،وقد انفرد من أصحابه ،حيث إن غوث بأصحابه مل
يغث حتى تقتله ،فاختار سيفا من سيوفهم صارما ،ثم أقبل حتى قام عىل رسول اهلل 
بالسيف مشهورا فقال :يا حممد ،من يمنعك مني اليوم ،فقال( :اهلل عز وجل) ،ودفع جربيل
يف صدره فوقع السيف من يده ،فأخذه رسول اهلل  وقام عىل رأسه ،فقال( :من يمنعك
مني؟) قال :ال أحد ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،ال أكثر عليك مجعا
أبدا ،فأعطاه سيفه ثم أدبر ،ثم أقبل بوجهه فقال :واهلل ،ألنت خري مني ،فقال رسول اهلل
( :أنا أحق بذلك منك) ،فأتى قومه فقالوا :أين ما كنت تقول ،والسيف يف يدك ،قال:
قد كان واهلل ذلك ،ولكن نظرت إىل رجل أبيض طويل فدفع يف صدري ،فوقعت لظهري،
وعرفت أنه ملك ،وشهدت أن حممدا رسول اهلل ،وجعل يدعو قومه إىل اإلسالم ،ونزلت
ِ
ِ
ِ
ِ
أيدهي ْم
هذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إ ْذ َه َّم َق ْو ٌم َأ ْن َي ْب ُس ُطوا إ َل ْي ُك ْم ُ
ون﴾ [املائدة)1(]11 :
أيدهي ْم َعنْ ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
َف
َفك َّ
ُ
[احلديث ]285 :عن أِّب بكر قال :طلبنا القوم فلم يدركنا أحد منهم غري رساقة بن
مالك عىل فرس له ،فقلت :يا رسول اهلل هذا الطلب قد حلقنا قال( :ال ُتزن ،إن اهلل معنا)،
فلام كان بيننا وبينه قيد رمح أو ثالثة دعا عليه رسول اهلل  فقال( :اللهم ،أكفناه بام شئت)،
( )1رواه الواقدي ،سبل اهلدى.257/10 :
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فساخت قوائم فرسه يف األرض إىل بطنها ،قال :يا حممد ،قد علمت أن هذا عملك فادع اهلل
أن ينجيني مما أنا فيه ،فو اهلل ألعمني كل من ورائي من الطلب ،فدعا له فانطلق راجعا (.)1
[احلديث ]286 :عن حذيفة يف قوله تعاىل :ومهوا بام مل ينالوا أن رسول اهلل  رجع
قافال من تبوك إىل املدينة ،حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اهلل  ناس من أصحابه
فتآمروا عليه أن يطرحوه يف عقبة يف الطريق ويف لفظ :أن يقتلوه ،فلام مهوا وبلغوا العقبة
أرادوا أن يسلكوها معه ،فلام غشيهم رسول اهلل  أخرب خربهم ،فقال( :من شاء منكم أن
يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم) ،وأخذ رسول اهلل  العقبة ،وأخذ الناس ببطن
الوادي إال النفر الذين مكروا برسول اهلل  ملا سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا وقد مهوا
بأمر عظيم وأمر رسول اهلل  حذيفة بن اليامن ،وعامر بن يارس فمشيا معه مشيا وأمر عامرا
أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها ،فبينام هم يسريون إذ سمعوا بالقوم من
ورائهم ،قد غشوهم ،فغضب رسول اهلل  وأمر حذيفة أن يردهم وأبرص حذيفة غضب
رسول اهلل  فرجع ومعه حمجن فاستقبل وجوه رواحلهم ،فرضهبا باملجن وأبرص القوم
وهم متلثمون ال يشعر إنام ذلك فعل املسافر ،فرعبهم اهلل حني أبرصوا حذيفة وظنوا أن
مكرهم قد ظهر عليه فأرسعوا حتى خالطوا الناس ،وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول اهلل
 ، فلام أدركه قال( :ارضب الراحلة يا حذيفة ،وامش أنت يا عامر) ،فأرسعوا حتى
استوى بأعالها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس ،فقال رسول اهلل ( :يا حذيفة ،هل
عرفت من هؤالء الرهط ،أو الركب أو أحدا منهم؟) قال :عرفت راحلة فالن وفالن،
وقال :كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال رسول اهلل ( :هل علمتم شأهنم
وما أرادوا؟) قالوا :ال ،واهلل يا رسول اهلل ،قال( :فإهنم مكروا ليسريوا معي حتى إذا
( )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.259/10 :
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أظلمت يف العقبة طرحون منها ،وأن اهلل تعاىل قد أخربن بأسامئهم ،وأسامء آبائهم ،وهم
عبد اهلل بن سعد بن أِّب الرسح ،وأبو حارض األعراِّب ،وأبو عامر واجلالس بن سويد بن
الصامت ،وجممع بن جارية وفليح التيمي ،وحصني بن نمري ،وطعمة بن أبريق وعبد اهلل
بن عيينة ،ومرة بن الربيع) ،قيل :يا رسول اهلل ،أفال تأمر هبم فترضب أعناقهم ،قال :أكره
أن يتحدث الناس ،ويقولوا :إن حممدا وضع يده يف أصحابه) ،فلام أصبح أرسل إليهم
كلهم ،فقال( :أردتم كذا وكذا) فحلفوا باهلل ما قالوا ،وال أرادوا الذي سأهلم عنه فذلك
ون بِاهللَِّ َما َقا ُلوا َو َل َقدْ َقا ُلوا كَلِ َم َة ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َال ِم ِه ْم َو َ ه ِ
حيلِ ُف َ
قوله تعاىلْ َ { :
مهوا ب َام َمل ْ
َينَا ُلوا } [التوبة ]74 :فهم اثنا عرش رجال ،حاربوا اهلل ورسوله ،وكان أبو عامر رأسهم ،وله
بنوا مسجد الرضار(.)1
[احلديث ]287 :روي أن عامر بن الطفيل قدم عىل رسول اهلل  وهو يريد أن
يغدر به ،فقال ألربد :إنا قدمنا عىل الرجل ،فإن شاغل عنك وجهه ،فإذا فعلت ذلك ،فاعله
بالسيف ،قال :أفعل فلام قدمنا عىل رسول اهلل  فقال :أريدك يا حممد قم معي أكلمك،
فقام معه فخليا إىل جدارا ووقف عامر يكلمه ،فقال :يا حممد خالني قال( :ال ،حتى تؤمن
باهلل وحده) ،فلام أتى عىل رسول اهلل  فقال :أما واهلل ،ألمألهنا عليك خيال محرا ورجاال.
فلام وىل قال رسول اهلل ( :اللهم ،اكفني عامر بن الطفيل) فلام خرجوا من عند رسول
اهلل  قال عامر إلربد :وحيك يا إربد ،أين ما كنت أمرتك به؟ قال :واهلل ،ما كان عىل ظهر
األرض رجل أخوف عندي عىل نفيس منك ،وأيم اهلل ،ال أخاف بعد اليوم أبدا ،قال :ال أبا
لك ،ال تعجل عَل ،فو اهلل ،ما مهمت بالذي أمرتني به من مرة إال دخلت بيني وبني الرجل

( )1رواه ابن أِّب حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك والبيهقي ،سبل اهلدى.262/10 :
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حتى ما أرى غريك ،أفأرضبك بالسيف؟(.)1
[احلديث ]288 :روي أنه خرج رسول اهلل  إىل بني النضري يستعينهم يف عقل
الكالبيني فقالوا :اجلس يا أبا القاسم ،حتى تطعم وترجع بحاجتك ،فجلس ومن معه يف
ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم فلام خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول اهلل
 فقالوا :لن ُتدوه من اآلن ،فقال رجل منهم :إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو ُتته
فدليت عليه حجرا فقتلته ،فجاؤوا إىل رحى عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك اهلل عنها
أيدهيم ،وأخربه بام ائتمروا به من شأنه ،فقام ورجع أصحابه ،ونزل القرآن ﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
أيدهي ْم َعنْ ُك ْم
َف
أيدهي ْم َفك َّ
آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َه َّم َق ْو ٌم َأ ْن َي ْب ُس ُطوا إِ َل ْي ُك ْم
ُ
ُ
ون﴾ [املائدة)2(]11 :
َوا َّت ُقوا اهللََّ َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
[احلديث ]289 :عن ابن عباس وغريه أنه ملا نزلتَ ﴿ :ت َّب ْت َيدَ ا َأ ِِّب َهل َ ٍ
َب﴾
ب َوت َّ
[املسد ]1 :أقبلت العوراء أم مجيل ،وهلا ولولة ،ويف يدهيا فهر ،وهي تقول :مذمما أبينا ودينه
قلينا وأمره عصينا والنبي  جالس يف املسجد ومعه أبو بكر إىل جنبه فقال أبو بكر :لقد
أقبلت هذه ،وأنا أخاف أن تراك ،فقال( :إهنا لن تران) ،وقرأ قرآنا فاعتصم به ،كام قال
ِ ِ ِ
ني ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ت ا ْل ُق ْر َ
ورا﴾
آن َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َق َر ْأ َ
ون بِ ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َم ْس ُت ً
[اإلرساء ]45 :فجاءت حتى أقامت عىل أِّب بكر فلم تر النبي  فقالت :أين الذي هجان
وهجا زوجي ،فقال :ال ورب هذا البيت ما هجاك ،فولت ،وهي تقول :قد علمت قريش
أن بنت سيدها ويف لفظ :يا أبا بكر ،ما شأن صاحبك ينشد يف الشعر ،بلغني أن صاحبك
( )1رواه الطربان وابن املنذر وأبو نعيم عن ابن عباس وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد والبيهقي عن ابن إسحاق ،سبل
اهلدى.260/10 :
( )2رواه ابن جرير عن عكرمة وبرير بن أِّب زياد وعبد احلميد عن جم اهد وابن إسحاق عن عاصم بن عمر ،وابن قتادة،
وعبد اهلل بن أِّب بكر ،وأبو نعيم والبيهقي عن الزهري وعروة بن الزبري ،سبل اهلدى.260/10 :
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هجان فقال أبو بكر :واهلل ما صاحبي بشاعر وال هجاك ،فقالت :أليس قد قالِ ﴿ :يف ِج ِ
يد َها
َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾ [املسد ،]5 :فام يدريه ما يف جيدي ،قال النبي ( :قل هلا :هل ترين عندي
أحدا ،فإهنا لن تران ،جعل اهلل بيني وبينها حجابا) ،فسأهلا أبو بكر ،فقالت :أْتزأ ِّب واهلل،
ما أرى عندك أحدا ،فانرصفت وهي تقول :قد علمت قريش أن بنت سيدها ،فقال أبو بكر
الصديق :يا رسول اهلل ،إهنا مل ترك ،فقال( :حال بيني وبينها جربيل ،يسرتن بجناحيه حتى
ذهبت)()1

[احلديث ]290 :عن حممد بن كعب القرظي قال :كان رسول اهلل  إذا نزل منزال
اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل ُتتها ،فأتاه أعراِّب فاخرتط سيفه ،ثم قال :من يمنعك
مني؟ قال( :اهلل) ،فرعدت يد األعراِّب ،وسقط السيف منه ،ورضب برأسه الشجرة حتى
َّاس ﴾ [املائدة)2(]67 :
انتثر دماغه ،فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :واهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
[احلديث ]291 :عن أِّب هريرة قال :كنا إذا صحبنا رسول اهلل  يف سفر تركنا له
أعظم شجرة وأظلها فينزل ُتتها ،فنزل ذات يوم ُتت شجرة وعلق سيفه فيها ،فجاء رجل
فأخذه فقال :يا حممد ،من يمنعك مني؟ فقال رسول اهلل ( :اهلل يمنعني منك ،ضع
َّاس ﴾ [املائدة)3(]67 :
السيف) فوضعه ،فنزلتَ ﴿ :واهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
[احلديث ]292 :روي أن رهطا من قريش جلسوا يف احلجر بعد بدر ،فقالوا :قبح
اهلل العيش بعد موت آبائنا ببدر ،ليتنا أصبنا رجال يقتل حممدا ،وجعلنا له جعال فقال رجل:
أنا واهلل جريء الصدر ،جواد الشد جيد احلديد ،أقتله ،فجعل له أربعة رهط ،كل رهط
(  )1رواه أبو يعىل وابن حبان واحلاكم ،وصححه ابن مردويه ،والبيهقي عن أسامء بنت أِّب بكر ،وابن أِّب شيبة والدارقطني
وأبو نعيم عن ابن عباس وابن مردويه عن أِّب بكر ،سبل اهلدى.255/10 :
( )2رواه ابن جرير  ،سبل اهلدى.261/10 :
( )3رواه ابن حبان وابن مردويه  ،سبل اهلدى.261/10 :
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منهم أوقية من ذهب ،فخرج حتى قدم املدينة فنزل عىل رجل من قومه مسلم ،فقال له :ما
جاء بك قال :أسلمت ،فجئت ،قال :فأطلع اهلل نبيه  عىل ما يف نفسه ،فبعث إىل الرجل
الذي نزل عليه ،ينظر ضيفه فيشده وثاقا ،ثم ابعث به إيل قال :فجعل الرجل ينادي حني
خرجوا به هكذا تفعلون بمن يتبعكم ،هكذا تفعلون بمن اختار دينكم ،فقال له النبي :
(أصدقني) حتى ظن الناس أنه لو صدقه خىل عنه ،قال :ما جئت إال ألسلم ،قال:
(كذبت) ،ثم قص الرسول  قصته يف قصة القوم ،فقال ما كان ذلك فأمر به فصلب عىل
ذباب ،فإنه ألول مصلوب.
[احلديث ]293 :عن أِّب أمامة قال :إن رسول اهلل  دعا بخفيه يلبسهام فلبس
أحدمها ثم جاء غراب فاحتمل األخرى فرمى هبا ،فخرجت منه حية ،فقال رسول اهلل :
(من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يلبس خفيه حتى ينفضهام)()1

رابعا ـ ما ورد حول اآليات احلسية:
واملراد منها تلك اخلوارق التي حصلت لرسول اهلل  إما بناء عىل اقرتاح بعضهم
لذلك ،أو حصلت من دون اقرتاح ،مما يدخل يف إكرام اهلل تعاىل لنبيه .
وقد ذكرنا هنا األحاديث الواردة يف اآليات التالية:
 1ـ ما ورد حول انشقاق القمر.
 2ـ ما ورد حول تسبيح الطعام والرشاب بني يديه.
 3ـ ما ورد حول تكثريه الذهب.
 4ـ ما ورد حول تأمني أسكفة الباب وحوائط البيت عىل دعائه.
 5ـ ما ورد حول تنكيس األصنام حني أشار إليها.
( )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.263/10 :
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 6ـ ما ورد حول إالنة الصخرة التي عجز الناس عنها.
 7ـ ما ورد حول سالم األحجار عليه.
 8ـ ما ورد حول انقياد احليوانات له.
 9ـ ما ورد حول إضاءة األشياء له.
 10ـ ما ورد حول انقالب األعيان له.
وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:
[احلديث ]294 :عن أنس بن مالك قال :سأل أهل مكة النبي  آية ،فانشق القمر
بمكة مرتني(.)1
[احلديث ]295 :عن أنس :أن أهل مكة سألوا رسول اهلل  أن يرهيم آية فأراهم
القمر شقتني حتى رأوا حراء بينهام(.)2
[احلديث ]296 :عن أِّب عبد الرمحن السلمي ،قال :خطبنا حذيفة بن اليامن باملدائن
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر﴾ [القمر ]1 :أال وإن الساعة
رت َبت َّ
َ
قد اقرتبت ،أال وإن القمر قد انشق ،أال وإن الدنيا قد آذنت بفراق ،أال وإن اليوم املضامر
وغدا السباق ..فلام كانت اجلمعة الثانية انطلقت مع أِّب إىل اجلمعة فحمد اهلل وقال مثله
وزاد :أال وإن السابق من سبق إيل اجلمعة(.)3
[احلديث ]297 :عن ابن عباس ،قال( :إن القمر انشق يف زمان النبي )4( )

[احلديث ]298 :عن ابن عباس ،قال :اجتمع املرشكون إىل رسول اهلل  منهم
(  )1أمحد ج  447 ،413 ،377 / 1و  275 / 3و  ،82 / 4ومسلم .. 50
(  )2البخاري ،حديث  3627ومسلم حديث (.)48 - 47 - 43
(  )3دالئل النبوة ألِّب نعيم (.)236 – 233
(  )4البخاري :فتح الباري .499 / 8
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الوليد بن املغرية ،وأبو جهل بن هشام ،والعاص بن وائل ،والعاص بن هشام ،واألسود بن
عبد يغوث ،واألسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى ،وزمعة بن األسود ،والنرض بن
احلارث ،ونظراؤهم كثري ،فقالوا للنبي  :إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتني نصفا عىل
أِّب قبيس ونصفا عىل قعيقعان ،فقال هلم النبي  :إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم! وكانت
ليلة بدر؛ فسأل اهلل عزوجل أن يعطيه ما سألوا ،فأمسى القمر قد سلب نصفا عىل أِّب قبيس
ونصفا عىل قعيقعان ،ورسول اهلل  ينادي يا أبا سلمة بن عبد األسد واألرقم بن األرقم
اشهدوا(.)1
[احلديث ]299 :عن ابن عباس قال :جاءت أحبار اليهود إىل رسول اهلل  فقالوا:
أرنا آية حتى نؤمن هبا ،فسأل ربه فأراهم القمر قد انشق بجزئني ،أحدمها عىل الصفا واآلخر
عىل املروة ،قدر ما بني العرص إىل الليل ينظرون إليه ثم غاب(.)2
[احلديث ]300 :عن ابن مسعود قال :كنا نأكل مع رسول اهلل  فنسمع تسبيح
الطعام ،وهو يؤكل)()3

[احلديث ]301 :عن أنس أن رسول اهلل  أِت بطعام ثريد ،فقال( :إن هذا الطعام
يسبح) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وتفقه تسبيحه ،قال( :نعم) ،ثم قال لرجل( :ادن هذه القصعة
من هذا الرجل) ،فأدناها منه فقال :نعم ،يا رسول اهلل ،هذا الطعام يسبح فقال( :ادهنا من
آخر) وأدناها منه فقال :هذا الطعام يسبح ثم قال( :ردها) فقال رجل :يا رسول اهلل ،لو

(  )1دالئل النبوة الِّب نعيم ص .234
(  )2رواه أبو نعيم ،البداية والنهاية (.)148 /3
(  )3رواه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو الشيخ وابن مردويه ،سبل اهلدى.493/9 :
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أمرت عىل القوم مجيعا ،فقال( :ال إهنا لو سكتت عند رجل لقالوا :من ذنب ردها)،
فردها(.)1
[احلديث ]302 :عن ابن مسعود قال( :كنا نسمع صوت املاء وتسبيحه وهو
يرشب ،احلديث وتقدم يف باب نبع املاء من بني أصابع النبي )2()

[احلديث ]303 :عن أِّب ذر قال :كان بني يدي رسول اهلل  سبع حصيات أو قال:
تسع حصيات ،فأخذهن يف كفه ،فسبحن ،حتى سمعت هلن حنينا كحنني النحل ،ثم

وضعهن فخرسن(.)3
[احلديث ]304 :عن ابن عباس قال :قدم ملوك حرضموت عىل رسول اهلل 
وفيهم األشعث بن قيس ،فقالوا إنا قد خبأنا لك خبأ فام هو؟ قال( :سبحان اهلل! إنام يفعل
هذا الكاهن والكهانة يف النار) ،فقالوا :فكيف نعلم أنك رسول اهلل عز وجل فأخذ رسول
اهلل  كفا من حىص ،فقال( :هذا يشهد أن رسول اهلل) فسبح احلىص يف يده ،فقالوا :نشهد
أنك رسول اهلل عز وجل(.)4
[احلديث ]305 :عن أنس قال :تناول النبي  من األرض سبع حصيات ،فسبحن
يف يده ،ثم ناوهلن أبا بكر فسبحن كام سبحن يف يد النبي  ثم ناوهلن النبي  عمر
فسبحن يف يده كام سبحن يف يد أِّب بكر ،ثم ناوهلن عثامن فسبحن يف كفه كام سبحن يف يد
أِّب بكر وعمر(.)5
(  )1رواه أبو الشيخ ،سبل اهلدى.493/9 :
(  )2رواه النسائي وابن مردويه ،سبل اهلدى.493/9 :
(  )3رواه الطربان والبيهقي يف الدالئل  ، 65 /6سبل اهلدى.503/9 :
(  )4رواه أبو نعيم يف الدالئل  ، 78 /1واحلكيم الرتمذي ،سبل اهلدى.503/9 :
(  )5رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.503/9 :
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[احلديث ]306 :عن سلامن أن رسول اهلل  أتاه رجل من بعض املعادن بمثل
بيضة الدجاجة من ذهب ،فقال رسول اهلل ( :خذ هذه يا سلامن ،فأدهبا ما عليك)،
فقلت :يا رسول اهلل ،وأين تقع هذه مما عَل؟ فقلبها رسول اهلل  عىل لسانه ثم قذفها إيل،
ثم قال( :انطلق هبا ،فإن اهلل سيؤدي هبا عنك ،فوالذي نفيس بيده ،لو وزنت هلم منها أربعني
أوقية فأديتها إليهم وبقي عندي مثل ما أعطيتهم)()1

[احلديث ]307 :عن أِّب أسيد الساعدي قال :قال رسول اهلل  للعباس بن عبد
املطلب( :يا أبا الفضل ،ال ترم منزلك غدا أنت وبنوك حتى آتيكم فإن يل فيكم حاجة)،
فانتظروه ،حتى جاء بعد ما أضحى ،فدخل عليهم ،فقال( :السالم عليكم) فقالوا :وعليك
السالم ورمحة اهلل وبركاته ،ثم قال هلم( :تقاربوا يزحف بعضكم إىل بعض) حتى إذا أمكنوه
اشتمل عليهم بمالءته وقال( :يا رب ،هذا عمي وصفو أِّب وهؤالء أهل بيتي فاسرتهم من
النار كسرتي إياهم بمالءِت هذه) ،قال :فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت :آمني
آمني آمني(.)2
[احلديث ]308 :عن مجع من الصحابة أن النبي  ملا دخل مكة وجد هبا ثالثامئة
احلَ هق َوزَ َه َق ا ْل َباطِ ُل إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
وستني صنام فأشار إىل كل صنم بعصا ،فقالَ { :جا َء ْ
َان
احل هق َو َما ُي ْب ِدئُ ا ْل َباطِ ُل َو َما ُي ِعيدُ } [سبأ ]49 :فكان ال يشري
زَ ُهو ًقا } [اإلرساءَ { ]81 :جا َء ْ َ
إىل صنم إال سقط من غري أن يمسه بعصا ،ويف ذلك يقول متيم بن أسد اخلزاعي(:)3
(  )1رواه أمحد  444 /5والطربان يف الكبري  277 /6أخرجه البيهقي  322 /10واخلطيب يف التاريخ  169 /6وابن
عساكر كام يف التهذيب  197 /6وأبو نعيم يف الدالئل  89 /1وابن سعد . 123 /1 /1
(  )2رواه ابن عساكر كام يف التهذيب  238 /7والبيهقي يف الدالئل . 71 /6
(  )3رواه البخ اري ومسلم عن ابن مسعود وأمحد وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس وابن إسحاق والبيهقي عن عَل وأبو
نعيم والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ،سبل اهلدى.507/9 :
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ويف األصنام معترب وعلم

ملن يرجو الثواب أو العقابا

[احلديث ]309 :عن جابر وغريه ،قالوا :عرض لنا يف بعض اخلندق صخرة عظيمة
شديدة ال تأخذها املعاول ،فشكونا ذلك لرسول اهلل  فقال( :إنا نازل) ،ثم قال :فلام رآها
أخذ املعول وقال( :باسم اهلل) ورضهبا رضبة تكرس ثلثها وبرقت برقة أضاءت ما بني البتي
املدينة حتى كأن مصباحا يف جوف ليلة مظلمة ،فقال( :اهلل أكرب ،أعطيت مفاتيح فارس،
واهلل إن ألبرص قرص املدائن األبيض) ثم رضبه التالية فقطع بقية احلجر ،وبرق منها برقة
أضاء ما بني البتيها ،فقال (اهلل أكرب ،أعطيت مفاتيح اليمن ،واهلل إن ألبرص صنعاء من
مكان الساعة)()1

[احلديث ]310 :عن جابر بن سمرة ،قال :قال رسول اهلل ( إن ألعرف حجرا
كان يسلم عَل قبل أن أبعث إن ألعرفه اآلن)()2

[احلديث ]311 :عن عَل قال :كنت مع رسول اهلل  بمكة فخرجنا يف بعض
نواحيها فام استقبله جبل وال شجر إال قال :السالم عليك ،يا رسول اهلل(.)3
[احلديث ]312 :عن جابر بن سمرة قال( :ملا كانت ليايل بعثت ما مررت بشجر
وال حجر إال قال :السالم عليك ،يا رسول اهلل)()4

[احلديث ]313 :عن ابن عباس قال :جاء قوم من األنصار إىل رسول اهلل  فقالوا:

(  )1رواه البخاري  395 /7والبغوي يف الرشح  ، 5 /14أمحد  303 /4وابن أِّب شيبة  422 /14والبيهقي يف الدالئل
 421 /3واخلطيب يف التاريخ .131 /4 ،131 /1
(  )2رواه مسلم  1782 /4وأمحد  95 ،89 /5والطربان يف الكبري  257 /2ويف الصغري  6 /1وأبو نعيم يف الدالئل
( )142والبيهقي يف الدالئل  153 /2وابن أِّب شيبة ..464 /11
(  )3رواه الدارمي  12 /1والرتمذي  )3626( 593 /5واحلاكم  65 /2والبيهقي يف الدالئل ..153 /2
(  )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.509/9 :
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يا رسول اهلل ،أن لنا بعريا فطم يف حائط فجاء إليه رسول اهلل  فقال( :تعال) ،فجاء
مطأطئا رأسه حتى خطمه ،وأعطاه أصحابه ،فقال له أبو بكر :يا رسول اهلل ،كأنه علم أنك
نبي فقال رسول اهلل ( :ما بني البتيها أحد إال يعلم أن نبي إال كفرة اإلنس واجلن)()1

[احلديث ]314 :عن جابر بن عبد اهلل قال :أقبلنا مع رسول اهلل  من سفر حتى
إذا دفعنا إىل حائط من حوائط بني النجار إذا فيه مجل ال يدخل أحد إال شد عليه ،فذكر
ذلك لرسول اهلل  فجاء حتى أتى احلائط فدعا البعري ،فجاء واضعا مشفره إىل األرض
حتى برك بني يديه ،فقال النبي ( :هاتوا خطامه) ،ودفعه إىل صاحبه ثم التفت إىل الناس،
فقال( :إنه ليس يشء بني السامء واألرض إال يعلم أن رسول اهلل إال عايص اإلنس
واجلن)()2

[احلديث ]315 :عن جابر بن عبد اهلل قال :أقبلنا عىل رسول اهلل  من سفر حتى
إذا دفعنا إىل حائط من حيطان بني النجار إذا فيه مجل هائج ال يدخل احلائط أحد إال شد
عليه قال :فجاء رسول اهلل  حتى أتى احلائط ،فدعا البعري فجاءه ووضع مشفره يف
األرض حتى برك بني يديه ،فقال النبي ( :هاتوا خطامه) فخطمه ودفعه إىل أصحابه ثم
التفت إىل الناس ،فقال( :ليس يشء بني السامء واألرض إال يعلم أن رسول اهلل غري عصاة
اجلن واإلنس)()3

[احلديث ]316 :عن أنس قال :كان أهل بيت من األنصار ،هلم مجل يستقون عليه
املاء ،وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره ،وإن األنصار جاءوا إىل رسول اهلل  فقالوا:

(  )1رواه الطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.510/9 :
(  )2رواه مسلم ،والدارمي  11 /1وأمحد  310 /3وأبو نعيم يف الدالئل (.)135
(  )3رواه أبو بكر بن أِّب شيبة وأمحد وعبد اهلل بن محيد والبزار ،سبل اهلدى.510/9 :
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إنه كان لنا مجل نستقي عليه ،وإنه استصعب علينا ،ومنعنا ظهره ،وقد عطش الزرع
والنخل ،فقال رسول اهلل  ألصحابه( :قوموا) ،فقاموا فدخل احلائط ،واجلمل من
ناحية ،فمشى رسول اهلل  نحوه فقال األنصار :يا رسول اهلل ،قد صار مثل الكلب ،وإنام
نخاف عليك صولته ،فقال رسول اهلل ( :ليس عَل منه بأس) ،فلام نظر اجلمل إىل رسول
اهلل  أقبل نحوه حتى خر ساجدا بني يديه ،فأخذ رسول اهلل  بناصيته أذل ما كانت قط
حتى أدخله يف العمل(.)1
[احلديث ]317 :عن جابر بن عبد اهلل أن مجال جاء إىل رسول اهلل  ،فلام كان قريبا
منه خر اجلمل ساجدا فقال رسول اهلل ( :يا أهيا الناس ،من صاحب هذا اجلمل؟) فقال
فتية من األنصار  :هو لنا يا رسول اهلل ،قال( :فام شأنه؟) قالوا :سنونا عليه عرشين سنة فام
كربت سنه ،أردنا نحره ،فقال رسول اهلل ( :تبيعونه؟) فقالوا :هو لك يا رسول اهلل،
فقال( :أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله) ،فقالوا يا رسول اهلل ،نحن أحق أن نسجد لك من
البهائم ،فقال( :ال ينبغي لبرش أن يسجد لبرش ولو كان النساء ألزواجهن)()2

[احلديث ]318 :عن عائشة قالت :كان النبي  يف نفر فجاء بعري فسجد له ،فقال
أصحاب رسول اهلل  يسجد لك البهائم والشجر ،فنحن أحق أن نسجد لك ،قال:
(اعبدوا ربكم ،وأكرموا أخاكم)()3

[احلديث ]319 :عن عبد اهلل بن جعفر قال :دخل رسول اهلل  حائطا من حيطان
األنصار فإذا مجل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه ،فمسح رسول اهلل  من رأسه إىل سنامه

(  )1رواه أمحد  150 /3وأبو نعيم يف الدالئل ( ،)137سبل اهلدى.511/9 :
(  )2رواه أمحد والبيهقي  ،سبل اهلدى.511/9 :
(  )3رواه أمحد  76 /6وأبو نعيم والطربان ،سبل اهلدى.511/9 :

120

وزفر له فسكن ،فقال( :من صاحب هذا اجلمل؟) فجاء فتى من األنصار قال :هو يل يا
رسول اهلل ،قال( :أما تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكتها ،إنه شكا يل أنك ُتيعه وتدئبه)()1

[احلديث ]320 :عن ابن عباس ان رجال من األنصار كان له فحالن فاغتلام
فأدخلهام حائطا ،فسد عليهام الباب ،ثم جاء رسول اهلل  فأراد أن يدعو له ،والنبي 
قاعد معه نفر من األنصار فقال :يا رسول اهلل ،إن جئت يف حاجة ،وإن فحلني يل اغتلام،
وإن أدخلتهام حائطا ،وسددت عليهام الباب ،فأحب أن تدعو يل أن يسخرمها اهلل عز وجل،
فقال رسول اهلل  ألصحابه( :قوموا معنا) فذهب حتى أتى الباب ،فقال( :افتح) ،فأشفق
الرجل عىل رسول اهلل  فقال( :افتح) ،ففتح ،فإذا أحد الفحلني قريب من الباب ،فلام
رأى رسول اهلل  سجد له فقال رسول اهلل ( :ائتني بيشء أشد به رأسه وأمكنك منه)،
فجاء بخطام فشد رأسه وأمكنه منه ثم مشى إىل أقىص احلائط إىل الفحل اآلخر ،فلام رآه
وقع ساجدا له ،فقال للرجل( :ائتني بيشء أشد به رأسه) ،فشد رأسه وأمكنه منه ،فقال:
(اذهب فإهنام ال يعصيانك)()2

[احلديث ]321 :عن بريدة أن رجال من األنصار أتى النبي  فقال :يا رسول اهلل
إن لنا مجال صئوال يف الدار وليس أحد منا يستطيع أن يقربه فقام معه النبي  وقمنا معه،
فأتى ذلك الباب ففتحه فلام رآه اجلمل جاء إليه فسجد له ووضع جرانه فأخذ النبي 
برأسه فمسحه ثم دعا باخلطام فخطمه ثم دفعه إيل صاحبه ،فقال له أبو بكر ،وعمر وقد
عرفك ،يا رسول اهلل ،إنك نبي ،قال( :ليس يشء إال يعرف أن رسول اهلل غري كفرة اجلن

(  )1رواه أمحد  204 /1والبيهقي ،سبل اهلدى.512/9 :
(  )2رواه الطربان يف الكبري .356 /11
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واإلنس)()1

[احلديث ]322 :عن عصمة قال :رشد علينا بعري ليتيم من األنصار فلم يقدر عىل
أخذه فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء احلائط الذي فيه البعري فلام رأى البعري رسول اهلل
 ،أقبل حتى سجد له فقلنا :يا رسول اهلل ،لو أمرتنا أن نسجد لك كام يسجد للملوك!
فقال( :ليس ذاك يف أمتي)()2

[احلديث ]323 :عن يعىل بن مرة قال :كنت جالسا مع رسول اهلل  ذات يوم إذ
جاء مجل يرغو حتى رضب بجرانه بني يديه ثم ذرفت عيناه حتى بل ما حوله ،فقال رسول
اهلل ( : أتدرون ما يقول البعري؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره) ،ثم قال( :وحيك أنظر
ملن هذا اجلمل) فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من األنصار فدعوته إليه ،فقال:
(ما لبعريك يشكوك زعم أنك أفنيت شبابه حتى إذا كرب تريد أن تنحره؟) قال :صدقت
والذي بعثك باحلق لقد مهمنا البارحة أن ننحره ونقسم حلمه ،قال( :فال تفعل هبه يل أو
بعنيه) ،فقال يا رسول اهلل ،مايل مال أحب إيل منه) ،قال( :فاستوص به خريا) ،فقال ال
جرم ،ال أكرم ماال يل كرامته يا رسول اهلل(.)3
[احلديث ]324 :عن احلسن قال :بينا رسول اهلل  يف مسجده إذا أقبل مجل ناد
حتى وضع رأسه يف حجر النبي  وجرجر ،فقال النبي  ألصحابه( :إن هذا اجلمل
يزعم أنه لرجل وأنه يريد أن ينحره يف طعام عن أبيه اآلن فجاء يستغيث) فقال رجل :يا
رسول اهلل هذا مجل فالن ،وقد أراد ذلك ،فدعا النبي  الرجل فسأله عن ذلك فأخربه أنه

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.512/9 :
(  )2رواه الطربان ،سبل اهلدى.513/9 :
(  )3رواه أمحد والبيهقي ،سبل اهلدى.513/9 :
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أراد ذلك ،فطلب إليه النبي  أن ال ينحره ففعل(.)1
[احلديث ]325 :عن جابر قال :ملا رجعنا من غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بمهبط
احلرة ،أقبل مجل يرغل فقال رسول اهلل ( :أتدرون ما قال هذا اجلمل هذا مجل يستعديني
عىل سيده يزعم أنه حيرث عليه منذ سنني ،وأنه أراد أن ينحره ،اذهب يا جابر إىل صاحبه
فأت به) ،فقلت :ال أعرفه قال( :إنه سيدلك عليه) فخرج بني يديه مقنعا حتى وقف عىل
صاحبه فجئت به)()2

[احلديث ]326 :عن عبد اهلل بن أِّب أوىف قال :بينا نحن قعود مع رسول اهلل  إذا
أتاه آت ،فقال :إن ناضح آل فالن قد أبق عليهم ،فنهض رسول اهلل  وهنضنا معه فقلنا
يا رسول اهلل ،ال تقربه ،فإنا نخافه عليك ،فدنا رسول اهلل  من البعري فلام رآه البعري سجد
ثم إن رسول اهلل  مسح يف غرة البعري من املاء ثم رضبه ودعا له ووضع يده عىل رأسه،
فقال( :هاتوا السفار) ،فجيء بالسفار فوضعه يف رأسه وقال( :ادعوا يل صاحب البعري)،
فدعي ،فقال( :أحسن علفه وال تشق عليه يف العمل)()3

[احلديث ]327 :عن أنس قال :دخل رسول اهلل  حائطا لألنصار ومعه أبو بكر
وعمر ،ورجل من األنصار ويف احلائط غنم فسجدت له(.)4
[احلديث ]328 :عن أِّب سعيد وغريه ،قال :بينام أعراِّب ببعض نواحي املدينة يف
غنم له إذ عدا ذئب عىل شاة ،فأخذها ،فطلبها الراعي ،فاستنقذها منه فصعد الذئب عىل
تل فاقع واستقر ،وقال :أال تتقي اهلل عز وجل ،تنزع مني رزقا ساقه اهلل عز وجل إيل؟ فقال:
(  )1رواه ابن سعد يف الطبقات .124 /1 /1
(  )2رواه البزار والطربان ،سبل اهلدى.514/9 :
(  )3رواه البيهقي وأبو نعيم يف الدالئل ( ،)137سبل اهلدى.514/9 :
(  )4رواه أبو نعيم وأبو عبد اهلل بن حامد الفقيه ،سبل اهلدى.516/9 :
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يا عجبا لذئب يقع عىل ذنبه يكلمني بكالم اإلنس! فقال الذئب :أتعجب مني؟ فقال
الرجل :كيف ال أعجب من ذئب مستذفر ذنبه يتكلم! فقال الذئب :واهلل إنك تصادف
أعجب من هذا ،قال :وماذا أعجب من هذا؟ قال :رسول اهلل  يف النخالت بني احلرتني
حيدث الناس عن نبأ ما سبق وما يكون بعد ذلك ،يدعو الناس إىل اهلدى ،وإىل دين احلق
وهم يكذبونه ،فأقبل الراعي يسوق حتى دخل املدينة ،فزواها إىل زاوية من زوايا املدينة،
ثم أتى رسول اهلل  فأخربه؛ فقال له رسول اهلل ( :إذا صليت الصبح معنا غدا فأخرب
الناس بام رأيت) ،فلام أصبح الرجل وصىل الصبح فأمر رسول اهلل  فنودي الصالة
جامعة ،ثم خرج فقال لألعراِّب( :أخربهم) ،فأخربهم ،فقال رسول اهلل ( :صدق،
والذي نفيس بيده ،ال تقوم الساعة حتى خيرج من أهله فيخربه نعله أو سوطه أو عصاه بام
أحدث أهله من بعده)()1

وعن حممد بن جعفر بن خالد الدمشقي ،قال رافع بن عمري الطائي فيام يزعمون:
كلمه الذئب وهو يف ضأن له يرعاها ،فدعاه الذئب إىل رسول اهلل  وأمره باللحوق بالنبي
 وله شعر قاله يف ذلك يرمحه اهلل تعاىل آمني:
دعيـت الضـــأن أمجعهـا بكلبي

من اللص اخلفي وكــل ذيــب

فلام أن ســـمعت الذئب نادى

يـبرشـــن بــأمحــد مـن قـريــب

ســعيت إليه قد شــمرت ثوِّب

عىل السـاقني يف ألوفد الركيب

فــألـفـيــت الـنـبـي يـقـول قـوال

صدوقا ليس بالقول الكذوب

فـبرشـــن بــديـن احلـق حـتـى

تـبـيـنــت الرشـــيـعــة لـلـمـنـيــب

(  )1رواه أمحد والرتمذي واحلاكم وصححاه عن أِّب سعيد والبيهقي عن ابن عمر ،وأبو نعيم عن أنس وابن مسعود ،وأمحد
عن أِّب هريرة ،سبل اهلدى.517/9 :
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وأبرصت الضياء يِضء حويل

أمامي إن سـعيت وعن جنوِّب

أال بـلـغ بـنـي عـمـرو بـن عـوف

وأخـربهـم جــديــدا أن أجـيـبـي

دعاء املصـــطفى ال شـــك فيه

فـإنـك إن أجبـت فلن ُتيبي()1

[احلديث ]329 :عن عائشة قالت :كان آلل رسول اهلل  داجن فإذا خرج رسول
اهلل  لعب واشتد وأقبل وأدبر ،فإذا أحس برسول اهلل  قد دخل ربض فلم يرتمرم ما
دام رسول اهلل  يف البيت كراهية أن يؤذيه(.)2
[احلديث ]330 :عن عبد اهلل بن قرط قال :قرب لرسول اهلل  مخس أو ست
بدنات ينحؤرهن يوم عيد فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ،فلام وجبت جنوهبا ،قال :فتكلم
بكلمة مل أفهمها ،فسألت الذي يليه فقال :قال( :من شاء فليقتطع)()3

[احلديث ]331 :عن قتادة بن النعامن قال :خرجت ليلة من الليايل مظلمة ،فقلت:
لو أتيت رسول اهلل  وشهدت معه الصالة ،وآنسته بنفيس ،ففعلت ،فلام دخلت املسجد
برقت السامء ،فرآن رسول اهلل  فقال( :يا قتادة ،ما هاج عليك؟) قلت :يا رسول اهلل،
أردت بأِّب أنت وأمي أن أؤنسك؛ فلام انرصف رسول اهلل  ومعه عرجون ،قال( :خذ
هذا العرجون فتحصن به ،فإنك إذا خرجت أضاء لك عرشا أمامك ،وعرشا خلفك)؛
فخرجت فأضاء يل العرجون مثل الشمعة فاستضأت به ،فأتيت البيت فوجدْتم قد رقدوا،
فنظرت يف الزاوية ،فإذا فيها قنفذ فلم أزل أرضبه بالعرجون حتى خرج(.)4

(  )1رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى.517/9 :
(  )2رواه أمحد  112 /6والبيهقي يف الدالئل  31 /6ومسدد وأبو يعىل والبزار والطربان ،سبل اهلدى.518/9 :
(  )3رواه أبو داود  )1765( 369 /2والنسائي وأبو مسلم (الكجي)  ،سبل اهلدى.525/9 :
(  )4رواه الطربان وأمحد يف حديث طويل ،والبزار ،ورجال أمحد رجال الصحيح ،وأبو نعيم بسند صحيح ،سبل اهلدى:
.43/10
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[احلديث ]332 :عن أِّب عبس بن جرب أنه كان يصَل مع رسول اهلل  الصلوات
ثم يرجع إىل بني حار ثة ،فخرج يف ليلة مظلمة ،فنور له يف عصاه حتى دخل عىل بني
حارثة(.)1
[احلديث ]333 :عن أنس قال :كان عباد بن برش وأسيد بن حضري عند رسول اهلل
 يف حاجة حتى ذهب من الليل ساعة ،وهي ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا ،وبيد كل
واحد منهام عصا ،فأضاءت هلام عصا أحدمها ،فمشيا يف ضوئها ،حتى إذا افرتقت هبم
الطريق ،أضاءت لآلخر عصاه حتى بلغ أهله(.)2
[احلديث ]334 :عن أنس أن النبي  وعمر سمرا عند أِّب بكر يتحدثان عنده
حتى ذهب الليل ،ثم خرجا ،وخرج أبو بكر معهام مجيعا يف ليلة مظلمة مع أحدمها عصا،
فجعلت تِضء هلام ،وعليهام نور حتى بلغوا املنزل(.)3
[احلديث ]335 :عن محزة بن عمرو األسلمي قال :كنا مع رسول اهلل  يف سفر
فتفرقنا يف ليلة مظلمة ،فأضاءت أصابعي حتى مجعوا عليها ظهرهم ،وما هلك منهم وإن
أصابعي لتنري(.)4
[احلديث ]336 :عن أِّب هريرة قال :كنا نصَل مع رسول اهلل  العشاء ،فكان
يصَل ،فإذا سجد وثب احلسن واحلسني عىل ظهره ،فإذا رفع رأسه أخذمها فوضعهام وضعا
رقيقا ،فإذا عاد عادا ،فلام صىل جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا فجئت فقلت :يا رسول
اهلل ،أال أذهب هبام إىل أمهام؟ قال( :ال) فربقت برقة ،فقال( :احلقا بأمكام) ،فام زاال يمشيان
(  )1رواه احلاكم وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.44/10 :
(  )2رواه ابن سعد والبيهقي واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى.44/10 :
(  )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى.44/10 :
(  )4رواه البخاري يف التاريخ والبيهقي وأبو نعيم والطربان بسند جيد ،سبل اهلدى.44/10 :
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يف ضوئها حتى دخال(.)1
[احلديث ]337 :عن سامل بن أِّب اجلعد ،قال :بعث رسول اهلل  رجلني يف بعض
أمره فقاال :يا رسول اهلل ،ما معنا ما نتزوده ،فقال( :ابتغيا يل سقاء) فجاءاه بسقاء ،قاال:
فأمرنا فمألناه ماء ثم أوكأه وقال( :اذهبا حتى تبلغا مكان كذا وكذا فإن اهلل عز وجل
سريزقكام) فانطلقا حتى أتيا ذلك املكان الذي أمرمها به رسول اهلل  فانحل سقاؤها فإذا
لبن وزبد فأكال حتى شبعا(.)2
[احلديث ]338 :عن ابن إسحاق أن عكاشة بن حمصن انقطع سيفه يف يوم بدر
فأعطاه رسول اهلل  جذال من شجرة فصار يف يده سيفا صارما صايف احلديد شديد املتن
فقاتل هبا حتى فتح اهلل عز وجل عىل رسول اهلل  ثم مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع
رسول اهلل  حتى قتل يف الردة وهو عنده وكان ذلك يسمى القوي(.)3
[احلديث ]339 :عن معمر عن عبد الرمحن اجلريش قال :أخربنا أشياخنا أن عبد
اهلل بن جحش جاء إىل النبي  وقد ذهب سيفه فأعطاه النبي  عسيبا من نخل فرجع يف
يد عبد اهلل سيفا(.)4
[احلديث ]340 :عن عبد اهلل بن جحش أن سيفه انقطع فأعطاه رسول اهلل 
عرجونا فصار يف يده سيفا فكان يسمى العرجون ومل يزل بعد يتوارث حتى بيع من الرتكي
بامئتي دينار(.)5
(  )1رواه احلاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.44/10 :
(  )2رواه ابن سعد مرسال.114 /1 ،
(  )3رواه ابن سعد عن زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وغريمها والبيهقي  ،سبل اهلدى.8/10 :
(  )4رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى.9/10 :
(  )5رواه الزبري بن بكار يف املوافقيات ،سبل اهلدى.9/10 :
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[احلديث ]341 :عن داود بن احلصني عن رجال من بني عبد األشهل عدة ،قالوا:
انكرس سيف سلمة بن حريش يوم بدر فبقي أعزل ال سالح معه فأعطاه رسول اهلل 
قضيبا كان يف يده من عراجني ابن طاب فقال( :ارضب به) ،فإذا هو سيف جيد ،فلم يزل
عنده حتى قتل يوم جرس أِّب عبيد(.)1
خامسا ـ ما ورد حول اآليات العلمية واإلدراكية:
واملراد منها تلك اخلوارق املرتبطة بالعلم ،والذي تعجز عنه املدارك العادية ،وقد
أشار القرآن الكريم إىل هذا النوع من اآليات يف قوله تعاىل عن يوسف عليه السالم ،وهو
يربهن ألصحابه يف السجن عن نبوته﴿ :ال َي ْأتِي ُك َام َط َعا ٌم ُت ْرزَ َقانِ ِه إِ َّال َن َّب ْأ ُت ُك َام بِ َت ْأ ِويلِ ِه َق ْب َل َأ ْن
َي ْأتِ َي ُك َام َذلِ ُك َام ِممَّا َع َّل َمنِي َر ِِّّب﴾ (يوسف)37 :
وأخرب عن املسيح عليه السالم ،فقالَ ﴿ :و َر ُسوالً إِ َىل َبنِي إِ ْرس َ
ائيل َأ ِّن َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة
ري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّن َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْيئ َِة ال َّط ْ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْري ًا بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه

ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
ص َو ُأ ْحيِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َتأكل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف َذلِ َك
َو ْاألَ ْب َر َ
َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (آل عمران ،)49:فقد أخرب املسيح عليه السالم أن من دالئل
نبوته إخبارهم بام يأكلون ،وما يدخرون يف بيوْتم.
وقد ذكرنا هنا األحاديث الواردة:
 1ـ حول رؤيته املعان يف صور حسية.
 2ـ حول رؤيته الربزخ واجلنة والنار.
 3ـ ما ورد حول رؤية بعض أصحابه املالئكة وغريهم.
 4ـ ما ورد حول إخباره بام يف النفوس.
(  )1رواه البيهقي يف الدالئل .99 /3 ،370 /2

128

وهذه هي األحاديث ،بحسب هذا الرتتيب:
[احلديث ]342 :عن سلامن أنه كان يف عصابة يذكرون اهلل عز وجل فمر هبم رسول
اهلل  فجاء نحوهم قاصدا حتى دنا منهم ،فكفوا عن احلديث إعظاما لرسول اهلل  قال:
(ما كنتم تقولون؟ فإن رأيت الرمحة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها)()1

