
فلىصصضجمض
أ،!صتئ،صإقيأ

!!كلماضط!ير%نبريض
هـلؤيرضبربه-أ!ىافى

تألعف

نج!لمجلعاإاءلفلىأإيآفظألمؤف!لمحاورألإماأ

وو107-477

لحهوط!لمجهرمحاأوضبمعفمه

وجم!هصرو+ممك،رلهـفرلم

جحهرا

هـثلىوممروى!برجمربخان!طجمزرفاورلصللألمنجلصنؤ

لئهملىالجخ

ر/تيرص!إ

لكلور!ؤلاف!ص،!ئح!مروصكلو!ال!جمغ

للأوقافالمحاهةا!ةلإدبويلا

ئدشمدعثةالمئ!زشل!ت!اوا

ص!رولة



أبه!،ميلةأ+أ

1،1-ب!

لم،طص،،مر.صر



إلبنأ

ضول

أ!!ض!
ا"ميحم!النم

اتسيزلض
نبزطسلرئلى!الهض

لئهملىالجئئ

الظ

يرنبريض

سلرئلىنبزف

ضعل!

إصتئ



المحققينمنمجموعة:تحقيق!لم!

لاريح:الموصوع5

2111والنهايةالبداية:العنوان

كثيرابنالإمام:تألمف

معروفعوادبشاروالدكتورالأرناؤوطالقادرعبدالشيخ:إشراف

!

الإسلاميةوالشؤونالأوقأفبوزارة!! حاصةطمعة

قطردولة

م103هـ-ا436

أ-84-052-5399-789*!13لم

ئم!

معفوظة،لطحكيحقوقى6!!
المرئيواللسجيلواللرجمةوالندلوالتصويرالطبعطرقبكلمنهجزءأوالكتابهذاطبعلمنع

الناشر.منخطيلاذنالاالحدوومنوغلرهاسولياواثم
ء.ء.ولحالمسموع

ا1405!إ!كغ26:الوزن403011:الصفحاتعددا02*28:القياس5لم!

إ

99-78913!*

لوحة/كعبفنيالتجيد:/لونان:الطاعة/:كريمالورق5

ا!لمصر!!"!ا

والتوزيعوالنشرللطباعة

311؟-ص.بسوريا-دمتق

0222845-877ء222تلماكس:المبيعانضصالة-الحابيباء-صينااسجادةحبوني

41ء2258-2.ء2243تلماكس:،ا؟ط،رة

11316318:-ص.!لار-بيروت

.4514023:حوال-.8178571:تلفاكس-الحديقةشاء.الأصلىدبوسحلص-حيدرأدطلرج

.***ث!كاأ-طأ!طس!س!.عحهيح-أول5م!كاأث!-طأ!ط!س!.عس!هيح



الرحمفحيض(لمج!إللة%لرأ

كتب:أربعةوذلك،الشريفةالسيرةمتعلقاتمنعلينابقيماإيرادأوانوهذا

الشمائل؟فيالأول

الدلائل.فيوالثاني

الفضائل.فيوالثالث

الخصائص.فيوالرابع
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الباهر(حسنهفيوردماباب)الشمائلكتاب

الشمائلىثتاب

الطاهروخلقهالظاهرخلقهوبيانجم!يالهاللهرسولشمائل

ذلكفيجمعمنأحسنومن،مفردةوغيرمفردةكثيرة-كتباوحديثاقديما-هذافيالناسصنفقد

كتابهالمعنىهذافيأفرد،اللهرحمهالترمذيسورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبوالإماموأفادفأجاد

أشياءعليهونزيد،فيهأوردهماعيوننوردونحن،إليهمتصلسماغبهولنا")1(الشمائل"بالمشهور

والفقيه.المحدثعنهايستغنيلامهمة

الجملإيرادفيذلكبعدنشرعثم،الجميلوجماله،السلامعليهالباهرحسنهبيانأولاولنذكر

:-الوكيلونعمحسبناوالله-فنقول،والتفاصيل

باب

الباهرحسنهفيوردما

بنإبراهيمحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،اللهعبدأبوسعيدبنأحمدحدثنا:)2(البخاريقال

الناسأحسن!ي!النبيكان:يقولعازببنالبراءسمعت:قال،إسحاقأبيعن،أبيهعن،يوسف

بالقصير.ولا،)4(البائنبالطويلليس،خلقا)3(وأحسنهم،وجها

به.منصوربنإسحاقعن،كريبأبيعن)5(مسلمرواهوهكذا

،الدعاسعبيدعزتالأستاذوإشرافبتعليقأهـ،388حمصطبعةمنها،مراراطبع،للترمذيالشمائلكتاب()1

.معروفعوادبشارالدكتورالأستاذبإشراف(0002بيروت)الإسلاميالغربدارطبعةومنها

ع!ي!.النبيصفةباب،المناقبفي)9354(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

وأحسنهم.:يريدون.وأحسنه:العربتقولههكذا:وغيرهحاتمأبوقال."خلقاوأحسنه":البخاريفي)3(

قريشنساءالإبلركبننساءخير":الحديثومنه.وأحسنهالناسأجمل:يقولونوإنما،بهيتكلمونلاولكن

.(9181)4/مسلمصحيحهامش"زوجعلىوأعطفهولدعلىأشفقه

اضطرابمعالطولفيالمفرط:البائنبالطويلوالمراد،سواهفارقأوغيرهعلىظهر:أي؟بانمن:"البائن"(4)

القامة.

!ي!.النبيصفةفيبابالفضائلفي)39()2337(رقمصحيحهفي)5(



الباهر(حسنهفيوردماباب)الشمائلكتاب

،عازببنالبراءعن،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثنا:)1(البخاريوقال

رألمحمراءحلةفيرأيته،أذنيهشحمةيبلغشعزله،المنكبينبينمابعيد،مربوعا!يوالنبيكان:قال

منه.أحسنقطشيئا

."منكبيهإلى":أبيهعن،إسحاقأبيبنيوسفقال

رأيتما:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،)3(سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

المنكبين،بينمابعيد،منكبيهيضربشعزله،!يواللهرسولمنحمراءحلةفيأحسنلمة)4(ذيمن

بالقصير.ولابالطويلليس

.به)5(وكيعحديثمنوالنسائيوالترمذيداودوأبومسلمرواهوقد

وحدثنا""حإسحاقأبوحدثنا،إسرائيلأخبرنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

منأحدارأيتما:يقولالبراءسمعت:قالإسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا:بكيرأبيبنيحيى

منكبيه.إلىلتضربجمتهوإن!يواللهرسولمنحمراءحلةفيأحسناللهخلق

منكبيه.منقريبالتضرب:بكيرأبيابنقال

ضحك.إلاقطبهحدثما،مرارابهيحدثسمعتهوقد:-إسحاقأبايعني-قال

إسرائيل،حديثمن،الزينةفيوالنسائي،الشمائلفيوالترمذي،اللباسفيالبخاريرواهوقد

)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المناقب.في)3551(صحيحهفي

.092()4/مسندهفي

أحمدعندإسرائيلعنوكيعيرويهلاالحديثهذافإن،أثبتناهماوالصواب،البتةيصحولا،"إسرائيل":طفي

ويحيىعامربنأسود:فهمإسرائيلعنرووهالذينأما.المصنفإليهأشاركماوالترمذيداودوأبيمسلمعندولا

يونسبنوعيسى،(1095البخاريعند)إسماعيلبنومالك،(سيأتيكما592(4/أحمدعند)بكيرأبيابن

طردتىتفاصيلبلابدوتنظر،(8/133النسائيعند)عمرانبنوالمعافى،(64الشمائلفيالترمذيعند)

.(بشار)(018)5حديث(175-173)3/الجامعالمسند:كتابنافيالحديث

.الأذنشحمةعننزلما:وقيل،يقاربهما:أي،بالمنكبينيلمالذيالشعرهي:اللمة

،اللباسفي()1724والترمذي،الترجلفي)4183(داودوأبو،)29()2337(رقمصحيحهفيمسلمرواه

به.،وكيعحديثمنكلهم،الزينةفي(183)8/والنسائي،المناقبفيو)3635(

.4592/مسندهفي

الكبرىفيوهو))8/133(والنسائي،(الغربدارطبعة))64(الشمائلفيوالترمذي،)1095(البخاري

3269).



الباهر(حسنهفيوردماباب)الشمائلكتاب8

أكانعازببنالبراءسئل:قالإسحاقأبيعن،زهيوحدثنا،نعيمأبوحدثنا:()1البخاريوقال

القمر.مثلبل،لا:قال؟السيفمثل!يماللهرسولوجه

واسمه؟السبيعيإسحاقأبيعن،الكوفيالجعفيمعاويةبنزهيرحديثمن،)2(الترمذيورواه

صحيح.حسن:وقالبه،عازببنالبراءعن،الكوفياللهعبدبنعمرو

،ببغدادالقطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا:")3(الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

الله،وعبيدنعيمأبوحذثنا،سفيانبنيعقوبيوسفأبوحذثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرنا

مثلوجههغ!ي!اللهرسولأكان:رجللهقال،سمرةبنجابرسمعأنه؟سماكعن،إسرائيلعن

.مستديراوالقمرالشمسمثلبل،لا:قال؟السيف

به.،موسىبناللهعبيدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)4(مسلمرواهوهكذا

سمعأنه؟سماكعن،إسرائيلأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:)5(فقالمطولاأحمدالإمامرواهوقد

يتبين،لمومشطهن،ادهنفإذا،ولحييهرأسهمقدمشمطقدع!يماللهرسولكان:يقولسمرةبنجابر

مثلبل،لا:قال؟السيفمثلوجهه:رجلفقال.واللحيةالشعركثيروكان،تبينرأسهشعثوإذا

.جسدهيشبهالحمامةبيضةمثلكتفهعندخاتمهورأيت:قال.مستديراوالقمرالشمس

بنمحمدحدثنا،بلالبنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا:)6(البيهقيالحافظوقال

:قال،سمرةبنجابرعن،إسحاقأبيعن،أشعثعن،المحاربيحدثنا،الأحمسيإسماعيل

أحسنعنديفلهو،القمروإلىإليهأنظرفجعلت،حمراءحلةوعليهإضحيانليلةفيلمجيماللهرسولرأيت

القمر.من

عن،القاسمبنعبثرعن،السريبنهنادعن،جميعا)8(والنسائي)7(الترمذيرواههكذا

.البراءعنإسحاقأبووالصواب،أخطأوقد،ضعيفوهو:النساليقال،سواربنأشعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المناقب.في)3552(صحيحهفي

.(11)الشمائلوفي،المناقبفي)3636(الجامعفي

.(691-1/591)النبوةدلائل

.234(4)صحيحهفي

.(5401/)أحمدمسند

.(1691/)الدلائلفي

.الاستئذانفي281(1)الترمذي

.649(0)الكبرىسننهمنالزينةفي



الباهر(حسنهفيوردماباب)الشمائلكتاب

بنمحمدوسألت،سواربنأشعثحديثمنإلانعرفهلاحسنحديثهذا:)1(الترمذيوقال!

كلافرأى؟جابرعنحديثهأمأصحالبراءعنإسحاقأبيحديث:قلت-البخارييعني-إسماعيل

صحيحا.الحديثين

!ي!اللهرسول!وكان:قال!،التوبةحديثفي،مالكبنكعبعن،)2(البخاريصحيحفيوثبت

بتمامه.الحديثتقدموقد.قمرقطعةكأنهوجههاستنارسرإذا

إسحاقأبيعن،العبدييعفورأبيبنيونسحدثنا،سعيدحدثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال!

يطوفلهبعيرعلىفرأيته!ي!اللهرسول!معحججت:قالت،سماهاهمدانمنامرأةعن،الهمداني

ثمبالمحجناستلمهبالحجرمرإذا،منكبيهشعرهيمسيكاد،أحمرانبردانعليه،محجنبيدهبالكعبة

بعدهولاقبلهأرلم،البدرليلةكالقمر:قالت؟شبهيه:لهافقلت:إسحاقأبوقال!.فيقبلهإليهيرفعه

.)4(مثله

حدثنا،التيميموسىبناللهعبدحدثنا،المنذربنإبراهيمحذثنا:)5(سفيانبنيعقوبوقال!

ليصفي:معؤذبنتللربيعقلت:قال!،ياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبيعن،زيدبنأسامة

طالعة.الشمسرأيترأيتهلوبنييا:قالت،ع!يماللهرسول!

،بسنده،التيميموسىبناللهعبدعن،الزهريمحمدبنيعقوبحديثمن)6(البيهقيورواه

.)7(طالعةالشمسلقلترأيتهلو:فقالت

عليدخل:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهريحديثمن)8(الصحيحينفيوثبت

الحديث....وجههأساريرتبرق،مسرورأ!ي!اللهرسول!

جامعه.من281()1الحديثعقيب()1

.)4418(صحيحهمنالمغازيفي)2(

.ليعقوب"والتاريخالمعرفة"منالمفقودالقسمفيوهو(1/991)طريقهمنالدلائلفيالبيهقيأخرجه)3(

،142()4/التقريبتحريرفيمبينهوكما،التفردعندالعبدييعفورأبيبنيونسلضعف،ضعيفإسناده)4(

إسحادتى.أبوعنهاروىالتيالهمدانيةالمرأةولجهالة

.2(100/)طريقهمنالدلائلفيالبيهقيأخرجه)5(

.2(100/)النبوةدلائل)6(

التقريبتحريرفيكما،والمتابعاتالشواهدفيبحديثهميعتبرالذينالضعفاءمنالزهريمحمدبنيعقوب)7(

)4/128(.

.(541)9ومسلم،35(5)5البخاري)8(



01
(!اللهرسوللونصفة)الشمائلكتاب

!ي!اللهرسولىلونصفة

يعني-سعيدعن-يزيدابنهو-خالدعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)1(البخاريقال

كان:قال!يمالنبييصفمالكبنأنسسمعت:قال،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن-هلالأبيابن

قططبجعدليس،بادمولاأمهقبأبيضليس،)2(اللونأزهر،بالقصيرولابالطويلليسالقوممنربعة

وقبض،عشرا)3(وبالمدينةعليهينزلسنينعشربمكةفلبث،أربعينابنوهوعليهأنزل،رجلسبطولا

فسألت،أحمرهوفإذاشعرهمنشعرافرأيت:ربيعةقال.بيضاءشعرةعشرونولحيتهرأسهفيوليس

الطيب.مناحمر:فقيل

أبيبنربيعةعن،أنسبنمالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:)4(البخاريقالثم

البائنبالطويلليس!اللهرسولكان:يقولسمعهأنه،عنهاللهرضيمالكبنأنسعن،الرحمنعبد

علىاللهبعثه،بالسبطولا،القططبالجعدوليس،بالادمولاالأمهق)5(بالأبيضوليس،بالقصيرولا

سنة)6(ستينرأسعلىاللهفتوفاه،سنينعشروبالمدينة،سنينعشربمكةفأقام،سنةأربعينرأس

.بيضاءشعرةعشرونولحيتهرأسهفيوليس

بنوعليأيوببنويحيىقتيبةعنأيضاورواه،مالكعن،يحيىبنيحى)7(عنمسلمرواهوكذا

بنسليمانعن،مخلدبنخالدعن،زكريابنالقاسموعن،جعفربنإسماعيلعنثلاثتهم،حجر

به.ربيعةعنثلاثتهم،بلال

صحيح.حسن:الترمذيوقال،بهمالكعن،قتيبةعن،جميعا)8(والنسائيالترمذيورواه

كماحميدورواه:قال.اللونأزهركان:فقالأنسعن،ثابتورواه:)9(البيهقيالحافظقال

.)3547(صحيحهمنالمناقبفي()1

.الألوانأحسنوهو،اللونمستنير:أي2()

سنين.عشر:البخاريوفي،بالأصلكذا)3(

.)3548(صحيحهفي()4

قاله.ونحوهالجصكلونوكله،بنيروليس،الحمرةمنشيءبياضهيخالطلاالذيالبياضالشديد:"الأمهق")5(

.378(/1)الجوزيلابن؟الحديثغريب.عبيدأبو

سنة.ستينابنوهوتوفيثم:بلفظ2(110/)للبيهقي؟النبوةدلائلفيوهي،البخاريصحيحفيوليستأفيكذا)6(

شعرةعشرونولحيتهرأسهفيوليسسنةستينرأسعلىاللهوتوفاه:وفيهالفضائلفي)2347(رقمصحيحهفي)7(

.بيضاء

.(0319)الكبرىالسننفيوالنسائي،المناقبفي)3627(رقمالجامعفي)8(

ومسلم-البخاريحديثفي:بقولهالروايةهذهردالطبريالمحبأنحجرابنالحافظوذكر2(1/30)النبوةدلائل()9



"(!ؤاللهرسوللونصفة)الشمائلكتاب

حدثنا:قالا،منصوربنوسعيدعونبنعمروحدثني،سفيانبنيعقوبعنبإسنادهساقثم.أخبرنا

.اللونأسمرع!ي!اللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدعن،اللهعبدبنخالد

عن،اللهعبدبنخالدعن،علي)1(بنالحسنعنالبزاربكرأبوالحافظالحديثهذاروىوهكذا

عن،حميدحدثنا:قال،الوهابعبدحدثنا:قالالمثنىبنمحمدوحدثنا:قال،أنسعن،حميد

.)2(اللونأسمروكان،تكفأمشىإذاوكان،بالقصيرولابالطويل!ي!اللهرسوليكنلم:قال،أنس

.الوهابوعبدخالدإلاحميدعنرواهنعلملا:البزارقالثم

حذثنا،الرازيجعفرأبوأخبرنا،بشرانبنالحسينأبووأخبرنا:اللهرحمه)3(البيهقيقالثم

الحديثفذكر-يقولمالكبنأنسسمعت:قالحميدحدثنا،عاصمبنعليحدثنا،جعفربنيحيى

.السمرةإلىبياضهأبيضوكان:قال،!ي!النبيصفةفي

الصلاةعليهوجههتعلوكانتالتيالسمرةأنيقتضيوهو،قبلهالذيمنأصحالسياقوهذا:قلت

أعلم.والله،للشمسوبروزهأسفارهكثرةمنوالسلام

حدثنا:قالا،منصوربنوسعيدعونبنعمروحدثني:أيضا)4(الفسويسفيانبنيعقوبقالفقد

فقلنا،غيريراهأحديبقولمع!ي!النبيرأيت:قال،الطفيلأبيعن،الجريريعن،اللهعبدبنخالد

الوجه.مليحأبيضكان:فقال!ي!اللهرسوللناصف:له

به.منصوربنسعيدعن)5(مسلمورواه

الليثي،واثلةبنعامرالطفيلأبيعن،الجريريإياسبنسعيدحديثمنداود)6(أبوأيضاورواه

الحافظ:قالثم...ممكنبينهماوالجمع،بالآدموليس،الأمهقبالأبيضولا:ربيعةعنمالكطريقمن

يخالطهماالمثبتبالبياضالمرادوأن،البياضتخالطالتيالحمرة:بالسمرةالمرادأنالرواياتمجموعمنوتبين

.(956)6/الباريفتح.يخالطهلاماوالمنفي،الحمرة

.الأستاركشفمنوالتصحيحعليعن.الأصلفي(1)

:أي.هذامنأطولحديثفيفذكره:قلت:وقالالسندبإيرادفيهالهيثميواكتفى،(018)13/البزارمسند)2(

السابق.)2388(رقمالحديثفيوردمما

جعفرأبوفيه،حسنوإسناده،عليهوسكت،(956)6/الفتحفيحجرابنالحافظوذكره2(40)1/النبوةدلائل)3(

البخاريلهروى.مغيرةعنخصوصاالحفظسيء،صدوق،ماهانبناللهعبد،عيسىأبيبنعيسى،الرازي

.08(1)9ترجمةالتهذيبتقريب.السننوأصحابالمفردالأدبفي

المعرفة.منالضائعالقسمفيوهو،طريقهمن2(50-402)1/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه()4

منماتمنآخروكان،مئةسنةالطفيلأبومات:وقال،الفضائلفي)0234(رقمصحيحهفيمسلمرواه)5(

!ك!ي!.اللهرسولأصحاب

.صبوبفييهويكأنما:وفيه.الأدبفي()4864رقمسننهفيداودأبورواه)6(
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.داودأبيلفظ.صبوبفيينحطكأنمامشىإذا،مليحاأبيضمج!ي!اللهرسولكان:قال

الطفيلأبيمعأطوفكنت:قال:الجريريأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

كانتكيف:قلت:قال،نعم:قال؟ورأيته:قلت،غيريمج!ي!اللهرسولرأىأحدبقيما:فقال

.مقصدا)2(مليحاأبيضكان:قال؟صفته

به.،هارونبنيزيدعنكلاهما،بشاربنومحمدوكيعبنسفيانعن،)3(الترمذيرواهوقد

بنمحمدالفضلأبوأوجعفربناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيوقال

عن،فضيلبنمحمدحدثثا،الأسديالأعلىعبدبنواصلحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

عليبنالحسنوكان،شابقدأبيضمج!ي!اللهرسولرأيت:قالجحيفةأبيعن،خالدأبيبنإسماعيل

يشبهه.