[احلديث ]343 :عن سعد بن مسعود الصديف قال :كان رسول اهلل  يف جملس
فرفع طرفه إىل السامء ثم طأطأ نظره ،ثم دفعه ،فسئل عن ذلك ،فقال( :إن هؤالء القوم
كانوا يذكرون اهلل) يعني أهل جملس أمامه( ،فنزلت عليهم السكينة ُتملها املالئكة كالقبة
فلام دنت تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم)()2

[احلديث ]344 :عن أنس قال :خرجت مع رسول اهلل  إىل املسجد وفيه قوم
رافعو أيدهيم يدعون ،فقال( :ترى ما بأيدهيم ما أرى؟) قلت :وما بأيدهيم؟ قال( :بأيدهيم
نور) ،قلت :ادع اهلل عز وجل أن يرينيه ،فدعا اهلل عز وجل فأرانيه(.)3
[احلديث ]345 :عن الرباء بن عازب قال :كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه
حصان مربوط فتغشته سحابة ،فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر ،فلام أصبح أتى النبي 
فذكر له ،فقال( :تلك السكينة تنزلت للقرآن)()4

[احلديث ]346 :عن أسيد بن حضري قال :كنت أصَل إذ جاءن يشء فأظلني ثم

(  )1رواه احلاكم ()122 /1
(  )2رواه ابن أِّب حاتم وابن عساكر ،سبل اهلدى.3/10 :
(  )3رواه البخاري يف التاريخ ،سبل اهلدى.3/10 :
(  )4رواه البخاري  232 ،170 /6ومسلم يف كتاب صالة املسافرين ( )241أخرجه الرتمذي ( )2885وأمحد ،293 /4
.298
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ارتفع ،فغدوت إىل النبي  فأخربته ،فقال( :تلك السكينة نزلت تسمع القرآن)()1

[احلديث ]347 :عن أسامة بن زيد قال :أرشف رسول اهلل  عىل أطم من آطام
املدينة ،فقال( :هل ترون ما أرى؟ إن ألرى مواقع الفتن تقع خالل بيوتكم كوقع املطر)()2

[احلديث ]348 :عن بالل قال :رفع رسول اهلل  برصه إىل السامء فقال( :سبحان
الذي يرسل عليهم الفتن إرسال القطر)()3

[احلديث ]349 :عن أِّب بكر قال :كنت مع رسول اهلل  فرأيته يدفع عن نفسه
شيئا ،ومل أر معه أحدا ،فقلت :يا رسول اهلل ،ما الذي تدفع؟ قال( :هذه الدنيا مثلت يل،
فقلت هلا :إليك عني ،ثم رجعت فقالت :إن أفلت مني فلن ينفلت مني من بعدك)()4

[احلديث ]350 :عن عطاء بن يسار مرسال عن رسول اهلل  قال( :أتتني الدنيا
خرضة حلوة ورفعت يل رأسها وتزينت يل ،فقلت :ال أريدك ،فقالت :إن انفلت مني مل
ينفلت مني غريك)()5

[احلديث ]351 :عن أنس قال :قال رسول اهلل ( :أتان جربيل ويف يده مرآة
بيضاء فيها نكتة سوداء ،قلت :ما هذا يا جربيل؟ قال هذه اجلمعة ،يعرضها عليك ربك،
لتكون لك عيدا ولقومك ،قلت :ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال :هذه الساعة)()6

[احلديث ]352 :عن احلسني بن عَل قال :ملا تويف القاسم ابن رسول اهلل  قالت
(  )1رواه أبو نعيم .342 /4
(  )2رواه البخاري  )7060()1878( 94 /4ومسلم )2885 /9( 2211 /4
(  )3رواه الطربان ،سبل اهلدى.7/10 :
(  )4رواه احلاكم  309 /4واخلطيب يف التاريخ .268 /10
(  )5رواه أمحد يف الزهد ،سبل اهلدى.7/10 :
(  )6رواه البزار وأبو يعىل اآلجرى يف الرشيعة ( )265وابن أِّب شيبة  150 /2والطربي يف التفسري  ، 209 /26سبل
اهلدى.7/10 :
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خدجية :وددت لو كان اهلل أبقاه حتى يستكمل رضاعه ،فقال رسول اهلل ( :إن متام
رضاعه يف اجلنة) ،قالت :لو أعلم ذلك يا رسول اهلل هيون عَل أمره قال( :إن شئت دعوت
اهلل عز وجل يسمعك صوته) ،قالت :بل أصدق اهلل ورسوله(.)1
[احلديث ]353 :عن زيد بن ثابت قال :بينام رسول اهلل  يف حائط بني النجار عىل
بغلة له ونحن معه إذ جادت به فكادت تلقيه ،وإذا بقرب ستة أو مخسة ،فقال( :من يعرف
أصحاب هذه األقرب؟) فقال رجل :أنا ،فقال :قوم هلكوا يف اجلاهلية فقال( :إن هذه األمة
تبتىل يف قبورها ،فلوال أن تدافنوا لدعوت اهلل عز وجل أن يسمعكم من عذاب القرب)()2

[احلديث ]354 :عن ابن عباس قال :مر رسول اهلل  عىل قربين فقال( :إهنام
ليعذبان ،أما أحدمها فكان ال يستربئ من بوله وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة بني
الناس)()3

[احلديث ]355 :عن أسامء قالت :كسفت الشمس فصىل رسول اهلل  ثم محد اهلل،
وأثنى عليه ،ثم قال( :ما من يشء مل أكن رأيته إال رأيته يف مقامي هذا حتى اجلنة والنار)()4

[احلديث ]356 :عن ابن عباس قال :انكسفت الشمس عىل عهد رسول اهلل 
فصىل ثم انرصف فقالوا :يا رسول اهلل ،رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا ثم رأيناك
تكعكعت قال( :إن رأيت اجلنة ،فتناولت عنقودا ،ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا،
ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثرها النساء)()5

(  )1رواه ابن ماجة)1512( ،
(  )2رواه مسلم ( )67وأمحد 190 /5
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.11/10 :
(  )4رواه البخاري ،سبل اهلدى.11/10 :
(  )5رواه البخاري ،سبل اهلدى.11/10 :
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[احلديث ]357 :عن أنس قال :صىل رسول اهلل  ذات ليلة صالة ،فمد يده ثم
أخرها فسألناه ،فقال( :إنه عرضت عَل اجلنة ،فرأيت قطوفها دانية ،فأردت أن أتناول منها
شيئا ،وعرضت عَل النار فيام بينكم وبيني كظَل وظلكم فيها)( )1

[احلديث ]358 :عن أنس قال :بينا رسول اهلل  وبالل يمشيان فقال( :يا بالل،
هل تسمع ما أسمع؟) قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أسمع شيئا ،قال( :أال تسمع أهل
القبور يعذبون؟)()2

[احلديث ]359 :عن أِّب أمامة قال :أتى رسول اهلل  بقيع الغرقد فوقف عىل
قربين ثريني ،قال( :أدفنتم هاهنا فالنا وفالنة؟) أو قال( :فالنا وفالنا؟) قالوا :نعم ،قال:
قد أقعد فالن اآلن يرضب) ،ثم قال( :والذي نفيس بيده ،لقد رضب رضبة سمعها اخلالئق
إال الثقلني ولوال متريج قلوبكم وتزيدكم يف احلديث لسمعتم ما أسمع) ،ثم قال( :اآلن
يرضب هذا) ،ثم قال( :والذي نفيس بيده ،لقد رضب رضبة ما بقي منه عظم إال انقطع)،
وقال( :تطاير قربه نارا) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وما ذنبهام؟ قال( :أما هذا فإنه كان ال يستربئ
من البول ،وأما هذا فكان يأكل حلوم الناس)()3

[احلديث ]360 :عن عمران بن حصني وغريه :أن رسول اهلل  قال( :اطلعت يف
اجلنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والفقراء ،واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء)()4

[احلديث ]361 :عن عقبة بن عامر قال :صليت مع رسول اهلل  يوما فأطال
القيام وكان إذا صىل لنا خفف فرأيته أهوى بيده ليتناول شيئا ثم ركع بعد ذلك ،فلام سلم
(  )1رواه احلاكم ،سبل اهلدى.11/10 :
(  )2رواه احلاكم  40 /1وأمحد .259 ،151 /3
(  )3رواه ابن خزيمة يف كتاب السنة ،سبل اهلدى.12/10 :
(  )4رواه أمحد عن عبد اهلل بن عمر والطربان عن عمران بن حصني  ،سبل اهلدى.12/10 :
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رسول اهلل  قال( :علمت أنه راعكم طول صالِت وقيامي) ،قلنا :أجل ،يا رسول اهلل،
وسمعناك تقول( :أي رب ،وأنا فيهم؟) فقال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده ،ما من
يشء وعدمت وه يف اآلخرة إال قد عرض عَل يف مقامي هذا حتى عرضت عَل النار ،فأقبل
منها حتى حاذى خبائي هذا فخشيت أن تغشاكم فقلت :أي رب ،وأنا فيهم؟ فرصفها اهلل
تعاىل عنكم فأدبرت قطعا كأهنا الزراِّب فنظرت نظرة ،فرأيت عمران بن حرثان بن احلارث
أحد بني غفار متكئا يف جهنم عىل قوسه ،ورأيت فيها احلمريية صاحبة القطة التي ربطتها
فال هي أطعمتها وال هي سقتها)( )1

[احلديث ]362 :عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ( :رأيت جهنم حيطم بعضها
عىل بعض ورأيت عمرا بن عامر اخلزاعي جير قصبه وهو أول من سيب السوائب)()2

[احلديث ]363 :عن جابر بن عبد اهلل وأِّب بن كعب قاال :بينام نحن صفوفا خلف
رسول اهلل  يف الظهر أو العرص إذ رأيناه يتناول شيئا بني يديه يف الصالة ليأخذه ثم يتناوله
ليأخذه ثم حيل بينه وبينه ،ثم تأخر وتأخرنا ثم تأخر الثانية وتأخرنا فلام سلم ،قال أِّب بن
كعب :يا رسول اهلل ،رأيناك اليوم تصنع يف صالتك شيئا مل تكن تصنعه ،قال( :إن عرضت
يل اجلنة بام فيها من الزهرة والنرضة ،فتناولت قطفا منها آلتيكم به ولو أخذته ألكل منه من
بني السامء واألرض ال ينقصونه فحيل بيني وبينه ،ثم عرضت عَل النار فلام وجدت حر
شعاعها ،تأخرت ،وأكثر من رأيت فيها النساء الالِت إن ائتمن أفشني وإن سئلن أخفني وإن
أعطني مل يشكرن ،ورأيت فيها حلي بن عمرو جير قصبه يف النار وأشبه من رأيت به معبد بن
أكتم) قال معبد :أي رسول اهلل خيشى عىل من شبهه فإنه والد ،قال( :ال ،أنت مؤمن وهو

(  )1رواه الطربان ،سبل اهلدى.12/10 :
(  )2رواه البخاري  69 /6والبيهقي يف الكربى 341 /3
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كافر ،وهو أول من مجع العرب عىل عبادة األصنام)()1

[احلديث ]364 :عن عمران بن حصني قال :كانت املالئكة تسلم عَل فلام اكتويت،
انقطع عني فرتكت الكي ،فعادوا يسلمون ،وكان يراهم عيانا(.)2
[احلديث ]365 :عن أِّب عثامن النهدي قال :نبئت أن جربيل أتى النبي  وعنده
أم سلمة ،فجعل يتحدث ،ثم قام ،فقال النبي ( :من هذا؟) قالت :هذا دحية الكلبي،
قالت :ما حسبته إال إياه حتى سمعت خطبة النبي  خيرب جربيل قلت ألِّب عثامن :ممن
سمعت هذا؟ قال :من أسامة(.)3
[احلديث ]366 :عن أِّب هريرة قال :كان النبي  يوما بارزا للناس ،فأتاه رجل،
فقال  :ما اإليامن؟ قال( :أن تؤمن باهلل ومالئكته وبكتابه ورسله ،وتؤمن بالبعث) ،قال :ما
اإلسالم؟ قال( :أن تعبد اهلل وال ترشك به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤدي الزكاة ،وتصوم
رمضان) ،قال :ما اإلحسان؟ قال( :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه ،فإنه يراك)،
قال :متى الساعة؟ قال( :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ،وسأخربك عن أرشاطها إذا
ولدت املرأة ربتها ،وإذا تطاول رعاء اإلبل إليهم (يف البنيان) يف مخس ال يعلمهن إال اهلل)،
ثم أدبر فقال :ردوه فلم يروا شيئا ،فقال( :هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم)()4

[احلديث ]367 :عن حارثة بن النعامن قال :مررت عىل رسول اهلل  ومعه
جربيل ،فسلمت عليه ومررت ،فلام رجعنا وانرصف رسول اهلل  قال( :هل رأيت الذي

(  )1رواه أمحد ،سبل اهلدى.13/10 :
(  )2رواه مسلم ،سبل اهلدى.45/10 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.45/10 :
(  )4رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.45/10 :
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كان معي؟) قلت :نعم ،قال( :فإنه جربيل قد رد عليك السالم)()1

[احلديث ]368 :عن متيم بن سلمة ،قال :بينام أنا عند النبي  إذ انرصف من عنده
رجل ،فنظرت إليه موليا معتام بعاممة قد أرسلها من ورائه ،قلت :يا رسول اهلل ،من هذا؟
قال( :جربيل())2
[احلديث ]369 :عن ابن عباس قال :كنت مع أِّب عند رسول اهلل  وعنده رجل
يناجيه ،فكان كاملعرض عن أِّب فخرجنا ،فقال :أي بني ،أمل تر أن ابن عمك كاملعرض عني؟
قلت :نعم ،يا أبت! إنه كان عنده رجل يناجيه ،فرجع ،فقال :يا رسول اهلل ،قلت لعبد اهلل
كذا وكذا فقال :إنه كان عندك رجل يناجيك ،هل كان عندك أحد؟ قال( :وهل رأيته ،يا
عبد اهلل؟) قلت :نعم ،قال( :ذاك جربيل هو الذي كان يشغلني عنك)()3

[احلديث ]370 :عن ابن عباس قال :رأيت جربيل مرتني ودعا يل رسول اهلل 
مرتني(.)4
[احلديث ]371 :عن ابن عباس قال :عاد رسول اهلل  رجال من األنصار فلام دنا
من منزله سمعته يتكلم يف الداخل ،فلام دخل مل ير أحدا ،فقال رسول اهلل ( :من كنت
تكلم؟) قال :يا رسول اهلل ،دخل عَل داخل ما رأيت رجال قط بعدك أكرم جملسا وال أحسن
حديثا منه ،قال( :ذاك جربيل وإن منكم لرجاال لو أن أحدهم يقسم عىل اهلل ألبره)()5

[احلديث ]372 :عن حممد بن مسلمة ،قال :مررت برسول اهلل  وهو واضع خده
(  )1رواه أمحد والطربان والبيهقي بسند صحيح ،سبل اهلدى.45/10 :
(  )2رواه أبو موسى املديني يف املعرفة ،سبل اهلدى.45/10 :
(  )3رواه أمحد والبيهقي ،سبل اهلدى.45/10 :
(  )4رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.46/10 :
(  )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى.46/10 :
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عىل خد رجل فلم أسلم ثم رجعت ،فقال( :ما منعك أن تسلم؟) قلت :يا رسول اهلل،
رأيتك فعلت هبذا الرجل شيئا ما فعلته بأحد من الناس فكرهت أن أقطع عليك حديثك،
فمن كان يا رسول اهلل؟ قال( :جربيل)()1

[احلديث ]373 :عن عائشة قالت( :رأيت جربيل واقفا يف حجرِت هذه ورسول
اهلل  يناجيه ،فقلت :يا رسول اهلل ،من هذا؟ قال( :بمن تشبهينه؟) قالت :بدحية ،فقال:
(لقد رأيت جربيل) ،قالت فام لبثت إال اليسري حتى قال( :يا عائشة ،هذا جربيل يقرئك
السالم) ،قلت :وعليه السالم جزاه اهلل من دخيل خريا(.)2
[احلديث ]374 :عن أنس بن مالك قال :قال أِّب بن كعب :ألدخلن املسجد
وألمحدن اهلل بمحامد مل حيمده هبا أحد ،فلام صىل وجلس ليحمد اهلل ،ويثني عليه إذا هو
بصوت عال من خلفه يقول :اللهم لك احلمد كله ولك األمر كله ،وبيدك اخلري كله ،وإليك
يرجع األمر كله عالنيته ورسه ،لك احلمد إنك عىل كل يشء قدير ،اغفر ما مىض من ذنوِّب،
واعصمني فيام بقي من عمري ،وارزقني أعامال زاكية ،ترىض هبا عني ،وتب عَل .فأتى
رسول اهلل  فقص عليه ،فقال( :ذاك جربيل عليه السالم)()3

[احلديث ]375 :عن حذيفة بن اليامن ،قال :صىل بنا رسول اهلل  ثم خرج فتبعته
فإذا عارض قد عرض له فقال يل( :يا حذيفة .هل رأيت العارض الذي عرض يل؟) قلت:
نعم ،قال( :ذاك ملك من املالئكة مل هيبط إىل األرض قبلها ،استأذن ربه فسلم عَل ،وبرشن
باحلسن واحلسني أهنام سيدا شباب أهل اجلنة ،وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة)()4

(  )1رواه الطربان والبيهقي ،سبل اهلدى.46/10 :
(  )2رواه احلاكم ،سبل اهلدى.46/10 :
(  )3رواه ابن أِّب الدنيا يف كتاب الذكر ،سبل اهلدى.46/10 :
(  )4رواه البيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى.46/10 :
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[احلديث ]376 :عن أسيد بن حضري قال :بينام هو يقرأ من الليل سورة البقرة
وفرسه مربوطة إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ،فرفع رأسه إىل السامء ،فإذا هو بمثل
الظلة فيها أمثال املصابيح عرجت إىل السامء حتى ما يراها ،فلام أصبح حدث رسول اهلل 
بذلك ،فقال( :تلك املالئكة دنت لصوتك ،ولو قرأت ألصبح الناس ينظرون إليها ال
تتوارى منهم)()1

[احلديث ]377 :عن سلمة بن األكوع أنه كان مع رسول اهلل  إذ جاءه رجل
فقال :من أنت؟ قال( :أنا نبي) ،قال :وما نبي؟ قال( :رسول اهلل) ،قال :متى تقوم الساعة؟
قال( :غيب ،وال يعلم الغيب إال اهلل) ،قال :أرن سيفك ،فأعطاه النبي  سيفه ،فهزه
الرجل ،ثم رده عليه ،فقال رسول اهلل ( :أما إنك مل تكن تستطيع ذلك الذي أردت)،
قال :وقد كان ،ثم قال رسول اهلل ( :إن هذا أقبل ،فقال :آتيه ،فأسأله ثم آخذ السيف،
فأقتله ثم أغمد السيف)()2

[احلديث ]378 :عن أنس قال :ذكروا رجال عند النبي  فذكروا قوته يف اجلهاد
واجتهاده يف العبادة ،فإذا هم بالرجل مقبل فقال له رسول اهلل ( :إن أرى عىل وجهه
سفعة من الشيطان) ،فلام دنا سلم فقال له رسول اهلل ( :هل حدثت نفسك بأنه ليس يف
القوم أحد خري منك؟) قال :نعم ،ثم ذهب فاختط مسجدا ،ووقف يصَل فقال رسول اهلل
( : من يقوم إليه فيقتله؟) فقام أبو بكر ،فانطلق فوجده يصَل ،فرجع ،فقال :وجدته
يصَل فهبت أن أقتله ،فقال رسول اهلل ( :أيكم يقوم إليه فيقتله؟) فقام عمر ،فصنع كام
صنع أبو بكر ،فقال رسول اهلل ( : أيكم يقوم إليه فيقتله؟) فقال عَل :أنا قال( :أنت إن

(  )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.46/10 :
(  )2رواه احلاكم وصححه والطربان ،سبل اهلدى.49/10 :
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أدركته) ،فذهب فوجده قد انرصف ،فرجع ،فقال رسول اهلل ( :هذا أول قرن خرج من
أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي)()1

[احلديث ]379 :عن أنس قال :كنت جالسا مع رسول اهلل  يف مسجد اخليف
فأتاه رجل من األنصار ،ورجل من ثقيف فلام سلام ،قاال :جئناك ،يا رسول اهلل ،لنسألك،
قال( :إن شئتام أخربتكام بام تسأالن عنه فعلت ،وإن شئتام أن أسكت وتسأالن فعلت)،
قاال :ال ،أخربنا يا رسول اهلل ،نزدد إيامنا أو نزدد يقينا ،فقال األنصاري للثقفي :سل رسول
اهلل  قال :بل أنت فسله ،فإن أعرف حقك ،فسأله ،فقال :أخربنا يا رسول اهلل ،قال:
(جئت تسألني عن خمرجك من بيتك تؤم البيت احلرام ومالك فيه وعن طوافك بالبيت،
ومالك فيه ،وركعتيك بعد الطواف ،ومالك فيهام ،وعن طوافك بالصفا واملروة ،وعن
وقوفك بعرفة ،ومالك فيه ،وعن رميك اجلامر ومالك فيه ،وعن نحرك ومالك فيه ،وعن
حالقك رأسك ،ومالك فيه ،وعن طوافك ،ومالك فيه) يعني اإلفاضة قال :والذي بعثك
باحلق عن هذا جئت أسألك! قال( :فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت احلرام ،مل تضع
ناقتك خفا ولن ترفعه إال كتب اهلل لك به حسنة وحما به عنك خطيئة ،ويرفع لك هبا درجة،
وأما ركعتاك بعد الطواف فإهنام كعتق رقبة من ولد إسامعيل ،وأما طوافك بالصفا واملروة
فكعتقك سبعني رقبة ،وأما وقوفك عشية عرفة ،فإن اهلل تعاىل يباهي بكم املالئكة يقول:
هؤالء عبادي جاءون شعثا غربا من كل فج عميق ،يرجون رمحتي ومغفرِت ،فلو كانت
ذنوبكم عدد الرمل وكزبد البحر لغفرْتا ،أفيضوا مغفورا لكم ،وملن شفعتم له ،وأما رميك
اجلامر فلك بكل حصاة رميتها تكفري كبرية من الكبائر املوبقات املوجبات ،وأما نحرك
فمد خور لك عند ربك ،وأما حالق رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة يمحى عنك هبا
(  )1رواه ابن أِّب شيبة وأبو يعىل والبزار والبيهقي ،سبل اهلدى.50/10 :
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خطيئة) ،قال :يا رسول اهلل ،فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال( :يدخر لك يف
حسناتك ،وأما طوافك بالبيت بعد ذلك ،فإنك تطوف وال ذنب لك ،يأِت ملك حتى يده
بني كتفيك ،ثم يقول :اعمل ملا تستقبل فقد غفر لك ما مىض) قال الثقفي :أخربن رسول
اهلل ،قال :جئت تسألني عن الصالة!) قال( :إذا غسلت وجهك انتثرت الذنوب من أشفار
عينيك ،وإذا غسلت يديك انتثرت الذنوب من أظفار يديك ،وإذا مسحت برأسك انتثرت
الذنوب عن رأسك ،وإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك)()1

[احلديث ]380 :عن أِّب سعيد اخلدري قال :أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط فقالت
يل أختي :اذهب إىل رسول اهلل  فاسأله فجئت فإذا هو خيطب ،فقال( :من يستعفف،
يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل) ،فقلت يف نفيس :واهلل لكأنام أردت هبذا إال جرم ال أسأله
شيئا فرجعت إىل أختي فأخربْتا ،فقالت :أحسنت ،فلام كان من الغد فإن واهلل ألتعب
نفيس ُتت األجم ،إذ وجدت من دراهم هيود فابتعنا به ،وأكلنا منه وجاءت الدنيا ،فام من
أهل بيت من األنصار أكثر أمواال منا(.)2
[احلديث ]381 :عن وابصة بن معبد قال :جئت رسول اهلل  وأنا ال أريد أن أدع
من الرب واإلثم شيئا إال سألته عنه ،فأتيته ،وهو يف عصابة من املسلمني حوله ،فجعلت
أختطاهم ألدنو منه ،فانتهرن بعضهم ،فقال :إليك يا وابصة عن رسول اهلل ؟ فقلت :إن
أحب أن أدنو منه ،فقال رسول اهلل ( :دعوا وابصة ،ادن مني وابصة) ،فأدنان حتى كنت
بني يديه ،فقال( :أتسألني أم أخربك؟) فقلت :ال ،بل ختربن ،قال( :جئت تسأل عن الرب
واإلثم؟) قلت :نعم ،فجمع أنامله فجعل ينكت هبن يف صدري وقال( :الرب ما اطمأنت

(  )1رواه أمحد والطربان ،سبل اهلدى.51/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.52/10 :
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إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلثم ما حاك يف نفسك ،وتردد يف الصدر وإن أفتاك
الناس وأفتوك)()1

[احلديث ]382 :عن جابر بن عبد اهلل قال :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا
رسول اهلل إن أِّب يريد أن يأخذ مايل ،فدعا أباه فهبط جربيل ،فقال :إن الشيخ قد قال يف
نفسه شيئا مل تسمعه أذناه! فقال رسول اهلل ( :قلت يف نفسك شيئا مل تسمعه أذناك؟)
قال :ال يزال يزيدنا اهلل تعاىل بك بصرية ويقينا ،نعم ،قال :هات ،فأنشأ يقول:
غـذوتـك مولودا ومنتـك يـافعـا

تعــل بام أجني عليــك وتنهــل

إذا ليلة ضـاقتك بالسـقم مل أبت

لســـقمـك إال ســــاهرا أمتلمـل

ختاف الردى نفيس عليك وإهنا

لـتـعـلـم أن املـوت حـتـم مـوكــل

كـأن أنـا املطروق دونـك بـالـذي

طرقـت بـه دون فعينـاي ْتمـل

فلام بلغـت الســـن والغـايـة التي

إليك مدى ما كنت فيك أؤمل

جعلـت جزائي غلظـة وفظـاظـة

كـأنـك أنـت املنعم املتفضــــل

فـلـيـتــك إذ مل تـرع حـق مـودِت

فعلـت كام اجلـار املجـاور يفعـل

فبكى رسول اهلل  وأخذ بتأنيب ابنه وقال( :أنت ومالك ألبيك)()2

[احلديث ]383 :عن جابر أن رسول اهلل  مر وأصحابه بامرأة فذبحت هلم شاة
واختذت هلم طعاما ،فلام رجع ،قالت :يا رسول اهلل إنا ذبحنا لكم شاة ،واختذنا لكم طعاما،
فادخلوا فكلوا فدخل رسول اهلل  وأصحابه ،وكانوا ال يبدءون حتى يبدأ النبي  فأخذ
النبي  لقمة ،فلم يستطع أن يسيغها ،فقال النبي ( :هذه ذبحت بغري إذن أهلها)،

(  )1رواه مسدد والبزار واألصبهان والبيهقي ،سبل اهلدى..51/10 :
(  )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.53/10 :
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فقالت املرأة :يا رسول اهلل ،إنا ال نحتشم من آل معاذ ،نأخذ منهم ويأخذون منا ،يف لفظ:
إنا ال نحتشم من آل فالن وال حيتشمون منا ،نأخذ منهم ،ويأخذون منا(.)1
[احلديث ]384 :عن أِّب موسى أن رسول اهلل  زار قوما من األنصار يف دارهم
فذبحوا له شاة ،فأخذ رسول اهلل  من اللحم شيئا ليأكله ،فمضغه ساعة ال يسيغه فقال:
(ما شأن هذا اللحم؟) قالوا :شاة لفالن ذبحناها حتى جييء نرضيه من ثمنها ،فقال:
(أعطوها األسارى)()2

[احلديث ]385 :عن احلسن بن حييى اخلشني أن معاذا قال :قال رسول اهلل :
(تنزلون منزال يقال له اجلابية أو اجلويبية فيصيبكم فيه داء مثل غدِت اجلمل يستشهد اهلل
تعاىل به أنفسكم وزراريكم ،ويزكي به أعاملكم)()3

[احلديث ]386 :عن شداد بن أوس أنه كان عند رسول اهلل  وهو جيود بنفسه،
فقال( :مالك يا شداد؟) قال :ضاقت ِّب الدنيا ،قال( :عليك( ،الشام تفتح) ويفتح (بيت
املقدس) فتكون أنت وولدك أئمة فيهم)()4

[احلديث ]387 :عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل  التقى هو
واملرشكون ،فاقتتلوا ،فلام مال رسول اهلل  إىل عسكره ،ومال اآلخرون إىل عسكرهم،
ويف أصحاب رسول اهلل  رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة إال تبعها يرضهبا بالسيف،
فقالوا :ما أجزأ منا اليوم أحد كام أجزأ فالن فقال رسول اهلل ( :أما إنه من أهل النار)،
فقال رجل من القوم :أنا صاحبه ،قال :فخرج معه فكلام وقف وقف معه ،وإذا أرسع أرسع
(  )1رواه أمحد  ،سبل اهلدى.53/10 :
(  )2رواه الطربان ،سبل اهلدى.53/10 :
(  )3رواه الطربان  ،سبل اهلدى.54/10 :
(  )4رواه الطربان  ،سبل اهلدى.54/10 :
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معه ،قال :فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل املوت ،فوضع نصل سيفه باألرض
وذبابه بني ثدييه ،ثم ُتامل عىل سيفه ،فقتل نفسه فخرج الرجل إىل رسول اهلل  قال:
أشهد أنك رسول اهلل ،قال( :وما ذاك؟) قال :الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار،
فأعظم الناس ذلك ،فقلت :أنا لكم به ،فخرجت يف طلبه ،ثم جرح جرحا شديدا،
فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه يف األرض وذبابه بني ثدييه ،ثم ُتامل عليه فقتل نفسه،
فقال رسول اهلل  عند ذلك( :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس وهو من
أهل النار ،وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيام يبدو للناس وهو من أهل اجلنة)()1

[احلديث ]388 :عن أِّب هريرة قال :شهدنا مع رسول اهلل  خيرب ،فقال لرجل
ممن يدعي اإلسالم ( :هذا من أهل النار) فلام حرض القتال ،قاتل الرجل قتاال شديدا
فأصابته جراحة ،فقيل :يا رسول اهلل ،إن الذي قلت إنه من أهل النار ،فإنه قد قاتل اليوم
قتاال شديدا وقد مات ،فقال النبي ( :إىل النار) ،زاد غريه :فكاد بعض الناس أن يرتاب
فبينام هو عىل ذلك إذ وجد الرجل أمل اجلراح ،فأهوى بيده إىل كنانته ،فانتزع منها سهام
فانتحر هبا ،فاشتد رجال من املسلمني إىل رسول اهلل  فقالوا :يا رسول اهلل ،صدق اهلل
حديثك ،قد انتحر فالن فقتل نفسه فقال رسول اهلل ( :يا بالل ،قم فأذن :ال يدخل اجلنة
إال مؤمن ،وإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)()2

[احلديث ]389 :عن أم سلمة قالت :أهدي إيل بضعة من حلم فقلت للخادم:
ارفعها إىل رسول اهلل  ، وجاء سائل فقام عىل الباب ،فقال :تصدقوا بارك اهلل فيكم،
وذهب السائل ،وجاء النبي  فقلت للخادم :أقرِّب إليه اللحم ،فجاءت هبا فإذا هي قد

(  )1رواه البخاري  ،سبل اهلدى.55/10 :
(  )2رواه البخاري  ،سبل اهلدى.55/10 :
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صارت مروة حجر ،فقال النبي ( :أتاكم اليوم سائل فرددمتوه؟) قلت :نعم ،قال( :فإن
ذاك لذاك) ،فام زالت حجرا يف ناحية بيتها تدق حتى ماتت(.)1
[احلديث ]390 :عن معاذ أن النبي  يوم بعثه إىل اليمن ،محل عىل ناقته وقال( :يا
معاذ ،انطلق ،حتى تأِت اجلند ،فحينام بركت بك هذه الناقة ،فأذن وصل وابتن مسجدا)،
فانطلق معاذ حتى انتهى إىل اجلند ،دارت به الناقة وأبت أن تربك ،فقال :هل من جند غري
هذا؟ قالوا :نعم ،جند ركامة ،فلام أتاه دارت ،وبركت ،فنزل معاذ هبا فنادى بالصالة ثم قام
يصَل اجلند(.)2
[احلديث ]391 :عن الزهري وغريه :أن املرشكني اشتدوا عىل املسلمني كأشد ما
كانوا حتى بلغ املسلمني اجلهد ،واشتد عليهم البالء ،حني هاجر املسلمون إىل النجايش
وبلغهم كرمه إياهم ،وأمجعت قريش أن يقتلوا رسول اهلل  عالنية ،فلام رأى أبو طالب
عمل القوم مجع بني عبد املطلب ،وأمرهم أن يدخلوا رسول اهلل  شعبهم ويمنعوه ممن
أرادوا قتله ،فاجتمعوا عىل ذلك مسلمهم وكافرهم ،فلام عرفت قريش أن القوم منعوا
رسول اهلل  فأمجعوا أمرهم أن ال جيالسوهم وال يبايعوهم ،وال يدخلوا بيوْتم ،حتى
يسلموا رسول اهلل  للقتل وكتبوا صحيفة وعهودا ومواثيق ،ال يقبلوا من بني هاشم أبدا
ص لحا حتى يسلموه للقتل ،فلبث بنو هاشم يف شعبهم ثالث سنني ،واشتد عليهم البالء
واجلهد ،ويف لفظ :فحرصوا بني هاشم يف شعب أِّب طالب ليلة هالل املحرم سنة سبع من
تنبؤ رسول اهلل  ، فلام كان رأس ثالث سنني تالوم رجال من بني عبد مناف ومن بني
قيص ورجال سواهم من قريش قد ولدْتم نساء من بني هاشم ،ورأوا أهنم قد قطعوا

(  )1رواه البيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.56/10 :
(  )2رواه ابن عبد احلكم يف فتوح مرص ،سبل اهلدى.58/10 :
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الرحم ،وأمجعوا أمرهم من ليلتهم عىل نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والرباءة منه وبعث
اهلل تعاىل عىل صحيفتهم األرضة فأكلت كل ما كان فيها من عهد وميثاق ،وكانت معلقة يف
سقف البيت ،فأكلت ما كان فيها من جور وظلم وبقي ما فيها من ذكر اهلل تعاىل(..)1ثم
أطلع اهلل تعاىل رسوله عىل أمر صحيفتهم ،وأن األرضة قد أكلت ما فيها من جور وظلم
وبغي ،وبقي ما كان فيها من ذكر اهلل تعاىل ،فذكر ذلك رسول اهلل  ألِّب طالب ،فقال أبو
طالب :ال والثواقب ،ما كذبني فانطلق يميش بعصابة من بني عبد املطلب حتى أتى
املسجد ،وهو حافل من قريش فلام رأوهم عامرين بجامعتهم أنكروا ذلك ،وظنوا أهنم
خرجوا من شدة البالء ،فأتوا ليعطوهم رسول اهلل  فتكلم أبو طالب ،فقال :قد حدثت
أمور بينكم مل نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها ،فلعله أن يكون بيننا
وبينكم صلح ،وإنام قال ذلك خشية أن ينظروا يف الصحيفة قبل أن يأتوا هبا ،فأتوا
بصحيفتهم معجبني هبا ال يشكون أن رسول اهلل  مدفوعا إليهم ،فوضعوها بينهم فقال
أبو طالب :إنام أتيتكم ألعطيكم أمرا لكم فيه نصف ،أن ابن أخي قد أخربن أن اهلل تعاىل
بريء من هذه الصحيفة التي يف أيديكم ،وحما منها كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم،
وقطيعتكم إيانا ،وتظاهركم علينا بالظلم ،فإن كان ما قال ابن أخي كام قال فأفيقوا فو اهلل،
ال يسلم أبدا حتى نموت من عند آخرنا ،وإن كان باطال رفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم،
قالوا :قد رضينا بالذي تقول ،ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق املصدوق  قد أخرب
خربها ،فلام رأْتا قريش كالذي قال ،قالوا :واهلل إن كان هذا قط إال سحر من صاحبكم!
فقال :أولئك النفر :إن األوىل بالكذب والسحر غرينا فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من

( ) 1ويف لفظ :فأرسل اهلل تعاىل عىل الصحيفة دابة فأكلت كل يشء فيها إال اسم اهلل ،ويف لفظ :إال باسمك اللهم.
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قطيعتنا أقرب إىل اجلبت والسحر ،ولوال أنكم اجتمعتم عىل السحر مل تفسد صحيفتكم،
وهي بأيديكم طمس اهلل تعاىل ما كان فيها من اسم له وما كان من بغي تركه أفنحن السحرة
أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف ومن قيص :نحن براء من هذه الصحيفة،
وخرج النبي  وأصحابه فعاشوا ،وخالطوا الناس ،وقال أبو طالب يف الصحيفة:
وأن كل ما مل يرضه اهلل يفسد

أمل يأتكم أن الصحيفة مزقت

كان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري ،فشلت يده حتى يبست فام كان
ينتفع هبا ،فكانت قريش تقول بينها :إن الذي صنعنا إىل بني هاشم لظلم ،انظروا ما أصاب
منصور بن عكرمة(.)1
[احلديث ]392 :روي أن املرشكني قالوا له :يا حممد ،صف لنا بيت املقدس كيف
بناؤه ،وكيف هيئته وكيف قربه من اجلبل؟ فقال هلم( :بناؤه كذا وهيئته كذا) حتى التبس
عليه النعت فوضع جربيل له بيت املقدس وسألوه عن أبوابه ،ومل يكن أتاها فجعل ينظر
إليه وخيربهم هبا ،وأبو بكر يقول :صدقت ،صدقت؛ فراجعها إن شئت(.)2
[احلديث ]393 :عن العباس بن عبد املطلب أنه قال :يا رسول اهلل ،إن قد كنت
مسلام فقال رسول اهلل ( :أعلم بإسالمك فإن يكن كام تقول فاهلل جيزيك بذلك فأما ظاهر
منك فكان علينا فافد نفسك وابني أخيك نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وعقيل بن أِّب
طالب بن عبد املطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني احلارث بن فهر) ،قال :ما أخال
ذاك عندي يا رسول اهلل .قال( :فأين املال الذي دفنته أنت وأم الفضل ،فقلت هلا :إن أصبت
يف سفري فهذا املال لبني الفضل بن العباس وعبد اهلل بن العباس وقثم بن العباس؟) فقال

(  )1رواه البيهقي وأبو نعيم وغريمها ،سبل اهلدى.58/10 :
(  )2سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()60 /10
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لرسول اهلل  :واهلل يا رسول اهلل إن ألعلم أنك رسول اهلل إن هذا يشء ما علمه أحد
غريي وغري أم الفضل فاحسب يل يا رسول اهلل ما أصبتم مني عرشين أوقية من مال كان
معي فقال رسول اهلل ( : ال ذاك يشء أعطاناه اهلل تعاىل منك) ففدى نفسه وابني أخويه
ِ
ِ ِ
رسى إِ ْن َي ْع َل ِم اهللَُّ ِيف
وحليفه ،وأنزل اهلل عز وجلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي ُق ْل َمل ْن يف أيدي ُك ْم م َن ْاألَ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم﴾ [األنفال.)1(]70 :
ور َرح ٌ
ُق ُلوبِ ُك ْم َخ ْ ًريا ُيؤْ ت ُك ْم َخ ْ ًريا ممَّا ُأخ َذ منْ ُك ْم َو َيغْف ْر َل ُك ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
[احلديث ]394 :روي أن جربيل أتى النبي  فأخربه أن احلارث بن سويد قتل
املجذر بن زياد غيلة وأمره أن يقتله به فقتل رسول اهلل  احلارث بن سويد باملجذر بن
زياد وكان الذي رضب عنقه بأمر رسول اهلل  عويم بن ساعدة عىل باب مسجد قباء(.)2
[احلديث ]395 :عن أِّب هريرة ،أن خبيبا ملا قال :اللهم إن ال أجد من يبلغ رسولك
عني السالم ،فقال النبي  حينئذ( :وعليك السالم) قال أصحابه :يا رسول اهلل ،من قال؟
قال( :خبيب يقتل) ،ويف لفظ قال رسول اهلل  وهو جالس يف ذلك اليوم الذي قتل فيه
خبيب( :عليك السالم خبيب قتلته قريش)()3

[احلديث ]396 :عن أنس أن أناسا جاءوا إىل النبي  فقالوا :ابعث معنا رجاال
يعلموننا القرآن والسنة ،فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار يقال هلم :القراء ،فتعرضوا
هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان فقالوا :اللهم بلغ عنا نبينا إنا قد لقيناك ،فرضينا عنك
ورضيت عنا ،فقال رسول اهلل  ألصحابه( :إن إخوانكم قتلوا ،فقالوا :اللهم بلغ عنا
نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ،ورضيت عنا)()4

(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.61/10 :
(  )2رواه ابن سعد ،سبل اهلدى.61/10 :
(  )3رواه البخاري والبيهقي ،سبل اهلدى.61/10 :
(  )4رواه مسلم والبيهقي ،سبل اهلدى.61/10 :

146

[احلديث ]397 :عن ابن مسعود قال :بعث رسول اهلل  رسية ،فلم نلبث إال
قليال ،حتى قام فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال( :إن إخوانكم قد لقوا املرشكني واقتطعوهم
فلم يبق منهم أحد ،وإهنم قالوا :ربنا بلغ قومنا إنا قد رضينا وريض عنا ربنا ،فأنا رسوهلم
إليكم ،إهنم قد رضوا وريض عنهم)()1

[احلديث ]398 :عن سهل بن سعد أن رسول اهلل  قال يوم فتح خيرب( :ألعطني
هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل عىل يديه) ،فلام أصبح قال( :أين عَل بن أِّب طالب؟) قالوا:
يشتكي عينيه ،قال( :فأرسلوا إليه) ،فأِت به ،فبصق رسول اهلل  يف عينيه ودعا له فربأ
حتى كأن مل يكن به وجع(.)2
[احلديث ]399 :عن سلمة بن األكوع قال :كان عَل ختلف عن النبي  يف خيرب
وكان رمدا ،فقال :أنا أختلف عن رسول اهلل  !!فخرج فلحق به ،فلام كان مساء الليلة
التي فتح اهلل يف صباحها ،قال رسول اهلل ( :ألعطني الراية غدا رجال حيبه اهلل ورسوله،
يفتح اهلل عليه) ،فإذا نحن بعَل وما نرجوه ،فقالوا :هذا عَل ،فأعطاه الراية ففتح اهلل عليه(.)3
[احلديث ]400 :عن بريدة أن رسول اهلل  قال يف خيرب( :ألعطني الراية غدا
رجال حيب اهلل ورسوله يأخذها عنوة) ،وليس ثم عَل فتطاولت هلا قريش ،وجاء عَل عىل
بعري له وهو أرمد ،قال( :ادن مني) ،فتفل يف عينيه فام وجعها حتى مىض لسبيله ثم أعطاه
الراية(.)4
[احلديث ]401 :عن زيد بن خالد اجلهني أن رسول اهلل  قال( :صلوا عىل
(  )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى.61/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.62/10 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.62/10 :
(  )4رواه البيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.62/10 :
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صاحبكم ،إنه غل يف سبيل اهلل) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز هيود ما يساوي
درمهني(.)1
[احلديث ]402 :عن أِّب هريرة قال :شهدنا مع رسول اهلل  حنينا فقال لرجل ممن
يدعي اإلسالم( :هذا من أهل النار) ،فلام حرضنا القتال قاتل قتاال شديدا ،فأصابته
جراحة ،فقيل :يا رسول اهلل ،الرجل الذي قلت له آنفا :أنه من أهل النار ،فإنه قاتل قتاال
شديدا ،وقد مات ،فقال النبي ( : إىل النار) ،فكاد بعض املسلمني أن يرتاب ،فبينام هم
عىل ذلك إذ قيل :فإنه مل يمت ولكن به جراحا شديدا ،فلام كان من الليل مل يصرب عىل
اجلراح ،فقتل نفسه ،فأخرب النبي  فقال( :اهلل أكرب ،أشهد أن عبد اهلل ورسوله) ،ثم أمر
بالال فنادى يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة ،وإن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل
الفاجر(.)2
[احلديث ]403 :عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل  التقى هو
واملرشكون فاقتتلوا ،فلام مال رسول اهلل  إىل عسكره ،ومال اآلخرون إىل عسكرهم ،ويف
أصحاب رسول اهلل  رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة إال تبعها فرضهبا بسيفه ،فقالوا :ما
أجزأ منا اليوم أحد كام أجزأ فالن! فقال رسول اهلل ( :إما أنه من أهل النار) ،فقال رجل
من القوم :أنا صاحبه أبدا ،قال :فجرح الرجل جراحا شديدا ،فاستعجل املوت فوضع
سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه ثم ُتامل عىل سيفه ،فقتل نفسه ،فخرج الرجل إىل رسول
اهلل  فقال :أشهد أنك رسول اهلل  قال( :وما ذاك؟) قال :الرجل الذي ذكرت آنفا أنه
من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت :أنا لكم به فخرجت يف طلبه حتى جرح جرحا

(  )1رواه أبو داود والنسائي ،سبل اهلدى.63/10 :
(  )2رواه مسلم ،سبل اهلدى.63/10 :
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شديدا فاستعجل املوت ،فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه ،ثم ُتامل عليه فقتل
نفسه ،فقال رسول اهلل ( : أن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس ،وهو من
أهل النار ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيام يبدو للناس وهو من أهل اجلنة)()1

[احلديث ]404 :عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال :زعموا أن رسول اهلل 
قال :مر عَل جعفر بن أِّب طالب يف املالئكة يطري كام يطريون له جناحان ،وزعموا أن يعىل
بن منيه قدم عىل رسول اهلل  خيرب أهل مؤتة ،فقال له رسول اهلل ( :إن شئت فأخربن،
وإن شئت أخربتك) ،قال :أخربن يا رسول اهلل به ،فأخربه رسول اهلل  خربهم كلهم
ووصفه هلم فقال :والذي بعثك باحلق ،ما تركت من حديثه حرفا مل تذكره ،وإن أمرهم لكام
ذكرت ،فقال( :إن اهلل رفع يل األرض حتى رأيت معرتكهم)()2

[احلديث ]405 :عن أنس أن رسول اهلل  بعث زيدا وجعفرا وعبد اهلل ابن رواحة
ودفع الراية إىل زيد فأصيبوا مجيعا ،فنعاهم رسول اهلل  قبل أن جييء اخلرب ،فقال( :أخذ
الراية زيد فأصيب ،ثم أخذها جعفر فأصيب ،ثم أخذها عبد اهلل بن رواحة فأصيب) ،ثم
أخذها خالد بن الوليد من غري أمره ففتح عليه(.)3
[احلديث ]406 :عن عروة قال :ملا أمجع رسول اهلل  عىل املسري إىل مكة كتب
حاطب بن أِّب بلتعة إىل قريش خيربهم بالذي أمجع رسول اهلل  عليه من املسري إليهم ثم
أعطاه امرأة من مزينة ،وجعل هلا جعال عىل أن تبلغه قريشا فجعلته يف رأسها ثم فتلت عليه
قروهنا وخرجت به ،فأتى رسول اهلل  اخلرب من السامء بام صنع حاطب ،فبعث عَل بن

(  )1سبل اهلدى.63/10 :
(  )2رواه البيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.64/10 :
(  )3رواه البخاري ،سبل اهلدى.64/10 :
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أِّب طالب والزبري بن العوام ،فقال( :أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إىل قريش
حيذرهم)()1

[احلديث ]407 :عن عَل قال :بعثني رسول اهلل  أنا والزبري واملقداد ،فقال:
(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ،فإن هبا ظعينة معها كتاب ،فخذوه منها) ،قال :فانطلقنا
تعادي ب نا خيلنا حتى أتينا الروضة ،فإذا نحن بالظعينة ،قلنا هلا :أخرجي الكتاب ،قالت:
ما معي كتاب ،فقلنا :لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب ،قال :فأخرجته من عقاصها فأتينا
به رسول اهلل  فإذا فيه :من حاطب بن أِّب بلتعة إىل أناس بمكة من املرشكني خيربهم
ببعض أمر رسول اهلل فقال رسول اهلل ( : يا حاطب ،ما هذا؟!) قال :يا رسول اهلل ،ال
تعجل عَل ،إن كنت امرأ ملصقا يف قريش ،يقول :كنت حليفا ومل أكن من أنفسها ،وكان
من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم ،فأحببت أن تكون إذ فاتني
ذاك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يدا حيمون قرابتي ،ومل أفعله ارتدادا عن ديني ،وال
رىض بالكفر بعد اإلسالم ،فقال رسول اهلل ( :أما إنه قد صدقكم) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا عَدُ ِّوي َوعَدُ َّو ُك ْم َأ ْولِ َيا َء ُت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا
َ َ
َ هَ
ِ
الر ُس َ
احل ِّق ُخي ِْر ُج َ
ول َوإِ َّيا ُك ْم َأ ْن ُتؤْ ِمنُوا بِاهللَِّ َر ِّب ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َخ َر ْج ُت ْم ِج َها ًدا
ون َّ
بِ َام َجا َء ُك ْم م َن ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رس َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّد ِة َو َأنَا أعلم بِ َام َأ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما َأ ْع َلنْ ُت ْم َو َم ْن َي ْف َع ْل ُه
يف َسبِيَل َوا ْبتغَا َء َم ْر َضاِت ُت ه
ِ
يل﴾ [املمتحنة)2(]1 :
السبِ ِ
منْ ُك ْم َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
[احلديث ]408 :عن أِّب هريرة قال :قالت األنصار يوم فتح مكة :أما الرجل فقد
أدركته رغبة يف قريته ورأفة بعشريته ،وكان الوحي إذا جاء مل خيف علينا ،فإذا جاء فليس

(  )1رواه ابن إسحاق والبيهقي ،سبل اهلدى.64/10 :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.64/10 :
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أحد يرفع طرفه إىل رسول اهلل  حتى ينقِض الوحي فلام رفع الوحي قال( :يا معرش
األنصار  ،قلتم :أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ،ورأفة بعشريته كال فام أسمي إذن كال،
إن عبد اهلل ورسوله املحيا حمياكم ،واملامت مماتكم) ،فأقبلوا يبكون ،وقالوا واهلل ،ما قلنا إال
للضن باهلل ورسوله ،فقال( :إن اهلل ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)()1

[احلديث ]409 :عن شيبة بن عثامن قال :خرجت مع النبي  يوم حنني ،واهلل ،ما
خرجت إسالما ،ولكني خرجت اتقاء أن تظهر هوازن عىل قريش ،فو اهلل ،إن لواقف مع
رسول اهلل  إذ قلت :يا رسول اهلل ،إن ألرى خيال بلقا قال( :يا شيبة ،إنه ال يراها إال
كافر) ،قال :فرضب بيده يف صدري فقال( :اللهم اهد شيبة) ،ففعل ذلك ثالثا ،فام رفع
النبي  يده عن صدري الثالثة حتى ما أجد من خلق اهلل أحب إيل منه(.)2
[احلديث ]410 :عن شيبة بن عثامن قال :ملا فتح رسول اهلل  مكة عنوة قلت:
أسري مع قريش إىل هوازن ،بحنني فعسى إن اختلطوا أن أصيب غرة من حممد فأكون أنا
الذي قمت بثأر قريش كلها ،وأقول :لو مل يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع حممدا ما
اتبعته أبدا فكنت مرصدا ملا خرجت له ال يزداد األمر يف نفيس إال قوة فلام اختلط الناس
اقتحم رسول اهلل  عن بغلته فدنوت منه ،ورفعت سيفي حتى كدت أسوره فرفع يل
شواظ من نار كالربق كاد يمحشني فوضعت يدي عىل برصي خوفا عليه فالتفت إيل رسول
اهلل  وقال :ادن مني) ،فدنوت فمسح صدري ،وقال( :اللهم أعذه من الشيطان) فو اهلل
هلو من حينئذ أحب إيل من سمعي وبرصي ونفيس ،وأذهب اهلل ما كان ِّب ،فقال( :يا شيبة،
الذي أراد اهلل بك خريا مما أردت بنفسك؟) ثم حدثني بام أضمرت يف نفيس! فقلت :بأِّب

(  )1رواه مسلم والطياليس والبيهقي ،سبل اهلدى.65/10 :
(  )2رواه البيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى.66/10 :
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أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ،استغفر يل يا رسول اهلل ،قال( :غفر اهلل لك)()1

[احلديث ]411 :عن عروة قال :استأذن عيينة بن حصني رسول اهلل  أن يأِت أهل
الطائف يكلمهم ،لعل اهلل تعاىل أن هيدهيم فأذن له ،فأتاهم ،فقال :متسكوا بمكانكم فو اهلل
لنحن أذل من العبيد ،وأقسم باهلل لو حدث به حدث لتمسن العرب عز ومنعة فتمسكوا
بحصنكم ،وإياكم أن تعطوا بأيديكم وال يتكاثرن عليكم قطع هذا الشجر ،ثم رجع فقال
له رسول اهلل ( :ماذا قلت هلم؟) قال :قلت هلم ،وأمرْتم باإلسالم ودعوْتم إليه،
وحذرْتم من النار ،ودللتهم إىل اجلنة ،قال( :كذبت ،بل قلت هلم :كذا وكذا) ،فقال:
صدقت ،يا رسول اهلل ،أتوب إىل اهلل تعاىل وإليك من ذلك(.)2
[احلديث ]412 :عن مجع من الصحابة أن رسول اهلل  قال لرسول صاحب
صنعاء( :اذهبوا إىل صاحبكم ،فقولوا :إن رِّب قد قتل ربكم الليلة( ،))3فرجعا إىل باذان
بذلك فأسلم هو واألبناء الذين باليمن(.)4
ويف رواية :فأخربمها رسول اهلل  بإن اهلل قد قتل كرسى وسلط عليه ابنه شريويه
يف ليلة كذا من شهر كذا بعد ما مىض من الليل ،وقوال له( :إن ديني وسلطان سيبلغ ما بلغ
ملك كرسى ،وقوال له :إن أسلمت أعطيتك ما ُتت يدك) ،فقدما عىل (باذان) فأخرباه،
فقال دحية :ثم جاء اخلرب بأن كرسى قد قتل تلك الليلة.

(  )1رواه ابن سعد وابن عساكر ،سبل اهلدى.66/10 :
(  )2رواه البيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى.67/10 :
( ) 3ويف لفظ( :انطلقا إىل باذان فأعلامه أن رِّب قد قتل كرسى يف هذه الليلة) ،ويف لفظ( :أبلغا صاحبكام أن رِّب قد قتل
ربه كرسى يف هذه الليلة ،لسبع ساعات مضت منها وإن اهلل سلط عليه ابنه شريويه فقتله)
(  )4رواه البزار والبيهقي وأبو نعيم عن دحية ،وأبو نعيم عن سعيد بن جبري ،وابن سعد عن ابن عباس ،وأبو نعيم وأبو
سعد يف (رشف املصطفى) ،وأمحد والبزار والطربان وأبو نعيم عن أِّب بكرة ،والديلمي عن عمر ،سبل اهلدى.67/10 :
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ويف رواية :فقال باذان :فو اهلل ،ما هذا بكالم ملك ،ولننظر ما قال ،فلم يلبث أن قدم
عليه كتاب شريويه ،أما بعد ،فإن قتلت كرسى ،فال كرسى بعد اليوم ،وقد قتل قيرص ،فال
قيرص بعد اليوم ،فكتب قوله يف الساعة التي ُتدث هبا واليوم والشهر ،فإذا كرسى قد قتل
وإذا قيرص قد مات.
[احلديث ]413 :عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :إن ناسا من أمتي يرشبون
اخلمر ،يسموهنا بغري اسمها)()1

[احلديث ]414 :عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول اهلل ( :يستحل طائفة
من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها)()2

[احلديث ]415 :عن ابن كيسان أن رسول اهلل  قال( :سترشب أمتي من بعد
اخلمر ،يسموهنا بغري اسمها يكون عوهنم عليها أمراءهم)()3

[احلديث ]416 :عن أِّب أمامة قال :قال رسول اهلل ( :ال تذهب األيام والليايل
حتى ترشب طائفة من أمتي اخلمر ،ويسموهنا بغري اسمها)()4

[احلديث ]417 :عن جرير ،قال :قال رسول اهلل ( :لترشبن طائفة من أمتي
اخلمر باسم يسموهنا إياه)()5

[احلديث ]418 :عن أِّب هريرة أن رسول اهلل  قال( :اإلمام ضامن ،واملؤذن
مؤمتن) ،فقال رجل :يا رسول اهلل ،تركتنا نتنافس يف اآلذان ،فقال( :إنه يكون زمان سفلتهم
(  )1رواه الطربان والنسائي  ،سبل اهلدى.68/10 :
(  )2رواه أمحد وابن ماجه ،وابن منيع ،وابن أِّب عاصم ،والنسائي ،والضياء ،سبل اهلدى.68/10 :
(  )3رواه ابن عساكر  ،سبل اهلدى.68/10 :
(  )4رواه ابن ماجه ،والطربان يف الكبري ،وأبو نعيم يف احللية ،والضياء يف املختارة ،سبل اهلدى.68/10 :
(  )5رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى.68/10 :
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مؤذنوهم)()1

وقال احلافظ أبو نعيم :هذا من دالئل رسول اهلل  أنا نشاهد مجاعة أخزاهم اهلل
تعاىل من حيله إال منا من املؤذنني يتنافسون عليه ويتحاسدون تشوقا وتكسبا ،والفصحاء
واألمناء عن التأذين مرفوعون.
[احلديث ]419 :عن أنس أن رسول اهلل  قال( :تسألون عن الساعة ،والذي
نفيس بيده ،ما عىل األرض نفس منفوسة اليوم يأِت عليها مائة سنة)()2

[احلديث ]420 :عن جابر أن رسول اهلل  قال( :تسألون عن الساعة ،وإنام علمها
عند اهلل) ،وأقسم باهلل ،ما عىل األرض من نفس منفوسة اليوم يأِت عليها مائة سنة(.)3
[احلديث ]421 :عن أِّب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :ال تأِت مائة سنة ،وعىل
األرض نفس منفوسة)()4

[احلديث ]422 :عن سفيان بن وهب اخلوالن أن رسول اهلل  قال( :ال تأِت مائة
سنة وعىل ظهرها أحد باق)()5

[احلديث ]423 :عن أِّب شهم قال :أتيت املدينة ،فمرت ِّب امرأة ،فأخذت بثوب
امرأة ،فأصبح رسول اهلل  يبايع الناس ،قال :فأتيته فلم يبايعني ،وقال( :أنت صاحب
اجلبذة باألمس) ،فقلت :يا رسول اهلل ،ال أعود له يا رسول اهلل ،فبايعني(.)6

(  )1رواه أبو طاهر السلفي يف بعض أجزائه ،سبل اهلدى.68/10 :
(  )2رواه ابن حبان ،سبل اهلدى.69/10 :
(  )3رواه أمحد ومسلم وأبو عوانة ،وابن حبان ،واحلاكم ،سبل اهلدى.69/10 :
(  )4رواه مسلم وابن حبان ،سبل اهلدى.69/10 :
(  )5رواه الطربان يف الكبري ،واحلاكم ،وابن عساكر واحلسن بن سفيان وابن شاهني ،وابن قانع ،سبل اهلدى.69/10 :
(  )6رواه ابن أِّب شيبة ،سبل اهلدى.70/10 :

154

[احلديث ]424 :عن معاذ بن جبل ،قال :صىل رسول اهلل  يوما صالة فأطال
فيها فلام انرصف قلنا (أو قالوا) :يا رسول اهلل! أطلت اليوم الصالة ،قال( :صليت صالة
رغبة ورهبة سألت اهلل عز وجل ألمتي ثالثا .فأعطان اثنتني ورد عَل واحدة .سألته أن ال
يسلط عليهم عدوا من غريهم فأعطانيها ،وسألته أن ال هيلكهم غرقا ،فأعطانيها وسألته أن
ال جيعل بأسهم بينهم فردها عَل)()1

[احلديث ]425 :عن أِّب هريرة قال النبي ( :ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم
وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر اهلرج وهو القتل حتى يكثر فيكم املال
فيفيض)()2

[احلديث ]426 :عن عبد اهلل بن برس أن النبي  قال له( :يعيش هذا الغالم قرنا)،
فعاش مائة سنة(.)3
[احلديث ]427 :عن عقبة بن عامر قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :ستفتح
عليكم األرضون ويكفيكم اهلل فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه)()4

[احلديث ]428 :عن أِّب سعيد اخلدري أن النبي  قال( :إن الدنيا خرضة حلوة،
وإن اهلل مستخلفكم فيها ،لينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني
إرسائيل كانت يف النساء)()5

[احلديث ]429 :عن عمرو بن عوف أن النبي  قال( :واهلل ،ما أخشى عليكم
(  )1رواه الرتمذي ،سبل اهلدى.70/10 :
(  )2رواه البخاري ،سبل اهلدى.70/10 :
(  )3رواه البخاري يف التاريخ الصغري ،سبل اهلدى.70/10 :
(  )4رواه أمحد ومسلم ،سبل اهلدى.71/10 :
(  )5رواه مسلم ،سبل اهلدى.71/10 :
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الفقر ،ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ،كام بسطت عىل من كان قبلكم،
فتنافسوا كام تنافسوا وتلهيكم كام أهلتهم)()1

[احلديث ]430 :عن جابر قال :قال رسول اهلل ( :هل لكم من أنامط()2؟) قلنا:
يا رسول اهلل ،وأنى لنا أنامط؟ قال( :إهنا ستكون لكم أنامط ،فأنا أقول اليوم المرأِت نحي
عني أنامطك ،فتقول :أمل يقل رسول اهلل  إهنا ستكون لكم أنامط بعدي)()3

[احلديث ]431 :عن طلحة النرضي أن رسول اهلل  قال( :عسى أن تدركوا زمانا
حتى يغدى عىل أحدكم بجفنة ،ويراح عليه بأخرى ،وتلبسون أمثال أستار الكعبة) ،قالوا:
يا رسول اهلل ،أنحن اليوم خري أم ذاك اليوم؟ قال( :بل أنتم اليوم خري ،أنتم اليوم متحابون،
وأنتم يومئذ متباغضون ،يرضب بعضكم رقاب بعض)()4

[احلديث ]432 :عن احلسن مرسال أن رسول اهلل  قال( :ستفتح مشارق
األرض ومغارهبا عىل أمتي أال وعامهلا يف النار ،إال من اتقى اهلل ،وأدى األمانة)()5

[احلديث ]433 :عن وحيش قال :قال رسول اهلل ( :لعلكم ستفتحون بعدي
مدائن عظاما ،وتتخذون يف أسواقها جمالس ،فإذا كان ذلك فردوا السالم ،وغضوا من
أبصاركم ،وأهدوا األعمى ،وأعينوا املظلوم)()6

[احلديث ]434 :عن طلحة بن عبد اهلل البرصي ،قال :قال رسول اهلل ( :إنكم

(  )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى.71/10 :
( ) 2األنامط :نوع من البسط له محل رقيق يغشى به الفرش واهلوادج واحدها نمط.
(  )3رواه البخاري ومسلم  ،سبل اهلدى.71/10 :
(  )4رواه أمحد ،واحلاكم وصححه ،والبيهقي ،سبل اهلدى.71/10 :
(  )5رواه أبو نعيم يف احللية  ،سبل اهلدى.71/10 :
(  )6رواه الطربان يف الكبري ،سبل اهلدى.72/10 :
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ستدركون زمانا من أدركه منكم يلبسون فيه مثل أستار الكعبة ،ويغدى ويراح عليه
باجلفان)( )1

[احلديث ]435 :عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ( :إذا مشت أمتي باملطيطياء
وخدمها أبناء فارس والروم ،رد اهلل بأسهم بينهم ،وسلط رشارهم عىل خيارهم)()2

(  )1رواه البغوي ،سبل اهلدى.72/10 :
(  )2رواه الرتمذي ،سبل اهلدى.72/10 :
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الفصل الثان
دالئل النبوة يف املصادر الشيعية
نحاول يف هذا الفصل مجع ما نراه مقبوال من األحاديث الواردة حول دالئل النبوة
اخلاصة يف املصادر الشيعية ،بحسب ما ورد يف كتاب [بحار األنوار] واملصادر التي اعتمد
عليها.
وبام أن من أغراض هذه السلسلة بيان توافق املدارس اإلسألمية عىل األحاديث،
فقد كررنا بعض ما ورد يف املصادر السنية بحسب ما ورد يف املصادر الشيعية ،لنبني اتفاق
األمة عىل أكثر األحاديث ،وأن اخلالف بينهم ال يعدو بعض األحاديث التي ُتتاج إىل املزيد
من التحقيق والبحث لتبني احلق فيها.
وقد استبعدنا هنا مثلام استبعدنا يف الفصل السابق ما ال نراه مناسبا ،أو ما نراه
معارضا للقرآن الكريم ،وترصفنا يف بعض الروايات بام يزيل عنها ذلك التعارض.
وقد قسمنا هذا الفصل ـ بحسب أنواع الدالئل ـ إىل ثامنية أقسام:
أوال ـ ما ورد حول داللة القرآن الكريم عىل النبوة.
ثانيا ـ ما ورد حول اتفاق األنبياء يف أنواع الدالئل عىل النبوة.
ثالثا ـ ما ورد حول احتجاج أئمة اهلدى بأنواع الدالئل عىل النبوة.
رابعا ـ ما ورد حول بركاته  عىل كل ما ارتبط به.
خامسا ـ ما ورد حول استجابة اهلل لدعائه .
سادسا ـ ما ورد حول حول عصمته  من الناس.
سابعا ـ ما ورد حول اآليات احلسية.
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ثامنا ـ ما ورد حول اآليات العلمية واإلدراكية.
أوال ـ ما ورد حول داللة القرآن الكريم عىل النبوة:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]436 :قيل لإلمام الرضا :ملاذا بعث اهلل موسى بن عمران بالعصا ،ويده
البيضاء ،وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث حممدا  عىل مجيع األنبياء بالكالم
واخلطب؟ فقال ( :إن اهلل ملا بعث موسى كان الغالب عىل أهل عرصه السحر فأتاهم من
عند اهلل بام مل يكن يف وسعهم مثله ،وما أبطل به سحرهم ،وأثبت به احلجة عليهم ،وإن اهلل
بعث عيسى عليهالسالم يف وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إىل الطب فأتاهم
من عند اهلل بام مل يكن عندهم مثله ،وبام أحيا هلم املوتى ،وأبرأ االكمه واالبرص بإذن اهلل
وأثبت به احلجة عليهم ،وإن اهلل بعث حممدا  يف وقت كان الغالب عىل أهل عرصه
اخلطب والكالم والشعر فآتاهم من عند اهلل من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم ،وأثبت
به احلجة عليهم) ،فقال السائل وهو ابن السكيت( :تاهلل ما رأيت مثلك قط) ()1

[احلديث ]437 :ذكر اإلمام الرضا يوما القرآن فعظم احلجة فيه واآلية املعجزة يف
نظمه ،فقال( :هو حبل اهلل املتني ،وعروته الوثقى ،وطريقته املثىل ،املؤدي إىل اجلنة ،واملنجي
من النار ،ال خيلق من االزمنة ،وال يغث عىل االلسنة ،النه مل جيعل لزمان دون زمان بل
جعل دليل الربهان ،وحجة عىل كل إنسان ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل
من حكيم محيد)()2

[احلديث ]438 :كان رسول اهلل  ال يكف عن عيب آهلة املرشكني ،ويقرأ عليهم

( ) 1اصول الكاىف  24 :1و25
( ) 2عيون أخبار الرضا.271 :
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القرآن فيقولون :هذا شعر حممد ،ويقول بعضهم :بل هو كهانة ،ويقول بعضهم :بل هو
خطب ،وكان الوليد بن املغرية شيخا كبريا ،وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه يف
االمو ر وينشدونه االشعار فام اختاره من الشعر كان خمتارا ،وكان له بنون ال برحون من
مكة ،وكان له عبيد عرشة عند كل عبد ألف دينار يتجر هبا ،وملك القنطار يف ذلك الزمان،
والقنطار :جلد ثور مملو ذهبا ،وكان من املستهزئني برسول اهلل  ،وكان عم أِّب جهل بن
هشام ،فقال له :يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول حممد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال:
دعونى أسمع كالمه ،فدنا من رسول اهلل  وهو جالس يف احلجر فقال :يا حممد أنشدن
من شعرك ،قال :ما هو بشعر ،ولكنه كالم اهلل الذي به بعث أنبيائه ورسله ،فقال :اتل عَل
منه ،فقرأ عليه رسول اهلل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) فلام سمع الرمحن استهزأ فقال :تدعو
إىل رجل بالياممة يسمى الرمحن ،قال :ال ،ولكني أدعو إىل اهلل وهو الرمحن الرحيم ،ثم افتتح
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
سورة حم السجدة ،فلام بلغ إىل قولهَ ﴿ :فإِ ْن َأعْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُت ُكم ص ِ
اع َق ِة
َ
ْ ْ َ
َ
ع ٍ
َاد َو َث ُمو َد﴾ [فصلت ،]13 :وسمعه اقشعر جلده ،وقامت كل شعرة يف رأسه وحليته ،ثم
قام ومىض إىل بيته ومل يرجع إىل قريش ،فقالت قريش :يا أبا احلكم صبا أبو عبد شمس إىل
دين حممد ،أما تراه مل يرجع إلينا وقد قبل قوله ومىض إىل منزله ،فاغتمت قريش من ذلك
غام شديدا ،وغدا عليه أبو جهل فقال :ياعم نكست برؤوسنا وفضحتنا ،قال :وما ذاك يا
ابن أخ؟ قال :صبوت إىل دين حممد ،قال :ما صبوت وإن عىل دين قومي وآبائي ولكني
سمعت كالما صعبا تقشعر منه اجللود ،قال أبو جهل :أشعر هو؟ قال :ما هو بشعر ،قال:
فخطب هي؟ قال :ال ،إن اخلطب كالم متصل ،وهذا كالم منثور ،وال يشبه بعضه بعضا،
له طالوة ،قال :فكهانة ،هي؟ قال :ال قال :فام هو؟ قال :دعني افكر فيه ،فلام كان من الغد
قالوا :يا أبا عبد شمس ما تقول؟ قال :قولوا هو سحر ،فإنه آخذ بقلوب الناس ،فأنزل اهلل
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تعاىل فيه ﴿ َذ ْر ِن َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا (َ )11و َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا (َ )12و َبنِنيَ ُش ُهو ًدا
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا (ُ )14ث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ( )15ك ََّال إِ َّن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا ()16
(َ )13و َم َّهدْ ُ
ف َقدَّ َر ()20
ف َقدَّ َر (ُ )19ث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا ( )17إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر (َ )18ف ُقتِ َل َك ْي َ
ْرب (َ )23ف َق َال ِإ ْن َه َذا ِإ َّال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر
اس َتك َ َ
رس (ُ )22ث َّم َأ ْد َب َر َو ْ
ُث َّم َن َظ َر (ُ )21ث َّم َع َب َس َو َب َ َ
رش ( )25س ُأصلِ ِ
( )24إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
يه َس َق َر (َ )26و َما َأ ْد َر َ
اك َما َس َق ُر (َ )27ال ُت ْب ِقي
َ ْ
َرش ﴾ [املدثر)1( ]30 - 11 :
اح ٌة لِ ْل َب َ ِ
رش (َ )29ع َل ْي َها تِس َع َة ع َ
َو َال ت ََذر (َ )28ل َّو َ

ُ

ْ

َ

[احلديث ]439 :جاء الوليد بن املغرية إىل رسول اهلل  فقال له :اقرأ عَل فقرأ
َن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
ِ
عليه﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
َاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َين َْهى ع ِ
اء َواملُْنْك َِر
ْ
اإل ْح َس َ
َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [النحل ،]90 :فقال :أعد ،فأعاد ،فقال :واهلل إن له
حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،إن أعاله ملثمر ،وإن أسفله ملعذق وما يقول هذا برش(.)2
[احلديث ]440 :روي أن رجال سأل اإلمام الصادق :ما بال القرآن ال يزداد عىل
النرش والدرس إال غضاضة؟ فقال( :الن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان ،وال
لناس دون ناس ،فهو يف كل زمان جديد ،وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة) ()3

[احلديث ]441 :روي أن ابن أِّب العوجاء وثالثة نفر من الدهرية اتفقوا عىل أن
يعارض كل واحد منهم ربع القرآن ،وكانوا بمكة عاهدوا عىل أن جييئوا بمعارضته يف العام
القابل ،فلام حال احلول واجتمعوا يف مقام إبراهيم أيضا ،قال أحدهم :إن ملا رأيت قوله:
اجل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود ِّي
است ََو ْ
اس َام ُء َأ ْقلِ ِعي َو ِغ َ
ت ع ََىل ْ ُ
ِض األمر َو ْ
﴿ َوق َيل َيا َأ ْر ُض ا ْب َلعي َما َءك َو َي َ
يض املَْا ُء َو ُق َ

( ) 1إعالم الورى 27 :و.28
( ) 2إعالم الورى 27 :و.28
( ) 3عيون أخبار الرضا239 :
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َو ِق َيل ُب ْعدً ا لِ ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ ﴾ [هود ]44 :كففت عن املعارضة ،وقال اآلخر وكذا أنا ملا
وجدت قولهَ ﴿ :ف َلام اس َت ْي َأسوا ِمنْ ُه َخ َل ُصوا ن ِ
َج ًّيا﴾ [يوسف ]80 :أيست من املعارضة،
َّ ْ ُ
وكانوا يرسون بذلك إذ مر عليهم اإلمام الصادق فالتفت إليهم وقرأ عليهمُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
اجتَمع ِ
ت ِْ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
َان َب ْع ُض ُه ْم
َ
اإلن ُْس َو ِْ ه
ْ َ َ
ْ
لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساء ،]88 :فبهتوا(.)1
[احلديث ]442 :عن هشام بن احلكم قال :اجتمع ابن أبى العوجاء وأبوشاكر
الديصانى الزنديق وعبدامللك البرصى وابن املقفع عند بيت اهلل احلرام يستهزئون باحلاج،
ويطعنون بالقرآن ،فقال ابن أبى العوجاء :تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن ،وميعادنا
من قابل يف هذا املوضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله ،فان يف نقض القرآن إبطال نبوة
حممد ،وىف إبطال نبوته إبطال اإلسالم ،وإثبات ما نحن فيه ،فاتفقوا عىل ذلك وافرتقوا ،فلام
كان من قابل اجتمعوا عند بيت اهلل احلرام فقال ابن أبى العوجاء :أما أنا فمفكر منذ افرتقنا
يف هذه اآليةَ ﴿ :ف َلام اس َت ْي َأسوا ِمنْ ُه َخ َل ُصوا ن ِ
َج ًّيا﴾ [يوسف ،]80 :فام أقدر أن أضم إليها يف
َّ ْ ُ
فصاحتها ومجيع معانيها شيئا فشغلتنى هذه اآلية عن التفكر فيام سواها ،فقال عبد امللك:
َّاس ُ ِ
است َِم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن
وأنا منذ فارقتكم مفكر يف هذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
رض َب َم َث ٌل َف ْ
ون ِمن د ِ
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ه
اب َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه
ون اهللَِّ َل ْن َ ْ
الذ َب ُ
خي ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ِو ْ
تَدْ ُع َ ْ ُ
ِ
وب ﴾ [احلج ]73 :ومل أقدر ،فقال أبوشاكر :وأنا منذ فارقتكم
ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
يهام ِ
مفكر يف هذه اآليةَ ﴿ :لو ك َ ِ
ان اهللَِّ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ش ع ََّام َي ِص ُف َ
آهل َ ٌة إِ َّال اهللَُّ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
ون﴾
ْ
َان ف ِ َ
[األنبياء ]22 :مل أقدر عىل االتيان بمثلها ،فقال ابن املقفع :ياقوم إن هذا القرآن ليس من
جنس كالم البرش ،وأنا منذ فارقتكم مفكر يف هذه اآليةَ ﴿ :و ِق َيل َيا َأ ْر ُض ا ْب َل ِعي َما َء ِك
( ) 1اخلرائج ، 242 :االحتجاج205 :
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اجل ِ
ِ
ود ِّي َو ِق َيل ُب ْعدً ا لِ ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ ﴾
است ََو ْ
اس َام ُء َأ ْقلِ ِعي َو ِغ َ
ت ع ََىل ْ ُ
ِض األمر َو ْ
َو َي َ
يض املَْا ُء َو ُق َ
[هود ]44 :مل ابلغ غاية املعرفة هبا ،ومل أقدر عىل االتيان بمثلها ،قال هشام بن احلكم :فبينام
هم يف ذلك إذ مر هبم جعفر بن حممد الصادق فقالُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
اإلن ُْس َو ِْ
ت ِْ
اجل هن ع ََىل
ْ َ َ
َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساء،]88 :
َ
ْ
فنظر القوم بعضهم إىل بعض وقالوا :لئن كان لالسالم حقيقة ملا انتهت أمر وصية حممد إال
إىل جعفر بن حممد ،واهلل ما رأيناه قط إال هبناه ،واقشعرت جلودنا هليبته ،ثم تفرقوا مقرين
بالعجز(.)1
[احلديث ]443 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ
ب ِممَّا نَزَّ ْلنَا ع ََىل
ِِ
ِ
ِ
َعب ِدنَا َف ْأ ُتوا بِس ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ُ َ
ورة م ْن م ْثله َوا ْد ُعوا ُش َهدَ ا َء ُك ْم م ْن ُدون اهللَِّ إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادقنيَ (َ )23فإ ْن َمل ْ
َت ْفع ُلوا و َلن َت ْفع ُلوا َفا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي و ُقود َها النَّاس و ِْ
ت لِ ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة:
احل َج َار ُة ُأ ِعدَّ ْ
ُ َ
َ ُ
َ َ ْ َ
َ
( :]24 ،23ملا رضب اهلل االمثال للكافرين املجاهرين الدافعني لنبوة حممد  ،والناصبني
املنافقني لرسول اهلل ،الدافعني ما قاله حممد  يف أخيه عَل ،والدافعني أن يكون ما قاله عن
اهلل عز وجل وهي آيات حممد ومعجزاته مضافة إىل آياته التي بينها لعَل بمكة واملدينة ،ومل
يزدادوا إال عتوا وطغيانا ،قال اهلل تعاىل ملردة أهل مكة وعتاة أهل املدينة ﴿ َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ
ب
ِممَّا نَزَّ ْلنَا ع ََىل َع ْب ِدنَا﴾ [البقرة ]23 :حتى ُتحدوا أن يكون حممد رسول اهلل ،وأن يكون هذا
املنزل عليه كالمي ،مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من اآليات ،كالغاممة ،التي كانت تظله
يف أسفاره ،واجلامدات التي كانت تسلم عليه من اجلبال والصخور واالحجار واالشجار،
وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه ،وقتله إياهم ،وكالشجرتني املتباعدتني اللتني تالصقتا فقعد
خلفهام حلاجته ،ثم تراجعتا إىل أمكنتهام كام كانتا؟ وكدعائه الشجرة فجاءته جميبة خاضعة
( ) 1اخلرائج ، 242 :االحتجاج205 :
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ذليلة ،ثم أمره هلا بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة؛ فأتوا يا معارش قريش واليهود ويا معرش
النواصب املنتحلني اإلسالم الذين هم منه برآء ،ويا معرش العرب الفصحاء البلغاء ذوي
االلسن بسورة من مثل حممد  ،من مثل رجل عىل االتيان بمثلها منكم ال يقرأ وال يكتب
ومل يدرس كتابا ،وال اختلف إىل عامل وال تعلم من أحد وأنتم تعرفونه يف أسفاره وحرضه،
بقي كذلك أربعني سنة ثم اوِت جوامع العلم حتى علم علم االولني واآلخرين ،فإن كنتم
يف ريب من هذه اآليات فأتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكالم ليبني أنه كاذب كام
تزعمون ،الن كل ما كان من عند غري اهلل فسيوجد له نظري يف سائر خلق اهلل ،وإن كنتم
معارش قراء الكتب من اليهود والنصارى يف شك مما جاءكم به حممد  من رشائعه ،بعد
أن أظهر لكم معجزاته التي منها أن كلمته الذراع املسموسة ،وناطقه ذئب ،وحن إليه
العود ،وهو عىل امل نرب ،ودفع اهلل عنه السم الذي دسته اليهود يف طعامهم ،وقلب عليهم
ور ٍة ِم ْن ِم ْثلِ ِه﴾ [البقرة ]23 :يعني
البالء وأهلكهم به ،وكثر القليل من الطعام ﴿ َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
من مثل هذا القرآن من التوراة واالنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب االربعة عرش؛
فإنكم ال ُتدون يف س ائر كتب اهلل سورة كسورة من هذا القرآن ،وكيف يكون كالم حممد
املتقول أفضل من سائر كالم اهلل وكتبه يا معرش اليهود والنصارى ،ثم قال جلامعتهم:
﴿واد ُعوا ُشهدَ اء ُكم ِمن د ِ
ون اهللَِّ﴾ [البقرة ]23 :ادعوا أصنامكم التي تعبدوهنا أهيا
َ َ ْ ْ ُ
َ ْ
املرشكون ،وادعوا شياطينكم يا أهيا اليهود والنصارى ،وادعوا قرناءكم من امللحدين يا
منافقي املسلمني من النصاب آلل حممد الطيبني وسائر أعوانكم عىل آرائكم ﴿إِ ْن ُكنْ ُت ْم
ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [البقرة ]23 :أن حممدا تقول :هذا القرآن من تلقاء نفسه ،مل ينزله اهلل عليه ،وأن
َ
ما ذكره من فضل عَل عىل مجيع امته وقلده سياستهم ،ليس بأمر أحكم احلاكمني ،ثم قال
عز وجلَ ﴿ :فإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ُلوا﴾ [البقرة ]24 :أي مل تأتوا يا أهيا املقرعون بحجة رب العاملني
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ِ
َّاس
﴿ َو َل ْن َت ْف َع ُلوا﴾ [البقرة ]24 :أي وال يكون هذا منكم أبدا ﴿ا َّت ُقوا الن ََّار ا َّلتي َو ُقو ُد َها الن ُ
و ِْ
احل َج َار ُة﴾ [البقرة ]24 :املكذبني لكالمه ونبيه ،فأعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل
َ
اهلل تعاىل ،ولو كان من قبل املخلوقني لقدرتم عىل معارضته ،فلام عجزوا بعد التقريع
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
والتحدي قال اهلل عز وجلُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
آن
َ
اإلن ُْس َو ِْ ه
ْ َ َ
ْ
ظ ِهريا﴾ [اإلرساء)1( ]88 :
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
َال َي ْأ ُت َ
ض َ ً
ِ
ِ
َاب َال
[احلديث ]444 :قال اإلمام العسكري يف قوله تعاىل﴿ :امل (َ )1ذل َك ا ْلكت ُ
ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ ﴾ [البقرة( :]2 ،1 :كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا :سحر
َْ َ
ِ
ِ
َاب﴾ [البقرة ]2 ،1 :أي يا حممد هذا
مبني تقوله ،فقال اهلل عز وجل﴿ :امل (َ )1ذل َك ا ْلكت ُ
الكتاب الذي أنزلته عليك ،هو باحلروف املقطعة التي منها :ألف ،الم ،ميم ،وهو بلغتكم
ون اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
وحروف هجائكم ﴿ َف ْأ ُتوا بِسور ٍة ِمن ِم ْثلِ ِه واد ُعوا ُشهدَ اء ُكم ِمن د ِ
اد ِقنيَ ﴾
ْ َ
َ َ ْ ْ ُ
َ ْ
ُ َ ْ
[البقرة ]23 :واستعينوا عىل ذلك بسائر شهدائكم ،ثم بني أهنم ال يقدرون عليه بقوله﴿ :
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
ُق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو َك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
ان
َ
اإلن ُْس َو ِْ ه
ْ َ َ
ْ
َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساء ،]88 :ثم قال اهلل تعاىل( :امل) هو القرآن الذي افتتح بامل،
هو (ذلك الكتاب) الذي أخربت به موسى ،ومن بعده من األنبياء ،وأخربوا بني إرسائيل
أن سانزله عليك يا حممد كتابا عربيا عزيزا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل
من حكيم محيد (ال ريب فيه) ال شك فيه لظهوره عندهم ،كام أخربهم أنبياؤهم أن حممدا
ينزل عليه الكتاب ال يمحوه املاء يقرأه هو وامته عىل سائر أحواهلم (هدى) بيان من الضاللة
(للمتقني) الذين يتقون املوبقات ،ويتقون تسليط السفه عىل أنفسهم ،حتى إذا علموا ما

( ) 1التفسري املنسوب إىل االمام العسكرى  58 :4و.59
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جيب عليهم علمه عملوا بام يوجب هلم رضا رهبم(.)1
ثانيا ـ ما ورد حول اتفاق األنبياء يف أنواع الدالئل عىل النبوة:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]445 :عن اإلمام الكاظم قال :إن أصحاب رسول اهلل  كانوا جلوسا
يتذاكرون وفيهم أمري املؤمنني إذ أتاهم هيودي ،فقال :يا أمة حممد ما تركتم لألنبياء درجة
إال نحلتموها لنبيكم ،فقال اإلمام عَل :إن كنتم تزعمون أن موسى عليهالسالم كلمه ربه
عىل طور سيناء فإن اهلل كلم حممدا  يف السامء السابعة ،وإن زعمت النصارى أن عيسى
أبرأ االكمه وأحيى املوتى فإن حممدا  سألته قريش أن حييي ميتا فدعان وبعثني معهم إىل
املقابر ،فدعوت اهلل تعاىل عز وجل فقاموا من قبورهم ،ينفضون الرتاب عن رؤوسهم بإذن
اهلل عز وجل ،وإن أبا قتادة بن ربعي األنصاري شهد وقعة احد فأصابته طعنة يف عينه،
فبدت حدقته فأخذها بيده ،ثم أتى هبا رسول اهلل  فقال :امرأِت اآلن تبغضني ،فأخذها
رسول اهلل  من يده ثم وضعها مكاهنا ،فلم يك يعرف إال بفضل حسنها وضوءها عىل
العني األخرى ،ولقد بارز عبد اهلل بن عتيك فابني يده فجاء إىل رسول اهلل  ليال ومعه
اليد املقطوعة ،فمسح عليها فاستوت يده)()2

[احلديث ]446 :عن اإلمام احلسني أن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم كان قد قرأ
التوراة واالنجيل والزبور وصحف األنبياء عليهمالسالم وعرف دالئلهم جاء إىل جملس
فيه أصحاب رسول اهلل  وفيهم عَل بن أِّب طالب وابن عباس وأبومعبد اجلهني ،فقال:
يا أمة حممد ما تركتم لنبي درجة وال ملرسل فضيلة إال نحلتموها نبيكم فهل ُتيبون عام

( ) 1بحار األنوار ( ،)217 /17التفسري املنسوب إىل االمام العسكرى.
(  )2بحار األنوار ( ،)113 /20وقصص األنبياء.
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أسألكم عنه ،فكاع القوم عنه ،فقال عَل بن أِّب طالب :نعم ،ما أعطى اهلل عز وجل نبيا
درجة وال مرسال فضيلة إال وقد مجعها ملحمد  وزاد حممدا  عىل األنبياء أضعافا
مضاعفة ،فقال له اليهودي فهل أنت جميبي؟ قال له :نعم ،سأذكر لك اليوم من فضائل
رسول اهلل  ما يقر اهلل به أعني املؤمنني ،ويكون فيه إزالة لشك الشاكني يف فضائله ،إنه
 كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال( :وال فخر) وأنا أذكر لك فضائله غري مزر باألنبياء وال
متنقص هلم ،ولكن شكرا هلل عز وجل عىل ما أعطى حممدا  مثل ما أعطاهم ،وما زاده
اهلل وما فضله عليهم(.)1
[احلديث ]447 :قيل لإلمام عَل :هذا آدم أسجد اهلل له مالئكته ،فهل فعل بمحمد
شيئا من هذا؟ فقال( :لقد كان ذلك ،ولئن أسجد اهلل آلدم مالئكته فإن سجودهم مل يكن
سجود طاعة ،إهنم ما عبدوا آدم من دون اهلل عز وجل ولكن اعرتافا آلدم بالفضيلة ،ورمحة
من اهلل له ،وحممد  اعطي مثل هذا ،إن اهلل عز وجل صىل عليه يف جربوته ،واملالئكة
بأمجعها ،وتعبد املؤمنني بالصالة عليه ،فهذه زيادة له ياهيودي)()2

[احلديث ]448 :قيل لإلمام عَل :إن إدريس رفعه اهلل عز وجل مكانا عليا ،وأطعمه
من ُتف اجلنة بعد وفاته؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد
 اعطي مثل هذا ..إن اهلل جل ثناؤه قال فيهَ ﴿ :و َر َف ْعنَا َل َك ِذك َْر َك﴾ [الرشح ]4 :فكفى
هبذا من اهلل رفعة ،ولئن اطعم إدريس من ُتف اجلنة بعد وفاته فإن حممدا  اطعم يف الدنيا
يف حياته بينام يتضور جوعا فأتاه جربيل بجام من اجلنة فيه ُتفة ،فهلل اجلام ،وهللت التحفة

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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يف يده وسبحا وكربا ومحدا)()1

[احلديث ]449 :قيل لإلمام عَل :إن نوحا صرب يف ذات اهلل عز وجل ،وأعذر قومه
إذ كذب؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  صرب يف ذات
اهلل وأعذر قومه إذ كذب ورشد وحصب باحلىص ،وعاله أبوهلب بسال شاة ،فأوحى اهلل
تبارك وتعاىل إىل ملك اجلبال أن شق اجلبال ،وانته إىل أمر حممد  ،فأتاه فقال له :إن قد
امرت لك بالطاعة فإن أمرت أطبقت عليهم اجلبال فأهلكتهم هبا ،قال  :إنام بعثت رمحة
رب اهد امتي فإهنم ال يعلمون ،وحيك ياهيودي إن نوحا ملا شاهد غرق قومه رق عليهم
ِ
ِ ِ
ْت
احل هق َو َأن َ
رقة القرابة ،وأظهر عليهم شفقة فقالَ ﴿ :ر ِّب إِ َّن ا ْبني م ْن َأ ْهَل َوإِ َّن َوعْدَ َك ْ َ
َأحكَم ْ ِ ِ
وح إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْهلِ َك إِ َّن ُه ع ََم ٌل
احلاكمنيَ ﴾ [هود ،]45 :فقال اهلل تبارك اسمهَ ﴿ :يا ُن ُ
ْ ُ َ

َري َصالِحٍ ﴾ [هود ]46 :أراد جل ذكره أن يسليه بذلك ،وحممد  ملا علنت من قومه
غُْ
املعاندة شهر عليهم سيف النقمة ،ومل تدركه فيهم رقة القرابة ،ومل ينظر إليهم بعني مقة)()2

[احلديث ]450 :قيل لإلمام عَل :إن نوحا دعا ربه فهطلت له السامء بامء منهمر؛
فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وكانت دعوته دعوة غضب ،وحممد
 هطلت له السامء بامء منهمر رمحة إنه  ملا هاجر إىل املدينة أتاه أهلها يف يوم مجعة فقالوا
له :يا رسول اهلل احتبس القطر ،واصفر العود ،وْتافت الورق ،فرفع يده املباركة حتى رئي
بياض إبطي ه ،وما ترى يف السامء سحابة فام برح حتى سقاهم اهلل ،حتى أن الشاب املعجب
بشبابه لتهمه نفسه يف الرجوع إىل منزله ،فام يقدر من شدة السيل ،فدام اسبوعا فأتوه يف
اجلمعة الثانية فقالوا :يا رسول اهلل لقد ْتدمت اجلدر ،واحتبس الركب والسفر فضحك

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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 وقال( :هذه رسعة ماللة ابن آدم) ثم قال( :اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم يف اصول
الشيح ،ومراتع البقع) فرئي حوايل املدينة املطر يقطر قطرا ،وما يقع يف املدينة قطرة لكرامته
عىل اهلل عز وجل)()1

[احلديث ]451 :قيل لإلمام عَل :هذا هود قد انترص اهلل له من أعدائه بالريح ،فهل
فعل بمحمد  شيئا من هذا؟ فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..إن اهلل
عز وجل ذكره انترص له من أعدائه بالريح يوم اخلندق إذ أرسل عليهم رحيا تذرو احلىص،
وجنودا مل يروها فزاد اهلل تبارك وتعاىل حممدا  عىل هود بثامنية آالف ملك ،وفضله عىل
هود بأن ريح عاد ريح سخط ،وريح حممد  ريح رمحة قال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
ِ
ِ
حيا َو ُجنُو ًدا َمل ْ ت ََر ْو َها
ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َجا َء ْت ُك ْم ُجنُو ٌد َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
َان اهللَُّ بِام َتعم ُل َ ِ
صريا ﴾ [األحزاب)2()]9 :
َوك َ
َ ْ َ
ون َب ً
[احلديث ]452 :قيل لإلمام عَل :إن صاحلا أخرج اهلل له ناقة جعلها لقومه عربة؛
فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي ما هو أفضل من
ذلك ،إن ناقة صالح مل تكلم صاحلا ،ومل تناطقه ،ومل تشهد له بالنبوة ،وحممد  بينام نحن
معه يف بعض غزواته إذا هو ببعري قد دنا ثم رغا فأنطقه اهلل عز وجل ،فقال :يا رسول اهلل إن
فالنا استعملني حتى كربت ويريد نحري ،فأنا أستعيذ بك منه ،فأرسل رسول اهلل  إىل
صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخاله ،ولقد كنا معه فإذا نحن بأعراِّب معه ناقة له يسوقها،
وقد استسلم للقطع ملا زور عليه من الشهود فنطقت له الناقة فقالت :يا رسول اهلل إن فالنا

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .

169

مني برئ ،وإن الشهود يشهدون عليه بالزور ،وإن سارقي فالن اليهودي)()1

[احلديث ]453 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم قد تيقظ باالعتبار عىل معرفة اهلل
تعاىل ،وأحاطت داللته بعلم االيامن به؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان
كذلك ،واعطي حممد  مثل ذلك ،قد تيقظ باالعتبار عىل معرفة اهلل تعاىل ،وأحاطت
داللته بعلم االيامن به ،وتيقظ إبراهيم وهو ابن مخس عرشة سنة ،وحممد  كان ابن سبع
سنني ،قدم ُتار من النصارى فنزلوا بتجارْتم بني الصفا واملروة ،فنظر إليه بعضهم فعرفه
بصفته ونعته وخرب مبعثه وآياته  ،فقالوا له :ياغالم ما اسمك؟ قال :حممد ،قالوا :ما اسم
ابيك؟ قال :عبد اهلل ،قالوا :ما اسم هذه؟ وأشاروا بأيدهيم إىل األرض قال :األرض قالوا:
فام اسم هذه؟ وأشاروا بأيدهي م إىل السامء ،قال :السامء ،قالوا :فمن رهبام؟ قال :اهلل ،ثم
انتهرهم وقال :أتشككونني يف اهلل عز وجل ،وحيك ياهيودي لقد تيقظ باالعتبار عىل معرفة
اهلل عز وجل مع كفر قومه ،إذ هو بينهم يستقسمون باالزالم ،ويعبدون األوثان ،وهو
يقول :ال إله إال اهلل)()2

[احلديث ]454 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثالثة؛ فهل
أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  حجب عمن أراد قتله بحجب
مخسة فثالثة بثالثة ،واثنان فضل ،قال اهلل عز وجل وهو يصف أمر حممد  فقال:
﴿ َو َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
ني أيدهيِ ْم َسدًّ ا﴾ [يس ]9 :فهذا احلجاب األول ﴿ َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َسدًّ ا﴾ [يس:
ِ
رص َ
ون﴾ [يس ]9 :فهذا احلجاب الثالث،
 ]9فهذا احلجاب الثان ﴿ َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
ِ ِ ِ
ني ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ت ا ْل ُق ْر َ
ورا﴾
آن َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
ثم قالَ ﴿ :وإِ َذا َق َر ْأ َ
ون بِ ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َم ْس ُت ً

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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[اإلرساء ]45 :فهذا احلجاب الرابع ،ثم قال﴿ :إِنَّا جع ْلنَا ِيف َأ ْعن ِ
َاق ِه ْم َأغ َْال ًال َف ِه َي إِ َىل
َ َ
ْاألَ ْذ َق ِ
ون﴾ [يس ]8 :فهذه حجب مخسة)()1
ان َف ُه ْم ُم ْق َم ُح َ
[احلديث ]455 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم قد هبت الذي كفر بربهان نبوته؛ فهل
أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  أتاه مكذب بالبعث بعد املوت
حي ِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي
وهو أِّب بن خلف اجلمحي معه عظم نخر ففركه ،ثم قال :يا حممد ﴿ َم ْن ُ ْ
ِ
يها ا َّل ِذي
حييِ َ
يم﴾ [يس ،]78 :فأنطق اهلل حممدا بمحكم آياته ،وهبته بربهان نبوته فقالْ ُ ﴿ :
َرم ٌ
ك ِّل َخ ْل ٍق عَلِيم﴾ [يس ]79 :فانرصف مبهوتا)()2
َأن َْش َأ َها َأ َّو َل مر ٍة َو ُه َو بِ ُ

َ َّ

ٌ

[احلديث ]456 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم جذ أصنام قومه غضبا هلل عز وجل؛
فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك وحممد  قد نكس عن الكعبة
ثالثامئة وستني صنام ،ونفاها من جزيرة العرب ،وأذل من عبدها بالسيف)()3

[احلديث ]457 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم قد أضجع ولده وتله للجبني؛ فهل
أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد اعطي إبراهيم بعد االضجاع
الفداء ،وحممد  اصيب بأفجع منه فجيعة ،إنه وقف عىل عمه محزة أسد اهلل وأسد رسوله
ونارص دينه ،وقد فرق بني روحه وجسده فلم يبني عليه حرقة ،ومل يفض عليه عربة ،ومل
ينظر إىل موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته لرييض اهلل عز وجل بصربه ،ويستسلم المره يف
مجيع الفعال ،وقال ( :لوال أن ُتزن صفية لرتكته حتى حيرش من بطون السباع وحواصل
الطري ،ولوال أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك)()4

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )3االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )4االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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[احلديث ]458 :قيل لإلمام عَل :إن إبراهيم قد أسلمه قومه إىل احلريق فصرب،
فجعل اهلل عز وجل النار عليه بردا وسالما ،فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك؟ ..فقال( :لقد
كان كذلك وحممد  ملا نزل بخيرب سمته اخليربية فصري اهلل السم يف جوفه بردا وسالما إىل
منتهى أجله ،فالسم حيرق إذا استقر يف اجلوف ،كام أن النار ُترق ،فهذا من قدرته ال
تنكره)()1

[احلديث ]459 :قيل لإلمام عَل :إن يعقوب أعظم يف اخلرب نصيبه ،إذ جعل
االسباط من ساللة صلبه ،ومريم ابنة عمران من بناته؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال:
(لقد كان كذلك وحممد  أعظم يف اخلري نصيبا منه ،إذ جعل فاطمة سيدة نساء العاملني
من بناته ،واحلسن واحلسني من حفدته)()2

[احلديث ]460 :قيل لإلمام عَل :إن يعقوب قد صرب عىل فراق ولده حتى كاد
حيرض من احلزن؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وكان حزن
يعقوب حزنا بعده تالق ،وحممد  قبض ولده إبراهيم قرة عينه يف حياة منه ،وخصه
باالختبار ليعظم له االدخار فقال ُ( :تزن النفس وجيزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم
ملحزونون ،وال نقول ما يسخط الرب) يف كل ذلك يؤثر الرضا عن اهلل عز ذكره،
واالستسالم له يف مجيع الفعال)()3

[احلديث ]461 :قيل لإلمام عَل :إن يوسف قاسى مرارة الفرقة ،وحبس يف السجن
توقيا للمعصية ،فالقي يف اجلب وحيدا؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان
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كذلك ،وحممد  قاسى مرارة الغربة ،وفارق االهل واالوالد واملال مهاجرا من حرم اهلل
تعاىل وأمنه ،فلام رأى اهلل عز وجل كأبته واستشعاره احلزن أراه تبارك وتعاىل اسمه رؤيا
توازي رؤيا يوسف يف تأويلها ،وأبان للعاملني صدق ُتقيقها ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ َصدَ َق اهللَُّ َر ُسو َل ُه
ِ
ِِ
ِ
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ ِ
رصي َن َال َختَا ُف َ
ون
احل َرا َم إِ ْن َشا َء اهللَُّ آمننيَ حمُ َ ِّلقنيَ ُر ُء َ
احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل َّن املَْ ْسجدَ ْ َ
الرؤْ َيا بِ ْ َ
ه
َفعلِم ما َمل َتع َلموا َفجع َل ِمن د ِ
ون َذلِ َك َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾ [الفتح ]27 :ولئن كان يوسف حبس
ْ ُ
َ َ
َ َ َ ْ ْ ُ
يف السجن فلقد حبس رسول اهلل  نفسه يف الشعب ثالث سنني ،وقطع منه أقاربه وذووا
الرحم ،وأجلأوه إىل أضيق املضيق ،فلقد كادهم اهلل عز ذكره له كيدا مستبينا إذ بعث أضعف
خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم يف قطيعة رمحه ،ولئن كان يوسف القي يف اجلب فلقد
حبس حممد  نفسه خمافة عدوه يف الغار حتى قال لصاحبهَ ﴿ :ال َُتْزَ ْن إِ َّن اهللََّ َم َعنَا﴾
[التوبة ]40 :ومدحه اهلل بذلك يف كتابه)()1

[احلديث ]462 :قيل لإلمام عَل :إن موسى بن عمران آتاه اهلل التوراة التي فيها
حكمه؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  أعطي سورة
البقرة واملائدة باالنجيل ،وطواسني وطه ونصف املفصل واحلواميم بالتوراة ،واعطي
ن صف املفصل والتسابيح بالزبور ،واعطي سورة بني إرسائيل وبراءة بصحف إبراهيم
وصحف موسى وزاد اهلل عز ذكره حممدا  السبع الطوال ،وفاُتة الكتاب ،وهي السبع
املثان والقرآن العظيم ،واعطي الكتاب واحلكمة)()2

[احلديث ]463 :قيل لإلمام عَل :إن موسى ناجاه اهلل عز وجل عىل طور سيناء؛
فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد أوحى اهلل عز وجل إىل حممد
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 عند سدرة املنتهى ،فمقامه يف السامء حممود ،وعند منتهى العرش مذكور)()1

[احلديث ]464 :قيل لإلمام عَل :لقد ألقى اهلل عىل موسى حمبة منه؛ فهل أعطي
نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد ألقى اهلل عز وجل عليه حمبة منه ،فمن هذا
الذي يرشكه يف هذا االسم إذ تم من اهلل عز وجل به الشهادة ،فال تتم الشهادة إال أن يقال:
أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل ،ينادى به عىل املناير ،فال يرفع صوت
بذكر اهلل عز وجل إال رفع بذكر حممد  معه)()2

[احلديث ]465 :قيل لإلمام عَل :لقد أوحى اهلل إىل أم موسى لفضل منزلة موسى
عند اهلل عز وجل؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد لطف اهلل
جل ثناؤه الم حممد  بأن أوصل إليها اسمه حتى قالت :أشهد والعاملون أن حممدا رسول
اهلل منتظر ،وشهد املالئكة عىل األنبياء أهنم أثبتوه يف االسفار ،وبلطف من اهلل عزو جل
ساقه إليها ،ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتى رأت يف املنام أنه قيل هلا :إن ما يف
بطنك سيد ،فإذا ولدته فسميه حممدا ،فاشتق اهلل له اسام من أسامئه ،فاهلل حممود ،وهذا
حممد)()3

[احلديث ]466 :قيل لإلمام عَل :إن موسى بن عمران قد أرسله اهلل إىل فرعون
وأراه اآلية الكربى؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد أرسله
إىل فراعنة شتى ،مثل أِّب جهل ابن هشام ،وعتبة بن ربيعة ،وشيبة ،وأِّب البخرتي ،والنرض
بن احلارث ،وأِّب بن خلف ،ومنبه ونبيه ابني احلجاج ،وإىل اخلمسة املستهزئني :الوليد بن
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املغرية املخزومي ،والعاص بن وائل السهمي ،واالسود بن عبد يغوث الزهري ،واالسود
بن املطلب ،واحلارث ابن الطالطلة ،فأراهم اآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى تبني هلم
أنه احلق)()1

[احلديث ]467 :قيل لإلمام عَل :لقد انتقم اهلل ملوسى من فرعون؛ فهل أعطي
نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد انتقم اهلل جل اسمه ملحمد  من
الفراعنة ،فأما املستهزؤون فقد قال اهلل عز وجل﴿ :إِنَّا َك َف ْين َ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر،]95:
فقتل اهلل مخستهم ،كل واحد منهم بغري قتلة صاحبه يف يوم واحد ،فأما الوليد بن املغرية فمر
بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه يف الطريق فأصابه شظية منه فانقطع أكحله حتى
أدماه فامت وهو يقول :قتلني رب حممد ..وأما العاص بن وائل فإنه خرج يف حاجة له إىل
موضع فتدهده ُتته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فامت ،وهو يقول :قتلني رب حممد..
وأما االسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جربيل فأخذ
رأسه فنطح به الشجرة ،فقال لغالمه :امنع عني هذا ،فقال :ما أرى أحدا يصنع بك شيئا
إال نفسك فقتله وهو يقول :قتلني رب حممد ..وأما االسود بن املطلب فإن النبي  دعا
عليه أن يعمي اهلل برصه ،وأن يثكله ولده ،فلام كان يف ذلك اليوم خرج حتى صار إىل موضع
فأتاه جربيل بورقة خرضاء فرضب هبا وجهه فعمى وبقي حتى أثكله اهلل ولده ..وأما
احلارث بن الطالطلة فإنه خرج من بيته يف السموم فتحول حبشيا فرجع إىل أهله فقال :أنا
احلارث ،فغضبوا عليه فقتلوه ،وهو يقول :قتلني رب حممد ..وروي أن االسود بن احلارث
أكل حوتا ماحلا فأصابه العطش ،فلم يزل يرشب املاء حتى انشق بطنه فامت ،وهو يقول:
قتلني رب حممد ،كل ذلك يف ساعة واحدة ،وذلك أهنم كانوا بني يدي رسول اهلل ،
(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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فقالوا له :يا حممد ننتظر بك إىل الظهر ،فإن رجعت عن قولك وإال قتلناك ،فدخل النبي 
منزله فأغلق عليه بابه مغتام لقوهلم ،فأتاه جربيل عليه عن اهلل ساعته فقال له :يا حممد السالم
َن املُْ ْ ِ
اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
رشكِنيَ ﴾ [احلجر]94 :
يقرأ عليك السالم ،وهو يقولَ ﴿ :ف ْ
يعني أظهر أمرك الهل مكة ،وادعهم إىل االيامن ..قال :ياجربيل كيف أصنع باملستهزئني
وما أوعدون؟ قال له﴿ :إِنَّا َك َف ْين َ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر ..]95:قال :ياجربيل كانوا
الساعة بني يدي ،قال :قد كفيتهم ،فأظهر أمره عند ذلك ،وأما بقيتهم من الفراعنة فقتلوا
يوم بدر بالسيف ،وهزم اهلل اجلمع وولوا الدبر)()1

[احلديث ]468 :قيل لإلمام عَل :إن موسى بن عمران قد اعطي العصا ،فكانت
تتحول ثعبانا؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل
هذا ..إن رجال كان يطالب أباجهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشرتاه ،فاشتغل عنه
وجلس يرشب ،فطلبه الرجل فلم يقدر عليه ،فقال له بعض املستهزئني :من تطلب؟ قال:
عمرو بن هشام ـ يعني أباجهل ـ يل عليه دين ،قال :فأدلك عىل من يستخرج احلقوق؟ قال:
نعم ،فدله عىل النبي  ،وكان أبوجهل يقول :ليت ملحمد إيل حاجة فأسخر به وأرده،
فأتى الرجل النبي  فقال له :يا حممد بلغني أن بينك وبني عمرو بن هشام حسن ،وأنا
أستشفع بك إليه ،فقام معه رسول اهلل  فأتى بابه فقال له :قم يا أبا جهل فأد إىل الرجل
حقه ،وإنام كناه أباجهل ذلك اليوم ،فقام مرسعا حتى أدى إليه حقه ،فلام رجع إىل جملسه
قال له بعض أصحابه :فعلت ذلك فرقا من حممد ،قال :وحيكم أعذرون ،إنه ملا أقبل رأيت
عن يمينه رجاال بأيدهيم حراب تتالال ،وعن يساره ثعبانان تصطك أسناهنام ،وتلمع النريان
من أبصارمها ،لو امتنعت مل آمن أن يبعجوا باحلراب بطني ،ويقضمني الثعبانان ،هذا أكرب
(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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مما اعطي موسى ،ثعبان بثعبان موسى ،وزاد اهلل حممدا  ثعبانا وثامنية أمالك معهم
احلراب ،ولقد كان النبي  يؤذي قريشا بالدعاء ،فقام يوما فسفه أحالمهم ،وعاب دينهم
وضلل آباءهم ،فاغتموا من ذلك غام شديدا ،فقال أبوجهل :واهلل للموت خري لنا من
احلياة ،فليس فيكم معارش قريش أحد يقتل حممدا  فيقتل به؟ فقالوا له :ال ،قال :فأنا
أقتل ه ،فإن شاءت بنو عبد املطلب قتلون به ،وإال تركون ،قالوا :إنك إن فعلت ذلك
اصطنعت إىل أهل الوادي معروفا ال تزال تذكر به ،قال :إنه كثري السجود حول الكعبة،
فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته به ،فجاء رسول اهلل  فطاف بالبيت اسبوعا ثم
صىل وأطال السجود ،فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه ،فلام أن قرب منه أقبل فحل
من قبل رسول اهلل  فاغرا فاه نحوه ،فلام أن رآه أبوجهل فزع منه ،وارتعدت يده ،وطرح
احلجر فشدخ رجله ،فرجع مدمى متغري اللون يفيض عرقا ،فقال له أصحابه :ما رأينا
كاليوم ،قال :وحيكم أعذرون ،فإنه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبلعني ،فرميت
باحلجر فشدخت رجَل)()1

[احلديث ]469 :قيل لإلمام عَل :إن موسى قد اعطى اليد البيضاء ،فهل فعل
بمحمد يشء من هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..إن نورا كان
يضئ عن يمينه حيثام جلس ،وعن يساره أينام جلس ،وكان يراه الناس كلهم)()2

[احلديث ]470 :قيل لإلمام عَل :إن موسى قد رضب له يف البحر طريق ،فهل فعل
بمحمد يشء من هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..خرجنا معه
إىل حنني فإذا نحن بواد يشخب فقدرناه فإذا هو أربع عرشة قامة ،فقالوا :يا رسول اهلل العدو
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من ورائنا ،والوادي أمامنا ،كام قال أصحاب موسى :إنا ملدكون ،فنزل رسول اهلل  ثم
قال( :اللهم إنك جعلت لكل مرسل داللة ،فأرن قدرتك) وركب  فعربت اخليل ال
تندى حوافرها ،واالبل ال تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا)()1

[احلديث ]471 :قيل لإلمام عَل :إن موسى قد اعطي احلجر فانبجست منه اثنتا
عرشة عينا؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  ملا نزل
احلديبية وحارصه أهل مكة قد اعطي أفضل من ذلك ،وذلك أن أصحابه شكوا إليه الظامء
وأصاهبم ذلك حتى التقت خوارص اخليل ،فذكروا له ذلك ،فدعا بركوة يامنية ،ثم نصب
يده املباركة فيها فتفجرت من بني أصابعه عيون املاء ،فصدرنا وصدرت اخليل رواء ومالنا
كل مزادة وسقاء ولقد كنا معه باحلديبية وإذا ثم قليب جافة ،فأخرج  سهام من كنانته
فناوله الرباء بن عازب فقال له :اذهب هبذا السهم إىل تلك القليب اجلافة فاغرسه فيها،
ففعل ذلك فتفجرت منه اثنتا عرشة عينا من ُتت السهم ،ولقد كان يوم امليضأة عربة
وعالمة للمنكرين لنبوته ،كحجر موسى حيث دعا بامليضأة فنصب يده فيها ،ففاضت باملاء
وارتفع حتى توضأ منه ثامنية آالف رجل؟ ورشبوا حاجتهم ،وسقوا دواهبم؟ ومحلوا ما
أرادوا)()2

[احلديث ]472 :قيل لإلمام عَل :إن موسى قد اعطي املن والسلوى ،فهل فعل
بمحمد نظري هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..إن اهلل عز وجل
أحل له الغنائم والمته ،ومل ُتل ألحد قبله ،فهذا أفضل من املن والسلوى)()3
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[احلديث ]473 :قيل لإلمام عَل :إن موسى قد ظلل عليه الغامم؛ فهل أعطي نبيكم
مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وقد فعل ذلك ملوسى يف التيه ،واعطي حممد  مثل
هذا ،إن الغاممة كانت تظلله من يوم ولد إىل يوم قبض يف حرضه وأسفاره ،فهذا مثلام اعطي
موسى)()1

[احلديث ]474 :قيل لإلمام عَل :هذا داود قد أالن اهلل عز وجل له احلديد ،فعمل
منه الدروع؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  أعطي ما هو
أفضل منه ،إنه لني اهلل عز وجل له الصم الصخور الصالب ،وجعلها غارا ،ولقد غارت
الصخرة ُتت يده ببيت املقدس لينة حتى صارت كهيئة العجني ،قد رأينا ذلك والتمسناه
ُتت رايته)()2

[احلديث ]475 :قيل لإلمام عَل :إن داود بكى عىل خطيئته حتى سارت اجلبال معه
خلوفه؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد اعطي مثل هذا ..إنه
كان إذا قام إىل الصالة سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيز املرجل عىل االثايف من شدة البكاء،
وقد آمنه اهلل عز وجل من عقابه ،فأراد أن يتخشع لربه ببكائه ،ويكون إماما ملن اقتدى به،
ولقد قام  عرش سنني عىل أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه ،واصفر وجهه ،يقوم
الليل أمجع حتى عوتب يف ذلك فقال اهلل عز وجل﴿ :طه (َ )1ما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن
لِت َْش َقى﴾ [طه ]2 ،1 :بل لتسعد به ،ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه ،فقيل له :يا رسول
اهلل أليس اهلل عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال :بىل ،أفال أكون عبدا
شكورا ،ولئن سارت اجلبال وسبحت معه لقد عمل حممد  ما هو مثل هذا ،إذ كنا معه
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عىل جبل حراء إذ ُترك اجلبل فقال له :قر فليس عليك إال نبي وصديق شهيد ،فقر اجلبل
جميبا المره ،ومنتهيا إىل طاعته ،ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع خترج من بعضه ،فقال
له :ما يبكيك ياجبل؟ فقال :يا رسول اهلل كان املسيح مر ِّب وهو خيوف الناس بنار وقودها
الناس واحلجارة ،فأنا أخاف أن أكون من تلك احلجارة ،قال له :ال ختف ،تلك حجارة
الكربيت ،فقر اجلبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله)()1

[احلديث ]476 :قيل لإلمام عَل :إن سليامن اعطي ملكا ال ينبغي ألحد من بعده؛
فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..إنه هبط
إليه ملك مل هيبط إىل األرض قبله وهو ميكائيل ،فقال له :يا حممد عش ملكا منعام ،وهذه
مفاتيح خزائن األرض معك ،وتسري معك جباهلا ذهبا وفضة ،ال ينقص لك فيام ادخر لك
يف اآلخرة شئ ،فأومأ إىل جربيل ـ وكان خليله من املالئكة ـ فأشار إليه :إن تواضع ،فقال:
بل أعيش نبيا عبدا ،أكل يوما ،وال أكل يومني ،وأحلق بإخوان من األنبياء من قبَل ،فزاده
اهلل تعاىل الكوثر ،وأعطاه الشفاعة ،وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوهلا إىل آخرها سبعني
مرة ،ووعده املقام املحمود ،فإذا كان يوم القيامة أقعده اهلل تعاىل عىل العرش ،فهذا مثلام
اعطي سليامن بن داود)()2

[احلديث ]477 :قيل لإلمام عَل :إن سليامن قد سخرت له الرياح فسارت به يف
بالده ،غدوها شهر ورواحها شهر؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك،
وحممد  اعطي مثل هذا ..إنه ارسي به من املسجد احلرام إىل املسجد االقىص مسرية شهر،
وعرج به يف ملكوت الساموات مسرية مخسني ألف عام يف أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إىل
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ساق العرش ،فدنا بالعلم فتدىل ،فديل له من اجلنة رفرف أخرض ،وغشى النور برصه ،فرأى
عظمة ربه عز وجل بفؤاده ،ومل يرها بعينه ،فأوحى إىل عبد ه ما أوحى)()1

[احلديث ]478 :قيل لإلمام عَل :إن سليامن سخرت له الشياطني ،يعملون له ما
يشاء من حماريب ومتاثيل؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،ولقد
اعطي حممد  مثل هذا ،إن الشياطني سخرت لسليامن وهي مقيمة عىل كفرها ،وقد
سخرت لنبوة حممد  الشياطني بااليامن ،فأقبل إليه اجلن التسعة من أرشافهم من جن
نصيبني واليمن،وهم الذين يقول اهلل تبارك اسمه فيهمَ ﴿ :وإِ ْذ َرص ْفنَا إِ َل ْي َك َن َف ًرا ِم َن ِْ
اجل ِّن
َ
ِ
ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
َي ْست َِم ُع َ
ِض َو َّل ْوا إِ َىل َق ْو ِم ِه ْم ُمن ِْذ ِري َن ﴾ [األحقاف:
رضو ُه َقا ُلوا َأنْص ُتوا َف َل َّام ُق َ
آن َف َل َّام َح َ ُ
 ]29فأقبل إليه اجلن والنبي  ببطن النخل ،فاعتذروا بأهنم ظنوا كام ظننتم أن لن يبعث
اهلل أحدا ،ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفا منهم فبايعوه عىل الصوم والصالة والزكاة
واحلج واجلهاد ونصح املسلمني فاعتذروا بأهنم قالوا عىل اهلل شططا ،وهذا مثلام اعطي
سليامن ،سبحان من سخرها لنبوة حممد  بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن هلل ولدا ،فلقد
شمل مبعثه من اجلن واالنس ما ال حيىص)()2

[احلديث ]479 :قيل لإلمام عَل :هذا حييى بن زكريا أوِت احلكم صبيا ،واحللم
والفهم ،وأنه كان يبكي من غري ذنب ،وكان يواصل الصوم؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟..
فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  اعطي مثل هذا ..إن حييى بن زكريا ،كان يف عرص ال
أوثان فيه وال جاهلية ،وحممد  اوِت احلكم والفهم صبيا بني عبد ة األوثان ،وحزب
الشيطان ،ومل يرغب هلم يف صنم قط ،ومل ينشط العيادهم ومل ير منه كذب قط  ..وكان
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أمينا صدوقا حليام ،وكان يواصل صوم االسبوع واالقل واالكثر ،فيقال له يف ذلك فيقول:
(إن لست كأحدكم إن أظل عند رِّب فيطعمني ويسقيني) وكان يبكي  حتى يبتل
مصاله ،خشية من اهلل عز وجل من غري جرم)()1

[احلديث ]480 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى بن مريم تكلم يف املهد صبيا؛ فهل
أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  سقط من بطن امه واضعا يده
اليرسى عىل األرض ،ورافعا يده اليمنى إىل السامء ،حيرك شفتيه بالتوحيد ،وبدا من فيه نور
رأى أهل مكة منه قصور برصى من الشام وما يليها ،والقصور احلمر من أرض اليمن وما
يليها ،والقصور البيض من إصطخر وما يليها ،ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي  حتى
فزعت اجلن واالنس والشياطني ،وقالوا :حدث يف األرض حدث ،ولقد رئيت املالئكة
ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس ،وتضطرب النجوم وتتساقط ،عالمة مليالده ،ولقد
هم إبليس بالظعن يف السامء ملا رأى من االعاجيب يف تلك الليلة ،وكان له مقعد يف السامء
الثالثة ،والشياطني يسرتقون السمع ،فلام رأوا االعاجيب أرادوا أن يسرتقوا السمع فإذا هم
قد حجبوا من الساموات كلها ،ورموا بالشهب داللة لنبوته )2()

[احلديث ]481 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى أبرأ االكمه واالبرص بإذن اهلل عز
وجل؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  أبرأ ذا العاهة من
عاهته ،فبينام هو جالس  إذ سأل عن رجل من أصحابه ،فقالوا :يا رسول اهلل أنه قد صار
من البالء كهيئة الفرخ ال ريش عليه ،فأتاه  فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البالء ،فقال:
قد كنت تدعو يف صحتك دعاء؟ قال :نعم ،كنت ،أقول :يارب أيام عقوبة أنت معاقبي هبا
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يف اآلخرة فعجلها يل يف الدنيا؛ فقال له النبي  :أال قلتَ ﴿ :ر َّبنَا آتِنَا ِيف الده ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار ﴾ [البقرة ،]201 :فقاهلا ،فكأنام نشط من عقال ،وقام
ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
صحيحا وخرج معنا ،ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من اجلذام ،فشكا إليه 
فأخذ قدحا من ماء فتفل فيه ،ثم قال :امسح به جسدك ،ففعل فربئ حتى مل يوجد فيه شئ،
ولقد أِت بأعراِّب أبرص فتفل من فيه عليه فام قام من عنده إال صحيحا ،ولئن زعمت أن
عيسى أبرأ ذوي العاهات من عاهاْتم فإن حممدا  بينام هو يف بعض أصحابه إذا هو بامرأة
فقالت :يا رسول اهلل إن ابني قد أرشف عىل حياض املوت ،كلام أتيته بطعام وفع عليه
التثاؤب ،فقام النبي  وقمنا معه ،فلام أتيناه قال له :جانب يا عدو اهلل ويل اهلل فأنا رسول
اهلل ،فجانبه الشيطان فقام صحيحا وهو معنا يف عسكرنا ،ولئن زعمت أن عيسى أبرأ
العميان فإن حممدا  قد فعل ما هو أكثر من ذلك ،إن قتادة بن ربعي كان رجال صبيحا،
فلام أن كان يوم احد أصابته طعنة يف عينه ،فبدرت حدقته فأخذها بيده ،ثم أتى هبا النبي
 فقال :يا رسول اهلل إن امرأِت اآلن تبغضني ،فأخذها رسول اهلل  من يده ،ثم وضعها
مكاهنا ،فلم تكن تعرف إال بفضل حسنها ،وفضل ضوئها عىل العني األخرى ..ولقد جرح
عبد اهلل بن عتيك وبانت يده يوم ابن أِّب احلقيق ،فجاء إىل النبي  ليال ،فمسح عليه يده،
فلم تكن تعرف من اليد األخرى ..ولقد أصاب حممد بن مسلمة يوم كعب بن االرشف
مثل ذلك يف عينه ويده ،فمسحه رسول اهلل  فلم نستبينا ..ولقد أصاب عبد اهلل بن أنيس
مثل ذلك يف عينه فمسحها فام عرفت من األخرى ،فهذه كلها داللة لنبوته )1()

[احلديث ]482 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى قد أحيا املوتى بإذن اهلل؛ فهل أعطي
نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان ذلك ،وحممد  سبحت يف يده تسع حصيات ،تسمع
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نغامْتا يف مجودها وال روح فيها ،لتامم حجة نبوته ،ولقد كلمته املوتى من بعد موْتم،
واستغاثوه مما خافوا من تبعته ،ولقد صىل بأصحابه ذات يوم فقال :ما ههنا من بني النجار
أحد وصاحبهم حمتبس عىل باب اجلنة بثالثة دراهم لفالن اليهودي ،وكان شهيدا ..وإن
النبي  ملا نزل بالطائف وحارص أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بسم ،فنطق الذراع
منها ،فقالت :يا رسول اهلل ال تأكلني فإن مسمومة ،فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت
من أعظم حجج اهلل عز ذكره عىل املنكرين لنبوته ،فكيف وقد كلمته من بعد ذبح وسلخ
ويش ولقد كان  يدعو بالشجرة فتجيبه ،وتكلمه البهيمة وتكلمه السباع ،وتشهد له
بالنبوة ،وُتذرهم عصيانه)()1

[احلديث ]483 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى أنبا قومه بام يأكلون ،وما يدخرون يف
بيوْتم؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  فعل ما هو أكثر
من هذا ،إن عيسى أنبأ قومه بام كان من وراء حائط ،وحممد أنبأ عن مؤتة ،وهو عنها غائب
ووصف حرهبم ومن استشهد منهم ،وبينه وبينهم مسرية شهر ..وكان يأتيه الرجل يريد أن
يسأله عن يشء فيقول  :تقول أو أقول؟ فيقول :بل قل يا رسول اهلل ،فيقول :جئتنى يف
كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته ..ولقد كان  خيرب أهل مكة بأرسارهم بمكة حتى ال
يرتك من أرسارهم شيئا منها ما كان بني صفوان بن أمية وبني عمري بن وهب ،إذ أتاه عمري
فقال :جئت يف فكاك ابني ،فقال له :كذبت ،بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم يف احلطيم،
وذكرتم قتىل بدر :واهلل للموت خري لنا من البقاء مع ما صنع حممد بنا ،وهل حياة بعد أهل
القليب؟ فقلت أنت لوال عيايل ودين عَل الرحتك من حممد ،فقال صفوان :عَل أن أقِض
دينك ،وأن أجعل بناتك مع بناِت يصيبهن ما يصيبهن من خري أو رش ،فقلت أنت :فاكتمها
(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .

184

عَل ،وجهزن حتى أذهب فأقتله ،فجئت لتقتلني ،فقال :صدقت يا رسول اهلل ،فأنا أشهد
أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ،وأشباه هذا مما ال حيىص)()1

[احلديث ]484 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى كان خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ
فيه فيكون طريا بإذن اهلل عز وجل؛ فهل أعطي نبيكم مثل هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك،
وحممد  قد فعل ما هو شبيه هبذا إذ أخذ يوم حنني حجرا فسمعنا للحجر تسبيحا
وتقديسا ،ثم قال للحجر :انفلق فانفلق ثالث فلق ،نسمع لكل فلقة منها تسبيحا ال يسمع
لألخرى ..ولقد بعث إىل شجرة يوم البطحاء فأجابته ،ولكل غصن منها تسبيح وْتليل
وتقديس ،ثم قال هلا :انشقي فانشقت نصفني ،ثم قال هلا :التزقي ،فالتزقت ،ثم قال هلا:
اشهدي يل بالنبوة ،فشهدت ،ثم قال هلا :ارجعي إىل مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس
ففعلت ،وكان موضعها بجنب اجلزارين بمكة)()2

[احلديث ]485 :قيل لإلمام عَل :إن عيسى كان زاهدا؛ فهل أعطي نبيكم مثل
هذا؟ ..فقال( :لقد كان كذلك ،وحممد  أزهد األنبياء عليهمالسالم ،ما رفعت له مائدة
قط وعليها طعام ،وما أكل خبز بر قط ،وال شبع من خبز شعري ثالث ليال متواليات قط،
تويف  ودرعه مرهونة عند هيودي بأربعة دراهم ،ما ترك صفراء وال بيضاء ،مع ما وطئ
له من البالد)()3

ثالثا ـ ما ورد حول احتجاج أئمة اهلدى بأنواع الدالئل عىل النبوة:
وسنسوق هنا نموذجني عن احتجاجات أئمة اهلدى باآليات احلسية عىل نبوة رسول

(  )1االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )2االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
(  )3االحتجاج 111 :ـ  ،120وهو جزء من حديث طويل حيتج فيه اإلمام عَل لنبوة رسول اهلل .
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اهلل  ،أحدمها لإلمام موسى الكاظم ،والثان لإلمام اهلادي.
 1ـ احتجاج اإلمام الكاظم بدالئل النبوة اخلاصة:
وقد ورد يف رواية طويلة عن اإلمام موسى الكاظم رويت يف كتاب (قرب اإلسناد)
للشيخ أِّب العباس عبد اهلل بن جعفر احلمريي القمي ،من أعالم القرن اهلجري الثالث،
وهي تدل عىل أنواع األدلة التي كان يستعملها أئمة اهلدى يف االستدالل للنبوة ،وقد قسمنا
الرواية إىل مقاطع لتيسري االستفادة منها.
ونص الرواية هو ما حدث به اإلمام الكاظم قال( :كنت عند أِّب عبد اهلل الصادق
ذات يوم وأنا ٌ
نفر من اليهود فقالوا :أنت ابن حممد نبي هذه األمة،
طفل
مخايس إذ دخل عليه ٌ
ٌ
واحلجة عىل أهل األرض؟ قال هلم :نعم ..قالوا :إنا نجد يف التوراة أن اهلل تبارك وتعاىل آتى
إبراهيم عليه السالم وولده الكتاب واحلكم والنبوة ،وجعل هلم امللك واإلمامة ،وهكذا
وجدنا ذرية األنبياء ال تتعداهم النبوة واخلالفة والوصية ،فام بالكم قد تعداكم ذلك وثبت
يف غريكم ونلقاكم مستضعفني مقهورين ال ترقب فيكم ذمة نبيكم؟!
فدمعت عينا أِّب عبد اهلل ،ثم قال :نعم مل تزل أمناء اهلل مضطهدة مقهورة مقتولة بغري
ٌ
وقليل من عباد اهلل الشكور.
حق ،والظلمة غالب ٌة،
قالوا :فإن األنبياء وأوالدهم علموا من غري تعليم ،وأوتوا العلم تلقينا ،وكذلك
ينبغي ألئمتهم وخلفائهم وأوصيائهم ،فهل أوتيتم ذلك؟
فقال اإلمام الصادق :ادن يا موسى .فدنوت فمسح يده عىل صدري ثم قال :اللهم
أيده بنرصك ،بحق حممد وآله .ثم قال :سلوه عام بدا لكم ..قالوا :وكيف نسأل طفال ال
يفقه؟ قلت :سلون تفقها ودعوا العنت..
قالوا :أخربنا عن اآليات التسع التي أوتيها موسى بن عمران ،قلت :العصا،
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وإخراجه يده من جيبه بيضاء ،واجلراد ،والقمل ،والضفادع ،والدم ،ورفع الطور ،واملن
والسلوى آية واحدة ،وفلق البحر.
قالوا :صدقت ،فام أعطي نبيكم من اآليات الالِت نفت الشك عن قلوب من أرسل
آيات كثريةٌ ،أعدها إن شاء اهلل ،فاسمعوا وعوا وافقهوا ..أما أول ذلك :أنتم
إليه؟ ..قلتٌ :
تقرون أن اجلن كانوا يسرتقون السمع قبل مبعثه ،فمنعت يف أوان رسالته بالرجوم
وانقضاض النجوم ،وبطالن الكهنة والسحرة)()1

وقد قسمنا باقي احلديث إىل األحاديث التالية:
[احلديث ]486 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن سيف بن ذي يزن حني ظفر باحلبشة وفد عليه وفد قريش ،فيهم عبد املطلب ،فسأهلم
عنه ووصف هلم صفته ،فأقروا مجيعا بأن هذا الصفة يف حممد  فقال :هذا أوان مبعثه،
ومستقره أرض يثرب وموته هبا)( )2

[احلديث ]487 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إىل بيت اهلل احلرام ليهدمه ،قبل مبعثه ،فقال عبد املطلب :إن
هلذا البيت ربا يمنعه ،ثم مجع أهل مكة فدعا ،وهذا بعد ما أخربه سيف بن ذي يزن ،فأرسل
اهلل تبارك وتعاىل عليهم طريا أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها)( )3

[احلديث ]488 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
حجر يريد أن
نائم خلف جدار ومعه
ٌ
أن أبا جهل ،عمرو بن هشام املخزومي ،أتاه وهو ٌ

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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يرميه به ،فالتصق بكفه)()1

[احلديث ]489 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن أعرابيا باع ذودا من اإلبل من أِّب جهل فمطله بحقه ،فأتى قريشا وقال :اعدون عىل أِّب
احلكم فقد لوى حقي ،فأشاروا إىل حممد  وهو يصَل يف الكعبة ،فقالوا :ائت هذا الرجل
فاستعده عليه ،وهم هيزؤون باألعراِّب؛ فأتاه فقال له :يا عبد اهلل اعدن عىل عمرو بن هشام
فقد منعني حقي ..قال :نعم .فانطلق معه فدق عىل أِّب جهل بابه ،فخرج إليه متغريا .فقال
له :ما حاجتك؟ قال :أعط األعراِّب حقه .قال :نعم ..وجاء األعراِّب إىل قريش فقال:
جزاكم اهلل خريا ،انطلق معي الرجل الذي دللتمون عليه ،فأخذ حقي ..فجاء أبو جهل،
فقالوا :أعطيت األعراِّب حقه؟ قال :نعم .قالوا :إنام أردنا أن نغريك بمحمد ،وهنزأ
باألعراِّب .قال :يا هؤالء ،دق باِّب فخرجت إليه ،فقال :أعط األعراِّب حقه ،وفوقه مثل
الفحل فاُتا فاه كأنه يريدن ،فقال :أعطه حقه ،فلو قلت :ال ،البتلع رأيس ،فأعطيته)()2

[احلديث ]490 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن قريشا أرسلت النرض بن احلارث وعلقمة بن أِّب معيط بيثرب إىل اليهود ،وقالوا هلام :إذا
قدمتام عليهم فسائلوهم عنه ،ومها قد سألوهم عنه فقالوا :صفوا لنا صفته ،فوصفوه.
رب منهم فقال :هذا النبي الذي نجد نعته يف
وقالوا :من تبعه منكم؟ قالوا :سفلتنا؛ فصاح ح ٌ
التوراة ،ونجد قومه أشد الناس عداوة له)()3

[احلديث ]491 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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أن قريشا أرسلت رساقة بن جعشم حتى خرج إىل املدينة يف طلبه ،فلحق به فقال صاحبه:
هذا رساقة يا نبي اهلل ،فقال :اللهم اكفنيه ،فساخت قوائم ظهره ،فناداه :يا حممد خل عني
بموثق أعطيكه أن ال أناصح غريك ،وكل من عاداك ال أصالح .فقال النبي  :اللهم إن
كان صادق املقال فأطلق فرسه؛ فانطلق فوىف وما انثنى بعد ذلك)()1

[احلديث ]492 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
عامر ألزيد :إذا أتيناه فأنا أشاغله
أن عامر بن الطفيل وأزيد بن قيس أتيا النبي  ،فقال ٌ
عامر :يا حممد خائر ،قال :ال ،حتى تقول أشهد
عنك فأعله بالسيف ،فلام دخال عليه قال ٌ
أن ال إله إال اهلل وأن رسول اهلل ،وهو ينظر إىل أزيد ،وأزيد ال خيرب شيئا ..فلام طال ذلك
هنض وخرج وقال ألزيد :ما كان أحدٌ عىل وجه األرض أخوف عىل نفيس فتكا منك،
ولعمري ال أخافك بعد اليوم ،فقال له أزيد :ال تعجل ،فإن ما مهمت بام أمرتني به إال
ودخلت الرجال بيني وبينك ،حتى ما أبرص غريك ،فأرضبك؟!)()2

[احلديث ]493 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن أزيد بن قيس والنرض بن احلارث اجتمعا عىل أن يسأاله عن الغيوب فدخال عليه ،فأقبل
النبي  عىل أزيد فقال :يا أزيد ،أتذكر ما جئت له يوم كذا ومعك عامر بن الطفيل؟
فأخربه بام كان فيهام ،فقال أزيد :واهلل ما حرضن وعامرا أحدٌ  ،وما أخربك هبذا إال ٌ
ملك من
السامء ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأنك رسول اهلل)()3

[احلديث ]494 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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عَل
أن نفرا من اليهود أتوه ،فقالوا ألِّب احلسن :استأذن لنا عىل ابن عمك نسأله ،فدخل ٌ
فأعلمه ،فقال النبي  :وما يريدون مني؟ فإن عبدٌ من عبيد اهلل ،ال أعلم إال ما علمني
رِّب ،ثم قال :ائذن هلم .فدخلوا عليه فقال :أتسألون عام جئتم له أم أنبئكم؟ قالوا :نبئنا،
قال :جئتم تسألون عن ذي القرنني ،قالوا :نعم)()1

[احلديث ]495 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن وابصة بن معبد األسدي أتاه فقال :ال أدع من الرب واإلثم شيئا إال سألته عنه ،فلام أتاه
قال له بعض أصحابه :إليك يا وابصة عن رسول اهلل  ،فقال النبي  :ادن يا وابصة،
فدنوت ،فقال :أتسال عام جئت له أو أخربك؟ قال :أخربن ..قال :جئت تسأل عن الرب
واإلثم .قال :نعم .فرضب بيده عىل صدره ،ثم قال :يا وابصة الرب ما اطمأن به الصدر،
واإلثم ما تردد يف الصدر وجال يف القلب ،وإن أفتاك الناس وأفتوك)()2

[احلديث ]496 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه ،فلام أدركوا حاجتهم عنده قال :ائتون بتمر أهلكم مما
معكم ،فأتاه كل رجل منهم بنوع منه ،فقال النبي  :هذا يسمى كذا ،وهذا يسمى كذا،
فقالوا :أنت أعلم بتمر أرضنا ،فوصف هلم أرضهم ،فقالوا :أدخلتها؟ قال :ال ،ولكن فسح
يل فنظرت إليها ،وأتوه بشاة هرمة ،فأخذ أحد أذنيها بني أصابعه ،فصار ميسام ،ثم قال:
خذوها فإن هذا السمة يف آذان ما تلد إىل يوم القيامة .فهي توالد وتلك يف آذاهنا معروف ٌة
غري جمهولة)()3

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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[احلديث ]497 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أنه توجه إىل الشام قبل مبعثه مع نفر من قريش ،فلام كان بحيال بحرياء الراهب نزلوا بفناء
ديره ،وكان عاملا بالكتب ،وقد كان قرأ يف التوراة مرور النبي  به ،وعرف أوان ذلك،
فأمر فدعي إىل طعامه ،فأقبل يطلب الصفة يف القوم فلم جيدها ،فقال :هل بقي يف رحالكم
نائم وقد
يتيم .فقام بحرياء الراهب فاطلع ،فإذا هو برسول اهلل ٌ 
أحدٌ ؟ ..فقالوا :غال ٌم ٌ
مرشف عليه ،وهو يسري
ٌ
أظلته سحاب ٌة ،فقال للقوم :ادعوا هذا اليتيم ،ففعلوا وبحرياء
والسحابة قد أظلته ،فأخرب القوم بشأنه وأنه سيبعث فيهم رسوال ويكون من حاله وأمره.
فكان القوم بعد ذلك هيابونه وجيلونه ..فلام قدموا أخربوا قريشا بذلك ،وكان عند خدجية
بنت خويلد فرغبت يف تزوجيه ،وهي سيدة نساء قريش ،وقد خطبها كل صنديد ورئيس قد
أبتهم ،فزوجته نفسها للذي بلغها من خرب بحرياء)()1

[احلديث ]498 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أنه كان بمكة أيا ٌم ألب عليه قومه وعشائره ،فأمر عليا أن يأمر خدجية أن تتخذ له طعاما
ففعلت ،ثم أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد املطلب ،فدعا أربعني رجال فقال :هات
هلم طعاما يا عَل ،فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثالثة واألربعة فقدمه إليهم ،وقال :كلوا
وسموا ،فسمى ومل يسم القوم ،فأكلوا وصدروا شبعى ،فقال أبو جهل :جاد ما سحركم
حممدٌ  ،يطعم من طعام ثالث رجال أربعني رجال ،هذا واهلل هو السحر الذي ال بعده ،فقال
عَل :ثم أمرن بعد أيام فاختذت له مثله ودعوْتم بأعياهنم فطعموا وصدروا)()2

ٌ

[احلديث ]499 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.