عن،عليبنعمروعن،)6(البخاريورواه،الأعلىعبدبنواصلعن،)5(مسلمرواه:قالثم

فضيل.بنمحمد

سيأتي.كمااخربلفظولكن،الصحيحينفيذكركماالحديثوأصل

نأ؟أبيهعن،جعشمبنمالكبنالرحمنعبدعن،الزهريعن،إسحاقبنمحمدوقال

كأنهاساقهإلىأنظرجعلت،ناقتهعلىوهومنهدنوتفلما!ي!اللهرسولأتيت:قالمالكبنسراقة

.جمارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علىجاءومما،ونحوهماءمنالإنسانعلىيصبلمااسمأكانالصادفتحتإذا:"الصبوب":الخطابيقال

وهو،الصببجمعأنهعلى،الصادبضمالضبوبرواهومن.بهيفطرلماوالفطور،والغسول،الطهوروزنه

كسبب،أفعالعلىيجمعوإنما؟فعولعلىلايجمعفعلبابلأن،القياسخالففقد،الأرضمنانحدرما

.وأقتابوقتب،وأسباب

.المحفوظوهو.صببفييمشيكأنه:الرواياتأكثرفيجاءوقد

.454()5/مسندهفي

بطرقهحسنحديثوهو،وغيرهما"الشمائل"فيوالترمذي(097)رقم(المفردالأدب)فيالبخاريورواه

.وشواهده

دائما.الإشارةوإليها،الغربدارطبعةمن(1)4الشمائلفي

.2(1/50)النبوةدلائل

.)2343(صحيحهمنالفضائلفي

.)3544(صحيحهمنالمناقبفي



31(!اللهرسوللونصفة)الشمائلكتاب

.(1جمارة)كأنهاغرزهفيساقهإلىأنظرلكأنيوالله:إسحاقابنعن،يونسروايةوفي

النخل.طلعجمارةكأنهابياضهاشدةمنيعني:قلت

أبيبنمزاحم-لهممولىعن،أميةبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

مخرشأومحرش:لهيقالخزاعةمنرجلعن،أسيدبنخالدبناللهعبدبنالعزيزعبدعن-مزاحم

ليلأالجعرانةمنخرجمج!ي!النبيأن:-أناأسمعهولممحرشقالوربما،اسمهعلىيقفسفيانيكنلم-

أحمد.بهتفرد.فضةسبيكةكأنهاظهرهإلىفنظرت،كبائتبهافأصبحرجعثمفاعتمر

عيينة.بنسفيانعن،الحميديعن،)3(سفيانبنيعقوبرواهوهكذا

حدثني،الحارثبنعمروحدثني،العلاءبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا:)4(سفيانبنيعقوبوقال

هريرةأباسمعأنه؟المسيببنسعيدعن،مسلمبنمحمدأخبرني،الزبيديعن،سالمبناللهعبد

.البياضشديدكان:فقالع!ي!اللهرسوليصف

.)5(يخرجوهولم،حسنإسنادوهذا

مولىجبيربنسليميونسأبوحدثنا،لهيعةبناللهعبدحدثنا،حسنحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

فيتجريالشمسكأنكان،غ!ي!اللهرسولمنأحسنشيئأرأيتما:يقولهريرةأباسمعأنه؟هريرةأبي

وإنهأنفسنالنجهدإنا،لهتطوىالأرضكأنما،ع!ي!اللهرسولمنمشيتهفيأسرعأحدأومارأيت،جبهته

.مكترثلغير

:وقال،وجههفيتجريالشمسكأن:وقال،بهلهيعةابنعن،قتيبةعن)7(الترمذيورواه

.)8(
عريب.

بنعمروعن،المهريسعدبنرشدينعن،المباركبناللهعبدحديثمن،البيهقيئ)9(ورواه

وجهه.فيتجريالشمسكأنما:وقال،هريرةأبيعن،يونسأبيعن،الحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(170/)البيهقيدلائلمنكلههذا

حسن.وإسناده،038(و)96/5()4/و(426)3/مسندهفي

.(1702/)الدلائلفيالبيهقيأخرجهاسفيانبنيعقوبرواية

.2(158/)للبيهقيالنبوةدلائل

.قويبإسنادوالبزارسفيانبنيعقوبأخرجه:وقال057()6/الفتحفيحجرابنالحافظوذكره

.038(،535)2/المسندفي

.)3648(جامعهمنالمناقبفي

.لغيرهحسنحديثوهو،ضعيف:يعني

.لغيرهحسنحديثوهو،سعدبنرشدينلضعفضعيفهـاسناده،(1/902)الدلائلفي
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،الحارثبنعمروعن،عمرانعن،وهبابنعن،(احرملةلمحديثمنعساكرابنرواهوكذلك

وجهه.فيتجريالشمسكأنما:وقالفذكره،هريرةأبيعن،يونسأبيعن

بنإبراهيمحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:)2(البيهقيوقال

ابنيعني-عليبنمحمدعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،حمادحدثنا،حجاجحدثنا،اللهعبد

.اللونأزهر!ي!اللهرسولكان:قالأبيهعن-الحنفية

جبير،بننافععن،هرمزبناللهعبدبنعثمانعن،المسعوديحذثنا:الطيالسيداودأبووقال

.3(حمرلموجههمشرباع!يواللهرسولكان:قالطالبأبيبنعليعن

عن،عميربنالملكعبدعن،شريكحدثنا،الأصبهانيابنحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

)5(الترمذيرواهوقد.)4(الحمرةمشربأبيضكان:فقالع!يوالنبيعليلناوصف:قال،جبيربننافع

.)7(صحيححديثهذا:وقال،هرمزبن+(مسلمبنعثمانعن،المسعوديحديثمنبنحوه

بنصالحعن،جريجابنرواه:قلت.اخروجهمنعليعنهكذارويوقد:)8(البيهقيقال

علي.عن،جبيربننافععن،سعيد

الأبيضفهوالثيابوماتحت،والرياحللشمسضحاماحمرةفيهالمشربإن:ويقال)9(البيهقيقال

لأزهر.ا

محاسنهوذكرلمجي!اللهرسولىوجهصفة

وثناياهوفمهوأنفهوعينيهوحاجبيهوجبينهفرقه

ومحياهطلعتهمحاسنمنذلكمجرىجرىوما

،البراءوقول،اللونأزهركان:أنسوقول.الوجهمليحأبيضكان:الطفيلأبيقولتقدمقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.غزاوينشاطتحقيق،السيرةمنالأولالقسم23(.)صدمشقتاريخ

.2(1/60)النبوةدلائل

.2(1/60)للبيهقيالنبوةدلائل

.2(1/65)للبيهقيالنبوةدلائل

المناقب.في)3637(رقمالجامعفيالترمذيرواه

.الترمذيجامعمنوالتصحيح.هرمزعنالأصلفي

الإمامصوبهاوقد،قالكماصحيحةالترمذيورواية،اللونصفةالمسعوديلحديثالترمذيروايةفيليسولكن

.431رقمسؤال(512)3/العللفيالدارقطني

علي.عنأخرىأوجهمنهكذاذلكوروي:ولفظه2(1/65)النبوةدلائل

ظاهر.ونقصها:الأزهرالأبيضفهوالثيابتحتوما،حمرةمنهالمشربإن:وفيه2(1/60)النبوةدلائل
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وقول.القمرمثلبل،لا:فقال-صقالهفييعني-؟السيفمثل!يماللهرسولوجهأكان:لهقيلوقد

بنتالربيعوقول.مستديراوالقمرالشمسمثلبل،لا:فقال،ذلكمثللهقيلوقد،سمرةبنجابر

عنالسبيعيإسحاقأبووقال.طالعةالشمسلرأيت:روايةوفي،طالعةالشمسلقلترأيتهلو:معوذ

ولاقبلهأرلم،البدرليلةكالقمركان:فقالت،عنهفسألها،!لمجماللهرسولمعحجتهمدانمنامرأة

جبهته.في:روايةوفي،وجههفيتجريالشمسكأن:هريرةأبووقال،مثلهبعده

عن-سلمةابنوهو-حمادحدثنا:قالا،موسىبنوحسنعفانحدثنا:أحمدالإماموقال

،الرأسضخم!ماللهرسولكان:قال،أبيهعن،عليبنمحمدعن،عقيلبنمحمدبناللهعبد

الكفينشثن)2(،اللونأزهر،اللحيةكث،بحمر؟العيثينمشرب،الأشفار)1(أهدب،العينينعظيم

.أحمد)3(بهتفرد.جميعأالتفتالتفتوإذا،صعدفييمشيكأنمامشىإذا،والقدمين

عن،الحجاجحدثنا،العوامبنعبادحدثنا،الواسطييحيىبنزكرياحدثنا:)4(يعلىأبووقال

طويلا،ولاقصيرالاكان:فقال!ي!النبيصفةعنسئلأنه؟عليعن،الحنفيةابنعن،المكيسالم

،الرأسعظيم،والقدمينالكفينشثن،)5(الكراديسضخم،حمرةوجههمشربا،رجلهالشعرحسن

صبب.منينزلكأنماتكفأمشىإذا،مثلهبعدهولاقبلهأرلم،)6(المسربةطويل

طالب،أبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهعبدحدثني:الواقديعن،سعد)7(بنمحمدوقال

وحبرالناسعلىيومألأخطبفإني،اليمنإلى!يماللهرسولبعثني:قالعليعن،جدهعن،أبيهعن

اللهرسول:عليفقال.القاسمأبالناصف:قالرآنيفلما،فيهينظرسفريدهفيواقفيهودأحبارمن

ضخم،أسودهالشعررجلهو،بالسبطولاالقططبالجعدوليس،البائنبالطويلولابالقصيرليس

الذيالشعروهو-المسربةطويل،والقدمينالكفينشثن،الكراديسعظيم،حمرةلونهمشربا،الرأس

المنكبين،بينمابعيد،الجبينصلت،الحاجبينمقرون،الأشفارأهدب-السرةإلىالنحرمنيكون

مثله.بعدهولا،مثلهقبلهأرلم،صببمنينزلكأنماتكفأمشىإذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المسند:وفي.الجفنطرففيينبتالذيالعينأشفارشعروهو،الهدبالكثير:الأهدب:"الأشفارأهدب"

.الأشفارهدب

والقدمين.الكفينغليظ:"شثن"

حسن.حديثوهو،98(1/)المسندفي

صبب.منينحطوكأنما،حمرةوجههفيمشربا:وفيه،حسنهـاسناده037()رقم03(1/4)يعلىأبيمسند

.العظامرؤوسهيأو،مفصلفيالتقياعظمينكلوهي،كردوسةجمع:"الكراديسضخم"

.السرةإلىالصدرمنقضيبكأنهالذيالدقيقالشعرهو:المسربة:"المسربةطويل"

.(134-1/124)الطبقات
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عينيهفي:الحبرقال.يحضرنيماهذا:عليقال؟وماذا:الحبرليفقال.سكتثم:عليقال

هذهوالله:عليفقال.جميعاويدبرجميعأيقبل،الأذنينتام،الفمحسن،اللحيةحسن،حمرة

الذيهو:عليقال،جنأ)2(وفيه:الحبرقال؟وماهو:عليقال؟)1(اخروشيء:الحبرقال،صفته

صبب.منينزلكأنمالكقلت

ثم،بيتهوموضعوأمنهاللهحرمفييبعثونجده،آبائيسفرفيالصفةهذهأجدفإني:الحبرقال

إليهمهاجرالذينأنصارهونجد،اللهحرمالذيالحرمكحرمةحرمةلهويكون،هويحرمهحرمإلىيهاجر

.يهودقبلهمالأرضوأهل،نخلأهلعامربنعمروولدمنقوما

كافة،الناسإلىاللهرسولوأنهنبيأنهأشهدفإني:الحبرقال.اللهرسولوهو،هوهو:عليقال

الله.شاءإنأبعثوعليه،أموتوعليهأحياذلكفعلى

حتىهنالكمنوالحبرعليئخرجثم،الإسلامبشرائعويخبرهالقرانفيعلمهعليأيأتيفكان:قال

.به)3(مصدق!يماللهبرسولمؤمنوهوبكرأبيخلافةفيمات

ذكرها.سيأتيمتعددةطرقمنطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنوردتقدالصفةوهذه

بنمحمدبناللهعبدعن،اللهعبدبنخالدحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

الله،رسوللناانعت:لعليقيلأو،سئل:قال،جدهعن،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنعمر

.الأشفار)4(أهدب،الحدقةأسودوكان،حمرةبياضهمشربأأبيضكان:فقال

حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا:قالا،منصوربنوسعيدمسلمةبناللهعبدوحدثنا:يعقوبقال

اللهرسولنعتإذاعليئكان:قال-عليولدمن-محمدبنإبراهيمعن،غفرةمولىاللهعبدبنعمر

.الأشفار)6(أهدب،العينينأدعج،)5(أبيض،تدويرالوجهفيكان:قال

سعتها.معالعينينسوادشدة:الدعج:الجوهريقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.؟وماذا:المطبوعوفي(2174/)والطبقات،بالأصلكذا

أثبته.ماوالصحيح،جناءالمطبوعوفي،حياءالأصلوفي،الصدرعلىالكاهلإشرافهو:"جنأ"

.)بشار(عليهباديةالوضعوعلامات،متروكالواقدي،تالفإسناده

محمدأبو،طالبأبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهوعبد،حسنوإسناده212()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(265)2/التقريبتحريرفيمبينهوكماالحديثحسنصدودتىالمدنيالعلوي

.مشربأبيض(1132/)للبيهقيالنبوةدلائلوفي،والمطبوعبالأصلكذا

بنعمرلضعفضعيفوإسناده،)1/213(المصنفنقلومنه،يعقوبطريقمنالدلائلفيالبيهقيأخرجه

صدوفوهو،الحنفيةبابنأبوهالمعروفطالبأبيبنعليابنفهومحمدبنإبراهيمأما.غفرةمولىاللهعبد

الحديث.حسن
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طريقمن،الشعراءمسانيدكتابهفيمردويهبنموسىبنأحمدبكرأبوالحافظروى:أخرحديث

حدثني،المثنىبنمعمرعبيدةأبوحدثنا،الربيعيمحمدبنعمروحدثنا:قالأنهالتاريخفيالبخاري

قالت:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

،يعرقجبينهفجعل،إليهفنظرت:قال،نعلهيخصف!ي!اللهرسولوكان،أغزلقاعدةكنت

قلت::قال؟عائشةيامالك:فقالإليئفنظر:قالت.فبهت:قالت،نورايتولدعرقهوجعل

لعلمالهذليكبيرأبوراكولو،نورايتولدعرقكوجعل،يعرقجبينكفجعلإليكنظرتاللهرسوليا

:يقول:قلت؟كبيرأبويقولوما:قال.بشعرهأحقأنك

مغيلوداءمرضعةوفسادحيضةغبركلمنومبزأ

المتهللالعارضكبرقبرقتوجههأسرةإلىنظرتوإذا

سررتما:عائشةيا":قالثمعينيبينوقبلإليوقاميدهفيكانماع!ي!اللهرسولفوضع:قالت

والأدباللغةأئمةأحد،البصري،مولاهم،التميميالمثنىبنمعمرعبيدةأبو."منككسروريمني

المدينيبنعليسمعت:شيبةبنيعقوبوقال.العلومبجميععالماكان:الجاحظقال،الناسوأيام

الخوارجبرأيجم!همكانولكنه،بهبأسلاكان:الدارقطنيوقال.روايتهويصححعليهيثني

البخاريوشيخ.أعلمفالله؟وأكملهاالمئةقاربوقد،ومئتينعشرسنةوتوفي،وبالإحداث

.()1عبيدةأبيإلىإسنادهامنأولىإليهالحكايةوإسناد،يعرفلا

كان:يقولسمرةبنجابرسمعت،سماكأخبرني،شعبةحدثنا:)2(الطيالسيداودأبووقال

الفم.ضليع،العقبمنهوس،العينينأشهلع!يواللهرسول

العينين.أشهل:شعبةعندوادأبيروايةفيوقعهكذا

العين.بياضفيحمرة:والشكلة،العينسوادفيحمرة:والشهلة:عبيدأبوقال

عن،غندرعن)كلاهما،وبندارموسىأبيعن)3(صحيحهفيمسلمالحديثهذاروىوقد:قلت

أبيعن،منيعبنأحمدعن()5()4(الترمذيورواه.الصوابهووهذاالعينينأشكل:وقال.بهشعبة

صحيح.حسن:وقال،بهشعبةعن،قطن

.(1181/)كثيرلابن،التكميل(1)

.)765(مسندهفي)2(

.)9233(مسلمصحيح)3(

.)3646(جامعهفي)4(

واستقامت.العبارةصحتوبه،الأصلمنوأثبتهالمطبوعمنسقطالقوسينبينما()5
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عبيد:أبيوقول،الرواةبعضمنوهو،العينينأشفاربطولالشكلةتفسيرمسلمصحيحفيووقع

أعلم.تعالىوالله،والشجاعةالقوةعلىيدلوذلك،وأصحأشهر.العينبياضفيحمرة

بناللهعبدحدثني،الحارثبنعمروحدثني،إبراهيمبنإسحاقحذثنا:سفيانبنيعقوبوقال

ع!ي!اللهرسوليصفهريرةأباسمعأنه؟المسيببنسعيدعن،الزهريحدثني،الزبيديعن،سالم

.الأشفار)2(أهدب،()1الجبينمفاضكان:فقال

رجلحدثني،العجليالرحمنعبدبنعمر)3(بنجميعحدثنا،غسانأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

أزج،الجبينواسعاللهرسولكان:قال،خالهعن،عليبنالحسنعن،التميميهالةلأبيابنعن،بمكة

يحسبه،يعلوهنووله،العرنينأقنى)8(،الغضب)7(يدرهعرقبينهما،قرن)6(غيرفي(سوابغ)،)4(الحواجب

.)13(الأسنانمفلج)12(،1()1أشنب،الفمضليع،1()0الخدينسهل،أشئم)9(يتأملهلممن

حدثنا،الزهريثابتأبيبنالعزيزعبدحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:يعقوبوقال

كان:قال،عباسابنعن،كريبعن،عقبةبنموسىعمهعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيل

.()14ثناياهبينكالنوررئيتكلمإذاوكان،الثنيتينأفلجاللهرسول

به.المنذربنإبراهيمعن،الرحمنعبدبناللهعبدعن(1)الترمذيورواه

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

15

الجبين.واسع:"الجبينمفاض"

حسن.حديثوهو336(/1)عساكرابنتاريخوتهذيب،(1/412)للبيهقي؟النبوةدلائل

البيهقيدلائلفيمكبرا"عمر"جاءفقد،"عمير":التقريبفيحجرابنقالهمماأصوبوهو،طفيهكذا

التقريب"تحرير"علىليتعليقفيبينتهكما،الصوابوهو،وغيرهما)5/122(للمزيالكمالوتهذيب

.(بشار)ضعيفرافضيوهو.222(/1)

.وامتدادهطرفهفيطولمعالحاجبفيتقوس:الزجج:"الحواجبأزج"

الطويل.التاموهو،سابغجمع:"سوابغ"

الحاجبين.شعراتصال:القرن:"قرنغيرفي"

ويرثفع.فيظهردزإذالبناالضرعيمتلئكمادماالعرقذلكامثلأغضبإذا!يمكان.ويحركهيظهره:"الغضبيدزه"

وسطه.فيارتفاعمع،أرنبتهودقةطوله:فيهوالقنى،الأنف:العرنين:"العرنينأقنى"

قليلا.الأرنبةوإشراف،أعلاهاواستواء،الأنفقصبةارتفاع:الشمم:"أشم"

.وارتفاعنتوءخديهفيليسأي:"الخدينسهل"

.الأسنانفيوالتحديدوالبريقالبياض:الشنب:"أشنب"

.والرباعياتالثنايابينماتباعد:الفلج"الأسنانمفلج"

شيخه.وجهالةعمربنجميعلضعفضعيفوإسناده(512-1/412)للبيهقي؟النبوةدلائل"

الأوسط،فيالطبرانيرواه:وقال927()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره215()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

.متروك:ثابتأبيبنالعزيزوعبد

بنالعزيزعبد؟جداضعيفوإسناده،ع!يلأاللهرسولخلقفيجاءما:باب()15رقمالشمائلفيالترمذيرواه

.متروكثابتأبي
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عن،سماكعن،حجاجعن،عبادحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

فيوكان،بأكحلوليس،العينينأكحل:قلت!واللهرسولإلىنظرتإذاكنت:قالسمرةبنجابر

.تبسما)2(إلايضحكلاوكان،(حموشة)1اللهرسولساقي

،الأنصاريعمرانبناللهعبدعن،يحيىبنمجمعحدثني،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

كان:قالعليعن،جبيربننافععن،هرمزبناللهعبدبنعثمانعن،والمسعودي،عليعن

ضخم،والقدمينالكفينشثن،واللحيةالرأسضخم،بالطويلولابالقصيرليساللهرسول

قبلهأرلم،صخرمنيتقلعكأنماتكفؤاتكفأمشىإذا،المسربةطويل،حمرةوجههمشربا،الكراديس

.)4(مثلهبعدهولا

وبينعمرانابنبينفأدخل،مجمععن،الخريبيداودبناللهعبدرواهوقد:عساكر)5(ابنقال

مسمى.غيررجلاعلي

،الأنصارييحيىبنمجمعحدثنا،داودبناللهعبدعن،الفلاسعليبنعمروطريقمنأسندثم

بحمالةمحتمب)6(وهو،طالبأبيبنعليسألت:قالالأنصارمنرجلعن،عمرانبناللهعبدعن

العينين،أدعج،حمرةمشربا،اللونأبيضكان:فقال،!ي!اللهرسولنعتعنالكوفةمسجدفيسيفه

شعوله،فضةإبريقعنقهكأن،وفرةذا،اللحيةكث،الخدسهل،المسربةدقيق،الشعرسبط

هص.)7(

إذا،والقدمالكفينشثن،عيرهشعرصدرهولابطنهفيليس،كالقضيبسرتهإلىلبتهمنيجري

بالطويلليس،جميعاالتفتالتفتوإذا،صخرمنيتقلعكأنمامشىوإذا،صببمنينحدركأنمامشى

الساقين.فيدقة:"حموشة"(1)

حديثهذا:وقالسمرةبنجابرعن)3645(رقمالجامعفيالترمذيورواه212()1/للبيهقي؟النبوةدلائل)2(

فيالحاكمورواه79()5/عليهاللهعبدزياداتوفي(501)5/المسندفيأحمدالإمامعندوهو،غريبحسن

الحديث.لينحجاجأبأنالذهبيعليهواعترض،وصححه(606)2/المستدرك

.(1/127)المسند)3(

وأخرجه.قليلقبلتقدموقد،()5الشمائلفيورواه،)3637(جامعهفيالترمذيالإمامقالكماصحيححديث()4

حبانوابن،)936(يعلىوأبو،)11/514(شيبةأبيوابن،)1/411(سعدوابن،)171(الطيالسي

فيبهيعتبرهرمزبنمسلمابن:ويقال،اللهعبدبنوعثمان.وغيرهم،606(-506)2/والحاكم،)6311(

حديثه.صحيحمنهذافكأنوالشواهدالمتابعات

.(223)صالنبويةالسيرةمنالأولالقسم،عساكرلابن؟دمشقمدينةتاريخ()5

سيفه.بحمالةاحتبىوهنا،بيديهيحتبيوقد،بعمامتهوساقيهظهرهجمعإذا:الرجلاحتبى:"محتب")6(

.224()صدمشقمدينةتاريخمنأثبتها)7(
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المسكمنأطيبعرقهولريح،اللؤلؤوجههفيعرقهكأن،)1(اللئيمولاالعاجزولا،بالقصيرولا

.)3(مثلهبعدهولاقبلهأرلم،الأذفر)2(

بنخالدحدثنا،الحدانيقيسبننوححدثنا،منصوربنسعيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

الله،رسوللناانعتالمؤمنينأميريا:لعليقالرجلاأن؟المازنيمازنبنيوسفعن،التميميخالد

.(الأشفار)4أهدب،أبلجأغر،الهامةضخم،حمرةمشربا،أبيضكان:قال

له:قلت:شريكقال،عميرابنعن،شريكحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإماموقال

ضخماللهرسولكان:قالعليعن،أبيهعن،جبيربننافععن:قال؟حدثهعمن؟عميرأباياعمن

الكراديس،ضخم،المسربةطويل،اللحيةضخم،والقدمينالكفينشثن،حمرةمشربا،الهامة

.)5(بعدهولا،مثلهقبلهأرلم،طويلولاقصيرلا،المشيةفييتكفأ،صببفييمشي

)2(

)3(

)4(

اللسم.ولا:عساكرابنتاريخوفي،اللأمولا:المطبوعوفي(أ)فيكذا

الغاية.إلىالجيد:"الأذفر"

النبوية.السيرةمنالأولالقسم22(4)صدمشقمدينةتاريخ

يدركلمأظنهمازنبنويوسف:272()8/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،216()1/للبيهقي،النبوةدلائل

عليا.