191

أن امرأة عبد اهلل بن مسلم أتته بشاة مسمومة ،ومع النبي  برش بن الرباء بن عازب،
برش الكراع ،فأما النبي عليه السالم فالكها ولفظها وقال:
فتناول النبي  الذراع وتناول ٌ
برش فالك املضغة وابتلعها فامت ،فأرسل إليها فأقرت،
إهنا لتخربن أهنا مسموم ٌة .وأما ٌ
وقال :ما محلك عىل ما فعلت؟ قالت :قتلت زوجي وأرشاف قومي ،فقلت :إن كان ملكا
قتلته ،وإن كان نبيا فسيطلعه اهلل تبارك وتعاىل عىل ذلك)()1

[احلديث ]500 :قال اإلم ام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
مخاص ،ورأيت النبي 
أن جابر بن عبد اهلل قال :رأيت الناس يوم اخلندق حيفرون وهم
ٌ

مخيص ،فأتيت أهَل فأخربْتا فقالت :ما عندنا إال هذه الشاة وحمرزٌ من ذرة..
حيفر وبطنه
ٌ
قال :فاخبزي .وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا الباقي ،حتى إذا أدرك أتى النبي  فقال:
يا رسول اهلل ،اختذت طعاما فائتني أنت ومن أحببت ،فشبك أصابعه يف يده ثم نادى :أال
إن جابرا يدعوكم إىل طعامه ..فأتى أهله مذعورا خجال فقال هلا :هي الفضيحة قد حفل
هبم أمجعني ..فقالت :أنت دعوْتم أم هو؟ قال :هو .قالت :فهو أعلم هبم ..فلام رآنا أمر
باألنطاع فبسطت عىل الشوارع ،وأمره أن جيمع التواري واجلفان ،ثم قال :ما عندكم من
الطعام؟ فأعلمته ،فقال :غطوا السدانة والربمة والتنور ،واغرفوا وأخرجوا اخلبز واللحم
وغطوا؛ فام زالوا يغرفون وينقلون وال يرونه ينقص شيئا حتى شبع القوم ،وهم ثالثة آالف،
ثم أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي عندهم أياما)()2

ٌ

[احلديث ]501 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
صائم فدعاه إىل طعامه ،ودعا معه عَل بن أِّب
أن سعد بن عبادة األنصاري أتاه عشية وهو
ٌ

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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طالب ،فلام أكلوا قال النبي  :يا سعد أكل طعامك األبرار ،وأفطر عندك الصائمون،
وصلت عليكم املالئكة .فحمله سعدٌ عىل محار قطوف وألقى عليه قطيفة ،فرجع احلامر وإنه
هلمالج ما يساير)()1

[احلديث ]502 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أنه أقبل من احلديبية ،ويف الطريق ما ٌء خيرج من وشل بقدر ما يروي الراكب والراكبني،
فقال :من سبقنا إىل املاء فال يستقني منه؛ فلام انتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبه يف
املاء ،ففاض املاء فرشبوا وملؤوا أدواْتم ومياضيهم وتوضأوا .فقال النبي  :لئن بقيتم،
أو بقي منكم ،ليتسعن هبذا الوادي بسقي ما بني يديه من كثرة مائه ،فوجدوا ذلك كام
قال)()2

[احلديث ]503 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
إخباره عن الغيوب ،وما كان وما يكون ،فوجد ذلك موافقا ملا يقول)()3

[احلديث ]504 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
بعض،
بعض وصدقه ٌ
أنه أخرب صبيحة الليلة التي أرسي به ،بام رأى يف سفره ،فأنكر ذلك ٌ
فأخربهم بام رأى من املارة واملمتارة وهيآْتم ومنازهلم وما معهم من األمتعة ،وأنه رأى عريا
بعري أورق ،وأنه يطلع يوم كذا من العقبة مع طلوع الشمس؛ فغدوا يطلبون تكذيبه
أمامها ٌ
للوقت الذي وقته هلم ،فلام كانوا هناك طلعت الشمس فقال بعضهم :كذب الساحر،
وأبرص آخرون بالعري قد أقبلت يقدمها األورق فقالوا :صدق ،هذه نعم قد أقبلت)()4

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )4بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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[احلديث ]505 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن أخت عبد اهلل بن رواحة األنصاري مرت به أيام حفرهم اخلندق ،فقال هلا :إىل أين
تريدين؟ قالت :إىل عبد اهلل هبذه التمرات ،فقال :هاتيهن .فنثرت يف كفه ،ثم دعا باألنطاع
وفرقها عليها وغطاها باألزر ،وقام وصىل ،ففاض التمر عىل األنطاع ،ثم نادى :هلموا
وكلوا؛ فأكلوا وشبعوا ومحلوا معهم ودفع ما بقي إليها)()1

[احلديث ]506 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أنه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قو ٌم فقالوا :يا رسول اهلل ،إن لنا بئرا إذا كان القيظ اجتمعنا
عليها ،وإذا كان الشتاء تفرقنا عىل مياه حولنا ،وقد صار من حولنا عدوا لنا ،فادع اهلل يف
بئرنا .فتفل  يف بئرهم ،ففاضت املياه املغيبة فكانوا ال يقدرون أن ينظروا إىل قعرها بعد
من كثرة مائها؛ فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول ذلك يف قليب قليل ماؤه ،فتفل األنكد
يف القليب فغار ماؤه وصار كاجلبوب()3 ())2

[احلديث ]507 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
أن أم مجيل امرأة أِّب هلب أتته حني نزلت سورة (تبت) ومع النبي  بعض أصحابه ،فقال:
حجر تريد أن ترميك به؛ فقال :إهنا ال
يا رسول اهلل ،هذه أم مجيل مغضب ٌة تريدك ومعها
ٌ
تران .فقالت للرجل :أين صاحبك؟ قال :حيث شاء اهلل .قالت :لقد جئته ،ولو أراه لرميته،
فإنه هجان ،والالت والعزى إن لشاعرةٌ .فقال الرجل :يا رسول اهلل ،مل ترك؟ قال :ال،
رضب اهلل بيني وبينها حجابا)()4

(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )2اجلبوب :وجه األرض.
(  )3بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
(  )4بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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[احلديث ]508 :قال اإلمام الكاظم( :من اآليات الدالة عىل نبوة رسول اهلل :
كتابه امل هيمن الباهر لعقول الناظرين ،مع ما أعطي من اخلالل التي إن ذكرناها لطالت..
فقالت اليهود :وكيف لنا أن نعلم أن هذا كام وصفت؟ ..فقال هلم اإلمام الكاظم :وكيف
لنا أن نعلم أن ما تذكرون من آيات موسى عىل ما تصفون؟ ..قالوا :علمنا ذلك بنقل الربرة
الصادقني ..قال هلم :فأعلم وا صدق ما أنبأتكم به ،بخرب طفل لقنه اهلل من غري تلقني ،وال
معرفة عن الناقلني ..فقالوا :نشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وأنكم األئمة
القادة واحلجج من عند اهلل عىل خلقه)()1

 2ـ احتجاج اإلمام اهلادي بدالئل النبوة اخلاصة:
وقد ورد يف رواية طويلة عن اإلمام اهلادي سئل فيها عن األحاديث التي وردت يف
شأن دالئل النبوة اخلاصة ،وقد ذكر الكثري من األمثلة عنها ،والتي قطعناها إىل األحاديث
التالية لتيسري االستفادة منها:
[احلديث ]509 :سئل اإلمام اهلادي عن الغاممة التي كان تظل رسول اهلل  ،فقال:
(إن رسول اهلل  كان يسافر إىل الشام مضاربا خلدجية بنت خويلد ،وكان من مكة إىل بيت
املقدس مسرية شهر ،فكانوا يف محارة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي ،وربام عصفت عليهم
فيها الرياح ،وسفت عليهم الرمال والرتاب ،وكان اهلل تعاىل يف تلك االحوال يبعث لرسول
اهلل  غاممة تظله فوق رأسه ،تقف بوقوفه ،وتزول بزواله ،إن تقدم تقدمت ،وإن تأخر
تأخرت ،وإن تيامن تيامنت ،وإن تيارس تيارست ،فكانت تكف عنه حر الشمس من فوقه
وكانت تلك الرياح املثرية لتلك الرمال والرتاب تسفيها يف وجوه قريش ورواحلها ،حتى
إذا دنت من حممد  هدأت وسكنت ،ومل ُتمل شيئا من رمل وال تراب ،وهبت عليه ريح
(  )1بحار األنوار ( ،)225 /17قرب اإلسناد.
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باردة لينة ،حتى كانت قوافل قريش يقول قائلها :جوار حممد أفضل من خيمة ،فكانوا
يلوذون به ،ويتقربون إليه ،فكان الروح يصيبهم بقربه ،وإن كانت الغاممة مقصورة عليه
وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء فإذا الغاممة تسري بعيدا منهم) ()1

[احلديث ]510 :سئل اإلمام اهلادي عن تسليم اجلبال والصخور واالحجار عليه
 ،فقال( :إن رسول اهلل  ملا ترك التجارة إىل الشام ،وتصدق بكل ما رزقه اهلل تعاىل من
تلك التجارات كان يغدو كل يوم إىل حرا يصعده وينظر من قلله إىل آثار رمحة اهلل ،وأنواع
عجائب رمحته ،وبدائع حكمته ،وينظر إىل أكناف السامء وأقطار األرض والبحار واملفاوز
والفيايف ،فيعترب بتلك اآلثار ،ويتذكر بتلك اآليات ،ويعبد اهلل حق عبادته ،فلام استكمل
أربعني سنة ونظر اهلل عز وجل إىل قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها
وأخضعها أذن البواب السامء ففتحت ،وحممد ينظر إليها ،وأذن للمالئكة فنزلوا وحممد 

ينظر إليهم ،وأمر بالرمحة فانزلت عليه من لدن ساق العرش إىل رأس حممد وغمرته ،ونظر
إىل جربيل ،الروح األمني ،املطوق بالنور ،هبط إليه ،وأخذ بضبعه وهزه وقال ياحممد :اقرأ،
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق (َ )1خ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق ( )2ا ْق َر ْأ
قال :وما أقرأ؟ قال﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
َو َر هب َك ْاألَك َْر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْم﴾ [العلق ،]5 - 1 :ثم
أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل ،ثم صعد إىل علو ،ونزل حممد  من اجلبل وقد
غشيه من تعظيم جالل اهلل ،وورد عليه من كبري شأنه ما ركبه احلمى والنافض ،وقد اشتد
عليه ما خيافه من تكذيب قريش يف خربه ،ونسبهم إياه إىل اجلنون ،وأنه يعرتيه شياطني،
وكان من أول أمره أعقل خلق اهلل ،وأكرم براياه وأبغض االشياء إليه الشيطان وأفعال
املجانني وأقواهلم ،فأراد اهلل عز وجل أن يرشح صدره ،ويشجع قلبه فأنطق ،اجلبال
(  )1التفسري املنسوب لإلمام العسكري ،155 :ح ..77
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والصخور واملدر ،وكلام وصل إىل يشء منها ناداه :السالم عليك ياحممد ،السالم عليك يا
ويل اهلل ،السالم عليك يا رسول اهلل ،أبرش فإن اهلل عز وجل قد فضلك ومجلك وزينك
وأكرمك فوق اخلالئق أمجعني من االولني واآلخرين ،ال حيزنك أن تقول قريش :إنك
جمنون ،وعن الدين مفتون ،فإن الفاضل من فضله رب العاملني ،والكريم من كرمه خالق
اخللق أمجعني ،فال يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك ،فسوف يبلغك
ربك أقىص منتهى الكرامات ،ويرفعك إىل أرفع الدرجات ،وسوف يبث علومك يف العباد
والبالد ..وسوف ينرش يف البالد دينك ،وسوف يعظم أجود املحبني لك ،وسوف يضع يف
يدك لواء احلمد ،فيكون ُتته كل نبى وصديق وشهيد ،يكون قائدهم أمجعني إىل جنات
النعيم) ()1

[احلديث ]511 :سئل اإلمام اهلادي عن دفاع اهلل القاصدين ملحمد  إىل قتله،
وإهالكه إياهم ،فقال( :كان ذلك كرامة لنبيه  ،وتصديقه إياه فيه ،فإن رسول اهلل  كان
وهو ابن سبع سنني بمكة ،قد نشأ يف اخلري نشوا ال نظري له يف سائر صبيان قريش ،حتى ورد
مكة قوم من هيود الشام فنظروا إىل حممد  وشاهدوا نعته وصفته ،فأرس بعضهم إىل
بعض :هذا واهلل حممد اخلارج يف آخر الزمان ،املدال عىل اليهود وسائر أهل االديان ،يزيل
اهلل تعاىل به دولة اليهود ،ويذهلم ويقمعهم ،وقد كانوا وجدوه يف كتبهم النبي االمي الفاضل
الصادق ،فحملهم احلسدعىل أن كتموا ذلك ،وتفاوضوا يف أنه ملك يزال ،ثم قال بعضهم
لبعض :تعالوا نحتال عليه فنقتله ،فإن اهلل يمحو ما يشاء ويثبت ،لعلنا نصادفه ممن يمحو،
فهموا بذلك ،ثم قال بعضهم لبعض :ال تعجلوا حتى نمتحنه ونجربه بأفعاله ،فإن احللية
قد توافق احللية ،والصورة قد تشأكل الصورة ،إن ما وجدناه يف كتبنا أن حممدا جينبه ربه من
(  )1التفسري املنسوب لإلمام العسكري ،155 :ح ..77
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احلرام والشبهات ،فصادفوه والقوه وادعوه إىل دعوة ،وقدموا إليه احلرام والشبهة ،فإن
انبسط فيهام أو يف أحدمها فأكله فأعلموا أنه غري من تظنون ،وإنام احللية وافقت احللية،
والصورة ساوت الصورة ،وإن مل يكن األمر كذلك ومل يأكل منهام فأعلموا أنه هو ،فاحتالوا
له يف تطهري األرض منه لتسلم لليهود دولتهم ،فجاءوا إىل أِّب طالب فصادفوه ودعوه إىل
دعوة هلم ،فلام حرض رسول اهلل  قدموا إليه وإىل أِّب طالب واملأل من قريش دجاجة
مسمنة كانوا قد وقذوها وشووها فجعل أبوطالب وسائر قريش يأكلون منها ،ورسول اهلل
 يمد يده نحوها فيعدل هبا يمنة ،ثم يرسة ،ثم أماما ،ثم خلفا ،ثم فوقا ،ثم ُتتا ال تصيبها
يده فقالوا :مالك يا حممد ال تأكل منها؟ فقال :يامعرش اليهود قد جهدت أن أتناول منها،
وهذه يدي يعدل هبا عنها ،وما أراها إال حراما يصونني رِّب عز وجل عنها فقالوا :ما هي
إال حالل فدعنا نلقمك ،فقال رسول اهلل  :فافعلوا إن قدرتم ،فذهبوا ليأخذوا منها
ويطعموه فكانت أيدهيم يعدل هبا إىل اجلهات كام كانت يد رسول اهلل  تعدل عنها..
فجاءوه بدجاجة أخرى مسمنة مشوية قد أخذوها جلار هلم غائب ،مل يكونوا اشرتوها،
وعملوها عىل أن يردوا عليه ثمنها إذا حرض ،فتناول رسول اهلل  لقمة فلام ذهب يرفعها
ثقلت عليه ،ونصلت حتى سقطت من يده ،وكلام ذهب يرفع ما قد تناوله بعدها ثقلت
وسقطت فقالوا :يا حممد فام بال هذه ال تأكل منها؟ قال رسول اهلل  :وهذه أيضا قد
منعت منها ،وما أراها إال من شبهة يصونني رِّب عز وجل عنها ،قالوا :ما هي شبهة ،فدعنا
نلقمك منها فقال :افعلوا إن قدرتم عليه ،فكلام تناولوا لقمة ليلقموه ثقلت كذلك يف أيدهيم
ثم سقطت ،ومل يقدروا أن يلقموها ،فقال رسول اهلل  :هو ما قلت لكم :شبهة يصونني
رِّب عز وجل عنها ،فتعجبت قريش من ذلك ،وكان ذلك مما يقيمهم عىل اعتقاد عداوته إىل
أن أظهروها ملا أن أظهره اهلل عز وجل بالنبوة ،وأغرْتم اليهود أيضا ،فقالت هلم اليهود :أي
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يشء يرد عليكم من هذا الطفل؟ ما نراه إال يسالبكم نعمكم وأرواحكم ،سوف يكون هلذا
شأن عظيم ..فتواطأت اليهود عىل قتله يف طريقه عىل جبل حرا وهم سبعون ،فعمدوا إىل
سيوفهم فسموها ،ثم قعدوا له ذات غلس يف طريقه عىل جبل حرا ،فلام صعده صعدوا إليه
وسلوا سيوفهم وهم سبعون رجال من أشد اليهود وأجلدهم وذوي النجدة منهم ،فلام
أهووا هبا إليه ليرضبوه هبا حيل بينهم وبني حممد  ،وانقطع طمعهم عن الوصول إليه
بسيوفهم) ()1

[احلديث ]512 :سئل اإلمام اهلادي عن دعائه  الشجرة ،فقال( :إن رجال من
ثقيف كان أطب الناس يقال له :احلارث بن كلدة الثقفي ،جاء إىل رسول اهلل  فقال :يا
حممد جئت اداويك من جنوبك ،فقد داويت جمانني كثرية فشفوا عىل يدي ،فقال رسول اهلل
 : أنت تفعل أفعال املجانني ،وتنسبني إىل اجلنون؟ قال احلارث :وماذا فعلته من أفعال
املجانني؟ قال :نسبتك إياي إىل اجلنون من غري حمنة منك وال ُتربة وال نظر يف صدقي أو
كذِّب ،فقال احلارث :أو ليس قد عرفت كذبك وجنوبك بدعواك النبوة التي ال تقدر هلا،
فقال رسول اهلل  :وقولك ال تقدر هلا فعل املجانني ،النك مل تقل :مل قلت كذا؟ وال
طالبتني بحجة فعجزت عنها ،فقال احلارث :صدقت أنا أمتحن أمرك بآية اطالبك هبا ،إن
كنت نبيا فادع تلك الشجرة ـ يشري بشجرة عظيمة بعيد عمقها ـ فإن أتتك علمت أنك
رسول اهلل  ،وشهدت لك بذلك ،وإال فأنت ذلك املجنون الذي قيل يل ،فرفع رسول
اهلل يده إىل تلك الشجرة ،وأشار إليها أن تعاىل فانقلعت تلك الشجرة باصوهلا وعروقها،
وجعلت ختد يف األرض اخدودا عظيام كالنهر حتى دنت من رسول اهلل  فوقفت بني
يديه ،ونادت بصوت فصيح :ها أناذا يا رسول اهلل ما تأمرن؟ فقال هلا رسول اهلل :
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دعوتك لتشهد يل بالنبوة بعد شهادتك هلل بالتوحيد ،فنادت أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأشهد أنك يا حممد عبده ورسوله ،أرسلك باحلق بشريا ونذيرا ،وداعيا إىل اهلل
بإذنه ورساجا منريا ..فنظر رسول اهلل  إىل احلارث فقال :ياحارث أو جمنونا يعد من هذه
آياته؟ فقال احلارث :ال واهلل يا رسول اهلل ،ولكني أشهد أنك رسول رب العاملني ،وسيد
اخللق أمجعني ،وحسن إسالمه) ()1

[احلديث ]513 :سئل اإلمام اهلادي عن كالم الذراع املسمومة ،فقال( :إن رسول
اهلل  ملا رجع من خيرب إىل املدينة وقد فتح اهلل له جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت االيامن،
ومعها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بني يديه ،فقال رسول اهلل  :ما هذه؟ قالت له :بأِّب
أنت وامي يا رسول اهلل مهني أمرك يف خروجك إىل خيرب ،فإن علمتهم رجاال جلدا ،وهذا
محل كان ىل ربيبة أعده كالولد يل ،ونذرت هلل لئن سلمك اهلل منهم الذبحنه والطعمنك من
شوائة ذراعيه ،واآلن فقد سلمك اهلل منهم وأظفرك عليهم ،وقد جئتك بنذري ،وكان مع
رسول اهلل  الرباء بن معرور وعَل بن أِّب طالب ،فقال رسول اهلل  :ايتون باخلبز ،فاِت
به فمد الرباء بن املعرور يده وأخذ منه لقمة فوضعها يف فيه ،فقال عَل بن أِّب طالب :يابراء
ال تتقدم رسول اهلل  ،فقال الرباء وكان أعرابيا :ياعَل كأنك تبخل رسول اهلل ؟! فقال
عَل :ما ابخل رسول اهلل  ،ولكني ابجله واوقره ليس يل وال لك وال ألحد من خلق اهلل
أن يتقدم رسول اهلل  بقول وال فعل وال أكل وال رشب ،فقال الرباء :ما ابخل رسول اهلل
 ، قال عَل ما لذلك قلت ،ولكن هذا جاءت به هذه وكانت هيودية ،ولسنا نعرف حاهلا،
فإذا أكلته بأمر رسول اهلل  فهو الضامن لسالمتك منه ،وإذا أكلته بغري إذنه وكلت إىل
نف سك يقول عَل هذا والرباء يلوك اللقمة ،إذ أنطق اهلل الذراع فقالت :يا رسول اهلل ال
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تأكل ني فإن مسمومة ،وسقط الرباء يف سكرات املوت ومل يرفع إال ميتا ،فقال رسول اهلل
 : ايتون باملرأة فاِت هبا ،فقال :ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت :وترتني وترا عظيام،
قتلت أِّب وعمي وزوجي وأخي وابني ،ففعلت هذا وقلت :إن كان ملكا فسأنتقم منه ،وإن
كان نبيا كام يقول وقد وعد فتح مكة والنرص والظفر فيمنعه اهلل منه وحيفظه ولن يرضه،
فقال رسول اهلل  :أيتها املرأة لقد صدقت ،ثم قال هلا رسول اهلل  :ال يغرك موت الرباء
فإنام امتحنه اهلل لتقدمه بني يدي رسول اهلل  ولو كان بأمر رسول اهلل أكل منه لكفي رشه
وسمه) ()1

[احلديث ]514 :سئل اإلمام اهلادي عن كالم الذئب له  ،فقال( :إن رسول اهلل
 كان جالسا ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه قد استفزعه العجب ،فلام رآه من بعيد
قال ألصحاب ه :إن لصاحبكم هذا شأنا عجيبا ،فلام وقف قال له رسول اهلل  :حدثنا بام
أزعجك ،قال الراعي :يا رسول اهلل أمر عجيب ،كنت يف غنمي إذ جاء ذئب ،فحمل محال
فرميته بمقالعتي فانتزعته منه ،ثم جاء إىل اجلانب االيمن فتناول محال فرميته بمقالعتي
فانتزعته منه ،ثم جاء إىل اجلانب االيرس فتناول محال فرميته بمقالعتي فانتزعته ،ثم جاء إىل
اجلانب اآلخر فتناول محال فرميته بمقالعتي فانتزعته منه ،ثم جاء اخلامسة هو وانثاه يريد
أن يتناول محال فأردت أن أرميه فأقعى عىل ذنبه وقال :أما تستحيي ُتول بيني وبني رزق
قد قسمه اهلل يل ،أفام أحتاج أنا إىل غداء أتغدى به؟ فقلت :ما أعجب هذا ذئب أعجم
يكلمني كالم اآلدميني ،فقال يل الذئب :أال انبئك بام هو أعجب من كالمي لك؟ حممد
رسول رب العاملني بني احلرتني ،حيدث الناس بأنباء ما قد سبق من االولني وما مل يأت من
اآلخرين ،ثم اليهود مع علمهم بصدقه ووجودهم له يف كتب رب العاملني بأنه أصدق
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الصادقني وأفضل الفاضلني يكذبونه وجيحدونه وهو بني احلرتني ،وهو الشفاء النافع،
وحيك ياراعي آمن به تأمن من عذاب اهلل ،وأسلم له تسلم من سوء العذاب األليم) ()1

[احلديث ]515 :سئل اإلمام اهلادي عن حنني العود إىل رسول اهلل  ،فقال( :إن
رسول اهلل  كان خيطب باملدينة إىل جذع نخلة يف صحن مسجدها ،فقال له بعض
أصحابه :يا رسول اهلل إن الناس قد كثروا ،وإهنم حيبون النظر إليك إذا خطبت ،فلو أذنت
أن نعمل لك منربا له مراقي ترقاها فرياك الناس إذا خطبت ،فأذن يف ذلك ،فلام كان يوم
اجلمعة مر باجلذع فتجاوزه إىل املنرب فصعده ،فلام استوى عليه حن ذلك اجلذع حنني الثكىل،
وأن أنني احلبىل ،فارتفع بكاء الناس وحنينهم وأنينهم ،وارتفع حنني اجلذع وأنينه يف حنني
الناس وأنينهم ارتفاعا بينا ،فلام رأى رسول اهلل  ذلك نزل عن املنرب وأتى اجلذع فاحتضنه
ومسح عليه يده ،وقال :اسكن فام ُتاوزك رسول اهلل ْتاونا بك ،وال استخفافا بحرمتك،
ولكن ليتم لعباد اهلل مصلحتهم ،ولك جاللك وفضلك إذ كنت مستند حممد رسول اهلل،
فهدأ حنينه وأنينه ،وعاد رسول اهلل  إىل منربه ،ثم قال :معارش املسلمني هذا اجلذع حين
إىل رسول رب العاملني ،وحيزن لبعده عنه ،ففى عباد اهلل الظاملني أنفسهم من ال يبايل :قرب
من رسول اهلل أم بعد ،ولوال أن احتضنت هذا اجلذع ،ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه
إىل يوم القيامة) ()2

رابعا ـ ما ورد حول بركاته عىل كل ما ارتبط به:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]516 :عن عاصم بن عبد الرمحن قال :كنا بازاء الروم إذ أصاب الناس
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جوع فجاءت األنصار إىل رسول اهلل فاستأذنوه يف نحر االبل ،فأرسل رسول اهلل  إىل
عمر بن اخلطاب فقال :ماترى؟ فإن األنصار جاءون يستأذنون يف نحر االبل؟ فقال :يا
نبي اهلل فكيف لنا إذا القينا العدو غدا رجاال جياعا؟ فقال :ما ترى؟ قال :مر أبا طلحة فليناد
يف الناس بعزمة منك :ال يبقى أحد عنده طعام إال جاء به ،وبسط االنطاع ،فجعل الرجل
جيئ باملد ونصف املد ،فنظرت إىل مجيع ما جاءوا به ،فقلت :سبعة وعرشون صاعا؟! ثامنية
وعرشون صاعا؟! ال جياوز الثالثني واجتمع الناس يومئذ إىل رسول اهلل  وهم يومئذ
أربعة آالف رجل ،فدعا رسول اهلل  بأكثر دعاء ما سمعته قط ،ثم أدخل يده يف الطعام،
ثم قال للقوم :ال يبادرن أحدكم صاحبه ،وال يأخذن أحدكم حتى يذكر اسم اهلل ،فقامت
أول رفقة ،فقال :اذكروا اسم اهلل ،ثم خذوا ،فأخذوا فمألو أكل وعاء وكل شئ ،ثم قام
الناس فأخذوا كل وعاء وكل شئ ،ثم بقي طعام كثري ،فقال رسول اهلل ( :أشهد أن ال
إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوله ،والذي نفيس بيده ال يقوهلا أحد إال حرمه اهلل عىل
النار)()1

[احلديث ]517 :عن جابر قال :علمت يف غزوة اخلندق أن رسول اهلل  جائع ،ملا
رأيت عىل بطنه احلجر ،فقلت :يا رسول اهلل هل لك يف الغداء؟ قال :ما عندك يا جابر؟
فقلت :عناق وصاع من شعري ،فقال :تقدم وأصلح ما عندك ،قال جابر :فجئت إىل أهَل
فأمرْتا فطحنت الشعري ،وذبحت العنز وسلختها ،وأمرْتا أن ختبز وتطبخ وتشوي ،فلام
فرغت من ذلك جئت إىل رسول اهلل  فقلت :بأِّب وأمي أنت يا رسول اهلل قد فرغنا،
فاحرض مع من أحببت ،فقام  إىل شفري اخلندق ثم قال :يا معرش املهاجرين واألنصار
أجيبوا جابرا ،وكان يف اخلندق سبع مائة رجل ،فخرجوا كلهم ،ثم مل يمر بأحد من
(  )1اماىل ابن الشيخ ،163 :مناقب آل أبى طالب .89 :1
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املهاجرين واألنصار إال قال :أجيبوا جابرا ،قال جابر :فتقدمت وقلت الهَل :قد واهلل أتاك
رسول اهلل  بام ال قبل لك به ،فقالت :أعلمته أنت ما عندنا؟ قال :نعم ،قالت :فهو أعلم
بام أتى ،قال جابر :فدخل رسول اهلل  فنظر يف القدر ثم قال :اغريف وأبقي ،ثم نظر يف
التنور ثم قال :أخرجي وأبقي ،ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغرف ،فقال :يا جابر أدخل عَل
عرشة عرشة ،فأدخلت عرشة فأكلوا حتى هنلوا ،وما يرى يف القصعة إال آثار أصابعهم ،ثم
قال :يا جابر عَل بالذراع ،فأتيته بالذراع فأكلوه ،ثم قال :أدخل عرشة فأدخلتهم حتى أكلوا
وهنلوا ،وما يرى يف القصعة إال آثار أصابعهم ثم قال :عَل بالذراع ،فأكلوا وخرجوا ،ثم
قال :أدخل عَل عرشة فأدخلتهم فأكلوا حتى هنلوا ،وما يرى يف القصعة إال آثار أصابعهم،
ثم قال :يا جابر عَل بالذراع ،فأتيته فقلت :يا رسول اهلل كم للشاة من الذراع؟ قال :ذراعان،
فقلت :والذي بعثك باحلق لقد آتيتك بثالثة ،فقال :أما لو سكت يا جابر ألكل الناس كلهم
من الذراع ،قال جابر :فأقبلت ادخل عرشة عرشة فيأكلون حتى أكلوا كلهم ،وبقي واهلل لنا
من ذلك الطعام ما عشنا به أياما(.)1
[احلديث ]518 :عن اإلمام عَل قال :خرجنا مع النبي  يف غزاة وعطش الناس،
ومل يكن يف املنزل ماء ،وكان يف إناء قليل ماء ،فوضع أصابعه فيه فتحلب منها املاء حتى
روي الناس واالبل واخليل ،فتزود الناس ،وكان يف العسكر اثنا عرش ألف بعري ،ومن اخليل
اثنا عرش ألف فرس ،ومن الناس ثالثون ألفا(.)2
[احلديث ]519 :عن أنس قال :أرسلتني أم سليم ـ يعني أمه ـ عىل يشء صنعته وهو
مد من شعري طحنته وعرصت عليه من عكة كان فيها سمن ،فقام النبي  ومن معه فدخل

(  )1تفسري القمى 518 :و.519
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عليها ،فقال  :أدخل عَل عرشة عرشة ،فدخلوا فأكلوا وشبعوا حتى أتى عليهم ،قال:
فقلت النس :كم كانوا؟ قال :أربعني(.)1
[احلديث ]520 :روي أن النبي  مر بامرأة يقال هلا أم معبد هلا رشف يف قومها
نزل هبا فاعتذرت بأنه ما عندها إال عنز مل تر هلا قطرة لبن منذ سنة للجدب ،فمسح رضعها
ورواهم من لبنها ،وأبقى هلم لبنها وخريا كثريا ،ثم أسلم أهلها لذلك(.)2
[احلديث ]521 :روي أنه  مع بعض أصحابه أتى امرأة من العرب يقال هلا :أم
رشيك فاجتهدت يف قراه وإكرامه ،فأخرجت عكة هلا فيها بقايا سمن فالتمست فيها فلم
ُتد شيئا ،فأخذها فحركها بيده فامتالت سمنا عذبا ،وهي تعاجلها قبل ذلك ال خيرج منها
شئ ،فأروت القوم منها وأبقت فضال عندها كافيا ،وبقى هلا النبي  رشفا تتوارثه
االعقاب ،وأمر أن ال يشدوا رأس العكة(.)3
[احلديث ]522 :روي أن أصحابه  يوم األحزاب صاروا بعرض العطب لفناء
االزواد ،فهيأ رجل قوت رجل أو رجلني ال أكثر من ذلك ،فدعا النبي  فانقلبت القوم
وهم ألوف معه ،فدخل ،فقال :غطوا إناءكم فغطوه ،ثم دعا وبرك عليه فأكلوا مجيعا
وشبعوا ،والطعام هبيئته(.)4
[احلديث ]523 :روي أن أصحابه  شكوا إليه يف غزوة تبوك نفاد أزوادهم ،فدعا
بفضلة زاد هلم فلم يوجد إال بضع عرشة مترة ،فطرحت بني يديه فمسها بيده ودعا ربه ،ثم
صاح يف الناس فانحفلوا ،وقال :كلوا بسم اهلل ،فأكل القوم وهم ألوف ،فصاروا كأشبع ما
(  )1بحار األنوار ( ،)26 /18قصص األنبياء.
(  )2بحار األنوار ( ،)26 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)26 /18اخلرائج.
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كانوا ،ومألوا مزاودهم وأوعيتهم ،والتمرات بحاهلا كهيئتها يروهنا عيانا ال شبهة فيه(.)1
[احلديث ]524 :روي أنه  ورد يف غزاته هذه عىل ماء قليل ال يبل حلق واحد
من القوم وهم عطاش ،فشكوا ذلك إليه ،فأخذ من كنانته سهام فأمر بغرزه يف أسفل الركي
ففار املاء إىل أعىل الركي فارتووا للمقام واستقوا للظعن ،وهم ثالثون ألفا ،ورجال من
املنافقني حضور متحريين(.)2
[احلديث ]525 :روي أن أصحابه  كانوا معه يف سفر فشكوا إليه أن ال ماء
معهم ،وأهنم بسبيل هالك ،فقال :كال إن معي رِّب ،عليه توكَل ،وإليه مفزعي ،فدعا بركوة
فطلب ماء فلم يوجد إال فضلة يف الركوة ،وما كانت تروي رجال ،فوضع كفه فيه فنبع املاء
من بني أصابعه جيري ،فصيح يف الناس فسقوا واستسقوا ،ورشبواحتى هنلوا وعلوا وهم
ألوف ،وهو يقول :أشهد أن رسول اهلل حقا(.)3
[احلديث ]526 :روي أن قوما شكوا إليه  ملوحة مائهم ،فأرشف عىل بئرهم
وتفل فيها ،وكانت مع ملوحتها غائرة فانفجرت باملاء العذب ،فها هي يتوارثها أهلها
يعدوهنا أعظم مكارمهم ،وهذه البئر بظاهر مكة بموضع يسمى الزاهر ،واسمها العسيلة،
وكان مما أكد اهلل صدقه فيه أن قوم مسيلمة ملا بلغهم ذلك سألوه مثلها ،فأتى بئرا فتفل فيها
فغار ماؤها ملحا اجاجا كبول احلمري ،فهي بحاهلا إىل اليوم معروفة االهل واملكان(.)4
[احلديث ]527 :روي أن سلامن الفاريس أتى رسول اهلل  فأخرب أنه قد كاتب
مواليه عىل كذا وكذا ودية وهي صغار النخل كلها تعلق ،وكان العلوق أمرا غري مضمون
(  )1اعالم الورى.17 :
(  )2اعالم الورى 17 :و.18
(  )3بحار األنوار ( ،)27 /18اخلرائج.
(  )4مناقب آل أبى طالب  102 :1و.103
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عند العاملني عىل ماجرت به عادْتم ،لوال ما علم من تأييد اهلل لنبيه ،فأمر سلامن بضامن
ذلك هلم ،فجمعها هلم ،ثم قام وغرسها بيده ،فام سقطت واحدة منها ،وبقيت علام معجزا
يستشفى بتمرها ،وترجى بركاْتا ،وأعطاه تربة من ذهب كبيضة الديك ،فقال :اذهب هبا
وأوف منها أصحاب الديون ،فقال متعجبا مستقال هلا :وأين تقع هذه مما عَل؟ فأدارها عىل
لسانه ثم أعطاها إياه وقد كانت يف هيئتها االوىل ووزهنا ال يفي بربع حقهم ،فذهب هبا
فأوىف القوم منها حقوقهم(.)1
[احلديث ]528 :عن أنس قال :خرجت مع النبي  إىل السوق ومعي عرشة
دراهم ،وأراد  أن يشرتي عباءة ،ورأى جارية تبكي وتقول :سقط مني درمهان يف زحام
السوق ،وال أجرس أن أرجع إىل موالي ،فقال يل  :أعطها درمهني ،فأعطيتها ،فلام اشرتى
 عباءة ،بعرشة دراهم وزنت ما بقي معي فإذا هي عرشة كاملة(.)2
[احلديث ]529 :روي أن أبا هريرة قال :أتيت رسول اهلل  يوما بتمرات فقلت:
ادع اهلل يل بالربكة فيهن ،فدعا ثم قال :خذهن فاجعلهن يف املزود ،إذا أردت شيئا فأدخل
يدك فيه وال تنثره ،قال :فلقد محلت من ذلك التمر أوسقا وكنا نأكل ونطعم ،وكان ال يفارق
حقوي ،فارتكبت مأثام فانقطع وذهب ،وهو أنه كتم الشهادة لعَل ثم تاب فدعا له عَل
فصار كام كان ،فلام خرج إىل معاوية ذهب وانقطع(.)3
[احلديث ]530 :عن أياس بن سلمة ،عن أبيه قال :خرجت إىل النبي  وأنا غالم
حدث ،وتركت أهَل ومايل إىل اهلل ورسوله ،فقدمنا احلديبية مع النبي  حتى قعد عىل

(  )1بحار األنوار ( ،)29 /18اخلرائج.183 :
(  )2بحار األنوار ( ،)29 /18اخلرائج.183 :
(  )3بحار األنوار ( ،)29 /18مناقب آل أبى طالب .74 :1
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مياهها وهي قليلة ،قال :فإما بصق فيها وإما دعا فام نزفت بعد(.)1
[احلديث ]531 :روي أن النبي  كان خيرج يف الليلة ثالث مرات إىل املسجد،
فخرج يف آخر ليلة وكان يبيت عند املنرب مساكني ،فدعا بجارية تقوم عىل نسائه فقال :ائتيني
بام عندكم ،فأتته بربمة ليس فيها إال يشء يسري ،فوضعها ،ثم أيقظ عرشة وقال كلوا بسم
اهلل ،فأكلوا حتى شبعوا ،ثم أيقظ عرشة فقال :كلوا بسم اهلل ،فأكلوا حتى شبعوا ،ثم هكذا،
وبقي يف القدر بقية ،فقال :اذهبي هبذا إليهم(.)2
[احلديث ]532 :عن سلامن قال :كنت صائام فلم أقدر إال عىل املاء ثالثا ،فأخربت
رسول اهلل  بذلك ،فقال :اذهب بنا ،قال :فمررنا فلم نصب شيئا هإال عنزه ،فقال رسول
اهلل لصاحبها :قرهبا ،قال :حائل ،قال :قرهبا ،فقرهبا فمسح موضع رضعها فانسدلت ،قال:
قرب قعبك ،فجاء به فماله لبنا ،فأعطاه صاحب العنز فقال :ارشب ،ثم مأل القدح فناولني
إياه فرشبته ،ثم أخذ القدح فماله فرشب(.)3
[احلديث ]533 :روي أنه  كان يف سفر فمر عىل بعري قد أعيا وأقام عىل أصحابه،
فدعا بامء فتمضمض منه يف إناء وتوضأ وقال :افتح فاه ،وصبه يف فيه وعىل رأسه ،ثم قال:
(اللهم امحل جالد وعامرا ورفيقهام) ومها صاحبا اجلمل ،فركبوه وإنه ليهتز هبم أمام
اخليل(.)4
[احلديث ]534 :روي أن عليا قال :دخلت السوق فابتعت حلام بدرهم وذرة بدرهم
فأتيت هبام فاطمة حتى إذا فرغت من اخلبز والطبخ قالت :لو أتيت أِّب فدعوته ،فخرجت
(  )1بحار األنوار ( ،)29 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)30 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)30 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)30 /18اخلرائج.
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وهو مضطجع يقول :أعوذ باهلل من اجلوع ضجيعا ،فقلت :يا رسول اهلل عندنا طعام فاتكأ
عَل ومضينا نحو فاطمة ،فلام دخلنا قال :هلمي طعامك يا فاطمة فقدمت إليه الربمة
والقرص ،فغطى القرص وقال( :اللهم بارك لنا يف طعامنا) ثم قال :اغريف لعائشة فغرفت،
ثم قال :اغريف ألم سلمة ،فام زالت تغرف حتى وجهت إىل النساء التسع بقرصة قرصة
ومرق ،ثم قال :اغريف البيك وبعلك ،ثم قال اغريف وأهدي جلريانك ففعلت ،وبقي عندهم
ما يأكلون أياما(.)1
[احلديث ]535 :روي أنه  أقبل إىل احلديبية ويف الطريق وشل بقدر ما يروي
الراكب والراكبني ،وقال :من سب قنا إىل املاء فال يسقني ،فلام انتهى إىل املاء دعا بقدح
فتمضمض فيه ثم صبه يف املاء فرشبوا ومألوا أداواهم ومياضيهم وتوضأوا ،فقال النبي
 :لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن يسقي ما بني يديه من كثرة مائه ،فوجدوا من ذلك
ماقال(.)2
[احلديث ]536 :روي أنه  كان يف سفر فأجهد الناس جوعا ،فقال :من كان معه
زاد فليأتنا فأتاه نفر بمقدار صاع ،باالزر واالنطاع ،ثم صفف التمر عليها ودعا ربه ،فأكثر
اهلل ذلك التمر حتى كان أزوادهم إىل املدينة(.)3
[احلديث ]537 :عن جابر قال :استشهد والدي بني يدي رسول اهلل  يوم أحد،
وكان عليه دين ،فلقيني رسول اهلل  يوما فقال :ما فعل دين أبيك؟ فقلت :عىل حاله،
فقال :ملن هذا؟ قلت :لفالن اليهودي ،قال :متى حينه؟ قلت :وقت جفاف التمر قال :إذا

(  )1بحار األنوار ( ،)30 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)31 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)31 /18اخلرائج.
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جف التمر فال ُتدث فيه حتى تعلمني ،واجعل كل صنف من التمر عىل حدة ،ففعلت
ذلك وأخربته  ،فصار معي إىل التمر وأخذ من كل صنف قبضة بيده وردها فيه ،ثم قال:
هات اليهودي فدعوته فقال له رسول اهلل :اخرت من هذا التمر أي صنف شئت ،فخذ دينك
منه ،فقال اليهودي :وأي مقدار هلذا التمر كله حتى آخذ صنفا بينه؟ ولعل كله ال يفي
بديني ،فقال النبي  :اخرت أي صنف شئت فابتدئ به ،فأومأ إىل صنف الصيحان فقال:
أبتدئ به فقال :بسم اهلل ،فلم يزل يكيل منه حتى استوىف منه دينه كله ،والصنف عىل حاله
ما نقص منه شئ ،ثم قال  :يا جابر هل بقي ألحد عليك يشء من دينه قلت :ال ،قال:
فامحل مترك بارك اهلل لك فيه ،فحملته إىل منزيل وكفانا السنة كلها ،فكنا نبيع منه لنفقتنا
ومؤونتنا ونأكل منه وهنب منه وهندي إىل وقت التمر اجلديد ،والتمر عىل حاله إىل أن جاءنا
اجلديد(.)1
[احلديث ]538 :عن جابر قال :ملا اجتمعت األحزاب من العرب حلرب اخلندق
واستشار النبي  املهاجرين واألنصار يف ذلك فقال سلامن :أن العجم إذا حزهبا أمر مثل
هذا اختذوا اخلنادق حول بلداهنم ،وجعلوا القتال من وجه واحد ،فأوحى اهلل إليه أن يفعل
مثل ما قال سلامن ،فخط رسول اهلل  اخلندق حول املدينة ،وقسمه بني املهاجرين
واألنصار بالذراع ،فجعل لكل عرشة منهم عرشة أذرع ،قال جابر :فظهرت يوما من اخلط
لنا صخره عظيمة مل يمكن كرسها ،وال كانت املعاول تعمل فيها ،فأرسلني أصحاِّب إىل
رسول اهلل  الخربه بخربها ،فرصت إليه فوجدته مستلقيا وقد شد عىل بطنه احلجر،
فأخربته بخرب احلجر ،فقام مرسعا فأخذ املاء يف فمه فرشه عىل الصخرة ،ثم رضب املعول
بيده وسط الصخرة برقت منها برقة ،فنظر املسلمون فيها إىل قصور اليمن وبلداهنا ،ثم
(  )1بحار األنوار ( ،)31 /18اخلرائج.
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رضهبا رضبة أخرى فربقت برقة أخرى نظر املسلمون فيها إىل قصور العراق وفارس
ومدهنا ،ثم رضهبا الثالثة فاهنارت الصخرة قطعا ،فقال رسول اهلل  :ما الذي رأيتم يف
كل برقة؟ قالوا :رأينا يف االوىل كذا ،ويف الثانية كذا ،ويف الثالثة كذا قال سيفتح اهلل عليكم
ما رأيتموه ،قال جابر :وكان يف منزيل صاع من شعري وشاة مشدودة فرصت إىل أهَل فقلت:
رأيت احلجر عىل بطن رسول اهلل  وأظنه جائعا ،فلو أصلحنا هذا الشعري وهذه الشاة
ودعونا رسول اهلل  إلينا كان لنا قربة عند اهلل ،قالت :فاذهب فأعلمه ،فإن أذن فعلناه،
فذهبت فقلت له :يا رسول اهلل إن رأيت أن ُتعل غداءك اليوم عندنا ،قال :وما عندك؟
قلت :صاع من الشعري وشاة ،قال :أفأصري إليك مع من احب أو أنا وحدي؟ قال :فكرهت
أن أقول :أنت وحدك قلت :بل مع من ُتب ،وظننته يريد عليا بذلك ،فرجعت إىل أهَل
فقلت :أصلحي أنت الشعري ،وأنا أصلح الشاة ،ففرغنا من ذلك ،وجعلنا الشاة كلها قطعا
يف قدر واحدة وماء وملحا ،وخبزت أهَل ذلك الدقيق ،فرصت إليه وقلت :يا رسول اهلل
قد أصلحنا ذلك ،فوقف عىل شفري اخلندق ونادى بأعىل صوته :يامعرش املسلمني أجيبوا
دعوة جابر ،فخرج مجيع املهاجرين واألنصار ،فخرج النبي  والناس ومل يكن يمر بمأل
من أهل املدينة إال قال :أجيبوا دعوة جابر فأرسعت إىل أهَل وقلت :قد أتانا ماال قبل لنا
به ،وعرفتها خرب اجلامعة ،فقالت :ألست قد عرفت رسول اهلل ما عندنا؟! قلت :بىل ،قالت،
فال عليك هو أعلم بام يفعل ،فكانت أهَل أفقه مني ،فأمر رسول اهلل  الناس باجللوس
خارج الدار ،ودخل هو وعَل الدار ،فنظر يف التنور واخلبز فيه فتفل فيه وكشف القدر فنظر
فيها ،ثم قال للمرأة :اقلعي من التنور رغيفا رغيفا ،وناوليني واحدا بعد واحد ،فجعلت
تقلع رغيفا وتناوله إياه ،وهو وعَل يثردان يف اجلفنة ،ثم تعود املرأة إىل التنور فتجد مكان
الرغيف الذي قلعته رغيفا آخر ،فلام امتالت اجلفنة بالثريد غرف عليها من القدر ،وقال:
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أدخل عَل عرشة من الناس ،فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا ،ثم قال :يا جابر ايتني بالذراع،
ثم قال :أدخل عَل عرشة ،فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا ،والثريد بحاله ،ثم قال :هات الذراع
فأتيته به فقال :أدخل عرشة فأكلوا وشبعوا ،ثم قال :هات الذراع ،قلت :كم للشاة من
ذراع؟ قال :ذراعان ،قلت :قدآتيت بثالث أذرع ،قال :لو سكت ألكل اجلميع من الذراع،
فلم يزل يدخل عرشة ،وخيرج عرشة حتى أكل الناس مجيعا ،ثم قال :تعاىل حتى نأكل نحن
وأنت .فأكلت أنا وحممد  وعَل وخرجنا ،واخلبز يف التنور بحاله ،والقدر عىل حاهلا
والثريد يف اجلفنة عىل حاله ،فعشنا أياما بذلك(.)1
[احلديث ]539 :روي أن أعرابيا جاء إليه  فشكى إليه نضوب ماء بئرهم ،فأخذ
حصاة أو حصاتني وفركها بأنامله ،ثم أعطاها األعراِّب وقال :ارمها بالبئر ،فلام رماها فيها
فار املاء إىل رأسها(.)2
[احلديث ]540 :عن زياد بن احلارث الصيدائي أنه قال لرسول اهلل  :إن لنا بئرا
إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها ،وإذا كان الصيف قل ماؤها وتفرقنا عىل مياه
حولنا ،وقد أسلمنا ،وكل من حولنا لنا أعداء ،فادع اهلل لنا يف بئرنا أن ال متنعنا ماءها فنجتمع
عليها وال نتفرق ،فدعا بسبع حصيات ففركهن يف يده ودعا فيهن ثم قال :اذهبوا هبذه
احلصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واذكروا اسم اهلل ،قال زياد ففعلنا ما قال لنا ،فام
استطعنا بعد أن ننظر إىل قعر البئر بربكة رسول اهلل(.)3
[احلديث ]541 :روي أنه  رأى عمرة بنت رواحة تذهب بتمريات إىل أبيها يوم

(  )1بحار األنوار ( ،)31 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)32 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)33 /18اخلرائج.
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اخلندق ،فقال :اجعليها عىل يدي ،ثم جعلها عىل نطع فجعل يربو حتى أكل منه ثالثة آالف
رجل(.)1
[احلديث ]542 :روي أنه  أعطى لعجوز قصعة فيها عسل فكانت تأكل وال
يفنى ،فيوما من األيام حولت ما كان فيها إىل إناء ففني رسيعا ،فجاءت إىل النبي 
وأخربته بذلك ،فقال( :إن األول كان من فعل اهلل وصنعه ،والثان كان من فعلك)(.)2
[احلديث ]543 :قال جابر :إن رجال أتى النبي  يستطعمه فطعمه وسق شعري،
فام زال الرجل يأكل منه وامرأته ووصيفهام حتى كاله ،فأتى النبي  فأخربه ،فقال :لو مل
تكليوه ألكلتم منه ،ولقام بكم(.)3
[احلديث ]544 :عن جابر بن عبد اهلل والرباء بن عازب وسلمة بن االكوع
واملسوربن خمرمة قالوا :ملا نزل النبي  باحلديبية يف ألف ومخسمئة ،وذلك يف حر شديد
قالوا :يا رسول اهلل ما هبا من ماء ،والوادي يابس ،وقريش يف بلدح يف ماء كثري ،فدعا بدلو
من ماء فتوضأ من الدلو ومضمض فاه ،ثم مج فيه ،وأمر أن يصب يف البئر ،فجاشت فسقينا
واستقينا(.)4
ويف رواية :فنزع سهام من كنانته فألقاه يف البئر ففارت باملاء حتى جعلوا يغرتفون
بأيدهيم منها وهم جلوس عىل شفتها.
[احلديث ]545 :عن اإلمام عَل أنه قال( :إن رسول اهلل  أمرن يف بعض غزواته
وقد نفد املاء يا عَل قم وائت بتور ،قال :فأتيته فوضع يده اليمنى ويدي معها يف التور،
(  )1بحار األنوار ( ،)33 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)34 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)34 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)34 /18اخلرائج.
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فقال :انبع فنبع)()1

ويف رواية :فجعل املاء خيرج من بني أصابعه كأنه العيون فرشبنا ووسعنا ،وذلك يف
يوم الشجرة ،وكانوا يف ألف ومخسمئة رجل.
[احلديث ]546 :روي أن الصحابة شكوا إليه  يف غزوة تبوك من العطش ،فدفع
سهام إىل رجل فقال :انزل فاغرزه يف الركي ،ففعل ففار املاء ،فطام إىل أعىل الركي فارتوى
منه ثالثون ألف رجل يف دواهبم ..ووضع يده ُتت وشل بوادي املشقق فجعل ينصب يف
يديه فانخرق املاء حتى سمع له حس كحس الصواعق ،فرشب الناس واستقوا حاجتهم
منه ،فقال رسول اهلل  ( :لئن بقي منكم أحد ليسمعن هبذا الوادي وهو أخصب ما بني
يديه وما خلفه)()2

[احلديث ]547 :عن أِّب ليَل قال :شكونا إىل النبي  من العطش ،فأمر بحفرة
فحفرت فوضع عليها نطعا ،ووضع يده عىل النطع ،وقال :هل من ماء؟ فقال لصاحب
االداوة :صب املاء عىل كفي واذكر اسم اهلل ،ففعل فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع
رسول اهلل  حتى روي القوم وسقوا ركاهبم(.)3
[احلديث ]548 :روي أن النبي  تفل يف بئر معطلة ففاضت حتى سقي منها بغري
دلو وال رشاء (.)4
[احلديث ]549 :روي أن النبي  انتبه من نومه دعا بامء فغسل يديه ،ثم مضمض
ماء وجمه إىل عوسجة ،فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت وأينعث بثمر أعظم ما
(  )1بحار األنوار ( ،)38 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)38 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)38 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)38 /18اخلرائج.
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يكون يف لون الورس ،ورائحة العنرب ،وطعم الشهد ،واهلل ما أكل منها جائع إال شبع ،وال
ظمآن إال روي ،وال سقيم إال برئ ،وال أكل من ورقها حيوان إال در لبنها ،وكان الناس
يستشفون من ورقها ،وكان يقوم مقام الطعام والرشاب ،ورأينا النامء والربكة يف أموالنا،
فلم يزل كذلك حتى أصحبنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها ،وصفر ورقها ،فإذا قبض النبي
 ،فكانت بعد ذلك تثمر دونه يف الطعم والعظم والرائحة(.)1
[احلديث ]550 :روي أن النبي  ملا هاجر من مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهرية،
ودليلهم عبد اهلل بن اريقط الليثي مروا عىل أم معبد اخلزاعية ،وكانت امرأة برزة ُتتبي
وُتلس بفناء ا خليمة فسألوا مترا أو حلام ليشرتوه ،فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك ،وإذا
القوم مرملون ،فقالت :لو كان عندنا يشء ما أعوزكم القرى ،فنظر رسول اهلل  يف كرس
خيمتها فقال :ما هذه الشاة يا أم معبد قالت :شاة خلفها اجلهد عن الغنم ،فقال :هل هبا من
لبن؟ قالت :هي أجهد من ذلك ،قال :أتأذنني يف أن أحلبها؟ قالت :نعم بأِّب أنت وامي إن
رأيت هبا حلبا فاحلبها ،فدعا رسول اهلل بالشاة فمسح رضعها ،وذكر اسم اهلل ،وقال:
(اللهم بارك يف شاْتا) فتفاجت ودرت ،فدعا رسول اهلل  بإناء هلا يريض الرهط فحلب
فيه ثجا حتى علته الثامل ،فسقاها فرشبت حتى رويت ،ثم سقى أصحابه فرشبوا حتى
رووا ،فرشب آخرهم وقال( :ساقي القوم آخرهم رشبا) فرشبوا مجيعا علال بعد هنل حتى
أراضوا ،ثم حلب فيه ثانيا عودا عىل بدء فغادره عندها ،ثم ارُتلوا عنها ،فقلام لبثت أن جاء
زوجها أبومعبد يسوق أعنزا عجافا هزىل خمهن قليل ،فلام رأى اللبن قال :من أين لكم هذا
والشاء عازب وال حلوبة يف البيت؟ قالت :ال واهلل إال أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه

(  )1بحار األنوار ( ،)41 /18أمايل احلاكم.
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كيت وكيت(.)1
[احلديث ]551 :روي أن ابن الكوا قال لإلمام عَل :بم كنت ويص حممد  من
بني بني عبداملطلب؟ قال :ملا نزل عىل رسول اهلل َ ﴿ و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾
[الشعراء ]214 :مجعنا رسول اهلل  ونحن أربعون رجال ،فأمرن فأنضجت له رجل شاة،
وصاعا من طعام أمرن فطحنته وخبزته ،وأمرن فأدنيته ،قال :ثم قدم عرشة من أجلتهم
فأكلوا حتى صدروا ،وبقي الطعام كام كان ،وإن منهم ملن يأكل اجلذعة ،ويرشب الفرق،
فأكل وا منها كلهم أمجعون ،فقال أبوهلب :سحر كم صاحبكم ،فتفرقوا عنه ،ثم دعاهم
رسول اهلل  ثانية ،ثم قال :أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي؟ فعرض عليهم فكلهم
يأبى حتى انتهى إيل وأنا أصغرهم سنا ،وأعمشهم عينا ،وأمحشهم ساقا فقلت :أنا؛ فرمى
إيل بنعله فلذلك كنت وصيه من بينهم(.)2
خامسا ـ ما ورد حول استجابة اهلل لدعائه:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]552 :عن مسلم الغالِّب قال :جاء أعراِّب إىل النبي  فقال :واهلل يا
رسول اهلل لقد أتيناك وما لنا بعري وال غنم يغط ،فقال رسول اهلل  ألصحابه :إن هذا
األعراِّب بشكو ق هلة املطر وقحطا شديدا ،ثم قام جير رداءه حتى صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى
عليه فكان فيام محده به أن قال( :احلمد اهلل الذي عال يف السامء فكان عاليا ،ويف األرض
قريبا دانيا ،أقرب إلينا من حبل الوريد) ،ورفع يديه إىل السامء وقال :اللهم اسقنا غيثا مغيثا
مريئا مريعا غدقا طبقا ،عاجال غري رائث ،نافعا غري ضار ،متال به الرضع ،وتنبت به الزرع،

(  )1اعالم الورى.16 :
(  )2بحار األنوار ( ،)45 /18اخلرائج.
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وُتيي به األرض بعد موْتا فام رد يده إىل نحره حتى أحدق السحاب باملدينة كاألكليل،
وألقت السامء بأرواقها وجاء أهل البطاح يصيحون :يا رسول اهلل الغرق الغرق ،فقال
رسول اهلل ( : اللهم حوالينا وال علينا) فانجاب السحاب عن السامء ،فضحك رسول
اهلل  وقال :هلل در أِّب طالب ،لو كان حيا لقرت عيناه ،من ينشدنا قوله؟ فقام عمر فقال:
عسى أردت يا رسول اهلل:
أبر وأوىف ذمة من حممد

وما محلت من ناقة فوق ظهرها

فقال رسول اهلل  : ليس هذا من قول أِّب طالب هذا من قول حسان بن ثابت،
فقام عَل بن أِّب طالب فقال :كأنك أردت يا رسول اهلل.
وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ربيع اليتامى عصمة لالرامل

تلوذ بـه اهلالك من آل هـاشـــم

فهم عنده يف نعمة وفواضــل

كـذبتم وبيـت اهلل :يبزى حممـد

وملــا نامصـــع دونــه ونقــاتــل

ونســـلمـه حتى نرصـــع حولـه

ونـذهـل عن أبنـائنـا واحلالئـل

فقال رسول اهلل :أجل ،فقام رجل من بني كنانة فقال:
لك احلمد واحلمد ممن شكر

ســـقينـا بوجـه النبي املطر

دعـــا اهلل خـــالـــقـــه دعـــوة

وأشخص منه إليه البرص

فـلـم يــك إال كــألـقـى الـرداء

وأرسع حتى أتـانـا الـدرر

دفــاق العزائــل جم البعــاق

أغـاث بـه اهلل عليـا مرضـــ

فــكــان كــام قــالــه عــمــه

أبـوطــالــب ذا رواء أغـر

به اهلل يســقي صــيوب الغامم

فهـذا العيـان وذاك اخلرب
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فقال رسول اهلل  :يا كنان بوأك اهلل بكل بيت قلته بيتا يف اجلنة(.)1
[احلديث ]553 :عن مسلم الغالِّب قال :كان قحط يف زمن أِّب طالب ،فقالت
قريش :اعتمدوا الالت والعزى ،وقال آخرون :اعتمدوا املناة الثالثة األخرى فقال ورقة
بن نوفل :أنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم ،وساللة إسامعيل أبوطالب؟ فاستسقوه فخرج
أبوطالب وحوله اغيلمة من بني عبداملطلب ،وسطهم غالم كأنه شمس دجنة ُتلت عنها
غاممة ،فأسند ظهره إىل الكعبة والذ بإصبعه؟ وبصبصت األغلمة حوله فأقبل السحاب يف
احلال فأنشأ أبوطالب الالمية(.)2
[احلديث ]554 :قال اإلمام عَل :دعان النبى  وأنا أرمد العني ،فتفل يف عيني،
وشد العاممة عىل رأيس ،وقال( :اللهم أذهب عنه احلر والربد) فام وجدت بعدها حرا وال
بردا(.)3
[احلديث ]555 :عن أِّب هريرة قال :أصابنا عطش يف احلديبية ،فجهشنا إىل النبي
 فبسط يديه بالدعاء فتألق السحاب ،وجاء الغيث فروينا منه(.)4
[احلديث ]556 :روي أن رجال مكفوف البرص أتى النبى  فقال :يا رسول اهلل
ادع اهلل أن يرد عَل برصي ،قال :فدعا اهلل فرد عليه برصه ،ثم أتاه آخر فقال :يا رسول اهلل
ادع اهلل يل أن يرد عَل برصي ،قال :فقال :اجلنة أحب إليك أو يرد عليك برصك؟ قال :يا
رسول اهلل وإن ثواهبا اجلنة؟ فقال :اهلل أكرم من أن يبتَل عبده املؤمن بذهاب برصه ثم ال

(  )1جمالس املفيد 178 :ـ  .180اماىل ابن الشيخ 45 :ـ ..47
(  )2مناقب آل ابى طالب .119 :1
(  )3جمالس املفيد 187 :و .188أماىل ابن الشيخ.55 :
(  )4بحار األنوار ( ،)5 /18أماىل ابن الشيخ..80 :
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يثيبه اجلنة(.)1
[احلديث ]557 :روي أن رجال من أصحابه  اصيب بإحدى عينيه يف بعض
مغازيه فسالت حتى وقعت عىل خده ،فأتاه مستغيثابه ،فأخذها فردها مكاهنا ،فكانت
أحسن عينيه منظرا ،وأحدمها برصا(.)2
[احلديث ]558 :روي أنه أتاه  رجل من جهينة يتقطع من اجلذام ،فشكى إليه،
فأخذ قدحا من املاء فتفل فيه ،ثم قال :امسح به جسدك ففعل فربئ حتى مل يوجد منه
يشء(.)3
[احلديث ]559 :روي أن رجال جاء إىل النبي  فقال :إن قدمت من سفر يل فبينا
بنية مخاسية تدرج حويل يف صبغها وحليها أخذت بيدها فانطلقت هبا إىل وادي كذا
فطرحتها فيه ،فقال  :انطلق معي وأرن الوادي ،فانطلق مع رسول اهلل  إىل الوادي
فقال البيها :ما اسمها؟ قال :فالنة .فقال :يا فالنة احيي بإذن اهلل ،فخرجت الصبية تقول:
لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،فقال :إن أبويك قد أسلام ،فإن أحببت أردك عليهام ،قالت:
ال حاجة يل فيهام ،وجدت اهلل خريا يل منهام(.)4
[احلديث ]560 :روي أن سلمة بن االكوع أصابه رضبة يوم خيرب ،فأتى النبي 
فنفث فيه ثالث نفثات ،فام اشتكاها حتى املامت ،وأصاب عني قتادة بن النعامن رضبة
أخرجتها فردها النبي  موضعها فكانت أحسن عينيه(.)5
(  )1بصائر الدرجات..77 :
(  )2إعالم الورى .19
(  )3بحار األنوار ( ،)8 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)8 /18اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)8 /18اخلرائج.
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[احلديث ]561 :روي أن شابا من األنصار كان له أم عجوز عمياء وكان مريضا
فعاده رسول اهلل  فامت ،فقالت :اللهم إن كنت تعلم أن هاجرت إليك وإىل نبيك رجاء
أن تعينني عىل كل شدة فال ُتملن عَل هذه املصيبة قال أنس :فام برحنا إىل أن كشف الثوب
عن وجه فطعم وطعمنا(.)1
[احلديث ]562 :عن أسامة بن زيد قال :خرجنا مع رسول اهلل  يف حجته التي
حجها حتى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إىل امرأة ُتمل صبيا ،فقالت :يا رسول اهلل هذا ابني
ما أفاق من خنق منذ ولدته إىل يومه هذا ،فأخذه رسول اهلل  وتفل يف فيه ،فإذا الصبي
قد برئ ،فقال رسول اهلل  :انطلق انظر هل ترى من حش؟ قلت :إن الوادي ما فيه
موضع يغطى عن الناس ،قال يل :انطلق إىل النخالت ،وقل :إن رسول اهلل يأمركن أن تدنني
ملخرج رسول اهلل  ،وقل للحجارة مثل ذلك ،فوالذي بعثه باحلق نبيا لقد قلت هلن ذلك
وقد رأيت النخالت يتقاربن واحلجارة يتفرقن ،فلام قىض حاجته رأيتهن يعدن إىل
موضعهن
[احلديث ]563 :روي أن النبي  ملا قدم املدينة وهي أوبأ أرض اهلل ،فقال( :اللهم
حبب إلينا املدينة كام حببت إلينا مكة ،وصححها لنا ،وبارك لنا يف صاعهاو مدها)()2

[احلديث ]564 :روي أن أبا طالب مرض فدخل عليه رسول اهلل  فقال :يا ابن
أخي ادع ربك أن يعافيني ،فقال النبى ( اللهم اشف عمي) فقام كأنام انشط من
عقال(.)3

(  )1بحار األنوار ( ،)8 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)9 /18اخلرائج..
(  )3بحار األنوار ( ،)9 /18اخلرائج.
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[احلديث ]565 :روي أن عليا مرض وأخذ يقول( :اللهم إن كان أجَل قد حرض
فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني ،وإن كان للبالء فصربن) فقال النبي ( :اللهم اشفه
اللهم عافه) ثم قال :قم ،قال عَل :فقمت فام عاد ذلك الوجع إيل بعد(.)1
[احلديث ]566 :عن عبد اهلل بن بريدة قال :سمعت أِّب يقول :إن النبي  تفل يف
رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله فربئ(.)2
[احلديث ]567 :روي أن معاذ بن عفراء جاء إىل رسول اهلل  حيمل يده وكانت
قد قطعها أبوجهل ،فبصق وألصقها فلصقت(.)3
[احلديث ]568 :روي أنه  دعا النس ملا قالت امه أم سليم :ادع له فهو خادمك،
فقال( :اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيام أعطيته) قال أنس :أخربن بعض ولدي أنه دفن
من ولده أكثر من مائة(.)4
[احلديث ]569 :روي أن النبي  أبرص رجال يأكل بشامله ،فقال :كل بيمينك
فقال :ال أستطيع ،فقال :ال استطعت ،قال :فام وصلت إىل فيه من بعد ،كلام رفع اللقمة إىل
فيه ذهبت يف شق آخر(.)5
[احلديث ]570 :روى أبوهنيك االزدي ،عن عمرو بن أخطب قال :استسقى النبي
 فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ،فقال( :اللهم مجله مجله) قال :فرأيته بعد ثالث

(  )1بحار األنوار ( ،)9 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)9 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)10 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)10 /18اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)10 /18اخلرائج.

221

وتسعني سنة ما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء(.)1
[احلديث ]571 :روي أن النابغة اجلعدي أنشد رسول اهلل  قوله:
بلغنا السامء عزة وتكرما

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال :إىل أين يا ابن أِّب ليىل؟ قال :إىل اجلنة يا رسول اهلل ،قال :أحسنت ال يفضض
اهلل فاك ،قال الراوي :فرأيته شيخا له مائة وثالثون سنة وأسنانه مثل ورق االقحوان نقاء
وبياضا ،قد ْتدم جسمه إال فاه(.)2
[احلديث ]572 :روي أن النبي  خرج فعرضت له امرأة فقالت :يا رسول اهلل
إن امرأة مسلمة ومعي زوج يف البيت مثل املرأة ،قال :فادعي زوجك ،فدعته ،فقال هلا:
أتبغضينه؟ قالت :نعم ،فدعا النبي  هلام ووضع جبهتها عىل جبهته وقال( :اللهم ألف
بينهام ،وحبب أحدمها إىل صاحبه) ثم كانت املرأة تقول بعد ذلك :ما طارف وال تالد وال
والد أحب إىل منه ،فقال النبي  :أشهد أن رسول اهلل(..)3
[احلديث ]573 :روي أن عمرو بن احلمق اخلزاعي سقى رسول اهلل  فقال:
(اللهم أمتعه بشبابه) ،فمرت له ثامنون سنة مل يرله شعرة بيضاء(.)4
[احلديث ]574 :عن عطاء قال :كان يف وسط رأس موالي السائب بن يزيد شعر
أسود ،وبقية رأسه وحليته بيضاء ،فقلت :ما رأيت مثل ذلك ،رأسك هذا أسود ،وهذا
أبيض ،قال :أفال أخربك قلت :بىل ،قال :إن كنت ألعب من الصبيان ،فمر ِّب نبي اهلل 
فعرضت له وسلمت عليه ،فقال :وعليك من أنت؟ قال :أنا السائب أخو النمر بن قاسط،
(  )1بحار األنوار ( ،)10 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)10 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
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فمسح رسول اهلل رأيس وقال :بارك اهلل فيك ،فال واهلل ال تبيض أبدا(.)1
[احلديث ]575 :روي أن عليا قال :بعثني رسول اهلل  إىل اليمن ،فقلت :بعثتني
يا رسول اهلل وأنا حدث السن ال أعلم بالقضاء ،قال :انطلق فإن اهلل سيهدي قلبك ،ويثبت
لسانك ،قال عَل :فام شككت يف قضاء ،بني رجلني(.)2
[احلديث ]576 :عن مرة بن جعبل االشجعي قال :غزوت مع رسول اهلل  يف
بعض غزواته فقال :رسيا صاحب الفرس ،فقلت :يا رسول اهلل عجفاء ضعيفة ،فرفع خمفقة
عنده فرضهبا رضبا خفيفا ،فقال :اللهم بارك له فيها ،فقال :رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم
الناس ،ولقد بعت من بطنها باثنى عرش ألفا(.)3
[احلديث ]577 :روي أن جرهدا أتى رسول اهلل  وبني يديه طبق فأدىل جرهد
بيده الشامل ليأكل ،وكانت يده اليمنى مصابة ،فقال :كل باليمني ،فقال :إهنا مصابة ،فنفث
رسول اهلل  عليها فام اشتكاها بعد(.)4
[احلديث ]578 :روى عن عثامن بن جنيد أنه قال :جاء رجل رضير إىل رسول اهلل
 فشكى إليه ذهاب برصه ،فقال له رسول اهلل  :ائت امليضأة فتوضأ ثم صل ركعتني،
ثم قل( :اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرمحة ،يا حممد إن أتوجه بك إىل ربك
ليجلو عن برصي ،اللهم شفعه يف وشفعني يف نفيس) قال ابن جنيد :فلم يطل بنا احلديث
حتى دخل الرجل كأن مل يكن به رضر قط(.)5
(  )1بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)11 /18اخلرائج.
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[احلديث ]579 :روي أن أبيض بن مجال قال :كان بوجهي حزاز يعني القوبا قد
التمعت فدعا النبي  فمسح وجهه فذهب يف احلال ومل يبق له أثر عىل وجهه(.)1
[احلديث ]580 :عن الفضل بن العباس قال :إن رجال قال :يا رسول اهلل إن بخيل
جبان نؤوم فادع يل ،فدعا اهلل أن يذهب جبنه ،وأن يسخي نفسه ،وأن يذهب كثرة نومه،
فلم يرأسخى نفسا وال أشد بأسا وال أقل نوما منه(.)2
[احلديث ]581 :روي أن عليا كان رمد العني يوم خيرب فتفل رسول اهلل  يف
عينيه ،ودعا له ،وقال( :اللهم أذهب عنه احلر والربد) فام وجد حرا وال بردا ،وكان خيرج
يف الشتاء يف قميص واحد(.)3
[احلديث ]582 :روي أن أعرابيا قال :يا رسول اهلل هلك املال ،وجاع العيال ،فادع
اهلل لنا ،فرفع يده وما وضعها حتى ثار السحاب أمثال اجلبال ،ثم مل ينزل عن منربه حتى
رأينا املطر يتحادر عىل حليته ،فمطرنا إىل اجلمعة ،ثم قام أعراِّب فقالْ :تدم البناء ،فادع،
فقال( :حواليناوال علينا) فام كان يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال تفرجت حتى صارت
املدينة مثل اجلوبة ،وسال الوادي شهرا ،فضحك رسول اهلل  فقال :هلل در أِّب طالب لو
كان حيا قرت عيناه(.)4
[احلديث ]583 :روي أن النبي  ملا نادى باملرشكني ،واستعانوا عليه دعا اهلل أن
جيدب بالدهم ،فقال( :اللهم سنني كسني يوسف ،اللهم اشدد وطأتك عىل مرض) فأمسك
املطر عنهم حتى مات الشجر ،وذهب الثمر ،وفني املوايش ،وعند ذلك وفد حاجب بن
(  )1بحار األنوار ( ،)12 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)12 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)12 /18اخلرائج.
(  )4مناقب آل أبى طالب .72 :1
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زرارة عىل كرسى فشكى إليه يستأذنه يف رعي السواد ،فأرهنه قوسه ،فلام أصاب مرض
البأس الشديد عاد النبي  بفضله عليهم ،فدعا اهلل باملطر هلم(.)1
[احلديث ]584 :روي أنه  كان جالسا إذ أطلق حبوته فتنحى قليال ،ثم مد يده
كأنه يصافح مسلام ،ثم أتانا فقعد ،فقلنا :كنا نسمع رجع الكالم ،وال نبرص أحدا ،فقال:
ذلك إسامعيل ملك املطر إستأذن ربه أن يلقان فسلم عَل ،فقلت له :أسقنا ،قال ميعادكم
كذا يف شهر كذا ،فلام جاء ميعاده صلينا الصبح فقلنا ال نرى شيئا ،وصلينا الظهر فلم نرشيئا
حتى إذا العرص ،نشأت سحابة فمطرنا فضحكنا ،فقال :مالكم؟ قلنا :الذي قال امللك،
قال :أجل مثل هذا فاحفظوا(.)2
[احلديث ]585 :روي أن رسول اهلل  بعث إىل هيودي يف قرض يسأله ففعل ،ثم
جاء اليهودي إليه فقال :جاءتك حاجتك؟ قال :نعم ،قال :فابعث فيام أردت وال متتنع من
يشء تريده ،فقال له النبي  :أدام اهلل مجالك ،فعاش اليهودي ثامنني سنة ما رئي يف رأسه
شعرة بيضاء(.)3
[احلديث ]586 :روي أنه يف وقعة تبوك أصاب الناس عطش ،فقالوا يا رسول اهلل
لو دعوت اهلل لسقانا؟ فقال  :لو دعوت اهلل لسقيت ،قالوا :يا رسول اهلل ادع لنا ليسقينا،
فدعا فسالت االدوية :فإذا قوم عىل شفري الوادي يقولون :مطرنا بنوء الذراع وبنوء كذا،
فقال رسول اهلل :أال ترون؟ فقال خالد :أال أرضب أعناقهم؟ فقال رسول اهلل  :ال،
يقولون هكذا ،وهم يعلمون أن اهلل أنزله(.)4
(  )1مناقب آل أبى طالب .72 :1
(  )2بحار األنوار ( ،)15 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)12 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)12 /18اخلرائج.
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[احلديث ]587 :عن اإلمام الصادق قال :ملا استسقى رسول اهلل  وسقي الناس
حتى قالوا :إنه الغرق ،وقال رسول اهلل  بيده وردها( :اللهم حوالينا وال علينا) قال:
فتفرق السحاب ،فقالوا يا رسول اهلل استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقينا ،قال:
إن دعوت وليس يل يف ذلك نية ،ثم دعوت ويل يف ذلك نية(.)1
[احلديث ]588 :عن اإلمام الصادق قال :أتى قوم رسول اهلل  فقالوا :يا رسول
اهلل إن بالدنا قد قطحت وتوالت السنون علينا ،فادع اهلل تبارك وتعاىل يرسل السامء علينا،
فأمر رسول اهلل  باملنرب فأخرج واجتمع الناس فصعد رسول اهلل  ودعا ،وأمر الناس
أن يؤمنوا ،فلم يلبث أن هبط جربيل فقال :يا حممد أخرب الناس أن ربك قد وعدهم أن
يمطروا يوم كذا وكذا ،وساعة كذا وكذا ،فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة
حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج اهلل عز وجل رحيا فأثارت سحابا ،وجللت السامء وأرخت
عزاليها ،فجاء اولئك النفر بأعياهنم إىل النبي  فقالوا :يا رسول اهلل ادع اهلل لنا أن يكف
السامء عنا ،فإنا قد كدنا أن نغرق ،فاجتمع الناس ودعا النبي  وأمر الناس أن يؤمنوا عىل
دعائه ،فقال له رجل من الناس :يا رسول اهلل أسمعنا فإن كل ما تقول ليس نسمع ،فقال:
قولو ا :اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم صبها يف بطون االودية ويف نبات الشجر ،وحيث
يرعى أهل الوبر ،اللهم اجعلها رمحة وال ُتعلها عذابا(.)2
[احلديث ]589 :روي أن أبابراء مالعب االسنة كان به استسقاء فبعث إليه لبيد بن
ربيعة ،وأهدى له فرسني ونجائب ،فقال  :ال أقبل هدية مرشك ،قال لبيد :ما كنت أرى
أن رجال من مرض يرد هدية أِّب براء ،فقال  :لو كنت قابال هدية من مرشك لقبلتها قال:

(  )1اصول الكاىف .474 :2
(  )2روضة الكاىف 217 :و.218
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فإنه يستشفيك من علة أصابته يف بطنه ،فأخذ حثوة من األرض فتفل عليها ثم أعطاه،
وقال :دفها بامء ثم أسقه إياه ،فأخذها متعجبا يرى أنه قد استهزئ به ،فأتاه فرشهبا واطلق
من مرضه كأنام انشط من عقال(.)1
سادسا ـ ما ورد حول حول عصمته من الناس:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]590 :عن مجيع بن عمري قال :سمعت عبد اهلل بن عمر يقول :انتهى
رسول اهلل  إىل العقبة فقال :ال جياوزها أحد ،فعوج احلكم بن أِّب العاص فمه مستهزئا
به  ،وقال رسول اهلل  :من اشرتى شاة مرصاة فهو باخليار ،فعوج احلكم فمه ،فبرص
به النبي  فدعا عليه فرصع شهرين ،ثم أفاق ،فأخرجه النبي  عن املدينة طريدا ونفاه
عنها(.)2
[احلديث ]591 :قال اإلمام الباقر يف قولهَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
ني أيدهيِ ْم َسدًّ ا َو ِم ْن
ِ
رص َ
ون ﴾ [يس( :]9 :فهم ال يبرصون اهلدى أخد اهلل
َخ ْل ِف ِه ْم َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
سمعهم وأبصارهم وقلوهبم فأعامهم عن اهلدى ،نزلت يف أبى جهل بن هشام عليه اللعنة
ونفر من أهل بيته ،وذلك أن النبي  قام يصَل وقد حلف أبوجهل لئن رآه يصَل ليدمغنه،
فجاءه ومعه حجر والنبي  قائم يصَل ،فجعل كلام رفع احلجر لريميه أثبت اهلل يده إىل
عنقه ،وال يدور احلجر بيده ،فلام رجع إىل أصحابه سقط احلجر من يده ،ثم قام رجل آخر
من رهطه أيضا فقال :أنا أقتله ،فلام دنامنه فجعل يسمع قراءة رسول اهلل  فارعب فرجع

(  )1مناقب آل أبى طالب  .101 :1إعالم الورى 19 :ط  1و .38
(  )2أماىل ابن الشيخ 110 :و.111
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إىل أصحابه فقال :حال بيني وبينه كهيئة الفحل خيطر بذنبه ،فخفت أن أتقدم(.)1
[احلديث ]592 :عن أبان االمحر قال :كان املستهزؤون مخسة من قريش :الوليد بن
املغرية املخزومي ،والعاص بن وائل السهمي ،واحلارث بن حنظلة ،واالسود بن عبد
يغوث بن وهب الزهري ،واالسود بن املطلب بن أسد ،فلام قال اهلل﴿ :إِنَّا َك َف ْين َ
َاك
املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر ]95:علم رسول اهلل  أنه قد أخزاهم ،فأماْتم اهلل برش ميتات(.)2
[احلديث ]593 :روي أن اإلمام عَل قال ليهودي من هيود الشام وأحبارهم فيام
أجابه عنه من جواب مسائله :فأما املستهزؤون فقال اهلل عز وجل له﴿ :إِنَّا َك َف ْين َ
َاك
املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر ،]95:فقتل اهلل مخستهم ،قد قتل كل واحد منهم بغري قتلة صاحبه يف
يوم واحد ،أما الوليد بن املغرية فإنه مر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه يف الطريق ،فأصابته
شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فامت ،وهو يقول :قتلني رب حممد ،وأما العاص بن
وائل السهمي فإنه خرج يف حاجته له فتدهده ُتته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فامت،
وهو يقول :قتلني رب حممد ،وأما االسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه
غالم له فاستظل بشجرة ُتت كدا ،فأتاه جربيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة ،فقال لغالمه:
امنع هذا عني ،فقال :ما أرى أحدا يصنع بك شيئا إال نفسك فقتله ،وهو يقول :قتلني رب
حممد(.)3
[احلديث ]594 :روي ،أن أبا جهل طلب غرته فلام رآه ساجدا أخذ صخرة
ليطرحها عليه ألزقها اهلل بكفه ،وملا عرف أن ال نجاة إال بمحمد سأله أن يدعو ربه فدعا اهلل

(  )1تفسري القمى.548 :
(  )2الربهان .356 :2
(  )3بحار األنوار (.)55 /18
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فأطلق يده ،وطرح بصخرته(.)1
[احلديث ]595 :عن ابن مسعود قال :كنا مع النبي  فصىل يف ظل الكعبة وناس
من قريش وأبوجهل نحروا جزورا يف ناحية مكة فبعثوا وجاءوا بسالها فطرحوه بني كتفيه،
فجاءت فاطمة؛ فطرحته عنه ،فلام انرصف قال :اللهم عليك بقريش ،اللهم عليك بأِّب
جهل وبعتبة وشيبة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وبعقبة ابن أِّب معيط قال عبد اهلل :ولقد
رأيتهم قتىل يف قليب بدر(.)2
[احلديث ]596 :روي أن عتبة بن أِّب هلب قال :كفرت برب النجم ،فقال النبي 
أما ختاف أن يأكلك كلب اهلل ،فخرج يف ُتارة إىل اليمن فبينام هم قد عرسوا إذ سمع صوت
األسد فقال ألصحاب ه :إن مأكول بدعاء حممد ،فناموا حوله فرضب عىل آذاهنم ،فجاءه
األسد حتى أخذه فام سمعوا إال صوته(.)3
ويف رواية  :أنه ملا قال :كفرت بالذي دنا فتدىل ،وتفل يف وجه حممد قال ( :اللهم
سلط عليه كلبامن كالبك) فخرجوا إىل الشام فنزلوا منزال فقال هلم راهب من الدير :هذه
أرض مسبعة ،فقال أبوهلب :يا معرش قريش أعينونا هذه الليلة ،إنى أخاف عليه دعوة حممد،
فجمعوا مجاهلم وفرشوا لعتبة يف أعالها وناموا حوله ،فجاء األسد يتشمم وجوههم ،ثم
ثنى ذنبه فوثب فرضبه بيده رضبة واحدة فخدشه ،قال :قتلني ،فامت مكانه.
[احلديث ]597 :روي عن أِّب عبد اهلل أنه قال :قال عبد اهلل بن أمية لرسول اهلل :
إنا لن نؤمن لك حتى تأتينا باهلل واملالئكة قبيال ،أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف

(  )1مناقب آل أبى طالب .69 :1
(  )2بحار األنوار ( ،)57 /18اخلرائج.
(  )3مناقب آل أبى طالب .71 :1
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السامء ،ولن نؤمن لرقيك ،واهلل لوفعلت ذلك ما كنت أدري أصدقت أم ال ،فانرصف النبي
 ثم نظروا يف امورهم فقال أبوجهل :لئن أصبحت وهو قد دخل املسجد الطرحن عىل
رأسه أعظم حجر أقدر عليه ،فدخل رسول اهلل  املسجد فصىل ،فأخذ أبوجهل احلجر
وقريش تنظر ،فلام دنا لريمي باحلجرمن يده أخذته الرعدة ،فقالوا :مالك؟ قال :رأيت أمثال
اجلبال متقنعني يف احلديد لو ُتركت أخذون(.)1
[احلديث ]598 :عن جابر قال :إن احلكم بن العاص عم عثامن بن عفان كان
يستهزئ من رسول اهلل بخطوته يف مشيته ،ويسخر منه ،وكان رسول اهلل  يوما واحلكم
خلفه حيرك كتفيه ويكرس يديه خلف رسول اهلل استهزاء منه بمشيته  ،فأشار رسول اهلل
 بيده وقال :هكذى فكن ،فبقي احلكم عىل تلك احلال من ُتريك أكتافه وتكرس يديه،
ثم نفاه عن املدينة ولعنه ،فكان مطرودا إىل أيام عثامن فرده إىل املدينة(.)2
[احلديث ]599 :عن جابر قال :صىل رسول اهلل  يف بعض الليايل فقرأَ ﴿ :ت َّب ْت
َيدَ ا َأ ِِّب َهل َ ٍ
َب﴾ [املسد ]1 :فقيل الم مجيل اخت أِّب سفيان امرأة أِّب هلب :إن حممدا مل
ب َوت َّ
يزل البارحة هيتف بك وبزوجك يف صالته ويقنت عليكام ،فخرجت تطلبه وهي تقول:
لئن رأيته السمعته وجعلت تنشدمن أحس يل حممدا حتى انتهت إىل رسول اهلل وأبو بكر
جالس معه ،فقال أبو بكر :يا رسول اهلل لو انتحيت فإن أم مجيل قد أقبلت وأنا خائف أن
تسمعك شيئا ،فقال :إهنا مل ترن ،فجاءت حتى قامت عليه ،وقالت :يا أبا بكر أرأيت
حممدا؟ قال :ال ،فمضت راجعة إىل بيتها(.)3

(  )1بحار األنوار ( ،)57 /18اخلرائج.
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[احلديث ]600 :عن جابر بن عبد اهلل :إن النبي  نزل ُتت شجرة فعلق هبا سيفه
ثم نام ،فجاء أعراِّب فأخذ السيف وقام عىل رأسه ،فاستيقظ النبي  ،فقال :يا حممد من
يعصمك اآلن مني؟ قال :اهلل تعاىل ،فرجف وسقط السيف من يده(.)1
[احلديث ]601 :عن حذيفة قال :جاء أبو جهل إىل النبي  وهو يصَل ليطأ عىل
رقبته ،فجعل ينكص عىل عقبيه ،فقيل له :مالك؟ قال :إن بيني وبينه خندقا من نار مهوال،
ورأيت مالئكة ذوي أجنحة فقال النبي  :لودنا مني الختطفته املالئكة عضوا عضوا،
فنزلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َين َْهى (َ )9ع ْبدً ا إِ َذا َص َّىل (َ )10أ َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
َان ع ََىل ْاهلُدَ ى (َ )11أ ْو َأ َم َر
بِال َّت ْق َوى ﴾ [العلق ]12 - 9 :اآليات(.)2
[احلديث ]602 :عن ابن عباس :إن قريشا اجتمعوا يف احلجر فتعاقدوا بالالت
والعزى ومناة لو رأينا حممدا لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلنه ،فدخلت فاطمة عىل النبي 
باكية وحكت مقاهلم ،فقال :يا بنية احرضي يل وضوءا ،فتوضأ ثم خرج إىل املسجد ،فلام
رأوه قالوا :ها هوذا ،وخفضت رؤوسهم وسقطت أذقاهنم يف صدورهم ،فلم يصل إليه
رجل منهم ،فأخذ النبي  قبضة من الرتاب فحصبهم هبا وقال :شاهت الوجوه ،فام
أصاب رجال منهم إال قتل يوم بدر(.)3
[احلديث ]603 :عن ابن إسحاق :ملا خرج النبي  مهاجرا تبعه رساقة بن جعشم
مع خيله ،فلام رآه رسول اهلل  دعا فكان قوائم فرسه ساخت حتى تغيبت ،فترضع إىل
النبي  حتى دعا وصار إىل وجه األرض فقصد ،كذلك ثالثا والنبي  يقول :يا أرض

(  )1بحار األنوار ( ،)60 /18املناقب.
(  )2بحار األنوار ( ،)60 /18املناقب.
(  )3بحار األنوار ( ،)60 /18املناقب.

231

خذيه ،وإذا ترضع قال :دعيه :فكف بعد الرابعة وأضمر أن ال يعود إىل ما يسوؤه(.)1
[احلديث ]604 :عن جابر وابن عباس :قال رجل من قريش ألقتلن حممدا ،فوثب
به فرسه فاندقت رقبته ،واستغاث الناس إىل معمر بن يزيد وكان أشجع الناس ومطاعا يف
بني كنانة ،فقال لقريش :أنا ارحيكم منه ،فعندي عرشون ألف مدجج ،فال أرى هذا احلي
من بني هاشم يقدرون عىل حرِّب ،فإن سألون الدية أعطيتهم عرش ديات ففي مايل سعة،
وكان يتقلد بسيف طوله عرشة أشبار يف عرض شرب ،فأهوى إىل النبي  بسيفه وهو ساجد
يف احلجر ،فلام قرب منه عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد ادمي وجهه باحلجارة ،وهو يعدو أشد
العدو حتى بلغ البطحاء فاجتمعوا إليه وغسلوا الدم عن وجهه وقالوا :ماذا أصابك فقال:
املغرور واهلل من غررمتوه ،قالوا :ما شأنك؟ قال :دعون تعد إيل نفيس ،ما رأيت كاليوم،
قالوا :ماذا أصابك؟ قال :ملا دنوت منه وثب إيل من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان
بالنريان(.)2
[احلديث ]605 :روي أن كلدة بن أسد رمى رسول اهلل  بمزراق وهو بني دار
عقيل وعقال فعاد املزراق إليه فوقع يف صدره ،فعاد فزعا واهنزم ،وقيل له :ما لك؟ قال:
وحيكم أما ترون الفحل خلفي؟ قالوا :مانرى شيئا ،قال :وحيكم فإن أراه ،فلم يزل يعدو
حتى بلغ الطائف(.)3
[احلديث ]606 :قال الواقدي :خرج النبي  للحاجة يف وسط النهار بعيدا ،فبلغ
إىل أسفل ثنية احلجون فأتبعه النرضبن احلارث يرجو أن يغتاله ،فلام دنا منه عاد راجعا،

(  )1بحار األنوار ( ،)60 /18املناقب.
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فلقيه أبوجهل فقال :من أين جئت؟ قال :كنت طمعت أن أغتال حممدا ،فلام قربت منه فاذا
أساود ترضب بأنياهبا عىل رأسه ،فاُتة أفواهها ،فقال أبوجهل :هذا بعض سحره(.)1
[احلديث ]607 :عن ابن عباس قال :كان النبي  يقرأ يف املسجد فيجهر بقراءته
فتأذى به ناس من قريش ،فقاموا ليأخذوه ،وإذا أيدهيم جمموعة إىل أعناقهم ،وإذا هم عمى
ال يبرصون فجاءوا إىل النبي  فقالوا :ننشدك اهلل والرحم ،فدعا النبي  فذهب ذلك
احلكِي ِم ( )2إِن ََّك ملَِن املُْرسلِنيَ ( )3ع ََىل ِرص ٍ
ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم
َ ْ َ
عنهم ،فنزلت ﴿يس (َ )1وا ْل ُق ْرآن ْ َ
َ
الر ِحي ِم ( )5لِ ُتن ِْذ َر َق ْو ًما َما ُأن ِْذ َر آ َباؤُ ُه ْم َف ُه ْم غَافِ ُل َ
ون (َ )6ل َقدْ َح َّق ا ْل َق ْو ُل
(َ )4تن ِْز َيل ا ْل َع ِز ِيز َّ

َاق ِهم َأغ َْال ًال َف ِهي إِ َىل ْاألَ ْذ َق ِ
ِ
ان َف ُه ْم ُم ْق َم ُح َ
َع َىل َأ ْك َث ِر ِه ْم َف ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون
َ
ون ( )7إِنَّا َج َع ْلنَا ِيف َأ ْعن ْ
ِ
(َ )8و َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
رص َ
ون﴾ [يس1 :
ني أيدهيِ ْم َسدًّ ا َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
.)2()]9 -

[احلديث ]608 :عن ابن عباس قال :أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ومها
عامريان ابنا عم يريدان رسول اهلل  وهو يف املسجد جالس يف نفر من أصحابه ،قال:
فدخال املسجد ،قال :فاستبرش الناس بجامل عامر بن الطفيل ،وكان من أمجل الناس أعور،
فجعل يسأل أين حممد؟ فيخربونه ،فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول اهلل  ،فقال:
هذا عامر بن الطفيل يا رسول اهلل  فأقبل حتى قام عليه ،فقال :أين حممد؟ فقالوا :هو
ذا ،قال :أنت حم مد؟ قال :نعم ،فقال :ما يل إن أسلمت؟ قال :لك ما للمسلمني ،وعليك
ما للمسلمني قالُ :تعل يل األمر بعدك؟ قال :ليس ذلك لك وال لقومك ،ولكن ذاك إىل
اهلل تعاىل جيعل حيث يشاء ،قال :فتجعلني عىل الوبر ـ يعني عىل االبل ـ وأنت عىل املدر،
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قال :ال ،قال :فامذا ُتعل يل؟ قال :أجعل لك أعنة اخليل تغزوا عليها ،قال :أوليس ذلك ىل
اليوم؟ قم معي فأكلمك ،قال :فقام معه رسول اهلل  وأومأ الربد بن قيس ابن عمه أن
ارضبه ،قال :فدار أربد بن قيس خلف النبي  فذهب ليخرتط السيف فاخرتط منه شربا
أو ذراعا فحبسه اهلل عز وجل فلم يقدر عىل سله ،فجعل يؤمئ عامر إليه فال يستطيع سله،
فقال رسول اهلل صىل اهلل( :اللهم هذا عامر بن الطفيل اوعر الدين عن عامر) ثالثا ثم التفت
ورأى أربدا وما يصنع بسيفه فقال( :اللهم اكفنيهام بم شئت) وبدر هبام الناس فوليا هاربني،
قال :أرسل اهلل عىل أربد بن قيس صاعقة فأحرقته ،ورأى عامر بن الطفيل بيت سلولية
فنزل عليها ،فطعن يف خنرصه فجعل يقول :يا عامر غدة كغدة البعري ،ومتوت يف بيت
سلولية ،وكان يعري بعضهم بعضا بنزوله عىل سلول ذكرا كان أو انثى ،قال :فدعا عامر
بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات عىل ظهره خارجا من منزهلا ،فذلك قول اهلل عز وجل﴿ :
اع َق َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء و ُهم ُجي ِ
وير ِس ُل الصو ِ
ون ِيف اهللَِّ َو ُه َو َش ِديدُ املِْ َح ِ
اد ُل َ
ال﴾ [الرعد:
َّ َ
ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َُْ
 ]13يقول العقاب ،فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة وأربد بالصاعقة(.)1
سابعا ـ ما ورد حول اآليات احلسية:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]609 :قال اإلمام الصادق :اجتمع أربعة عرش رجال أصحاب العقبة ليلة
أربعة عرش من ذي احلجة ،فقالوا للنبي  :ما من نبي إال وله آية فام آيتك يف ليلتك هذه؟
فقال النبي  :ما الذي تريدون؟ فقالوا :إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر أن ينقطع
قطعتني ،فهبط جربيل فقال :يا حممد اهلل يقرئك السالم ويقول لك :إن قد امرت كل يشء
بطاعتك ،فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتني فانقطع قطعتني ،فسجد النبي  شكرا
(  )1بحار األنوار ( ،)75 /18وسعد السعود. 218 :
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هلل ،ثم رفع رأسه ،فقالوا :يعود كام كان؟ فعاد كام كان ،ثم قالوا :ينشق رأسه ،فأمره فانشق،
فسجد النبي  شكرا هلل ،فقالوا :يا حممد حني تقدم سفارنا من الشام واليمن نسأهلم ما
رأوا يف هذه الليلة ،فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك ،وإن مل يروا مثل ما رأينا
علمنا أنه سحر سحرتنا به ،،فأنزل اهلل﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر (َ )1وإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة
رت َبت َّ
َ
ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر (َ )2وك ََّذ ُبوا َوا َّت َب ُعوا َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ُك هل َأ ْم ٍر ُم ْست َِق ٌّر (َ )3و َل َقدْ

ِ
اء ما فِ ِ
ِ
يه ُمزْ َد َج ٌر (ِ )4حك َْم ٌة َبالِ َغ ٌة َف َام ُتغ ِْن الن ُهذ ُر﴾ [القمر ]5 - 1 :إىل آخر
َجا َء ُه ْم م َن ْاألَ ْن َب َ
السورة (.)1
[احلديث ]610 :قال اإلمام العسكري يف احتجاج النبي  عىل قريش( :إن اهلل يا
أبا جهل إنام دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة عكرمة ابنك،
وسيَل من امور املسلمني ما إن أطاع اهلل فيه كان عند اهلل خليال ،وإال فالعذاب نازل عليك،
وكذلك سائر قريش السائلني ملا سألوا من هذا إنام امهلوا الن اهلل علم أن بعضهم سيؤمن
بمحمد ،وينال به السعادة ،فهو ال يقطعه عن تلك السعادة ،وال يبخل هبا عليه ،أو من يولد
منه مؤمن ،فهو ينظر أباه اليصال ابنه إىل السعادة ،ولوال ذلك لنزل العذاب بكافتكم ،فانظر
نحو السامء ،فنظر أكنافها فإذا أبواهبا مفتحة ،وإذا النريان نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم
حتى تدنو منهم ،حتى وجدوا حرها بني أكتافهم ،فارتعدت فرائص أِّب جهل واجلامعة؟
فقال رسول اهلل  :ال تروعنكم فإن اهلل ال هيلككم هبا ،وإنام أظهرها عربة ،ثم نظروا وإذا
قد خرج من ظهور اجلامعة أنوار قابلتها ودفعتها حتى أعادْتا يف السامء كام جاءت منها،
فقال رسول اهلل  : بعض هذه االنوار أنوار من قد علم اهلل أنه سيسعده بااليامن يف كل

(  )1تفسري القمى 656 :و.657
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منكم من بعد ،وبعضها أنوار طيبة سيخرج عن بعضكم ممن ال يؤمن وهم مؤمنون)()1

[احلديث ]611 :قال اإلمام عَل( :انشق القمر بمكة فلقتني ،فقال رسول اهلل :
اشهدوا اشهدوا) ()2

[احلديث ]612 :عن أنس بن مالك ،أن رسول اهلل  بعث رجال إىل فرعون من
فراعنة العرب يدعوه إىل اهلل عز وجل ،فقال لرسول النبي  :أخربن عن هذا الذي
يدعون إليه أمن فضة هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إىل النبي  فأخربه بقوله،
فقال النبي  ارجع إليه فادعه ،فقال :يانبي اهلل إنه أعتى من ذلك ،قال :ارجع إليه ،فقال
كقوله ،فبينا هو يكلمه إذ رعدت سحابة رعدة فألقت عىل رأسه صاعقة ذهبت بقحف
اع َق َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء و ُهم ُجي ِ
رأسه ،فأنزل اهلل جل ثناؤه﴿ :وير ِس ُل الصو ِ
اد ُل َ
ون ِيف اهللَِّ
َّ َ
ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َُْ
َو ُه َو َش ِديدُ املِْ َح ِ
ال﴾ [الرعد)3( )]13 :
[احلديث ]613 :عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعاىل﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق
رت َبت َّ
َ
ا ْل َق َم ُر ﴾ [القمر ]1 :قال :انشق القمر عىل عهد رسول اهلل  حتى صار بنصفني ،ونظر
إليه الناس وأعرض أكثرهم ،فأنزل اهلل تعاىل جل ذكره ﴿ َوإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا
ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر﴾ [القمر ]2 :فقال املرشكون :سحر القمر ،سحر القمر(.)4
[احلديث ]614 :روي أن أهل املدينة مطروا مطرا عظيام فخافوا الغرق فشكوا إليه،
فقال :اللهم حوالينا وال علينا ،فانجابت السحاب عن املدينة عىل هيئة األكليل ال متطر يف

(  )1التفسري املنسوب إىل االمام العسكرى عليه السالم ،212 :االحتحاج.18 :
(  )2أماىل ولد الشيخ.218 :
(  )3اماىل ابن الشيخ..309 :
(  )4بحار األنوار ( ،)354 /17وقصص األنبياء.