بننافععن:وقوله:وقال(1)122برقمشاكرأحمدالشيخصححهوقد(134)1/المسندفيأحمدالإمامرواه

عنروىأنهيذكرلمصحابيوأبوه،عليعنيرويجبيربننافعفإن،نظرفيه.عليعنأبيهعن،مطعمبنجبير

عنغيرهرواهوكذلك.أبيهعن:يذكرلم،عليعننافععنالحديثهذاعميربنالملكعبدروىوقد،علي

شاكرأحمدشرحالمسند.الناسخينمنوإما،الرواةأحدمنإما،خطأ،أبيهعن:كلمةأنأرخحفأنا...نافع

،هذهمقولتهفيتعالىاللهرحمهشاكرأحمدالشيخالعلامةيوفقلم:عوادبنبشارالعبادأفقرقال.256()2/

جبيربننافعوعن،عليعنجبيربننافععن:أعني،المذكورينالوجهينعلىيروىالحديثهذاأنذلكوآية

)فيالسديبنتابنوإسماعيلحكيمبنوعلي514(11/مصنفه)فيشيبةأبيابنرواهفقد،عليعنأبيهعن

بنوإسحاق،1/245(النبوةدلائل)فيالأصبهانيسعيدبنومحمد1/116(أبيهمسندعلىاللهعبدزيادات

الملكعبدعن،شريكعنستتهم،(1012/العللفيالدارقطنيذكر)كماالحارثبنومنجابالعرزميمحمد

474(البزار)عندهارونبنويزيد(1134/أحمد)عندعامربنأسودورواه.عليعنجبيربننافععنعميرابن

علي.عن،أبيهعن،نافععن،الملكعبدعن،شريكعن-ثقتانوهما-

بأنهالقولأما،عنهروايتهتستنكرفلا272()92/الكمالتهذيبفيكما،الأربعةالكتبفيأبيهعننافعورواية

اتصالا،وأشدهعليعنيروىإسناداأحسنوهذا":البزاروبقول،بهذامدحوضفهوعليئعنروايةلجبيرليس

.(2911/الزخار)البحر"الحديثهذاإلاعليعنمطعمبنجبيرروىنعلمولا

علىفيهالاختلافذكرثم.شريكعلىالاختلافهذاذكرقدالدارقطنيالحسنأباالعللفيالمؤمنينأميرأنعلى

وعن،عليفيهليس!تالنبيعن،أبيهعننافعوعن،عليعننافععن:عنهيروىأنهوذكرعميربنالملكعبد

قبلأشرناكما،31(4للسؤالا22-1/012)العللعليعنجبيربننافعروايةورجح،مرسلاع!مدالنبيعننافع

.)بشار(وآلائهمننهعلىدلهفالحمد،العللعلمدقائقمنوهذا،هذا
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.نحوهعمرعنوروي،عليعنكثيرةشواهدلهذارويوقد

هلوقاصأبيبنسعدسألت:قال،سعدمولىزيادعن،مسماربنبكيرحذثنا:الواقديوقال

لعددتها.أعدهاأنأشاءلووناصيتهعنفقتهفيشيبهكان،بههمولا،لا:قال؟اللهرسولخضب

ولا،بالآدمولا،الأمهقبالأبيضولا،بالقصيرولابالطويلليسرجلاكان:قال؟صفتهفما:قلت

سوادشديد،الأصابعشثن،بحمرةمشربا،صلتاوجبينه،حسنةلحيتهوكانت،بالقططولابالسبط

.(1)واللحيةالرأس

حذثنا،فارسبنأحمدبنجعفربناللهعبدمحمدأبوحدثنا:الأصبهانينعيمأبوالحافظوقال

بنزيدعن،المغيرةبنعثمانعن،شريكحدثنا،مهرانبنبسرحدثنا،العسكريحاتمبنيحيى

عمومةفيمكةقدمت،حينأاللهرسولمنعلمتهشيءأولإن:قال،مسعودبناللهعبدعن،وهب

فبينا،إليهفجلسنا،زمزمإلىجالسوهو،إليهفانتهينا،المطلبعبدبنالعباسإلىفأرشدونا،لي

الأنف،أقنى،أذنيهأنصافإلىجعدةوفرةله،حمرةتعلوهأبيضالصفابابمنرجلأقبلإذعندهنحن

،أبيضانثوبانعليه،والقدمينالكفينشثن،المسربةدقيق،اللحيةكث،العينينأدعج،الثنايابراق

.البدرليلةالقمركأنه

طالب،أبيبنوعليوخديجةهوعندهوصلاته،بالبيتالسلامعليهوطوافه،الحديثتماموذكر

إلىأرسلهاللهأنيزعموهو،اللهعبدبنمحمدأخيابنهوهذا:فقالعنهالعباسسألواوأنهم

.)2(الناس

.")3(ظهريوراءمنأراكمإني":!يماللهرسولقال:قال،أنسعن،الصحيحينفيثبتوقد

الشجدين!فىولقفبك):تعالىقولهبعضهمفسرحتى.قلبهبعينييعني:العلماءبعضفقال

ضعيف.التفسيروهذا،(بذلئه921:ادشعراءأ

كماورائهمنببصرهينظركانأنه،والسلامالصلاةعليهخصائصهمنهذاكانبل:اخرونوقال

وأورد،عليهبهفبوب"النبوةدلائل"كتابهفيالرازيزرعةأبوالحافظذلكعلىنصوقد،أمامهينظر

عنكلهم،وقتادة،صهيببنالعزيزوعبد،حميدعن،ثابتةطرقمنذلكفيالواردةالأحاديث

.فذكره،أنس

.ببيروتصادردارطبعة،(1/184)سعدلابنالكبرىالطبقات(1)

نعيمأبيدلائلمنالمطبوع:بشارقال.مجاهيلإسنادهوفي،نعيمأبيدلائلمنالمطبوعفيالخبرهذاأجدلم)2(

.الكتابمختصرهو

.الصلاةفي(و)434()433رقمصحيحهفيومسلم،الجماعةصلاةفي)718(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)3(
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!ي!،النبيعن،هريرةأبيعن،عجلانعن،ذئبأبيابنحذثنا،الجعدبنعليوحدثنا:قال

ركوعكموأحسنوا،صفوفكمفأقيموا،يديبينماإلىأنظركماورائيماإلىلأنظرإني":قالأنه

."وسجودكم

أبيعن،المقبريسعيدعن،كثيربنالوليدحدثنا،أسامةأبوحدثنا،سليمانبنسعيدوحدثنا

."يديبينمنأبصركما؟ورائيمنلأبصرواللهإني":قالولفياللهرسولأنفيه،حديثافذكر،هريرة

منالصحيحينفيوهو.بمثله،هريرةأبيعن،سعيدعن،إسحاقبنمحمدطريقمنورواه

قبلتيترونهل":قال!طم!اللهرسولأن؟هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،مالكطريق

.(1")ظهريوراءمنأراكمإني،سجودكمولاركوعكمولاخشوعكمعلييخفىمافوالله،هاهنا

عن،نجيحأبيوابن،الأعرجوحميد،سابوربنداودعن،سفيانعن،الحميديروىثم

بينمنيرىكماخلفهمنيرى!ي!اللهرسولكان:قال(921:الشعرأءأ!ألت!جدينفىوتقفبك)مجاهد

يديه.

ابنوهو-موسىأبيبنحبيبحدثني،بقيةعن،وغيرهالحمصيعثمانبنعمروعنروىثم

.جداغريبوهذا.وراءهمنبهمايبصرقفاهفيعينان!ي!اللهلرسولكان:قال-صالح

الفارسي،يزيدعن،جميلةأبيبنعوفحدثنا،جعفربنمحمد)3(حدثنا:أحمد)2(الإماموقال

فقلت:قال،المصاحفيكتبيزيدوكان:قال،عباسابنزمنفيالنومفياللهرسولرأيت:قال

نإ":يقولكانع!ج!اللهرسولفإن:عباسابنقال،النومفياللهرسولرأيتإني:عباسلابن

الرجلهذالناتنعتأنتستطيعفهل"رآنيفقد)4(النومفيرآنيفمن،بييتشبهأنلايستطيعالشيطان

حسن،البياضإلىأسمر،ولحمهجسمه،الرجلينبينرجلارأيت،نعم:قلت:قال؟رأيتالذي

تملأكادتحتى،هذهإلىهذهمنلحيتهملأتقد،الوجهدوائر)5(جميل،العينينأكحل،المضحك

اليقظةفيرأيتهلو:عباسابنفقال:قال.النعتمنهذامعكانماأدريلا:عوفقال.نحره

.هذا)6(فوقتنعتهأناستطعتما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الموطأفيومالك،الصلاةفي()424رقمصحيحهفيومسلم،الأذانفي74(1)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الصلاةقصرفي(1167/)

.361()1/المسندفي

.غندروهو،خطأوهوجعفرحدثنا:المطبوعوفي361(/1)والمسندأفيكذا

.361(/1)والمسند)أ(منأثبتهوما،بالمعنىمخلنقصوهذا.رآنيفقدرآنيفمن:المطبوعفي

الوجه.دائرةجميل:أوفي،المسندفيكذا

مجمع=فيالهيثميبقولعبرةولا،تفردهيحتمللاماوهو،جهالتهأوالفارسييزيدلضعف،ضعيفإسناده
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النوررئيتكلمإذاكان!ي!النبيأنذكرمنباب"النبوةدلائل"كتابفي)1(الرازيزرعةأبووقال

عن،ثابتأبيبنالعزيزعبدحدثنا،الحزامياللهعبدبنالمنذربنإبراهيمحذثنا:ثنيتهمن

:قال،عباسابنعن،كريبعن،عقبةبنموسىعن،عقبةبنموسىأخيبنإبراهيمبنإسماعيل

.جيد)2(إسناد.ثنيتهمنالنوررئيتكلمإذاع!جواللهرسولكان

سئل:قالالزهريعن،معمرحدثنا،)3(الرزاقعبدحدثنا:الذهلييحيىبنمحمدوقال

بينمابعيد،هوماالطولإلىربعةكان،وأجملهاالصفةأحسن:فقال،اللهرسولصفةعنهريرةأبو

وطىءبقدمهوطىءإذا،الأشفارأهدب،العينأكحل،الشعرسوادشديد،الخدينأسيل،المنكبين

فييتلألأكادضحكوإذا،فضةسبيكةفكأنهمنكبيهعلىرداءهوضعإذا،أخمصلهاليس،بكلها

مثله.بعدهولاقبلهأرلم،الجدر

-الزبيدييعني-إبراهيمبنإسحاقحذثنا:فقال،متصلآخروجهمنيحيىبنمحمدرواهوقد

المسيب،بنسعيدعن،الزهريعن،الزبيديعن،سالمبناللهعبدعن،الحارثبنعمروحدثني

.)4(تقدممانحوفذكر،هريرةأبيعن

عن،الأخضرأبيبنصالحعن،شميلبنالنضرعن،راهويهبنإسحاقعن،الذهليورواه

مفاض،الشعررجل،فضةمنصيغكأنمااللهرسولكان:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهري

.(جميعأ)أدبرأدبروإذا،جميعاأقبلأقبلإذا،جميعابقدمهيطأ،المنكبينمشاشعظيم،البطن

كان:قال،هريرةأبيعن،السئاقبنعبيدبنسعيدعن،الملكعبدحدثني:الواقديورواه

بعيد،والمنكبينالعضدينضخم،الساعدينعظيم،الساقينضخم،والكفينالقدمينشثناللهرسول

ربعة،الأذنينتام،اللحيةحسن،الفمحسن،العينينأهدب،الرأسرجل،الصدررحب،بينهماما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ثقاتورجالهأحمدرواه:(272-271)8/الزوائد

.(مخطوطوهو)زرعةلأبيالنبوةدلائلوكتاب(أ)منفأثبتها،جملةالمطبوعمنسقطتالفقرةهذه

موضعفيوقال،بشيءحديثهليس:معينابنقال،متروكثابتأبيبنالعزيزعبدفإنمنهذهولوهو،قالهكذا

الحديث،متروك:والنسائيحاتمأبووقال،حديثهيكتبلاالحديثمنكر:البخاريوقال،بثقةليس:اخر

الحديثفإسناد(عليهوالتعليق181-18018/الكمالتهذيب)الجمهوروضعفه،عنهالروايةزرعةأبوتركوقد

.(بشار)جداضعيف

منقطع.وهو،2(0)094مصنفهفيهو

بابنالمعروفالزبيديإبراهيمبنإسحاقروايةلضعفضعيفوإسناده،241(-024)1/للبيهقيالدلائلفي

.(بشار)(1/131)التقريبتحريرفيبيناهكما،خاصةالحمصيالحارثبنعمروعنزبريق

التقريب:فيالحافظقالاليماميالأخضرأبيبنصالحإسنادهوفي.241()1/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

به.يعتبر.ضعيف
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.)1(بمثلهأسمعولممثلهأرلم،معاويدبرمعايقبل،لوناالناسأحسن،قصيرولاطويللا،القوممن

المحموديالحسنأبوحدثنا،السلميالرحمنعبدأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

عمر،بنعثمانحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،الحافظعليبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،المروزي

انطلقت:قال،جديحدثني،بلعدويهمنرجلحدثني،الحلوانيصاحب،سريجبنحربحدثنا

دقيق،الجمةعظيم،الجسمحسنرجلفإذا:قال،اللهرسولرؤيةفيالحديثأذكرالمدينةإلى

فدنا،طمرينبينورأيته،شعرهالممدودكالخيطسرتهإلىنحرهلدنمنوإذا،الحاجبيندقيق،الأنف

.)2(عليكالسلام:وقالمني

والسلامالصلاةعليهشعرهذكر

كان:قالعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديثمن)3(الصحيحينفيثبتقد

وكان،أشعارهميسدلونالكتابأهلوكان،بشيءفيهيؤمرلمفيماالكتابأهلموافقةيحباللهرسول

بعد.فرقثم،!ي!اللهرسولفسدل،رؤوسهميفرقونالمشركون

عن،الزهريعن،سعدبنزيادحدثنا،مالكحدثنا،خالدبنحفادحذثنا:أحمد)4(الإماموقال

الوجه.هذامنبهتفرد.بعدفرقثم،يسدلأنشاءماناصيتهسدل!يماللهرسولأن،أنس

فرقتأنا:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدوقال

قالوقد:إسحاقابنقال.عينيهبينناصيتهوأرسلت،يافوخهعنفرقهصدعت،رأسهاللهلرسول

النصارىبهاتمسكتالأنبياءسيماءمنسيماءإلاهيما:مسلمافقيهاوكان،الزبيربنجعفربنمحمد

.الناسمن

.)5(منكبيهإلىشعرهيضربكاناللهرسولأن،البراءعن،الصحيحينفيوثبت

أذنيه.أنصافإلى:غيرهوعنعنه)6(الصحيحفيوجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(154)1/سعدلابن،الكبرىالطبقات

.-273(272)8/الزوائدمجمعوينظر.سريجبنحرببعدمنلجهالةتالفوإسناده248(1/)النبوةدلائل

الفضائل.في)2336(رقمصحيحهفيومسلم،اللباسفي()1795رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.وإسناده2(51)2/المسندفيأحمدالإمامرواه

حديثوهو.الترجلفي4()918رقمسننهفيداودأبوأخرجهعائشةوحديث226()1/للبيهقي،النبوةدلائل

صحيح.

العلامة.:"السيماءو"

.البراءعنإسحاقأبيعنشعبةروايةوهي3551()صحيحهفيالبخاريرواه
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.رأىمابحسبحكىفكل،منهيقصروتارة،يطولتارةالشعرفإن،الحالينبينمنافاةولا

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الزنادأبيابنحدثنا،نفيلابنحدثنا:داودأبووقال

.)1(الجمةودونالوفرةفوق!ي!اللهرسولشعركان:قالت

وثمانينبأحدذلكبعدماتوقد،الوداعحجةفيرأسهجميعحلقوالسلامالصلاةعليهأنهثبتوقد

الدين.يومإلىدائماعليهوسلامهاللهصلوات،يوما

،سفيانحدثنا:قالا،الحميدعبدبنويحيى،مسلمبناللهعبدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

غدائر)2(أربعولهقدمةمكة!النبيقدم:ءهانىأمقالت:قال،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن

.-ضفائرتعني-

عيينة.بنسفيانحديثمنالترمذيورواه

ليسإنه:!ي!اللهرسولشعرذكرهبعدقال،أنسعن،ربيعةحديثمنالصحيحينفيوثبت

.بيضاء)3(شعرةعشرونولحيتهرأسهفيوليساللهوتوفاه:قال،بالقططولابالسبط

أخضب:لأنسقلت:قالأنهسيرينابنعن،أيوبحديثمن)4(البخاريصحيحوفي

قليلا.إلاالشيبمنيرلمإنه:قال؟اللهرسول

.أنس)5(عن،ثابتعن،زيدبنحمادطريقمن،ومسلمهوروىوكذا

اللهشانهما:فقال؟اللهرسولشابكانهل:لأنسقيل،ثابتعن،سلمةبنحمادوقال

.)6(شعرةعشرةثمانيأوعشرةسبعإلارأسهفيكانما،بالشيب

كانإنما،يختضبلماللهرسولأن؟أنسعن،قتادةعن،سعيدبنالمثنىطريقمنمسلموعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فيماجهوابن،اللباسفي()1755رقمالجامعفيوالترمذي،الترجلفي)4187(رقمسننهفيداودأبورواه

صحيح.حديثوهو.اللباسفي)3635(رقمسننه

المنكبين.إلىيصلالشعر:والجمة.الأذنشحمةيبلغالشعر:"الوفرةو"

قال،()ضعيفغريبحديثهذا":وقال.به،عيينةبنسفيانعنالعدنيعمرأبيابنعن(1781)الجامعفي

أيضا:الوجههذامنوأخرجه.قالكماوهو،"ءهانىأممنسماعالمجاهدأعرفلا:(البخاريهو)محمد

وغيرهم.3631()ماجهوابن،(1914)داودوأبو،(425-134)6/أحمد

.تقدموقد،الفضائلفي)2347(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3548(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

قليلا.إلاالشيبيبلغلم:قال؟!ي!النبيأخضب:ولفظه.اللباسفي)4958(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفضائل.في(1)52)2341(رقمصحيحهفياللفظبهذامسلمرواه

الفضائل.في(1)23430(1)رقمصحيحهفيومسلم،اللباسفي)5958(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.254()3/المسندفيأحمدالإمامرواه
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.(يسيرا!أالرأسوفي،يسيرأالصدغينوفي،يسيراالعنفقةعندشمط

خضبهل،أنساسألت:قال،قتادةعن،همامحدثنا،نعيمأبوحدثنا:البخاريوقال

.)2(صدغيهفيشيءكانإنما،لا:قال؟لمجواللهرسول

السلمي:بسربناللهلعبدقلت:قال،عثمانبنحريزعن،خالدبنعصامعنالبخاريوروى

.بيض)3(شعراتعنفقتهفيكان:قال؟شيخاأكان،اللهرسولرأيت

.)4(مثلهسمرةبنجابرعنوتقدم

،بيضاءمنههذهاللهرسولرأيت:قال،جحيفةأبيعن،إسحاقأبيحديثمنالصحيحينوفي

)5(:.--ص
عمممطيعني

بنعثمانعن،السكريحمزةأبيعن،عثمانبناللهعبدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

هوفإذا،اللهرسولشعرمنإلينافأخرجت،سلمةأمعلىدخلنا:قال،القرشيموهببناللهعبد

.)6(والكتمبالحناءمصبوغأحمر

موهب،بناللهعبدبنعثمانعن،مطيعأبيبنسلامعن،موسىبنإسماعيلعنالبخاريرواه

.)7(سلمةأمعن

بنحدثنامحمد،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيوقال

موهب،بناللهعبدبنعثمانعن،إسرائيلحدثنا،بكيرأبيبنيحيىحذثنا،الصغانيإسحاق

إنساناأصابإذافكان،اللهرسولشعرمنفيه،ضخمفضةمن)8(جلجلسلمةأمعندكان:قال

إليهاأهليفبعثني:قال.وجههعلىالرجل)01(ينضحهثم،فيهفحضحضته)9(إليهابعثالحمى

)1(

)2(

7)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

البياضكانإنما،ع!ي!اللهرسوليختضبولم:ولفظه،الفضائلفي(01)2344()1رقمصحيحهفيمسلمرواه

متفرقة.شعراتأي:والفتحبالضم:ونبذ.نبذالرأسوفي،الضدغينوفي،عنفقتهفي

المناقب.في355(0)صحيحهفيالبخاريرواه

....؟شيخاكانع!ي!النبيأرأيت:ولفظه.المناقبفي)3546(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.هرقمالهامشفيوتخريجه8صسمرةبنجابرحديثتقدم

له.واللفظ،الفضائلفي)2342(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3545(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.236(-1/235)للبيهقي؟النبوةدلائل

.اللباسفيو)7958()6958(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الدوابعلىيعلقصغيرجرس:"جلجل"

خضخضته.:النبوةدلائلوفي.حركته:"حضحضته"

يرشه.:"ينضحه"



72(والسلامالصلاةعليهشعرهذكر)الشمائلكتاب

.(1حمر)شعراتخمسفيهوكان-أصابعبثلاثإسرائيلوأشار-هكذاهوفإذا،فأخرجته

إسرائيل.عن،إسماعيلبنمالكعن)2(البخاريورواه

رمثة،أبيعن،إياد)3(حدثني،إيادبناللهعبيدحدثنا،نعيمأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

نإ:قال.لا:قلتهذا؟منتدريهل:قال،رأيتهفلما،لمجي!اللهرسولنحوأبيمعانطلقت:قال

هوفإذا،الناسيشبهلالمح!شي!ي!اللهرسولأنأظنوكنت،ذلكقالحينفاقشعررت،اللهرسولهذا

.(أخضران)بردانوعليه،حناءمنردغ)4(بهاوفرةذوبشر

رمثة،أبيعن،أبيهعن،لقيطبنإيادبناللهعبيدحديثمن)6(والنسائيوالترمذيداودأبوورواه

،إيادحديثمنإلانعرفهلاغريب:الترمذيوقال.يثربيبنرفاعةويقال،حيانبنحبيبواسمه

.قالكذا

)7(الثوريسفيانحديثمنأيضاالنسائيرواهوقد

ببعضه.،بهلقيط

بنإيادعنكلاهما،عمير)8(بنالملكوعبد

عن،الحميريسفيانأبيعن،المخرمياللهعبدبنمحمدعنأيضاسفيانبنيعقوبورواه

!ي!اللهرسولكان:قال،رمثةأبيعن،لقيطبنإيادعن،جامعبنغيلانعن،حمرةبنالضحاك

.)9(منكبيهأوكتفيهيبلغشعرهوكان،والكتمبالحناءيخضب

أبيابنأخبرنا،محمدبنعمروحدثنا،سفيانبنمطرفبنالرحيمعبدحدثنا:(1داود)0أبووقال

بالورسلحيتهويصفر،السبتيةالنعاليلبسكان!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،رواد

ذلك.يفعلعمرابنوكان،والزعفران

.236(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل(1)

المسندفيأحمدالإمامعندوهو،يسيرلفظيباختلافاللباسفي)6958(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

6/692(،931،)322.

خطأ.وهو...قال،رمثةأبيبنإيادحدثني:للبيهقي؟النبوةدلائلفي)3(

.215()2/الأثيرلابنالنهاية.حناءمنلطخأي:"حناءمنحر")4(

.237(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل()5

الصلاةفيوالنسائي،الاستئذانفي)2812(والترمذي،الترجلفي(42و)60اللباسفي(04)65داودأبورواه)6(

.)3569(منهاالزينةوفي(1781)الكبرىفيوهو(185)3/المجتبىمن

.()3579الكبرىفيوهو،(541)8/الزينةفيسفيانحديث)7(

أيضأ.)6579(الكبرىفيوهو،2(40)8/فيالملكعبدحديث)8(

.238(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل)9(

الترجل.في(0142)رقمسننهفيداودأبورواه(01)



كما28
(...وإبطيهوساعديهمنكبيهفيوردماذكر)الشمائلب-

به.العنقزي)2(محمدبنعمروعن،المروزيالرحيمعبدبنعبدةعن،()1النسائيورواه

إبراهيم،بنمحمدالفضلأبوحدثنا:الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

وأخبرنا()ح،ادمبنيحيىحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،زيادبنمحمدبنالحسنحدثنا

بنمحمدجعفرأبوحدثني،سفيانبنيعقوبأخبرنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينأبو

نافع،عن،عمربناللهعبيدعن،شريكحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،الكوفيالكنديالوليدبنعمر

شيبرأيت:إسحاقروايةوفي.شعرةعشرينمننحواع!اللهرسولشيبكان:قالعمرابنعن

.)4(مقدمهفيبيضاءشعرةعشرينمننحوااللهرسول

العلاءبنهلالحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووحدثنا:)5(البيهقيقال

عقيل،بنمحمدبناللهعبدحدثنا،برقانبنجعفرحدثنا،الرقيعياشبنحسينحدثنا،الرقي

هلسله:للرسولوقالعمرإليهفبعث،عليهاوالالعزيزعبدبنوعمرالمدينةمالكبنأنسقدم:قال

متعقدكانع!ي!اللهرسولإن:أنسفقال؟لونقدشعرهمنشعرارأيتفإني،ع!اللهرسولخضب

وإنما،شيبةعشرةإحدىعلىأزيدكنتماولحيتهرأسهفيشيبهمنعليأقبلماعددتولو،بالسواد

.)6(لونهغيرالذيهوع!ي!اللهرسولشعربهيطيبكانالذيالطيبمنلونالذيهذا

مقدمالإثباتأنالمقررةوالقاعدة،إثباتهمنغيرهعنتقدمبمامعارضللخضابأنسونفي:قلت

الشيبمنذكرمالزيادةغيرهإثباتوهكذا.النافيعندليستعلمزيادةمعهالمثبتلأن؟النفيعلى

أتماطلاعهافإن،حفصةالمؤمنينأمأختهعنذلكتلقىأنهالمظنونالذيعمرابنعنسيمالا؟مقدم

.والسلامالصلاةعليهالكريمرأسهفلتأنهاربمالأنها؟أنساطلاعمن

وكعبيهوقدميهوإبطيهوساعديهمنكبيهفيوردماذكر

:قالعازببنالبراءعن،إسحاقأبيعن،شعبةحديثمنومسلمالبخاريأخرجماتقدمقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.حديثوهو0369()الكبرىفيوهوالزينةفي(186)8/سننهفي

.22(0)22/الكمالتهذيبفينظر،الصوابهوأثبثناهوما،محرف"المنقري":طفي

.923(-238/)1للبيهقي؟النبوةدلائل

حبانوابن،)0363(ماجهوابن،)04(الشمائلفيوالترمذي،09()2/أحمدشريكحديثمنوأخرجه

العللفيالترمذيالإماموقال،التفردعندالنخعياللهعبدبنشريكلضعفضعيفوإسناده،و)5962()4962(

عنالحديثهذاروىأحداأعلملا:فقالالحديثهذاعن-البخارييعني-محمداسألت":929()2/الكبير

."شريكغيرعمربناللهعبيد

.923(/)1للبيهقي؟النبوةدلائل

.264()2/التقريبتحريرفيمفصلامبينهوكما،التفردعندضعيفعقيلبنمحمدبناللهعبدإسنادهفي



92(000وإبطيهوساعديهمنكبيهفيوردماذكر)الشمائلكتاب

أبيعن،سعيدعن،الزهريعن،الزبيديوقال).)1(المنكبينبينمابعيدمربوعا!يماللهرسولكان

.()2(المنكبينبينمابعيدع!يواللهرسولكان:هريرة

ضخملمجوالنبيكان:قالأنسعن،قتادةعن،جريرعن،النعمانأبيعن)3(البخاريوروى

الكفين.سبط،والقدمينالرأس

.)4(والقدمينالكفينشثنكانالسلامعليهأنهوجهغيرمنوتقدم

والقدمين.الكفينضخم:روايةوفي

مولىصالححدثنا،ذئبأبيابنحدثنا:قالا،عليبنوعاصمآدمحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

المنكبين،بينمابعيد،الذراعينشبحكان:قاللمجيماللهرسولينعتهريرةأبوكان:قالالتوءمة

.)5(العينينأشفارأهدب

ضخم،والقدمينالكفينشثنع!يواللهرسولكان:قالعليعن،جبيربننافعحديثوفي

.)6(المسربةطويل،الكراديس

لمجيماللهرسولساقيفيكان:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن،حجاجحديثفيوتقدم

.ء-)7(و
ضخمين.يكونالم:اي.حموشه

-الركابيعني-الغرزفيقدميه:روايةوفي،ساقيهإلىفنظرت:جعشمبنمالكبنسراقةوقال

بياضهما.منالنخلجمارة:أي.جمارة)8(كأنهما

)9(
العينين"أشكل"الفمعظيمبأنهوفسره"الفمضليعكان"سمرةبنجابرعن،مسلمصحيحودي

حقفيوأحسنأنسبوهذا.العقبلحمقليلبأنهوفسره"العقبمنهوس"العينينشقطويلبأنهوفسره

.الرجال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الصحيح.هوأثبتهوما،المنكبينبينمابعيدأمربوعاالأصلفي

.أمنوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما

..الوجهحسن،والقدميناليدينضخمع!يه!النبيكان:ولفظه،اللباسفي(95)70رقمصحيحهفيالبخاريرواه

محاسنه.وذكرلمجي!اللهرسولوجهصفة(1ص)5فيذلكتقدم

عريض:الذراعينشبحومعنى.(328،448)2/المسندفيأحمدعندوهو244()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

حسن.حديثوهو.الذراعين

لمجي!.اللهرسولوجهصفةفيالحديثتقدم

مج!يو.اللهرسولوجهصفةفيالحديثتقدم

ع!ي!.اللهرسوللونصفةفيالحديثتقدم

الفضائل.في)9233(رقمصحيحهفيمسلمرواه



كحا03
(...وإبطيهوساعديهمنكجيهفيوردماذكر)الشمائلب-

مأأخذت:قالأنسعن،حميدحدثنا،بكربناللهعبدحدثنا:)1(أسامةأبيبنالحارثوقال

:قال،يخدمككاتبغلامأنسهذااللهرسوليا:فقالتالمدينةع!اللهرسولمقدمبيديسليم

ولاخزاقطشيئامسستولا،صنعتمابئسولا،أسأت:صنعتلشيءقالفماسنينتسعفخدمته

!ي!.اللهرسولرائحةمنأطيبعنبراولامسكاقطرائحةشممتولا،اللهرسولكفمنألينحريرا

بنوإبراهيم،الفزاريمعاويةبنومروان،عاصمبنوعلي،سليمانبنمعتمررواهوهكذا

عليه.وسلامهاللهصلاة،رائحتهوطيب،السلامعليهكفهلينفيأنسعن،حميدعنكلهم،طهمان

بقدمهيطأكانع!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريعن،الزبيديحديثوفي

سيأتي.كماهذاخلافجاءوقد.)2(أخمصلهاليسكلها

مقسم،بنتسارةعمتيحدثتني:قال،مقسمبنيزيدبناللهعبدحدثني:هارونبنيزيدوقال

اللهرسولوبيد،أبيمعوأنا،لهناقةعلىوهو،بمكةاللهرسولرأيت:قالت،كردمبنتميمونةعن

طولنسيتفيمانسيتفما:قالت.ع!ي!اللهرسوللهفأقر،بقدمهفأخذأبيمنهفدنا،الكتابكدرةدرة

.)3(أصابعهسائرعلىالسبابةقدمهإصبع

.مطولا)4(هارونبنيزيدعنأحمدالإمامورواه

،الرزاقعبدعن،)6(صالحبنأحمدوعن.)5(ببعضههارونبنيزيدحديثمنداودأبوورواه

عنها.،خالتهعن،ميسرةبنإبراهيمعن،جريجابنعن

أعلم.والله،عنها)7(اخروجهمنماجهابنورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سنةتوفيالمشهورالمسندصاحب،التميميمحمدأبو،العراقمسند،الصدوقالحافظ،محمدبنالحارثهو

صحيح.والحديث.مفقودومسنده.388()13/النبلاءأعلامسيرفيترجمته282

الحديث.تقدم

.246(/)1للبيهقي؟النبوةدلائل

أعرفهم.لممنوفيه،الطبرانيرواه:وقال028()8/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره366()6/"المسند"في

مقسم.بنيزيدبناللهعبدأخيهاابنعنهابالروايةتفردمجهولةمقسمبنتسارة:بشارقال

فإن،النساخإضافاتمنفلعله331()4برقموالنذورالأيمانفيالذيالحديثأما)النكاحفي2(1)30داودأبو

.(بشار)قليلقبلبيناكماضعيفإسنادهحديثوهو(الأطراففييذكراهلموالمزيعساكرابن

ضعيف.هـاسناده،النكاحفي(012)4داودأبو

بناللهعبدعن،معاويةبنمروانعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنالكفاراتفي(مو)2131)2131(ماجهابنرواه