236

املدينة ومتطر حواليها ،فعاين مؤمنهم وكافرهم أمرا مل يعاينوا مثله(.)1
[احلديث ]615 :روي أنه كان يف سفرين من أسفاره قبل البعثة معروفني مذكورين
عند عشريته ،وغريهم ال يدفعون حديثهام ،فكانت سحابة أظلت عليه حني يميش تدور
معه حيثام دار ،وتزول حيث زال ،يراها رفقاؤه ومعارشوه(.)2
[احلديث ]616 :روي أن أبا طالب سافر بمحمد  ،فقال :كلام كنا نسري يف
الشمس تسري الغاممة بسرينا ،وتقف بوقوفنا ،فنزلنا يوما عىل راهب بأطراف الشام يف
صومعة ،فلام قربنا منه نظر إىل الغاممة تسري بسرينا قال :يف هذه القافلة شئ ،فنزل فأضافنا،
وكشف عن كتفيه فنظر إىل الشامة بني كتفيه فبكى ،وقال :يا أبا طالب مل ُتب أن خترجه من
مكة ،وبعد إذ أخرجته فاحتفظ به واحذر عليه اليهود فله شأن عظيم ،وليتني ادركه فأكون
أول جميب لدعوته(.)3
[احلديث ]617 :روي أن النبي  كان ليلة جالسا يف احلجر ،وكانت قريش يف
جمالسها يتسامرون ،فقال بعضهم لبعض :قد أعيانا أمر حممد ،فام ندري ما نقول فيه ،فقال
بعضهم :قوموا بنا مجيعا إليه نسأله أن يرينا آية من السامء ،فإن السحر قد يكون يف األرض
وال يكون يف السامء ،فصاروا إليه ،فقالوا يا حممد إن مل يكن هذا الذي نرى منك سحرا فأرنا
آية يف السامء ،فإنا نعلم أن السحر ال يستمر يف السامء كام يستمر يف األرض ،فقال هلم :ألستم
ترون هذا القمر يف متامه الربع عرشة؟ فقالوا :بىل ،قال :فتحبون أن تكون اآلية من قبله
وجهته؟ قالوا :قد أحببنا ذلك ،فأشار إليه بإصبعه فانشق بنصفني ،فوقع نصفه عىل ظهر

(  )1بحار األنوار (.)354 /17
(  )2بحار األنوار (.)354 /17
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الكعبة ،ونصفه اآلخر عىل جبل أِّب قبيس ،وهم ينظرون إليه ،فقال بعضهم :فرده إىل
مكانه ،فأومئ بيده إىل النصف الذي كان عىل جبل أِّب قبيس فطارا مجيعا فالتقيا يف اهلواء
فصارا واحدا ،واستقر القمر يف مكانه عىل ما كان ،فقالوا :قوموا فقد استمر سحر حممد يف
السامء واألرض ،فأنزل اهلل﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر (َ )1وإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا
رت َبت َّ
َ
ِ
ِ
َمر ﴾ [القمر)1()]2 ،1 :
َو َي ُقو ُلوا س ْح ٌر ُم ْست ٌّ
[احلديث ]618 :روي أنه اجتمع املرشكون ليلة بدر إىل النبي  ،فقالوا :إن كنت
صادقا فشق لنا القمر فرقتني ،قال  :إن فعلت تؤمنون؟ قالوا :نعم ،فأشار إليه بإصبعه
فانشق شقتني رئي حرى بني فلقيه.
ويف رواية نصفا عىل أِّب قبيس ونصفا عىل قيقعان ،ويف رواية نصف عىل الصفا،
ونصف عىل املروة ،فقال  :اشهدوا ،اشهدوا فقال ناس :سحرنا حممد ،فقال رجل :إن
كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم ،وكان ذلك قبل اهلجرة ،وبقي قدر ما بني العرص إىل
الليل وهم ينظرون إليه ويقولون :هذا سحر مستمر ،فنزلَ ﴿ :وإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا
ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر﴾ [القمر ]2 :اآليات ،ويف رواية أنه قدم السفار من كل وجه ،فام من أحد
قدم إال أخربهم أهنم رأوا مثل ما رأوا(.)2
[احلديث ]619 :عن أسامء بنت عميس قالت :إن عليا بعثه رسول اهلل  يف حاجة
يف غزوة حنني وقد صىل النبي  العرص ومل يصلها عَل ،فلام رجع وضع رأسه يف حجر
عَل وقد أوحى اهلل إليه فجلله بثوبه ،فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب ،ثم إنه
رسي عن النبي  فقال :أصليت يا عَل؟ قال :ال ،فقال النبي  اللهم رد عىل عَل

(  )1بحار األنوار ( ،)356 /17واخلرائج.
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الشمس ،فرجعت حتى بلغت نصف املسجد ،قالت أسامء :وذلك بالصهباء(.)1
[احلديث ]620 :عن أم سلمة أن فاطمة جاءت إىل النبي  حاملة حسنا وحسينا،
وفخارا فيه حريرة ،فقال :ادعى ابن عمك ،وأجلس أحدمها عىل فخذه اليمنى ،واآلخر
عىل فخذه اليرسى ،وعليا وفاطمة أحدمها بني يديه ،واآلخر خلفه ،فقال :اللهم هؤالء أهل
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ،ثالث مرات وأنا عند عتبة الباب ،فقلت:
وأنا منهم؟ فقال :أنت إىل خري ،وما يف البيت غري هؤالء وجربيل ،ثم أغدف عليهم كساء
خيربيا فجللهم به وهو معهم ،ثم اتاه جربيل بطبق فيه رمان وعنب فأكل النبي  فسبح
العنب والرمان ،ثم أكل احلسن واحلسني فتناوال فسبح العنب والرمان يف أيدهيام ،ثم دخل
عَل فتناول منه فسبح أيضا ،ثم دخل رجل من الصحابة وأراد أن يتناول ،فقال جربيل :إنام
يأكل من هذا نبي أو ولد نبي أو ويص نبي(.)2
[احلديث ]621 :روي عن فاطمة بنت أسد أنه ملا ظهرت أمارة وفاة عبداملطلب
قال الوالده :من يكفل حممدا؟ قالوا :هو أكيس منا فقل له خيتار لنفسه ،فقال عبداملطلب
يا حممد جدك عىل جناح السفر إىل القيامة ،أي عمومتك وعامتك تريد أن يكفلك؟ فنظر يف
وجوههم ثم زحف إىل عند أِّب طالب ،فقال له عبداملطلب :يا أبا طالب إن قد عرفت
ديانتك وأمانتك فكن له كام كنت له ،قالت :فلام تويف أخذه أبوطالب وكنت أخدمه وكان
يدعون االم ،قالت :وكان يف بستان دارنا نخالت ،وكان أول إدراك الرطب وكان أربعون
صبيا من أتراب حممد ،يدخلون علينا كل يوم يف البستان ،ويلتقطون ما يسقط فام رأيت قط
حممدا يأخذ رطبة من يد صبي سبق إليها ،واآلخرون خيتلس بعضهم من بعض ،وكنت كل

(  )1بحار األنوار ( ،)179 /41واخلرائج.
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يوم ألتقط ملحمد حفنة فام فوقها ،وكذلك جاريتي ،فاتفق يوما أن نسيت أن ألتقط له شيئا
ونسيت جاريتي ،وكان حممد نائام ،ودخل الصبيان وأخذوا كل ما سقط من الرطب
وانرصفوا ،ف نمت فوضعت الكم عىل وجهي حياء من حممد إذا انتبه ،قالت :فانتبه حممد
ودخل البستان فلم ير رطبة عىل وجه األرض ،فانرصف فقالت له اجلارية :إنا نسينا أن
نلتقط شيئا ،والصبيان دخلوا وأكلوا مجيع ما كان قد سقط ،قالت :فانرصف حممد إىل
البستان وأشار إىل نخلة وقال :أيتها الشجرة أنا جائع ،قالت :فرأيت الشجرة قد وضعت
أغصاهنا التي عليها الرطب حتى أكل منها حممد ما أراد ،ثم ارتفعت إىل موضعها ،قالت
فاطمة :فتعجبت ،وكان أبوطالب قد خرج من الدار ،وكل يوم إذا رجع وقرع الباب كنت
أقول للجارية حتى تفتح الباب ،فقرع أبوطالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب
وحكيت له ما رأيت ،فقال :هو إنام يكون نبيا ،وأنت تلدين له وزيرا(.)1
[احلديث ]622 :عن جابر قال :كنت إذا مشيت يف شعاب مكة مع حممد  مل يكن
يمر بحجر وال شجر إال قال :السالم عليك يا رسول اهلل(.)2
[احلديث ]623 :عن عامر بن يارس أنه كان مع رسول اهلل  يف بعض أسفاره قال:
فنزلنا يوما يف بعض الصحارى القليلة الشجر ،فنظر إىل شجرتني صغريتني فقال يل :يا عامر
رص إىل الشجرتني فقل هلام :يأمركام رسول اهلل أن تلتقيا حتى يقعد ُتتكام ،فأقبلت كل
واحدة إىل األخرى حتى التقتا فصارتا كالشجرة الواحدة ،ومىض رسول اهلل  خلفهام
فقىض حاجته ،فلام أراد اخلروج قال :لرتجع كل واحدة إىل مكاهنا ،فرجعتا كذلك(.)3

(  )1اخلرائج.186 :
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[احلديث ]624 :روي أن نبي اهلل  ملا بنى مسجده كان فيه جذع نخل إىل جانب
املحراب يابس عتيق ،إذا خطب يستند عليه ،فلام اختذ له املنرب وصعد حن ذلك اجلذع
كحنني الناقة إىل فصيلها ،فنزل رسول اهلل  فاحتضنه فسكن من احلنني ،ثم رجع رسول
اهلل  ويسمى احلنانة ،إىل أن هدم بنوأمية املسجد وجددوا بناءه فقلعوا اجلذع(.)1
[احلديث ]625 :روي أنه كان ليهودي حق عىل مسلم ،وقد عقد عىل أن يغرس
املسلم له عدة خط من النخيل ويربيها إىل أن ترطب ألوانا كثرية ،فإنه أمر عليا أن يأخذ
النوى عىل عدد تلك االشجار التي ضمنها املسلم لليهودي ،فصار يضع رسول اهلل 
النوى يف فيه ثم يعطيه عليا فيدفنه يف األرض ،فإذا اشتغل بالثان نبت األول حتى متت
أشجار النخل عىل االلوان املختلفة من الصفرة واحلمرة والبياض والسواد وغريها ،وكان
النبي  يميش يوما بني نخالت ومعه عَل فنادت نخلة إىل نخلة :هذا رسول اهلل  ،وهذا
وصية ،فسميت الصيحانية.
[احلديث ]626 :قال اإلمام عَل( :ملا غزونا خيرب ومعنا من هيود فدك مجاعة فلام
أرشفنا عىل القاع إذا نحن بالوادي واملاء يقلع الشجر ويدهده اجلبال ،قال :فقدرنا املاء فإذا
هو أربع عرشة قامة ،فقال بعض الناس :يا رسول اهلل العدو من ورائنا والوادي قدامنا:
فنزل النبي  فسجد ودعا ثم قال :سريوا عىل اسم اهلل ،قال :فعربت اخليل واالبل
والرجال)()2

[احلديث ]627 :عن جابر قال :خرج النبي  إىل املسلمني وقال :جدوا يف احلفر،
فجدوا واجتهدوا ومل يزالوا حيفرون حتى فرغ من احلفر والرتاب حول اخلندق تل عال،

(  )1بحار األنوار ( ،)365 /17واخلرائج.
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فأخربته بذلك ،فقال :ال تفزع ياجابر فسوف ترى عجبا من الرتاب ،قال :وأقبل الليل
ووجدت عند الرتاب جلبة وضجة عظيمة ،وقائل يقول:
انتسفوا الرتاب والصعيدا

واستودعوه بلدا بعيدا

وعـاونوا حممـد الرشـــيـدا

قـد جعـل اهلل لـه عميـدا

أخاه وابن عمه الصنديدا
فلام أصبحت مل أجد من الرتاب كفا واحدا(.)1
[احلديث ]628 :روي أن النبي  استند عىل شجرة يابسة فأورقت وأثمرت،
ونزل النبي  باجلحفة ُتت شجرة قليلة الظل ،ونزل أصحابه حوله فتداخله يشء من
ذلك ،فأذن اهلل تعاىل لتلك الشجرة الصغرية حتى ارتفعت وظللت اجلميع ،فأنزل اهلل تعاىل
ف َمدَّ ال ِّظ َّل َو َل ْو َشا َء َجلَ َع َل ُه َساكِنًا ُث َّم َج َع ْلنَا َّ
الش ْم َس َع َل ْي ِه َدلِ ًيال
ذكرهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل َر ِّب َك َك ْي َ
﴾ [الفرقان)2()]45 :

[احلديث ]629 :عن سعيد بن جيرب قال :كان عىل الكعبة ثالث مائة وستون صنام،
لكل حي من أحياء العرب الواحد واالثنان ،فلام نزلت هذه اآلية (شهد اهلل أنه ال إله إال
هو) إىل قوله( :العزيز احلكيم) خرت يف الكعبة سجدا)()3

[احلديث ]630 :قال اإلمام الصادق( :إن من الناس من يؤمن بالكالم ومنهم من
ال يؤمن إال بالنظر ،إن رجال أتى النبي  فقال له :أرن آية ،فقال رسول اهلل  لشجرتني:
اجتمعا ،فاجتمعتا ،ثم قال :تفرقا ،فافرتقتا ،ورجع كل واحدة منهام إىل مكاهنام ،قال :فآمن

(  )1مناقب آل أبى طالب .115 :1
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الرجل)()1

[احلديث ]631 :قال اإلمام الصادق( :ملا انتهى رسول اهلل  إىل الركن الغرِّب
فجازه فقال له الركن :يا رسول اهلل ألست قعيدا من قواعد بيت ربك فام بايل ال أستلم؟
فدنا منه رسول اهلل  فقال :اسكن عليك السالم غري مهجور ،ودخل حائطا فنادته
العراجني من كل جانب السالم عليك يا رسول اهلل ،وكل واحد منها يقول :خذ مني،
فأكل ،وقال  :إن العرف حجرا بمكة كان يسلم عَل قبل أن ابعث إن العرفه اآلن ،ومل
يكن  يمر يف طريق يتبعه أحد إال عرف أنه سلكه من طيب عرفه ،ومل يكن يمر بحجر
وال شجر إال سجد له(.)2
[احلديث ]632 :عن ابن عباس قال :جاء أعراِّب إىل النبي  وقال :بم أعرف أنك
رسول اهلل؟ قال :أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتان أتشهد أن رسول اهلل؟
قال :نعم ،قال :فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخل حتى سقط عىل األرض ،فجعل
يبقر حتى أتى النبي  ،ثم قال :ارجع فرجع حتى عاد إىل مكانه ،فقال :أشهد أنك لرسول
اهلل ،وآمن ،فخرج العامري يقول :يا آل عامر بن صعصعة واهلل ال اكذبه بيشء أبدا.
وكان رجل من بني هاشم يقال له :ركانة وكان كافرا من أفتك الناس ،يرعى غنام له
بواد يقال له :وادي إضم ،فخرج النبي  إىل ذلك الوادي فلقيه ركانة ،فقال :لوال رحم
بيني وبينك ما كلمتك حتى قتلتك ،أنت الذي تشتم آهلتنا؟ ادع إهلك ينجيك مني ،ثم قال:
صار عني فإن أنت رصعتني فلك عرشة من غنمي ،فأخذه النبي  ورصعه وجلس عىل
صدره ،فقال ركانة :فلست ِّب فعلت هذا ،إنام فعله إهلك.

(  )1بصائر الدرجات..71 :
(  )2بحار األنوار ( ،)368 /17وقصص األنبياء.
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ثم قال ركانة :عد ،فإن أنت رصعتني فلك عرشة أخرى ختتارها ،فرصعه النبي 
الثانية ،فقال :إنام فعله إهلك ،عد فإن أنت رصعتني فلك عرشة أخرى ،فرصعه النبي 
الثالث ة :فقال ركانة :خذلت الالت والعزى ،فدونك ثالثني شاة فاخرتها ،فقال له النبي
 :ما اريد ذلك ،ولكني أدعوك إىل اإلسالم ياركانة ،وانفس ركانة يصري إىل النار ،إنك
إن تسلم تسلم ،فقال ركانة :ال إال أن تريني آية ،فقال نبي اهلل  :اهلل شهيد عليك اآلن،
إن دعوت رِّب فأريتك آية لتجيبني إىل ما أدعوك؟ قال :نعم ،وقربت منه شجرة ثمرة قال:
اقبَل بإذن اهلل ،فانشقت باثنني ،وأقبلت عىل نصفها بساقها حتى كانت بني يدي نبي اهلل،
فقال ركانة :أريتني شيئا عظيام ،فمرها فلرتجع ،فقال له النبي  :اهلل شهيد إن أنا دعوت
رِّب يأمرها فرجعت لتجيبني إىل ما أدعوك إليه؟ قال :نعم ،فأمرها فرجعت حتى التأمت
بشقها ،فقال له النبي  : تسلم؟ فقال ركانة :أكره أن تتحدث نساء مدينة أن إنام أجبتك
لرعب دخل يف قلبي منك ،ولكن فاخرت غنمك ،فقال  :ليس يل حاجة إىل غنمك إذا
أبيت أن تسلم(.)1
[احلديث ]633 :عن أنس قال :كان رسول اهلل  يقوم فيسند ظهره إىل جذع
منصوب يف املسجد يوم اجلمعة فيخطب بالناس فجاءه رومي فقال :يا رسول اهلل أصنع
لك شيئا تقعد عليه؟ فصنع له منربا له درجتان ويقعد عىل الثالثة ،فلام صعد رسول اهلل 
خار اجلذع كخوار الثور ،فنزل إليه رسول اهلل  فسكت ،فقال :والذي نفيس بيده لو مل
ألتزمه ملا زال كذا إىل يوم القيامة ثم أمر هبا فأقتلعت فدفنت ُتت منربه(.)2
[احلديث ]634 :عن عبد اهلل بن عباس ،عن أبيه قال :قال أبوطالب لرسول اهلل 

(  )1بحار األنوار ( ،)369 /17واثبات اهلداة .130 :2
(  )2بحار األنوار ( ،)370 /17واثبات اهلداة .131 :2
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يا ابن أخ ،اهلل أرسلك؟ قال :نعم ،قال ،فأرن آية :قال :ادع يل تلك الشجرة ،فدعاها
فأقبلت حتى سجدت بني يديه ،ثم انرصفت ،فقال أبوطالب أشهد أنك صادق ،ياعَل صل
جناح ابن عمك(.)1
[احلديث ]635 :قال اإلمام عَل :إن النبي  أتاه ثقفي كان أطب العرب ،فقال
له :إن كان بك جنون داويتك ،فقال له حممد  :أُتب أن أراك آية تعلم هبا غناي عن
طبك وحاجت ك إىل طبي؟ فقال :نعم ،قال :أي آية تريد؟ قال :تدعو ذلك العذق ،وأشار
إىل نخلة سحوق ،فدعاها فانقلع اصوهلا من األرض وهي ختد األرض خدا حتى وقفت
بني يديه ،فقال له :أكفاك؟ قال :ال ،قال :فرتيد ماذا؟ قال :تأمرها أن ترجع إىل حيث جاءت
منه ،ولتستقر يف مقرها الذي انقلعت منه ،فأمرها فرجعت واستقرت يف مقرها(.)2
[احلديث ]636 :قال اإلمام عَل :دعان رسول اهلل  فوجهني إىل اليمن الصلح
بينهم ،فقلت :يا رسول اهلل إهنم قوم كثري وهلم سن وأنا شاب حدث ،فقال :يا عَل إذا
رصت بأعىل عقبة أفيق فناد بأعىل صوتك :يا شجر يا مدر يا ثرى ،حممد رسول اهلل يقرئكم
السالم ،قال :فذهبت فلام رصت بأعىل العقبة أرشفت عىل أهل اليمن فإذا هم بأرسهم
مقبلون نحوي ،مرشعون رماحهم ،مسورون أسنتهم ،متنكبون قسيهم شاهرون
سالحهم ،فناديت بأعىل صوِت :يا شجر يا مدر يا ثرى ،حممد رسول اهلل يقرئكم السالم
قال :فلم يبق شجرة وال مدرة وال ثرى إال ارتج بصوت واحد :وعىل حممد رسول اهلل
وعليك السالم ،فاضطربت قوائم القوم ،وارتعدت ركبهم ،ووقع السالح من أيدهيم،

(  )1االماىل.365 :
(  )2االحتجاج.123 :
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وأقبلوا إيل مرسعني ،فأصلحت بينهم وانرصفت(.)1
[احلديث ]637 :قال اإلمام الصادق :أتى رسول اهلل هيودي يقال له :سجت ،فقال
له يا حممد جئت أسألك عن ربك فإن أجبتني عام أسألك عنه وإال رجعت ،فقال له :سل
عام شئت ،فقال :أين ربك؟ فقال :هو يف كل مكان ،وليس هو يف يشء من املكان حمدود،
قال :فكيف هو؟ فقال :وكيف أصف رِّب بالكيف ،والكيف خملوق ،واهلل ال يوصف
بخلقه ،قال :فمن يعلم أنك نبي ؟ قال :فام بقي حوله حجر وال مدر وال غري ذلك إال تكلم
بلسان عرِّب مبني :ياشيخ إنه رسول اهلل ،فقال :سجت باهلل ما رأيت كاليوم أبني ،ثم قال:
أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل .)2( 
[احلديث ]638 :عن إبراهيم بن عبد االكرم األنصارى قال :إن رسول اهلل  دخل
هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب األنصاري حائطا من حيطان بني النجار ،فلام دخل
ناداه حجر عىل رأس بئر هلم عليها السوان يصحيح( :عليك السالم ياحممد ،اشفع إىل ربك
أن ال جيعلني من حجارة جهنم التي يعذب هبا الكفرة) فقال النبي  ورفع يديه( :اللهم
ال ُتعل هذا احلجر من أحجار جهنم) ثم ناداه الرمل( :السالم عليك يا حممد ورمحة اهلل
وبركاته ،ادع اهلل ربك أن ال جيعلني من كربيت جهنم) فرفع النبي  يديه وقال( :اللهم
ال ُتعل هذا الرمل من كربيت جهنم) ،قال :فلام دنا رسول اهلل إىل النخل تدلت العراجني
فأخذ منها رسول اهلل  فأكل وأطعم ،ثم دنا من العجوة فلام أحسته سجدت فبارك عليها
رسول اهلل  ،قال( :اللهم بارك عليها وانفع هبا)()3

(  )1االماىل 134 :و.135
(  )2بحار األنوار ( ،)374 /17والتوحيد ،326 :الكاىف.
(  )3بصائر الدرجات.148 :
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[احلديث ]639 :روي أنه  انتهى إىل نخلتني بينهام فجوة من األرض فقال :انضام
وأصحابه حضور ،فأقبلتا ختدان األرض حتى انضمتا(.)1
[احلديث ]640 :روي أن قوما من العرب اجتمعوا عند صنم هلم ففاجأهم صوت
من جوفه ينادهيم بكالم فصيح( :أتاكم حممد يدعوكم إىل احلق) فانجفلوا فزعني ،وذلك
حني بعث  ،فأسلم أكثر من حرض(.)2
[احلديث ]641 :روي أنه كان عىل جبل حراء فتحرك اجلبل ،فقال النبي :
(اسكن فام عليك إال نبي أو ويص) وكان معه عَل فسكن(.)3
[احلديث ]642 :روي أنه انرصف ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إىل قتادة
بن النعامن فعرفه ،وكانت ليلة مطرية فقال :يانبي اهلل أحببت أن أصَل معك ،فأعطاه
عرجونا وقال :خذ هذا فإنه سيضئ لك أمامك عرشا ،فإذا أتيت بيتك فإن الشيطان قد
خلفك فانظر إىل الزاوية عىل يسارك حني تدخل فاعله بسيفك ،فدخلت فنظرت حيث قال
رسول اهلل  فإذا أنا بسواد فعلوته بسيفي ،فقال أهَل( :ماذا متنع؟)()4

[احلديث ]643 :روي أن جربيل أتاه  فرآه حزينا ،فقال :مالك؟ قال :فعل ِّب
الكفار كذا وكذا ،قال جربيل :فتحب أن أريك آية؟ قال :نعم ،فنظر رسول اهلل  إىل
شجرة من وراء الوادي ،قال :ادع تلك الشجرة؛ فدعاها النبي  فجاءت حتى قامت بني
يديه ،قال :مرها فلرتجع ،فأمرها فرجعت ،فقال النبي ( :حسبي)(.)5
(  )1بحار األنوار ( ،)375 /17اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)375 /17اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)376 /17اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)376 /17اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)376 /17اخلرائج.
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[احلديث ]644 :روي أنه  كان يف سفر فأقبل إليه أعراِّب فقال  :هل أدلك
إىل خري؟ فقال :ما هو؟ قال :تشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،فقال األعراِّب:
هل من شاهد؟ قال :هذه الشجرة ،فدعاها النبي  فأقبلت ختد األرض ،فقامت بني يديه
فاستشهدها فشهدت كام قال :وأمرها فرجعت إىل منبتها ،ورجع األعراِّب إىل قومه وقد
أسلم ،فقال :إن يتبعون أتيتك هبم ،وإال رجعت إليك وكنت معك)(.)1
[احلديث ]645 :روي أن أعرابيا جاء النبي  فقال :هل من آية فيام تدعو إليه؟
فقال :نعم ،ائت تلك الشجرة فقل هلا :يدعوك رسول اهلل ،فاملت عن يمينها وشامهلا وبني
يدهيا فقطعت عروقها ،ثم جاءت ختد األرض حتى وقفت بني يدي رسول اهلل  ،قال
فمرها فلرتجع إىل منزهلا فأمرها فرجعت إىل منبتها ،فقال األعراِّب :ائذن يل أسجد لك،
فنهاه ،قال :فائذن يل أن اقبل يديك ،فأذن له)(.)2
[احلديث ]646 :عن جابر قال( :مل يمر النبي  يف طريق فيتبعه أحد إال عرف أنه
قد سلكه من طيب عرفه ،ومل يمر بحجر وال شجر إال سجد)(.)3
[احلديث ]647 :عن أنس أن النبي  أخذ كفا من احلىص فسبحن يف يده  ،ثم
صبهن يف يد عَل فسبحن يف يده حتى سمعنا التسبيح يف أيدهيام ثم صبهن يف أيدينا فام
سبحت(.)4
[احلديث ]648 :قال اإلمام الصادق( :من الناس من ال يؤمن إال باملعاينة ومنهم
من يؤمن بغريها ،إن رجال أتى النبي  فقال :أرن آية ،فقال بيده إىل النخل فذهبت يمنة،
(  )1بحار األنوار ( ،)376 /17اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)376 /17اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.

248

ثم قال :هكذا ،فذهبت يرسة فآمن الرجل)()1

[احلديث ]649 :روي أن رجال مات وإذا احلفارون مل حيفروا شيئا ،فشكوا إىل
رسول اهلل  وقالوا :حديدنا ال يعمل يف األرض كام نرضب يف الصفا ،قال :ومل إن كان
صاحبكم حلسن اخللق ،ائتون بقدح من ماء فأدخل يده فيه ،ثم رشه عىل األرض رشا،
فحفر احلفارون فكأنام رمل يتهايل عليهم(.)2
[احلديث ]650 :روي أن رسول اهلل  أقبل إىل اجلعرانة فقسم فيها االموال،
وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى أجلؤوه إىل شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره حتى
جلوه عنها وهم يسألونه ،فقال :أهيا الناس ردوا عَل بردي ،واهلل لو كان عندي عدد شجر
ْتامة نعام لقسمته بينكم ،ثم ما ألفيتمون جبانا وال بخيال ،ثم خرج من اجلعرانة يف ذي
القعدة ،قال الراوي :فام رأيت تلك الشجرة إال خرضاء كأنام يرش عليه املاء(.)3
[احلديث ]651 :عن علقمة وابن مسعود ،قال :كنا نجلس مع النبي  ونسمع
الطعام يسبح ورسول اهلل يأكل ..وأتاه مكرز العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات
فسبحن يف يده(.)4
[احلديث ]652 :عن ابن عباس قال :قدم ملوك حرضموت عىل النبي  فقالوا:
كيف نعلم أنك رسول اهلل؟ فأخذ كفا من حىص فقال :هذا يشهد أن رسول اهلل ،فسبح
احلىص يف يده وشهد أنه رسول اهلل(.)5
(  )1بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)377 /17اخلرائج.
(  )4مناقب آل أبى طالب ..80 :1
(  )5مناقب آل أبى طالب .80 :1
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[احلديث ]653 :قال عامر بن يارس :إن قصدت النبي  يوما وأنا فيه شاك،
فقلت :يا حممد ال سبيل إىل التصديق بك مع استيالء الشك فيك عىل قلبي ،فهل من داللة؟
قال :بىل ،قلت :ما هي؟ قال :إذا رجعت إىل منزلك فسل عني ما لقيت من االحجار
واالشجار تصدقني برسالتي ،وتشهد عندك بنبوِت ،فرجعت فام من حجر لقيته وال شجر
رأيته إال سألته يا أهيا احلجر ويا أهيا الشجر إن حممدا يدعي شهادتك بنبوته وتصديقك له
برسالته ،فبامذا تشهد له؟ فنطق احلجر والشجر :أشهد أن حممدا رسول ربنا(.)1
[احلديث ]654 :قال اإلمام عَل يف خطبته القاصعة( :ولقد كنت معه ملا أتاه املأل
من قريش ،فقالوا له :يا حممد إنك قد ادعيت عظيام مل يدعه آباؤك وال أحد من بيتك ،ونحن
نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول ،وإن مل تفعل علمنا أنك ساحر
كذاب ،فقال  هلم :وما تسألون؟ قالوا :تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها،
وتقف بني يديك ،فقال  :إن اهلل عىل كل يشء قدير ،فإن فعل اهلل ذلك لكم أتؤمنون
وتشهدون باحلق؟ قالوا :نعم ،قال :فإن سأريكم ما تطلبون ،وإن ألعلم أنكم ال تفيؤون
إىل خري ،وإن فيكم من يطرح يف القليب ومن حيزب األحزاب ،ثم قال  :يا أيتها الشجرة
إن كنت تؤمنني باهلل واليوم اآلخر وتعلمني أن رسول اهلل فانقلعي بعروقك حتى تقفي بني
يدي بإذن اهلل ،فوالذي بعثه باحلق النقلعت بعروقها ،وجاءت وهلا دوي شديد ،وقصف
كقصف أجنحة الطري حتى وقفت بني يدي رسول اهلل  مرفوفة ،وألقت بغصنها االعىل
عىل رأس رسول اهلل  ،وببعض أغصاهنا عىل منكبي ،وكنت عن يمينه  ،فلام نظر القوم
إىل ذلك قالوا علوا واستكبارا :فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها ،فأمرها بذلك ،فأقبل
إليه ،نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا ،فكادت تلتف برسول اهلل  فقالوا كفرا وعتوا:
(  )1التفسري املنسوب إىل االمام العسكرى .253
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فمر هذا النصف فلريجع إىل نصفه كام كان ،فأمره  فرجع ،فقلت أنا :ال إله إال اهلل ،إن
أول مؤمن بك يا رسول اهلل ،وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اهلل تعاىل
تصديقا لنبوتك ،وإجالال لكلمتك ،فقال القوم كلهم :بل ساحر كذاب ،عجيب السحر،
خفيف فيه ،وهل يصدقك يف أمرك إال مثل هذا ..يعنونني)()1

[احلديث ]655 :قال ابن إسحاق :مرت امرأة من املرشكني شديدة القول يف النبي
 ومعها صبي هلا ابن شهرين ،فقال الصبي :السالم عليك يا رسول اهلل حممد بن عبد اهلل،
فأنكرت األم ذلك من ابنها ،فقال له النبي  :ياغالم من أين تعلم أن رسول اهلل ،وأن
حممد بن عبد اهلل؟ قال :أعلمني رِّب رب العاملني ،والروح األمني ،فقال النبي :من الروح
األمني؟ قال :جربيل وها هو قائم عىل رأسك ينظر إليك ،فقال له النبي  :ما اسمك يا
غالم؟ فقال :عبد العزى وأنا كافر به ،فسمني ما شئت يا رسول اهلل ،قال :أنت عبد اهلل،
فقال :يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلني من خدمك يف اجلنة ،فدعا له ،فقال :سعد من آمن
بك ،وشقي من كفر بك ،ثم شهق شهقة فامت(.)2
[احلديث ]656 :عن شمر بن عطية أنه أدرك أن النبي  أِت بصبي قد شب ومل
يتكلم قط فقال :أدن فدنا ،فقال :من أنا؟ قال أنت رسول اهلل(.)3
[احلديث ]657 :عن معرض بن عبد اهلل ،عن أبيه ،عن جده قال :أِت بصبي يف
خرقة إىل النبي  يف حجة الوداع ،فوضعه يف كفه ثم قال له :من أنا ياصبي؟ فقال :أنت
حممد رسول اهلل قال :صدقت يا مبارك ،فكنا نسميه مبارك الياممة(.)4
(  )1هنج البالغة  :1و  417و  ،418اعالم الورى.15 :
(  )2مناقب آل أبى طالب ..88 :1
(  )3مناقب آل أبى طالب ..88 :1
(  )4مناقب آل أبى طالب ..88 :1
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[احلديث ]658 :عن ابن عباس :أن النبي  خلع خفيه وقت املسح ،فلام أراد أن
يلبسهام تصوب عقاب من اهلواء وسلبه وحلق يف اهلواء ثم أرسله ،فوقعت من بينه حية،
فقال النبي  ( :أعوذ باهلل من رش من يميش عىل بطنه ،ومن رش من يميش عىل رجلني)،
ثم هنى أن يلبس إال أن يستربا(.)1
[احلديث ]659 :عن أِّب سعيد اخلدري أنه قال :بينام رجل من أسلم يف غنيمة له
هيش عليها ببيداء ذي احلليفة إذ عدا عليه الذئب فانتزع شاة من غنمه ،فهجهج به الرجل
ورماه باحلجارة حتى استنقذ منه شاته ،قال :فأقبل الذئب حتى أقعى مستثفرا بذنبه ،مقابال
للرجل ،ثم قال له :أما اتقيت اهلل عز وجل؟ حلت بيني وبني شاة رزقنيها اهلل؟ فقال الرجل:
تاهلل ما سمعت كاليوم قط ،فقال الذئب :مم تعجب؟ فقال :أعجب من خماطبتك إياي،
فقال الذئب :أعجب من ذلك رسول اهلل بني احلرتني يف النخالت حيدث الناس بام خال،
وحيدثهم بام هوآت وأنت ههنا تتبع غنمك ،فلام سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه حيوزها
حتى إذا أحلها فناء قرية األنصار ،سأل عن رسول اهلل  فصادفه يف بيت أِّب أيوب فأخربه
خرب الذئب ،فقال له رسول اهلل :صدقت ،احرض العشية ،فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا
فأخربهم ذلك ،فلام صىل رسول اهلل  الظهر واجتمع الناس إليه أخربهم االسلمي خرب
الذئب ،فقال رسول اهلل ( :صدق صدق صدق ،تلك االعاجيب بني يدي الساعة ،أما
والذي نفس حممد بيده ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة فيخربه سوطه
أو عصاه أو نعله بام أحدث أهله من بعده)()2

[احلديث ]660 :قال اإلمام عَل :إن اليهود أتت امرأة منهم يقال هلا :عبدة ،فقالوا:

(  )1مناقب آل أبى طالب ..88 :1
(  )2أماىل ابن الشيخ.8 :
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يا عبدة قد علمت أن حممدا قد هد ركن بني إرسائيل ،وهدم اليهودية ،وقد غاىل املأل من
بني إرسائيل هبذا السم له ،وهم جاعلون لك جعال عىل أن تسميه يف هذه الشاة ،فعمدت
عبدة إىل الشاة فشوْتا ثم مجعت الرؤساء يف بيتها وأتت رسول اهلل  فقالت :يا حممد قد
علمت ما توجب يل من حق اجلوار ،وقد حرضن رؤساء اليهود فزيني بأصحابك ،فقام
رسول اهلل  ومعه عَل وأبودجانة وأبوأيوب وسهل بن حنيف ومجاعة من املهاجرين،
فلام دخلوا وأخرج ت الشاة سدت اليهود آنافها بالصوف ،وقاموا عىل أرجلهم ،وتوكأوا
عىل عصيهم ،فقال هلم رسول اهلل  :اقعدوا ،فقالوا :إنا إذا زارنا نبي مل يقعد منا أحد،
وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذى به ،وكذبت اليهود عليها لعنة اهلل ،إنام فعلت ذلك
خمافة سورة السم ودخانه ،فلام وضعت الشاة بني يديه تكلم كتفها فقالت :مه يا حممد ال
تأكلني فإن مسمومة ،فدعا رسول اهلل  عبدة فقال هلا :ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت:
قلت :إن كان نبيا مل يرضه ،وإن كان كاذبا أو ساحرا أرحت قومي منه ،فهبط جربيل فقال:
السالم يقرئك السالم ويقول :قل :بسم اهلل الذي يسميه به كل مؤمن ،وبه عز كل مؤمن،
وبنوره الذي أضاءت به الساموات واألرض ،وبقدرته التي خضع هلا كل جبار عنيد،
وانتكس كل شيطان مريد ،من رش السم والسحر واللمم ،بسم العَل امللك الفرد الذي ال
إله إال هو ،وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا فقال
النبي  :ذلك ،وأمر أصحابه فتكلموا به ،ثم أمرهم أن حيتجموا(.)1
[احلديث ]661 :عن زيد بن ثابت قال :خرجنا مجاعة من الصحابة يف غزاة من
الغزوات مع رسول اهلل  حتى وقفنا يف جممع طرق ،فطلع أعراِّب بخطام بعري حتى وقف
عىل رسول اهلل ،وقال :السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته ،فقال له رسول اهلل
(  )1االماىل للصدوق.135 :
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 :وعليك السالم قال :كيف أصبحت بأِّب أنت وأمي يا رسول اهلل؟ قال له :أمحد اهلل
إليك كيف أصبحت .قال :كان وراء البعري الذي يقوده األعراِّب رجل فقال :يا رسول اهلل
إن هذا األعراِّب رسق البعري فرغا البعري ساعة وأنصت له رسول اهلل  يستمع رغاءه،
قال :ثم أقبل رسول اهلل عىل الرجل فقال :انرصف عنه ،فإن البعري يشهد عليك أنك كاذب،
قال فانرصف الرجل وأقبل رسول اهلل  عىل األعراِّب فقال :أي يشء قلت حني جئتني؟
قال :قلت :اللهم صل عىل حممد حتى ال تبقى صالة ،اللهم بارك عىل حممد حتى ال تبقى
بركة ،اللهم سلم عىل حممد حتى ال يبقى سالم ،اللهم ارحم حممدا حتى ال تبقى رمحة فقال
رسول اهلل  :إن أقول مايل أرى البعري ينطق بعذره؟! وأرى املالئكة قد سدوا االفق(.)1
[احلديث ]662 :قال اإلمام عَل :مر رسول اهلل  بظبية مربوطة بطنب فسطاط،
فلام رأت رسول اهلل  أطلق اهلل عز وجل هلا من لساهنا فكلمته فقالت :يا رسول اهلل إن
أم خشفني عطشانني ،وهذا رضعي قد امتأل لبنا ،فخلني حتى أنطلق فارضعهام ثم أعود
فرتبطني كام كنت ،فقال هلا رسول اهلل  :كيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم؟ قالت :بىل يا
رسول اهلل أنا أجئ فرتبطني كام كنت أنت بيدك ،فأخذ عليها موثقا من اهلل لتعودن وخىل
سبيلها ،فلم تلبث إال يسريا حتى رجعت قد فرغت ما يف رضعها ،فربطها نبي اهلل كام
كانت ،ثم سأل ملن هذا الصيد؟ قالوا :يا رسول اهلل هذه لبني فالن ،فأتاهم النبي  وكان
الذي اقتنصها منهم منافقا فرجع عن نفاقه وحسن إسالمه فكلمه النبي  ليشرتهيا منه
قال :بىل اخَل سبيلها فداك أِّب وامي يا نبي اهلل ،فقال رسول اهلل  :لو أن البهائم يعلمون
من املوت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينا(.)2

(  )1اماىل ابن الشيخ 79 :و.80
(  )2اماىل ابن الشيخ..289 :
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[احلديث ]663 :قال اإلمام الصادق( :كان رسول اهلل  ذات يوم قاعدا إذ مر به
بعري فربك بني يديه ورغا ،فقال عمر :يا رسول اهلل أيسجد لك هذا اجلمل؟ فإن سجد لك
فنحن أحق أن نفعل ،فقال :ال بل اسجدوا هلل ،إن هذا اجلمل يشكو أربابه ،ويزعم أهنم
انتجوه صغريا واعتملوه ،فلام كرب وصار أعون ضعيفا أرادوا نحره)()1

[احلديث ]664 :قال اإلمام الصادق( :ثالثة من البهائم أنطقها اهلل تعاىل عىل عهد
النبي  :اجلمل وكالمه الذي سمعت ،والذئب فجاء إىل النبي  فشكا إليه اجلوع ،فدعا
رسول اهلل  أصحاب الغنم ،فقال :افرضوا للذئب شيئا ،فشحوا ،فذهب ثم عاد إليه
الثانية فشكا اجلوع ،فدعاهم فشحوا ،ثم جاء الثالثة فشكا اجلوع فدعاهم فشحوا ،فقال
رسول اهلل  اختلس ،ولو أن رسول اهلل  فرض للذئب شيئا ما زاد الذئب عليه شيئا
حتى تقوم الساعة ،وأما البقرة فإهنا آذنت بالنبي  ودلت عليه ،وكانت يف نخل لبني سامل
من األنصار  ،فقالت :يا آل ذريح عمل نجيح صائح يصيح بلسان عرِّب فصيح بأن ال إله
إال اهلل رب العاملني ،وحممد رسول اهلل سيد النبيني)()2

[احلديث ]665 :قال اإلمام الصادق( :إن ناضحا كان لرجل من الناس فلام أسن
قال بعض أصحابه :لو نحرمتوه ،فجاء البعري إىل رسول اهلل  فجعل يرغو ،فأرسل رسول
اهلل  إىل صاحبه ،فلام جاء قال له النبي  :إن هذا يزعم أنه كان لكم شابا حتى هرم،
وأنه قد نفعكم وأنكم أردتم نحره ،قال :فقال :صدق ،فقال رسول اهلل  :ال تنحروه
ودعوه ،قال :فرتكوه)()3

(  )1بحار األنوار ( ،)399 /17قصص األنبياء.
(  )2بحار األنوار ( ،)399 /17قصص األنبياء.
(  )3بحار األنوار ( ،)400 /17االختصاص ،بصائر الدرجات.101 :

255

[احلديث ]666 :عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :بينا نحن قعود مع رسول اهلل
 إذ أقبل بعري حتى برك ورغا ،وتسافلت دموعه عىل عينيه ،فقال رسول اهلل  ملن هذا
البعري؟ فقيل :لفالن األنصاري قال :عَل به ،قال :فاِت به ،فقال له :بعريك هذا يشكوك
قال :ويقول ماذا يا رسول اهلل؟ قال :يزعم أنك تستكده وُتوعه ،قال :صدق يا رسول اهلل
ليس لنا ناضح غريه ،وأنا رجل معيل ،قال :فهو يقول لك :استكدن وأشبعني ،فقال :يا
رسول اهلل نخفف عنه ونشبعه ،قال :فقام البعري فانرصف(.)1
[احلديث ]667 :عن جابر قال :بينا نحن يوما من األيام عند رسول اهلل  قعود
أذ أقبل بعري حتى برك ورغا ،وتسيل دموعه ،قال  :ملن هذا البعري؟ قالوا :لفالن ،قال:
عَل به ،فقال له :بعريك هذا يزعم أنه ربى صغريكم ،وكد عىل كبريكم ،ثم أردتم أن تنحروه،
قالوا :يا رسول اهلل لنا وليمة فأردنا أن ننحره ،قال :فدعوه يل ،قال :فرتكوه ،فأعتقه رسول
اهلل  ،فكان يأِت دور األنصار مثل السائل يرشف عىل احلجر ،فكان العواتق جيبني له حتى
جيئ ،فيقلن :هذا عتيق رسول اهلل  ،فسمن حتى تضايق به جلده فانرصف(.)2
[احلديث ]668 :عن ابن عباس قال :جاء أعراِّب من بني سليم ومعه ضب اصطاده
يف الربية يف كمه ،فقال :ال اؤمن بك حتى ينطق هذا الضب ،فقال النبي  :ياضب من
أنا؟ فقال :أنت حممد بن عبد اهلل ،اصطفاك اهلل حبيبا ،فأسلم السلمي(.)3
[احلديث ]669 :عن جابر بن عبد اهلل قال :ملا أقبل رسول اهلل  من غزوة ذات
الرقاع وه ي غزوة بني ثعلبة من غطفان حتى إذا كان قريبا من املدينة إذا بعري حل يرقل

(  )1بحار األنوار ( ،)400 /17االختصاص ،بصائر الدرجات.101 :
(  )2بحار األنوار ( ،)401 /17االختصاص.
(  )3بحار األنوار ( ،)401 /17قصص األنبياء.
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حتى انتهى إىل رسول اهلل  ،فوضع جرانه عىل األرض ثم خرخر ،فقال رسول اهلل :
هل تدرون ما يقول هذا البعري؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :إنه أخربن أن صاحبه عمل
عليه حتى إذا أكربه وأدبره وأهزله أراد أن ينحره ويبيع حلمه ،ثم قال رسول اهلل  :يا جابر
اذهب به إىل صاحبه فأتنى به فقلت :ال أعرف صاحبه ،قال :هو يدلك ،قال :فخرجت معه
حتى انتهيت إىل بني واقف ،فدخل يف زقاق فإذا بمجلس فقالوا :ياجابر كيف تركت رسول
اهلل ؟ وكيف تركت املسلمني؟ قلت :صاحلون ،ولكن أيكم صاحب هذا البعري؟ فقال
بعضهم :أنا ،فقلت :أجب رسول اهلل  ،قال :مايل؟ قلت :استعدى عليك بعريك ،قال:
فجئت أنا وهو والبعري إىل رسول اهلل  ،فقال :إن بعريك أخربِت أنك عملت عليه حتى
إذا أكربته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع حلمه ،قال الرجل :قد كان ذلك يا رسول اهلل،
قال :بعه مني ،قال :بل هو لك يا رسول اهلل  ،قال :بل بعه مني ،فاشرتاه رسول اهلل ،
ثم رضب عىل صفحته فرتكه يرعى يف ضواحي املدينة ،فكان الرجل منا إذا أراد الروحة
والغدوة منحه رسول اهلل  ،فقال جابر :رأيته وقد ذهب عنه دبره وصلح(.)1
[احلديث ]670 :عن أم سلمة قالت :كان النبي  يميش يف الصحراء فناداه مناد:
يا رسول اهلل مرتني ،فالتفت فلم ير أحدا ،ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة ،فقالت :إن
هذا األعراِّب صادن ويل خشفان يف ذلك اجلبل .أطلقني حتى أذهب وأرضعهام وأرجع،
فقال :وتفعلني؟ قالت :نعم إن مل أفعل عذبني اهلل عذاب العشار ،فأطلقها فذهبت
فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها ،فأتاه األعراِّب ،فقال :يا رسول اهلل أطلقها،
فأطلقها ،فخرجت تعدو وتقول :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل(.)2

(  )1بحار األنوار ( ،)402 /17االختصاص ،بصائر الدرجات..102 :
(  )2بحار األنوار ( ،)403 /17قصص األنبياء.

257

[احلديث ]671 :عن ابن عمر قال :كنا جلوسا عند رسول اهلل  إذ دخل أعراِّب
عىل ناقة محراء فسلم ،ثم قعد؛ فقال بعضهم :إن الناقة التي ُتت األعراِّب رسقها قال :أقم
بينة ،فقالت الناقة التي ُتت األعراِّب والذي بعثك بالكرامة يا رسول اهلل إن هذا ما رسقني
وال ملكني أحد سواه ،فقال رسول اهلل  :يا أعراِّب ما الذي قلت حتى أنطقها اهلل بعذرك؟
قال :قلت( :اللهم إنك لست برب استحدثناك ،وال معك إله أعانك عىل خلقنا ،وال معك
رب فيرشكك يف ربوبيتك ،أنت ربنا كام تقول ،وفوق ما يقول القائلون ،أسألك أن تصَل
عىل حممد وآل حممد ،وأن تربأن برباءِت) فقال النبي  :والذي بعثني بالكرامة يا أعراِّب
لقد رأيت املالئكة يكتبون مقالتك ،أال ومن نزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك،
وليكثر الصالة عَل(.)1
[احلديث ]672 :عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  إذا أراد حاجة أبعد يف
امليش ،فأتى يوما واديا حلاجة فنزع خفه وقىض حاجته ،ثم توضأ وأراد لبس خفه ،فجاء
طائر أخرض ،فحمل اخلف فارتفع به ،ثم طرحه فخرج منه أسود ،فقال رسول اهلل :
( هذه كرامة أكرمني اهلل هبا ،اللهم إن أعوذ بك من رش من يميش عىل بطنه ،ومن رش من
يميش عىل رجلني ،ومن رش من يمشى عىل أربع ،ومن رش كل ذي رش ومن رش كل دابة
أنت آخذ بناصيتها إن رِّب عىل رصاط مستقيم) ()2

[احلديث ]673 :روي أن النبي  كان يف أصحابه إذ جاءه أعراِّب معه ضب قد
صاده وجعله يف كمه ،قال :من هذا؟ قالوا :هذا النبي ،قال :والالت والعزى ما أحد أبغض
إيل منك ،ولوال أن تسميني قومي عجوال لعجلت عليك فقتلتك ،فقال :ما محلك عىل ما

(  )1بحار األنوار ( ،)404 /17قصص األنبياء.
(  )2بحار األنوار ( ،)405 /17قصص األنبياء.
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قلت؟ آمن باهلل ،قال :ال آمنت أو يؤمن بك هذا الضب وطرحه ،فقال النبي  :ياضب،
فأجابه الضب بلسان عرِّب يسمعه القوم لبيك وسعديك يازين من واىف القيامة قال :من
تعبد؟ قال :الذي يف السامء عرشه ،ويف األرض سلطانه ،ويف البحر سبيله ،ويف اجلنة رمحته،
ويف النار عقابه ،قال :فمن أنا ياضب؟ قال :رسول رب العاملني ،وخاتم النبيني ،وقد أفلح
من صدقك ،وخاب من كذبك ،قال األعراِّب :ال أتبع أثرا بعد عني ،لقد جئتك وما عىل
ظهر األرض أحد أبغض إيل منك ،وإنك اآلن أحب إيل من نفيس ووالدي ،أشهد أن ال إله
إال اهلل ،وأنك حممد رسول اهلل ،فرجع إىل قومه وكان من بني سليم ،فأخربهم بالقصة فآمن
ألف إنسان منهم(.)1
[احلديث ]674 :روي أن النبي  بعث برجل يقال له سفينة بكتاب إىل معاذ وهو
باليمن ،فلام صار يف بعض الطريق إذا هو بأسد رابض يف الطريق ،فخاف أن جيوز ،فقال:
أهيا األسد إن رسول رسول اهلل إىل معاذ ،وهذا كتابه إليه ،فهرول األسد قدامه غلوة ثم
مههم ،ثم خرج ،ثم تنحى عن الطريق ،فلام رجع بجواب الكتاب فإذا بالسبع يف الطريق
ففعل مثل ذلك ،فلام قدم عىل النبي  أخربه بذلك ،فقال :إنه قال يف املرة االوىل :كيف
رسول اهلل؟ وقال يف املرة الثانية :اقرؤوا رسول اهلل السالم(.)2
[احلديث ]675 :روي أن النبي  كان يف سفر إذ جاء بعري فرضب األرض
بجرانه ،وبكى حتى ابتل ما حوله من الدموع ،فقال :هل تدرون ما يقول؟ إنه يزعم أن
صاحبه يريد نحره غدا ،فقال النبي  لصاحبه :تبيعه؟ فقال :مايل مال أحب إيل منه،

(  )1اخلرائج..184 :
(  )2بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.
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فاستوىص به خريا(.)1
[احلديث ]676 :روي أن ثورا أخذ ليذبح فتكلم فقال :رجل يصيح ،المر نجيح،
بلسان فصيح بأعىل مكة ،ال إله إال اهلل ،فخَل عنه(.)2
[احلديث ]677 :عن أنس قال :إن النبي  دخل حائطا لألنصار وفيه غنم،
فسجدت له ،فقال أبو بكر :نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم ،فقال :إنه ال ينبغي أن
يسجد أحد ألحد(.)3
[احلديث ]678 :روي أن عبد اهلل بن أِّب أوىف قال :بينام نحن قعود عند النبي 
إذا أتاه آت فقال ناضح آل فالن قد ند عليهم فنهض وهنضنا معه فقلنا :ال تقربه فإنا نخافه
عليك ،فدنا من البعري ،فلام رآه سجد له ،ثم وضع رسول اهلل  يده عىل رأس البعري فقال:
هات الشكال ،فوضعه يف رأسه وأوصاهم به خريا(.)4
[احلديث ]679 :روي أنه  مر عىل بعري ساقط فبصبص له ،فقال :إنه يشكو والية
أهله ،وسأله أن خيرج عنهم ،فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال :بعه وأخرجه عنك،
والبعري يرغو ،ثم هنض وتبع النبي  فقال :يسألني أن أتوىل أمره ،فباعه من عَل فلم يزل
عنده إىل أيام صفني(.)5
[احلديث ]680 :روي أن امرأة عبد اهلل بن مشكم أتته بشاة مسمومة ،ومع النبي
 برش بن الرباء بن عازب ،فتناول النبي  الذراع ،فتناول برش الكراع ،فأما النبي 
(  )1بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.
(  )3مناقب آل ابى طالب .86 :1
(  )4بحار األنوار ( ،)408 /17اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.

260

فالكها ولفظها ،وقال :إهنا لتخربن أهنا مسمومة ،وأما برش فالك املضغة وابتلعها فامت،
فأرسل إليها فأقرت ،فقال :ما محلك عىل ما فعلت؟ قال :قتلت زوجي وأرشاف قومي،
فقلت :إن كان ملكا قتلته ،وإن كان نبيا فسيطلعه اهلل(.)1
[احلديث ]681 :روي أن سعد بن عبادة أتاه عشية وهو صائم ،فدعاه إىل طعامه
ودعا معه عليا ،فلام أكلوا قال النبي  :نبي وويص أفطرا عندك ،وأكل طعامك االبرار،
وأفطر عندك الصائمون ،وصلت عليك املالئكة ،فحمله سعد عىل محار قطوف وألقى عليه
قطيفة وإنه هلمالج( )2ال يساير(.)3
[احلديث ]682 :عن عامر بن يارس أنه كان مع رسول اهلل  يف بعض غزواته ،قال:
فلام خرجنا من املدينة تأخر عنا رسول اهلل  ،ثم أقبل خلفنا ،فانتهى إيل وقد قام مجَل
وبرك يف الطريق ،وختلفت عن الناس بسبب ذلك ،فنزل رسول اهلل  عن راحلته فأخذ
من اإل داوة ماء يف فمه ،ثم رشه عىل اجلمل ،وصاح به ،فنهض كأنه ظبي ،فقال يل :اركبه
ورس ،فركبته ورست مع رسول اهلل  فواهلل ما كانت ناقة رسول اهلل العضباء تفوته ،فقال
يل :ما تبيعني اجلمل؟ قلت :هو لك يا رسول اهلل ،قال :ال إال بثمن قلت :تعطي من الثمن
ما شئت ،قال :مائة درهم ،قلت :قد بعتك ،قال :ولك ظهره إىل املدينة ،فلام رجعنا ونزلنا
املدينة حططت منه رحَل ،وأخذت بزمامه فقدمت إىل باب دار رسول اهلل  ،فقال :وفيت
يا عامر ،فقلت :الواجب هذا يا رسول اهلل ،فقال :يا أنس ادفع إىل عامر مائة درهم لثمن

(  )1بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.
(  )2القطوف من الدواب التى تسيئ السري وتبطئ .ودابة مهالج اى حسنة السري يف رسعة وبخرتة .قوله :ال يساير اى ال
تسري معه دابة وال يسابق لرسعة سريه..
(  )3بحار األنوار ( ،)407 /17اخلرائج.
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اجلمل ،ورد عليه اجلمل هدية منا إليه لينتفع به(.)1
[احلديث ]683 :روي أن قوما أتوا النبي شكوا بعريا هلم جن ،وقد خرب بستانا
هلم ،فمشى  إىل بستاهنم ،فلام فتحوا الباب صدم البعري ،فلام رأى النبي  وقع يف
الرتاب ،وجعل يصيح بحنني ،فقال النبي :إنه يشكوكم ويقول :عملت سنني وأتعبتمون
يف حوائجكم  ،فلام أن كربت أردتم أن تنحرون ،قالوا :قد كان كذلك وقد وهبناه لك يا
رسول اهلل ،فقال  : بل بيعونيه ،فابتاعه وأعتقه ،فكان يطوف يف املدينه ويعلفه أهلها
ويقولون :عتيق رسول اهلل(.)2
[احلديث ]684 :روي أن الوليد بن عبادة بن الصامت قال :بينام جابر بن عبد اهلل
يصَل يف املسجد إذ قام إليه أعراِّب فقال :أخربن هل تكلم هبيمة عىل عهد رسول اهلل ؟
قال :نعم ،دعا النبي  عىل عتبة بن أِّب هلب ،فقال :أكلك كلب اهلل ،فخرج رسول اهلل 
يوما يف صحب له حتى إذا نزلنا عىل مبقلة بمكة خرج عتبة مستخفيا ،فنزل يف أقايص
أصحاب النبي  والناس ال يعلمون ،ليقتل حممدا ،فلام هجم الليل إذا أسد قبض عىل
عتبة ،ثم أخرجه خارج الركب ،ثم زأر زئريا مل يبق أحد من الركب إال أنصت له ،ثم نطق
بلسان طلق وهو يقول :هذا عتبة بن أِّب هلب خرج من مكة مستخفيا ،يزعم أنه يقتل حممدا،
ثم مزقه قطعا قطعا فلم يأكل منه.
ثم قال جابر :وقد تثمل قوم من آل ذريح وفتيات هلم ليلة فبينام هم يف هلوهم ولعبهم
إذ صعد عجل عىل رابية ،وقال هلم بلسان ذلق :يا آل ذريح ،أمر نجيح ،صائح يصيح،
بلسان فصيح ،ببطن مكة ،يدعوهم إىل قول :ال إله إال اهلل فأجيبوه ،فرتك القوم هلوهم

(  )1بحار األنوار ( ،)411 /17اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)411 /17اخلرائج.
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ولعبهم وأقبلوا إىل مكة فدخلوا يف اإلسالم مع رسول اهلل.
ثم قال جابر :لقد تكلم ذئب أتى غنام ليصيب منها ،فجعل الراعي يصده ويمنعه،
فلم ينته ،فقال :عجبا هلذا الذئب ،فقال :ياهذا أعجب مني ،حممد بن عبد اهلل القريش
يدعوكم ببطن مكة إىل قوله :ال إله إال اهلل يضمن لكم عليه اجلنة وتأبون عليه ،فقال الراعي:
يالك من طامة ،من يرعى الغنم حتى آتيه فأؤمن به؟ قال الذئب :أنا أرعى الغنم فخرج
ودخل مع رسول اهلل يف اإلسالم.
ثم قال :ولقد تكلم بعري كان آلل النجار رشد عنهم ومنعهم ظهره ،فاحتالوا له بكل
حيلة فلم جيدوا إىل أخذه من سبيل ،فأخربوا النبي  فخرج إليه فلام برص به البعري برك
خاضعا باكيا ،فالتفت النبي إىل بني النجار فقال :إال إنه يشكوكم أنكم قللتم علفه وأثقلتم
ظهره ،فقالوا :إنه ذو منعة ال يتمكن منه ،فقال :انطلق مع أهلك ،فانطلق ذليال.
ثم قال :لقد تكلمت ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدوها إىل جانب رحلهم،
فمر النبي  فنادته :يانبي اهلل ،يا رسول اهلل ،فقال :أيتها النجداء ما شأنك؟ قالت :إن
حافل ويل خشفان ،فخلني حتى ارضعهام وأعود ،فأطلقها ثم مىض ،فلام رجع إذا الظبية
قائمة ،فجعل النبي  يوثقها ،فحس أهل الرحل به فحدثهم بحديثها ،قالوا :وهي لك،
فأطلقها(.)1
[احلديث ]685 :عن جابر األنصاري وعبادة بن الصامت قاال :كان يف حائط بني
النجار مجل قطم ال يدخل احلائط أحد إال شد عليه ،فدخل النبي  احلائط ودعاه فجاءه
ووضع مشفره عىل األرض ،ونزل بني يديه فخطمه ودفعه إىل أصحابه ،فقيل :البهائم
يعرفون نبوتك؟ فقال :ما من يشء إال وهو عارف بنبوِت سوى اِّب جهل وقريش ،فقالوا
(  )1اخلرائج.222 :
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نحن أحرى بالسجود لك من البهائم ،قال :إن أموت ،فاسجدوا للحي الذي ال يموت(.)1
ثامنا ـ ما ورد حول اآليات العلمية واإلدراكية:
من األحاديث الواردة يف ذلك:
[احلديث ]686 :قال اإلمام الصادق :طلب قوم من قريش إىل النبي  حاجة،
فقال :إنكم متطرون غدا ،فأصبحت كأهنا زجاجة وارتفع النهار ،قال :فأتاه رجل عظيم
عند الناس ،فقال :ما كان أغناك عام تكلمت به أمس؟ ما رأيناك هكذا قط ،فارتفعت سحابة
من قبل الصورين ،فاطردت االودية وجاءهم من املطر ماجاءوا إىل رسول اهلل  فقالوا:
اطلب إىل اهلل أن يكفها عنا ،فقال( :اللهم حوالينا وال علينا) فارتفع السحاب يمينا
وشامال(.)2
[احلديث ]687 :قال اإلمام الباقر :كان النبي  أخذ من العباس يوم بدر دنانري
كانت معه ،فقال :يا رسول اهلل ما عندي غريها فقال :فأين الذي استخبيته عند أم الفضل؟
فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ،ما كان معها أحد حني استخبيتها(.)3
[احلديث ]688 :عن أِّب هريرة قال :كان رسول اهلل  يوما جالسا فاطلع عليه
عَل مع مجاعة ،فلام رآهم تبسم ،قال :جئتمون تسألون عن يشء إن شئتم أعلمتكم بام
جئتم ،وإن شئتم تسألون ،فقالوا :بل ختربنا يا رسول اهلل ،قال :جئتم تسألونني عن الصنائع
ملن ُتق ،فال ينبغي أن يصنع إال لذي حسب أو دين ،وجئتم تسألونني عن اجلهاد املرأة،
فإن جهاد املرأة حسن التبعل لزوجها ،وجئتم تسألونني عن االرزاق من أين أبى اهلل أن

(  )1اخلرائج.84 :
(  )2فرج املهموم.222 :
(  )3قرب االسناد. .11 :
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يرزق عبده إال من حيث ال يعلم ،فإن العبد إذا مل يعلم وجه رزقه كثر دعائه(.)1
[احلديث ]689 :عن وائل بن حجر قال :جاء نا ظهور النبي  وأنا يف ملك عظيم
وطاعة من قومي ،فرفضت ذلك وآثرت اهلل ورسوله وقدمت عىل رسول اهلل  فأخربن
أصحابه أنه برشهم قبل قدومي بثالث ،فقال :هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة،
من حرض موت ،راغبا يف اإلسالم طائعا بقية أبناء امللوك ،فقلت :يا رسول اهلل أتانا ظهورك
وأنا يف ملك ،فمن اهلل عَل أن رفضت ذلك وآثرت اهلل ورسوله ودينه راغبا فيه ،فقال :
(صدقت ،اللهم بارك يف وائل ويف ولده وولد ولده)()2

[احلديث ]690 :قال اإلمام الصادق :ضلت ناقة رسول اهلل  يف غزوة تبوك،
فقال املنافقون :حيدثنا عن الغيب واليعلم مكان ناقته! فأتاه جربيل فأخربه بام قالوا ،وقال:
إن ناقتك يف شعب كذا ،متعلق زمامها بشجرة كذا ،فنادى رسول اهلل  :الصالة جامعة،
قال :فاجتمع الناس فقال :أهيا الناس إن ناقتي بشعب كذا ،فبادروا إليها حتى أتوها(.)3
[احلديث ]691 :روي أن من كان بحرضته  من املنافقني ال يكونون يف يشء من
ذكره إال أطلعه اهلل عليهم وبينه فيخربهم به ،حتى كان بعضهم يقول لصاحبه :اسكت
وكف ،فو اهلل لو مل يكن عندنا إال احلجارة الخربته حجارة البطحاء ،مل يكن ذلك منه وال
منهم مرة وال مرات ،بل يكثر ذلك أن حيىص عدده حتى يظن ظان أن ذلك كان بالظن
والتخمني ،كيف وهو خيربهم بام قالوا عىل ما لفظوا ،وخيربهم عام يف ضامئرهم ،فكلام
ضوعفت عليهم اآليات ازدادوا عمى لعنادهم(.)4
(  )1بحار األنوار ( ،)107 /18قصص األنبياء.
(  )2بحار األنوار ( ،)108 /18قصص األنبياء.
(  )3بحار األنوار ( ،)109 /18قصص األنبياء.
(  )4بحار األنوار ( ،)110 /18اخلرائج.
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[احلديث ]692 :روي أنه أتى هيود النضري مع مجاعة من أصحابه فاندس له رجل
منهم ومل خيرب أحدا ،ومل يؤامر برشا إال ما أضمره عليه ،وهو يريد أن يطرح عليه صخرة
وكان قاعدا يف ظل اطم من آطامهم ،فنذرته نذارة اهلل ،فقام راجعا إىل املدينة وأنبأ القوم بام
أراد صاحبهم ،فسألوه فصدقهم وصدقوه ،وبعث اهلل عىل الذي أراد كيده أمس اخللق به
رمحا فقتله ،فنفل ماله رسول اهلل كله(.)1
[احلديث ]693 :روي أن عليا قال :بعثني رسول اهلل والزبري واملقداد معي فقال:
انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أِّب بلتعة إىل
املرشكني فانطلقنا وأدركناها وقلنا :أين الكتاب؟ قال :ما معي كتاب ،ففتشها الزبري
واملقداد وقاال :ما نرى معها كتابا ،فقلت :حدث به رسول اهلل وتقوالن :ليس معها؟
لتخرجنه أو الجردنك ،فأخرجته من حجزْتا ،فلام عادوا إىل النبي  قال :يا حاطب ما
محلك ع ىل هذا؟ قال :أردت أن يكون يل يد عند القوم وما ارتددت،فقال:صدق حاطب،
ال تقولوا له إال خريا(.)2
[احلديث ]694 :روي أن أبا سعيد اخلدري قال :كنا نخرج يف غزوات مرتافقني
تسعة وعرشة ،فنقسم العمل ،فيقعد بعضنا يف الرحال ،وبعضنا يعمل ألصحابه ويسقي
ركاهبم ويصنع طعامهم ،وطائفة تذهب إىل النبي  فاتفق يف رفقتنا رجل يعمل عمل
ثالثة نفر :خييط ،ويسقي ،ويصنع طعاما ،فذكر ذلك للنبي  فقال :ذلك رجل من أهل
النار ،فلقينا العدو وقاتلناهم فجرح وأخذ الرجل سهام فقتل به نفسه فقال :أشهد أن
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رسول اهلل وعبده(.)1
[احلديث ]695 :عن ابن عباس قال :كان النبي  جالسا يف ظل حجر كاد أن
ينرصف عنه الظل فقال :إنه سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعني شيطان ،فإذا جاءكم فال
تكلموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فدعاه وقال :عىل ما تشتمون أنت
وأصحابك؟ فقال :ال نفعل ،قال :دعني آتك هبم ،فدعاهم فجعلوا حيلفون باهلل ما قالوا
وما فعلوا ،فأنزل اهللَ ﴿ :ي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ َمجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ع َِم ُلوا َأ ْح َصا ُه اهللَُّ َون َُسو ُه َواهللَُّ ع ََىل
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [املجادلة.)2(]6 :
ُك ِّل َ ْ
[احلديث ]696 :روي أن أبا الدرداء كان يعبد صنام يف اجلاهلية وأن عبد اهلل بن
رواحة وحممد بن مسلمة ينتظران خلوة أِّب الدرداء فغاب فدخال عىل بيته وكرسا صنمه،
فلام رجع قال ألهله :من فعل هذا؟ قالت :ال أدري ،سمعت صوتا فجئت وقد خرجوا،
ثم قالت :لوكان الصنم يدفع لدفع عن نفسه ،فقال :أعطيني حلتي فلبستها ،فقال النبي
 :هذا أبوالدرداء جيئ ويسلم ،فإذا هو جاء وأسلم(.)3
[احلديث ]667 :روي أنه  أخرب أباذر بام جرى عليه بعد وفاته ،فقال :كيف بك
إذا أخرجت من مكانك؟ قال :أذهب إىل املسجد احلرام ،قال :كيف بك إذا أخرجت منه؟
قال :أذهب إىل الشام ،قال :كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال :أعمد إىل سيفي فأرضب به
حتى أقتل ،قال :ال تفعل ،ولكن اسمع وأطع ،فكان ما كان ،حتى أخرج إىل الربذة(.)4
[احلديث ]698 :روي أنه  قال لفاطمة :إنك أول أهل بيتي حلاقا ِّب فكانت أول
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من مات بعده(.)1
[احلديث ]699 :روي أنه  قال ألزواجه :أطولكن يدا أرسعكن ِّب حلوقا ،قالت
عائشة :كنا نتطاول باأليدي حتى ماتت زينب بنت جحش(.)2
[احلديث ]700 :روي أنه  ذكر زيد بن صوحان فقال :زيد ،وما زيد؟! يسبق
منه عضو إىل اجلنة ،فقطعت يده يوم هناوند يف سبيل اهلل(.)3
[احلديث ]701 :روي أنه  أخرب عن أم ورقة األنصارية فكان يقول :انطلقوا بنا
إىل الشهيدة نزورها ،فقتلها غالم وجارية هلا ،بعد وفاته(.)4
[احلديث ]702 :روي أنه  قال يف حممد بن احلنفية :يا عَل سيولد لك ولد قد
نحلته اسمي وكنيتي(.)5
[احلديث ]703 :روي أنه  قال :رأيت يف يدي سوارين من ذهب فنفختهام
فطارا ،فأولتهام هذين الكذابني :مسيلمة كذاب الياممة ،وكذاب صنعاء العبيس(.)6
[احلديث ]704 :قال عبد اهلل بن الزبري :احتجم النبي  فأخذت الدم ال هريقه،
فلام برزت حسوته ،فلام رجعت قال :ما صنعت؟ قلت :جعلته يف أخفى مكان ،قال :ألفاك
رشبت الدم؟ ثم قال :ويل للناس منك ،وويل لك من الناس(.)7
[احلديث ]705 :روي أنه ملا أقبلت عائشة مياه بني عامر ليال نبحتها كالب
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احلوأب ،قالت :ماهذا؟ قالوا :احلوأب ،قالت :ما أظنني إال راجعة ،ردون ،إن رسول اهلل
 قال لنا ذات يوم( :كيف بإحداكن إذا نبح عليها كالب احلوأب؟)()1

[احلديث ]706 :روي أنه  قال( :أخربن جربائيل أن ابني احلسني يقتل بعدي
بأرض الطف ،فجاءن هبذه الرتبة فأخربن أن فيها مضجعه) ( )2

[احلديث ]707 :عن أم سلمة قالت :كان عامر ينقل اللبن بمسجد الرسول ،وكان
 يمسح الرتاب عن صدره ويقول( :تقتلك الفئة الباغية) ()3

[احلديث ]708 :عن أِّب سعيد اخلدري أن النبي  قسم يوما قسام ،فقال رجل من
متيم اعدل ،فقال :وحيك ومن يعدل إذا مل أعدل؟! قيل :نرضب عنقه؟ قال( :ال ،إن له
أصحاب ا حيقر أحدكم صالته وصيامه مع صالْتم وصيامهم ،يمرقون من الدين مروق
السهم من الرمية ،رئيسهم رجل أدعج إحدى ثدييه مثل ثدي املرأة) ،قال أبوسعيد( :إن
كنت مع عَل حني قتلهم فالتمس يف القتىل بالنهروان فاِت به عىل النعت الذي نعته رسول
اهلل )4()

[احلديث ]709 :روي أن رجال جاء إىل النبي  فقال :ما طعمت طعاما منذ
يومني ،فقال :عليك بالسوق ،فلام كان من الغد دخل فقال :يا رسول اهلل أتيت السوق أمس
فلم أصب شيئا ،فبت بغري عشاء ،قال :فعليك بالسوق ،فأتى بعد ذلك أيضا فقال :
عليك بالسوق ،فانطلق إليها فإذا عري قد جاءت وعليها متاع فباعوه ففضل بدينار فأخذه
الرجل وجاء إىل رسول اهلل  وقال :ما أصبت شيئا ،قال :هل أصبت من عريآل فالن
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شيئا؟ قال :ال ،قال :بىل رضب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار ،قال :نعم قال :فام
محلك عىل أن تكذب؟ قال :أشهد أنك صادق ،ودعان إىل ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما
يعمل الناس ،وأن أزداد خريا إىل خري ،فقال له النبي  :صدقت من استغنى أغناه اهلل
ومن فتح عىل نفسه باب مسألة فتح اهلل عليه سبعني بابا من الفقر ال يسد أدناها يشء فامرئي
سائال بعد ذلك اليوم ،ثم قال :إن الصدقة ال ُتل لغني وال لذي مرة سوي أي ال حيل له
أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها(.)1
[احلديث ]710 :عن اإلمام الباقر قال :بينام رسول اهلل  يوما جالسا إذ قام متغري
اللون فتوسط املسجد ثم أقبل يناجي طويال ثم رجع إليهم ،قالوا :يا رسول اهلل رأينا منك
منظرا ما رأيناه فيام مىض ،قال :إن نظرت إىل ملك السحاب اسامعيل ومل هيبط إىل األرض
إال بعذاب ،فوثبت خمافة أن يكون قد نزل يف امتي شئ ،فسألته ما أهبطه؟ فقال :استأذنت
رِّب يف السالم عليك فأذن يل ،قلت :فهل امرت فيها بشئ؟ قال :نعم ،يف يوم كذا ،ويف شهر
كذا ،يف ساعة كذا ،فقام املنافقون وظنوا أهنم عىل شئ ،فكتبوا ذلك اليوم وكان أشد يوم
حرا ،فأقبل القوم يتغامزون ،فقال رسول اهلل  :لعَل انظر هل ترى يف السامء شيئا؟ فخرج
ثم قال :أرى يف مكان كذا كهيئة الرتس غاممة ،فام لبثوا أن جللتهم سحابة سوداء ،ثم
هطلت عليهم حتى ضج الناس(.)2
[احلديث ]711 :عن اإلمام الباقر قال :مر رسول اهلل  يوما عىل عَل والزبري قائم
معه يكلمه ،فقال رسول اهلل  :ما تقول له؟ فو اهلل لتكونن أول العرب تنكث بيعته(.)3
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[احلديث ]712 :روي أنه  قال جليش بعثهم إىل اكيدر دومة اجلندل :أما إنكم
تأتونه فتجدونه يصيد البقر فوجدوه كذلك(.)1
ِ
َرص اهللَِّ َوا ْل َفت ُْح﴾ [النرص ]1 :قال
[احلديث ]713 :روي أنه ملا نزلت﴿ :إ َذا َجا َء ن ْ ُ
 :نعيت إىل نفيس أن مقبوض ،فامت يف تلك السنة(.)2
[احلديث ]714 :روي أنه  ملا بعث معاذ بن جبل إىل اليمن قال له( :إنك ال تلقان
بعد هذا) ()3

[احلديث ]715 :عن اإلمام الصادق قال :أصابت رسول اهلل  يف غزوة املصطلق
ريح شديدة فقلبت الرحال وكادت تدقها ،فقال رسول اهلل  :أما إهنا موت منافق قالوا:
فقدمنا املدينة فوجدنا رفاعة بن زيد مات يف ذلك اليوم ،وكان عظيم النفاق ،وكان أصله
من اليهود ،فضلت ناقة رسول اهلل  يف تلك الريح فزعم يزيد بن االصيب وكان يف منزل
عامرة بن حزم كيف يقول :إنه يعلم الغيب وال يدري أين ناقته؟ قال :بئس ما قلت ،واهلل
ما يقول هو إنه يعلم الغيب ،وهو صادق ،فأخرب النبي  بذلك فقال :ال يعلم الغيب إال
اهلل وإن اهلل أخربن أن ناقتي يف هذا الشعب تعلق زمامها بشجرة ،فوجدوها كذلك ،ومل
يربح أحد من ذلك املوضع ،فأخرج عامرة ابن االصيب من منزله(.)4
[احلديث ]716 :روي أن رسول اهلل  كتب إىل قيس بن عرنة البجَل يأمره
بالقدوم عليه ،فأقبل ومعه خويلد بن احلارث الكلبي حتى إذا دنا من املدينة هاب الرجل
أن يدخل ،فقال له قيس :أما إذا أبيت أن تدخل فكن يف هذا اجلبل حتى آتيه ،فإن رأيت
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الذي ُتب أدعوك فاتبعني ،فأقام ومىض قيس حتى إذا دخل عىل النبي  املسجد فقال:
يا حممد أنا آمن؟ قال :نعم وصاحبك الذي ختلف يف اجلبل ،قال :فإن أشهد أن ال إله إال
اهلل ،وأنك رسول اهلل ،فبايعه ،وأرسل إىل صاحبه فأتاه ،فقال له النبي  :يا قيس إن قومك
قومي ،وإن هلم يف اهلل ويف رسوله خلفا(.)1
[احلديث ]717 :روي أن أباذر قال :يا رسول اهلل إن قد اجتويت املدينة أفتأذن يل
أن أخرج أنا وابن أ خي إىل الغابة فتكون هبا؟ فقال :إن أخشى أن تغري حي من العرب
فيقتل ابن أخيك فتأِت فتسعى فتقوم بني يدي متكئا عىل عصاك فتقول :قتل ابن أخي ،واخذ
الرسح ،فقال :يا رسول اهلل ال يكون إال خري ،فأذن له فأغارت خيل بني فزارة ،فأخذوا
الرسح وقتلوا ابن أخيه ،فجاء أبوذر معتمدا عىل عصاه ووقف عند رسول اهلل  وبه طعنة
قد جافته فقال :صدق اهلل رسوله(.)2
[احلديث ]718 :روي أن رسول اهلل  لقي يف غزوة ذات الرقاع رجال من حمارب
يقال له :عاصم ،فقال له :يا حممد أتعلم الغيب؟ قال :ال يعلم الغيب إال اهلل ،قال :واهلل
جلمَل هذا أحب إيل من إهلك ،قال :لكن اهلل أخربن من علم غيبه أنه تعاىل يبعث عليك
قرحة يف مسبل حليتك حتى تصل إىل دماغك فتموت واهلل إىل النار ،فرجع فبعث اهلل قرحة
فأخذت يف حليته حتى وصلت إىل دماغه ،فجعل يقول :هلل در القريش إن قال بعلم أو زجر
أصاب(.)3
[احلديث ]719 :روي أن وابصة بن معبد االسدي أتاه  وقال يف نفسه :ال أدع
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من الرب واالثم شيئا إال سألته ،فلام أتاه قال له بعض أصحابه :إليك يا وابصة عن سؤال
رسول اهلل ،فقال النبي  :دعوا وابصة ،ادن فدنوت ،فقال :تسأل عام جئت له أم أخربك؟
قال :أخربن ،قال :جئت تسأل عن الرب واالثم ،قال :نعم فرضب يده عىل صدره ثم قال:
الرب ما اطمأنت إليه النفس والرب ما اطمأن إليه الصدر ،واالثم ما تردد يف الصدر وجال يف
القلب ،وإن أفتاك الناس وإن أفتوك(.)1
[احلديث ]720 :روي أن النبي  قال للعباس :ويل لذريتي من ذريتك ،فقال :يا
رسول اهلل فأختيص؟ قال :إنه أمر قد قِض(.)2
[احلديث ]721 :روي أن ناقة ضلت لبعض أصحابه  يف سفر كان فيه ،فقال
صاحبها :لو كان نبيا لعلم أين الناقة ،فبلغ ذلك النبي  فقال  :الغيب ال يعلمه إال
اهلل ،انطلق يا فالن فإن ناقتك يف مكان كذا ،قد تعلق زمامها بشجرة ،فوجدها كام قال(.)3
[احلديث ]722 :روي أنه  أخرب الناس بمكة بمعراجه وقال :آية ذلك أنه ند
لبني فالن يف طريقي بعري فدللتهم عليه ،وهو اآلن يطلع عليكم من ثنية كذا ،يقدمها مجل
أورق ،عليه غرارتان :احدامها سوداء واألخرى برقاء ،فوجدوا األمر عىل ما قال(.)4
[احلديث ]723 :روي أنه  رأى عليا نائام يف بعض الغزوات يف الرتاب ،فقال :يا
أبا تراب ،أال احدثك بأشقى الناس أخي ثمود ،والذي يرضبك عىل هذا ـ ووضع يده عىل
قرنه ـ حتى تبل هذه من هذا؟ وأشار إىل حليته(.)5
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[احلديث ]724 :روي أنه  قال لعَل :تقاتل بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني،
فكان كذلك(.)1
[احلديث ]725 :روي أنه  قال لعامر :ستقتلك الفئة الباغية ،وآخر زادك ضياح
من لبن ،فاِت عامر بصفني بلبن فرشبه فبارز فقتل(.)2
[احلديث ]726 :روي أنه ملا كانت قريش ُتالفوا وكتبوا بينهم صحيفة أال جيالسوا
واحدا من بني هاشم وال يبايعوهم حتى يسلموا إليهم حممدا ليقتلوه ،وعلقوا تلك
الصحيفة يف الكعبة ،وحارصوا بني هاشم يف الشعب شعب عبداملطلب أربع سنني فأصبح
النبي  يوما وقال لعمه أِّب طالب :إن الصحيفة التي كتبتها قريش يف قطيعتنا قد بعث اهلل
عليها دابة فلحست كل ما فيها غري اسم اهلل ،وكانواقد ختموها بأربعني خامتا من رؤساء
قريش ،فقال أبوطالب :يا ابن أخي أفأصري إىل قريش فأعلمهم بذلك؟ قال :إن شئت،
فصار أبوطالب ريض اهلل عنه إليهم فاستبرشوا بمصريه إليهم واستقبلوه بالتعظيم
واالجالل ،وقالوا :قد علمنا اآلن أن رىض قومك أحب إليك مما كنت فيه ،أفتسلم إلينا
حممدا وهلذا جئتنا؟ فقال :يا قوم قد جئتكم بخرب أخربن به ابن أخي حممد ،فانظروا يف
ذلك ،فإن كان كام قال فاتقوا اهلل وارجعوا عن قطيعتنا ،وإن كان بخالف ما قال سلمته
إليكم واتبعت مرضاتكم ،قالوا وما الذي أخربك؟ قال :أخربن أن اهلل قد بعث عىل
صحيفتكم دابة فلحست ما فيها غري اسم اهلل ،فحطوها فإن كان األمر بخالف ما قال
سلمته إليكم ،ففتحوها فلم جيدوا فيها شيئا غري اسم اهلل فتفرقوا وهم يقولون :سحر سحر،

(  )1بحار األنوار ( ،)119 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)119 /18اخلرائج.
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وانرصف أبوطالب(.)1
[احلديث ]727 :روي أن النبي  كان يوما جالسا وحوله عَل وفاطمة واحلسن
واحلسني فقال هلم :كيف بكم إذا كنتم رصعى وقبوركم شتى؟ فقال احلسني :أنموت موتا
أو نقتل قتال؟ فقال :بل تقتل يا بني ظلام ،ويقتل أخوك ظلام ويقتل أبوك ظلام ،وترشد
ذراريكم يف األرض ،فقال احلسني :ومن يقتلنا؟ قال :رشار الناس ،قال :فهل يزورنا أحد؟
قال :نعم طائفة من أمتي يريدون بزيارتكم بري وصلتي ،فإذا كان يوم القيامة جئتهم
وأخلصهم من أهواله(.)2
[احلديث ]728 :عن أِّب جروة املازن قال :سمعت عليا يقول للزبري :نشدتك اهلل
أما سمعت رسول اهلل  يقول :إنك تقاتلني وأنت ظامل؟ قال :بىل ولكني نسيت(.)3
[احلديث ]729 :عن أِّب االسود قال :دخل معاوية عىل عائشة فقالت :ما محلك
عىل قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال :يا أم املؤمنني إن رأيت قتلهم صالحا لالمة،
وبقاءهم فسادا لالمة ،فقالت :سمعت رسول اهلل  قال( :سيقتل بعذراء ناس يغضب
اهلل هلم وأهل السامء)()4
[احلديث ]730 :روي أنه  قال لإلمام عَل( :إن األمة ستغدر بك بعدي)()5

[احلديث ]731 :عن أم سلمة أن رسول اهلل  اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ
وهوخاثر ،ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو خاثر دون ما رأيت منه يف املرة االوىل ،ثم
(  )1بحار األنوار ( ،)120 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)121 /18اخلرائج.220 :
(  )3بحار األنوار ( ،)123 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)123 /18اخلرائج.
(  )5بحار األنوار ( ،)123 /18اخلرائج.
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اضطجع واستيقظ ويف يده تربة محراء يقبلها ،فقلت :ما هذه الرتبة يا رسول اهلل؟ قال:
أخربن جربيل أن هذا يقتل بأرض العراق ـ للحسني ـ فقلت :يا جربيل أرن تربة األرض
التي يقتل هبا فهذه تربتها(.)1
[احلديث ]732 :عن أنس بن مالك قال :استأذن ملك املطر أن يأِت رسول اهلل 
فأذن له ،فقال الم سلمة :احفظي علينا الباب ال يدخل أحد ،فجاء احلسني بن عَل 
فوثب حتى دخل ،فجعل يقع عىل منكب النبي  ،فقال امللك :أُتبه؟ فقال النبي :
نعم ،قال :فإن امتك ستقتله ،وإن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه ،قال :فرضب يده
فأراه ترابا أمحر ،فأخذته أم سلمة فصريته يف طرف ثوهبا ،فكنا نسمع أن يقتل بكربال(.)2
[احلديث ]733 :عن اإلمام عَل قال :زارنا رسول اهلل  فعملنا له خزيرة وأهدت
إليه أم أيمن قعبا من زبد وصحفة من متر ،فأكل رسول اهلل  وأكلنا معه ثم وضأت رسول
اهلل  فمسح رأسه ووجهه بيده ،واستقبل القبلة فدعا اهلل ما شاء ،ثم أكب إىل األرض
بدموع غزيرة مثل املطر ،فهبنا رسول اهلل  أن نسأله ،فوثب احلسني فأكب عىل رسول اهلل
 فقال :يا أبه رأيتك تصنع مامل تصنع مثله قط ،قال :يا بني رسرت بكم اليوم رسورا مل
أرس بكم مثله ،وإن حبيبي جربيل أتان وأخربن أنكم قتىل ومصارعكم شتى ،وأحزنني
ذلك ،فدعوت اهلل لكم باخلرية ،فقال احلسني :فمن يزورنا عىل تشتتنا وتبعد قبورنا؟ فقال
رسول اهلل  طائفة من امتي يريدون به بري وصلتي ،إذا كان يوم القيامة زرْتا باملوقف،
وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده(.)3

(  )1بحار األنوار ( ،)123 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)123 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)125 /18اخلرائج.
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[احلديث ]734 :عن أيوب بن بشري قال :خرج رسول اهلل  يف سفر من أسفاره،
فلام مر بحرة ،زهرة ،وقف فاسرتجع فساء ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم،
فقال عمر بن اخلطاب :يا رسول اهلل ما الذي رأيت؟ فقال رسول اهلل :أما إن ذلك ليس من
سفركم ،قالوا :فام هو يا رسول اهلل؟ قال :يقتل هبذه احلرة خيار امتي بعد أصحاِّب ،قال
أنس بن مالك :قتل يوم احلرة سبع مائة رجل من محلة القرآن فيهم ثالثة من أصحاب النبي
 ، وكان احلسن يقول :ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حتى كاد ال ينفلت أحد ،وكان
فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول اهلل  ومها ابنا زمعة بن عبد اهلل بن االسود ،وكان وقعت
احلرة يوم االربعاء لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني(.)1
[احلديث ]735 :روي أنه  قال يف ابن عباس( :لن يموت حتى يذهب برصه
ويؤتى علام) ،فكان كام قال(.)2
[احلديث ]736 :روي أنه  قال يف زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به :ليس
عليك من مرضك بأس ،ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟ قال :إذا أحتسب
وأصرب ،قال :إذا تدخل اجلنة بغري حساب(.)3
[احلديث ]737 :عن سعيد بن املسيب قال :ولد الخي أم سلمة من أمها غالم
فسموه الوليد ،فقال النبي  :تسمون بأسامء فراعنتكم ،غريوا اسمه ـ فسموه عبد اهلل ـ
فإنه سيكون يف هذه األمة رجل يقال له :الوليد ،هلو رش ألمتي من فرعون لقومه ،قال:
فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبدامللك ،ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد(.)4
(  )1بحار األنوار ( ،)125 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)126 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)126 /18اخلرائج.
(  )4بحار األنوار ( ،)126 /18اخلرائج.
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[احلديث ]738 :روي أنه  قال يف بني أِّب العاص وبني أمية( :إذابلغ بنو أِّب
العاص ثالثني رجال اختذوا دين اهلل دغال ،وعباد اهلل خوال ،ومال اهلل دوال) ()1

[احلديث ]739 :عن ابن مرهب قال :كنت عند معاوية بن أِّب سفيان فدخل عليه
مروان يكلمه يف حاجته فقال :اقض حاجتي فو اهلل إن مؤنتي لعظيمة ،وإن أبو عرشة ،وعم
عرشة ،وأخو عرشة فلام أدبر مروان وابن عباس جالس معه عىل الرسير فقال معاوية :أشهد
باهلل يا ابن عباس أما تعلم أن رسول اهلل  قال :إذا بلغ بنو احلكم ثالثني رجال اختذوا مال
اهلل بينهم دوال ،وعباد اهلل خوال ،ودين اهلل دغال ،فإذا بلغوا تسعة وتسعني وأربعمئة كان
هالكهم أرسع من لوك مترة؟ فقال ابن عباس :اللهم نعم ،وترك مروان حاجة له فرد
عبدامللك إىل معاوية فكلمه فلام أدبر عبدامللك قال :انشدك اهلل يا ابن عباس أما تعلم أن
رسول اهلل  ذكر هذا فقال :أبواجلبابرة االربعة؟ قال :ابن عباس :اللهم نعم(.)2
[احلديث ]740 :عن يوسف بن مازن الراسبي قال :قام رجل إىل احلسن بن عَل
فقال :يا مسود وجه املؤمن ،فقال احلسن :ال تؤبنني رمحك اهلل ،فإن رسول اهلل  رأى بني
أمية خيطبون عىل منربه رجال فرجال ،فساءه ذلك فنزلت ﴿إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر ﴾ [الكوثر:
 ]1ـ الكوثر هنر يف اجلنة ـ ونزلت﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر (َ )1و َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر
(َ )2لي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخري ِمن َأ ْل ِ
ف َش ْه ٍر ﴾ [القدر ]3 - 1 :يعني ألف شهر متلكه بنو أمية ،فحسبنا
ٌْ ْ
ْ
ذلك فإذا هو ال يزيد وال ينقص(.)3
[احلديث ]741 :قال اإلمام الباقر :صىل رسول اهلل  الفجر ثم جلس مع أصحابه

(  )1بحار األنوار ( ،)126 /18اخلرائج.
(  )2بحار األنوار ( ،)126 /18اخلرائج.
(  )3بحار األنوار ( ،)127 /18اخلرائج.
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حتى طلعت الشمس ،فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى مل يبق معه إال رجالن :أنصاري
وثقفي ،فقال هلام رسول اهلل  :قد علمت أن لكام حاجة تريدان أن تسأال عنها ،فإن شئتام
أخربتكام بحاجتكام قبل أن تسأالن وإن شئتام فاسأال عنها ،قاال :بل ختربنا قبل أن نسألك
عنها ،فإن ذلك أجىل للعمى ،وأبعد من االرتياب وأثبت لاليامن ،فقال رسول اهلل  :أما
أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصالتك ما لك يف ذلك من اخلري ،أما
وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك يف إنائك ثم قلت :بسم اهلل تناثرت منها ما اكتسبت من
الذنوب ،فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرها وفوك ،فإذا
غسلت ذراعك تناثرت الذنوب عن يمينك وشاملك ،فإذا مسحت رأسك وقدميك
تناثرت الذنوب التي مشيت إليها عىل قدميك ،فهذا لك يف وضوئك(.)1
[احلديث ]742 :قال اإلمام الصادق :إن رسول اهلل  ضلت ناقته ،فقال الناس
فيها خيربنا عن السامء ،وال خيربنا عن ناقته ،فهبط عليه جربيل فقال :يا حممد ناقتك يف وادي
كذا وكذا ،ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا ،قال :فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه
وقال( :يا أهيا الناس أكثرتم عَل يف ناقتي ،أال وما أعطان اهلل خري مما أخذ مني ،أال وإن
ناقتي يف وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا ،فابتدرها الناس فوجدوها كام
قال رسول اهلل )2()

[احلديث ]743 :عن الزبريي والشعبي :إن قيرص حارب كرسى فكان هوى
املسلمني مع قيرص النه صاحب كتاب وملة وأشد تعظيام ألمر النبي  ـ وكان وضع كتابه
عىل عينه ،وأمر كرسى بتمزيقه ـ حني أتامها كتابه يدعومها إىل احلق ،فلام كثر الكالم بني

(  )1فروع الكاىف .21 :1
(  )2روضة الكاىف.221 :
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ِ ِ
الرو ُم (ِ )2يف َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد
املسلمني واملرشكني قرأ الرسول﴿ :امل (ُ )1غل َبت ه
َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ ُب َ
ون﴾ [الروم ،]3 - 1 :ثم حدد الوقت يف قولهِ ﴿ :يف بِ ْض ِع ِسنِنيَ ﴾ [الروم:
ف اهللَُّ َوعْدَ ُه َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ [الروم:
 ،]4ثم آكده يف قولهَ ﴿ :وعْدَ اهللَِّ َال ُخيْلِ ُ
 ]6فغلبوا يوم احلديبية وبنو الرومية ،وروي عنه لفارس نطحة أو نطحتان ،ثم قال :ال
فارس بعدها أبدا ،والروم ذات القرون ،كلام ذهب قرن خلف قرن هبهب إىل آخر االبد(.)1
[احلديث ]744 :عن جابر بن عبد اهلل يف قولهَ ﴿ :وإِ َّن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ملَ ْن ُيؤْ ِم ُن
ون بِآي ِ
ِ ِ
ات اهللَِّ َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم
رت َ َ
بِاهللَِّ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم َخاشعنيَ هللَِّ َال َي ْش َ ُ
رسيع ِْ
ِ
احل َس ِ
اب﴾ [آل عمران ]199 :نزلت يف النجايش ،ملا مات
َأ ْج ُر ُه ْم عنْدَ َر ِّهبِ ْم إِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
نعاه جربيل إىل النبي  فجمع الناس يف البقيع ،وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة
فأبرص رسير النجايش وصىل عليه ،فقالت املنافقون يف ذلك فجاءت األخبار من كل جانب
أنه مات يف ذلك اليوم يف تلك الساعة ،وما علم هرقل بموته إال من ُتار رأوا من املدينة(.)2
[احلديث ]745 :روي أن اجلارود بن عمرو العبدي وسلمة بن عباد االزدي قال
لرسول اهلل  : إن كنت نبينا فحدثنا عام جئنا نسألك عنه ،فقال  :أما أنت يا جارود
فإنك جئت تسألني عن دماء اجلاهلية ،وعن حلف اإلسالم ،وعن املنيحة :قال :أصبت،
فقال  :فإن دماء اجلاهلية موضوع :وحلفها ال يزيده اإلسالم إال شدة ،وال حلف يف
اإلسالم  ،ومن أفضل الصدقة أن متنح أخاك ظهر الدابة ولبن الشاة ،وأما أنت يا سلمة بن
عباد فجئت تسألني عن عبادة األوثان ،ويوم السباسب ،وعقل اهلجني ،أما عبادة األوثان
ِ
فإن اهلل جل وعز يقول﴿ :إِ َّن ُكم وما َتعبدُ َ ِ
ب َج َهنَّ َم َأ ْن ُت ْم َهلَا َو ِار ُد َ
ون ﴾
ون م ْن ُدون اهللَِّ َح َص ُ
ْ َ َ ُْ
(  )1بحار األنوار ( ،)129 /18املناقب.
(  )2بحار األنوار ( ،)130 /18املناقب.
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[األنبياء ، ]98 :وأما يوم السباسب فقد أبدلك اهلل عز وجل ليلة القدر ويوم العيد ملحة
تطلع الشمس ال شعاع هلا ،وأما عقل اهلجني فإن أهل اإلسالم تتكافأ دماؤهم ،وجيري
أقصاهم عىل أدناهم ،وأكرمهم عند اهلل أتقاهم ،قاال :نشهد باهلل أن ذلك كان يف أنفسنا(.)1
[احلديث ]746 :عن أنس :أنه  قال لرجل اسمه أبوبدر :قل :ال إله إال اهلل ،فسأله
حجة فقال :يف قلبك من أربعة أشهر كذا وكذا ،فصدقه وأسلم(.)2
[احلديث ]747 :روي أن سائال أتى إىل النبي  وسأله شيئا فأمره باجللوس ،فأتاه
رجل بكيس ووضع قبله وقال :يا رسول اهلل هذه أربع مئة درهم أعطه املستحق ،فقال :
ياسائل خذ هذه االربع مئ ة دينار ،فقال صاحب املال :يا رسول اهلل ليس بدينار وإنام هو
درهم ،فقال  :ال تكذبني فإن اهلل صدقني :وفتح رأس الكيس ،فإذا هو دنانري ،فعجب
الرجل وحلف أنه شحنها من الدراهم ،قال :صدقت ،ولكن ملاجرى عىل لسان الدنانري
جعل اهلل الدارهم دنانري(.)3
[احلديث ]748 :روي أنه  كتب إىل ابن جلندي وأهل عامن وقال :أما إهنم
سيقبلون كتاِّب ويصدقون ،ويسألكم ابن جلندي هل بعث رسول اهلل معكم هبدية؟
فقولوا :ال ،فسيقول :لو كان رسول اهلل بعث معكم هبدية لكانت مثل املائدة التي نزلت عىل
بني إرسائيل وعىل املسيح ،فكان كام قال(.)4

(  )1بحار األنوار ( ،)137 /18املناقب.
(  )2بحار األنوار ( ،)137 /18املناقب.
(  )3بحار األنوار ( ،)138 /18املناقب.
(  )4بحار األنوار ( ،)138 /18املناقب.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب مجع ما أمكن من األحاديث التي يمكن قبوهلا حول ما أطلقنا
عليه [دالئل النبوة اخلاصة] ،وذلك من خالل املصادر السنية والشيعية.
وال نقصد بدالئل النبوة اخلاصة تلك التي تفرق بينها وبني األدلة العامة ،والتي
تعنى بالبحث يف الرباهني العقلية عىل النبوة ،كاالستدالل بالعناية والرعاية واهلداية اإلهلية
وغريها ،وإنام نقصد جمموعة أمور:
أوهلا :تلك اخلاصة بإثبات رسالة رسول اهلل  ..ذلك أن لكل نبي براهينه وأدلته
اخلاصة به ،والتي تناسب األقوام الذين أرسل إليهم ،ومل نذكر كل تلك األدلة هنا ،ألنه
يصعب إحصاؤها ،وإنام ذكرنا أنواعا خاصة منها.
ثانيها :تلك اخلاصة بعرص الرسالة ،ذلك أن اهلل تعاىل بكرمه ورمحته بخلقه أتاح
لرسول اهلل  أن يظهر بعض اخلوارق لقومه حتى يؤمنوا وتزول عنهم الشبهات
واإلشكاالت.
ثالثها :تلك اخلاصة بالذين يؤمنون باخلوارق احلسية املتعلقة باألنبياء عليهم
السالم ،أو من سار عىل هدهيم من ورثتهم من أئمة اهلدى أو غريهم من الصاحلني ،وال
يرون يف ذلك أي غضاضة ،ذلك أن إيامهنم بقدرة اهلل املطلقة جيعلهم ال يستغربون أي
خارق من اخلوارق ،وخاصة إن دل عليه الدليل ..ذلك أن النبوة نفسها أعظم اخلوارق.
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