بنيزيدعن،الرحمنعبدبناللهعبدعندكينبنالفضلعن،شيبةأبيابنوعن.ميمونةعنالطائفيالرحمنعبد

إسنادفيالمذكوروالاختلاف،الطائفيالرحمنعبدبناللهعبدلضعفضعيفإسنادوهذا،ميمونةعن،مقسم

كما،الصحيحينفيوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثهوالحديثهذافيالصحيحوإنما.الحديث

.)بشار(ماجهابنعلىتعليقنافيبيناه



13(رائحتهوطيب!ي!قوامهصفة)الشمائلكتاب

،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيوقال

حدثنا،اليمانبنيحيىحدثنا،السعديحفصبنسلمةحدثنا،بكرأبوإسحاقبنمحمدحدثنا

رجليهمنخنصرهلمجي!اللهرسولإصبعكانت:قال،سمرةبنجابرعن،سماكعن،إسرائيل

)1(.و
غريب.حديثوهذا.هرة"

رائحتهوطيبوالسلامالصلاةعليهقوامهصفة

ليسالقوممنربعةلمجي!اللهرسولكان:قالأنسعن،ربيعةحديثمن،البخاريصحيحفي

.بالقصير)2(ولابالطويل

ليس،خلقاوأحسنهم،وجهاالناسأحسنلمجي!اللهرسولكان:البراءعن،إسحاقأبووقال

الصحيحين.فيأخرجاه.بالقصير)3(ولابالطويل

بعدهولاقبلهأرلم،بالقصيرولابالطويلليسلمجي!اللهرسولكان:عليعنجبيربننافعوقال

.)4(مثله

بنعليبنعمربنمحمدبن)5(اللهعبدعن،اللهعبدبنخالدعن،منصوربنسعيدوقال

إلىوهو،بالقصيرولابالطويلليس!ي!اللهرسولكان:قالعليعن،جدهعن،أبيهعن،طالبأبي

.)6(الحديث...كاللؤلؤعرقهوكان،أقربالطول

-)7(

عن،الراسبيمازنبنيوسفعن،التميميخالدبنخالدعن،!يسبنلوحعن،سعيدوقال

لايحل،الحديثيضعكان:حئانابنقال.السعديحفصبنسلمةسندهوفي248(1/)للبيهقي،النبوةدلائل(1)

الخلق.معتدلكان!شي!اللهورسول،لهأصللاباطلهذاوحديثه،عنهالروايةولابهالاحتجاج

المناقب.في)3547(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

الفضائل.في)2337(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)9354(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)3(

تقدموقد(169/)المسندفيأحمدالإمامعندوهو،المناقبفي)3637(رقمجامعهفيالترمذيأخرجهالحديث()4

صحيح.حديثوهو،مرةمنأكثرذكره

بنوخالد،أثبتناماوالصواب،محضغلطوهو،"عليبنعمربنمحمدبناللهعبدبنخالدعن":طفي)5(

فيكمامسلمعندعنهمنصوربنسعيدورواية،الشيخينرجالمنالطحانيزيدبنالرحمنعبدابنهواللهعبد

وأبيالنسائيرجالفمنطالبأبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهعبدأما.1/78(وا101)8/الكمالتهذيب

التحريرفيمفصلابيناهكما،مقبول:"التقريب"فيحجرابنالحافظقالوانالحديثحسنصدوقوهو،داود

.)بشار(39()16/الكمالتهذيبوينظر،252(1/)للبيهقيالنبوةدلائلفياسمهتحرفوقد.265()2/

حسن.وإسناده،به،سعيدعن،سفيانبنيعقوبطريقمن(1252/)الدلائلفيالبيهقيأخرجه)6(

فيكما،مسلمرجالمنوهو،قيسبنخالدأخوالأزديرباحبنقيسبننوحوهو،خطأوهو"روح":طفي)7(

.(بشار)وغيرهما(1/151)أحمدومسند(427/)التحرير
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فيعرقهوكان،غمرهمالقومجامعإذا،الربعةوفوق،طولابالذاهبليساللهرسول!كان:قال!،علي

الحديث.00(1كاللؤلؤ)وجهه

إلىوهوربعةاللهرسول!كان:قال!،هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريعن،الزبيديوقال!

.)2(مثلهبعدهولا،قبلهأرلم،جميعاويدبرجميعايقبلوكان،أقربالطول!

ديباجابيديمسستما:قال!،أنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادحديثمنالبخاريفيوثبت

.!)3(اللهرسول!ريحمنأطيبرائحةشممتولا،اللهرسولكفمنألينشيئاولاحريراولا

.به)5(أنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحديثمن)4(مسلمورواه

قال!:أنسعن،ثابتعن،)6(المغيرةبنوسليمان،سلمةبنحمادحديثمنأيضامسلمورواه

كفمنألينديباجاولاحريرامسستوما،تكفأمشىإذا،اللؤلؤعرقهكأن،اللونأزهراللهرسول!كان

!ي!.اللهرسول!رائحةمنأطيبعنبراولامسكاشممتولا،اللهرسول!

ولاخزاقطشيئامسستما:قال!،أنسعن،حميدحدثنا،عديأبيابنحدثنا:أحمد)7(وقال!

علىثلاثيوالإسناد.مج!ي!اللهرسولريحمنأطيبرائحةشممتولا،!ي!اللهرسول!كفمنألينحريرا

الوجه.هذامنالستةالكتبأصحابمنأحديخرجهولم،الصحيحينشرط

حديثمنالبيهقيوأخرجه،القنادطلحةبنحمادبنعمروأخبرنا:سفيانبنيعقوبوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ولجهالة،عليايدركلممازنبنيوسففإنلانقطاعهضعيفوإسناده،135(5)رقم151()1/أحمدأخرجه

أخوقيسبنخالدإنه:)112(المنفعةتعجيلفيحجرابنالحافظقولأما،التميميخالدبنخالدعنهالراوي

)الدلائلأيضاالبيهقيمنالمصنفنقلهوهذا.مجهولأنهوهوالحسينيماقالهوالصواب،جدابعيدفهونوح

.41(1)1/الطبقاتفيسعدابنعندوهو،252(1/

!ر.اللهرسولوجهصفةفيقليلقبلبيناهكماضعيفوإسناده،252()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

المناقب.في3561()رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المناقب.في)81(0233()صحيحهفيمسلمرواه

عن،سليمانبنوجعفرالمغيرةبنسليمانحديثمنمسلمورواه":يقولأنحقهوكان،والأصلطفيهكذا

.(بشار)()264حديث243(1/)الأشرافتحفةفيوكمامسلمصحيحفيكما"أنسعنثابت

صحيح)المغيرةبنسليمانفيهليس،ثابتعنسلمةبنحمادحديثمنمسلمرواهوإنما،والأصلطفيهكذا

أحمدعندوحدهحمادعنكذلكوهو،)036(حديث275()1/الأشرافتحفةفيوكما(82-0233مسلم

الدلائلفيالبيهقييذكرهلمإذمحضغلط"المغيرةبنوسليمان"عبارةأنأرىفأنا،)62(والدارمي027()3/

فيهالإسنادينلتقاربالدلائلمننقلهحيناللهرحمهالمؤلفأوهاممنولعلها،النصهذاذكرحين255()1/

.(بشار)

.(701)3/المسندفيأحمدالإمامرواه
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:قال،سمرةبنجابرعن،سماكعن،نصربنأسباطحدثنا:قال،عنهغرزةأبيبنزمصبنأحمد

يمسحفجعل،ولدانفاستقبلهمعهوخرجت،أهلهإلىخرجثم،الأولىصلاةع!ي!اللهرسولمعصليت

منأخرجهاكأنماوريحابرداليدهفوجدت،خديفمسحأناوأما:قال.واحداواحداأحدهمخدي

.(1عطار)جونة

.نحوهبهحمادبنعمروعن)2(مسلمورواه

،)4(حمزةأبيعن،تميلة)3(أبوحدثنا،الجرميمحمدبنسعيدحدثنا:الرازيزرعةأبووقال)

)5(
،جلدهجلدييمسأو!ي!النبيأصافحكنت:قال،أبيهعن،وائلبنالجبارعبدعن،جابرعن

.()6(المسكمنرائحةأطيب،نالتهمابعديديفيفأتعرفه

عن،شعبةأخبرني،)7(وحجاج،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

الظهروصلىفتوضأ،البطحاءإلىبالهاجرةع!ي!اللهرسولخرج:قال،جحيفةأباسمعت،الحكم

فيحجاجقال-والمرأةالحمارورائهامنيمر:أبيهعنعونفيه-زادعنزةيديهوبين،ركعتين

علىفوضعتهايدهفأخذت:قال،وجوههمبهافيمسحونيدهيأخذونفجعلواالناسقامثم:الحديث

.)8(المسكمنريحاوأطيبالثلجمنأبردهيفإذا،وجهي

فذكرشعبةعن،الأعورمحمدبنحجاجعن،منصوربنالحسنعن،)9(البخاريرواهوهكذا

.سواءمثله

أيضا.الصحيحينفيالحديثوأصل

بنيعلىعن،وشريكوشعبةحسانبنهشامأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

فانحرف،بمنى!ي!اللهرسولصلى:قال-الأسودبنيزيديعني-أبيهعن،يزيدبنجابرعن،عطاء

معتصلياأنمنعكماما":فقال،فرائصهماترعدفجيئابهمافدعا،الناسوراءمنرجلينفرأى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.256(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل

الفضائل.في)9232(رقمصحيحهفيمسلمرواه

ثقة.وهو،التهذيبرجالمن،الأنصاريواضحبنيحيىهو

أيضا.ثقةوهو،التهذيبرجالمن،السكريميمونبنمحمدهو

.جداضعيفالحديثفإسناد،متروكوهو،الجعفيجابرهو

الأصل.منسقطالقوسينمابين

شعبة.عنكلاهماوحجاجغندررواهالحديثفهذا،أحمدشيخوهوالأعورالمصيصيمحمدابنهوحجاج

.03(9)4/المسندفيأحمدالإمامرواه

.الصلاةفي)252(5()30رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3553(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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رحلهفيأحدكمصلىإذا،تفعلافلا":قال،الرحالفيصليناقدكناإنااللهرسوليا:قالا"؟الناس

الله،رسوليالياستغفر:أحدهمافقال!:قال!"نافلةلهفإنها،معهفليصلهاالإماممعالصلاةأدركثم

،وأجلدهالرجالأشبيومئذوأنا،معهمونهضت!ي!اللهرسول!إلىالناسونهض:قال!،لهفاستغفر

وأوجهيعلىإمافوضعتهايدهفأخذت،اللهرسولإلىوصلتحتىالناسأزحمزلتفما:قال!

مسجدفييومئذوهو:قال!.!ي!اللهرسول!يدمنأبردولاأطيبشيئاوجدتفما:قال،صدري

الخيف.

بنجابرسمعت،عطاءبنيعلىعن،شعبةعن،النضروأبي،عامربنأسودعن،أيضارواهثم

الناسثارثم:قال،الحديثفذكر.الصبح!يىاللهرسولمعصلىأنه،أبيهعن،الأسودبنيزيد

الثلجمنأبردفوجدتها،وجهيبهافمسحتبيدهفأخذت:قال،وجوههمبهايمسحونبيدهيأخذون

.)1(المسكمنريحاوأطيب

وقال،بهيعلىعنهشيمحديثمن)3(والنسائيوالترمذي،شعبةحديثمنداود)2(أبورواهوقد

صحيح.حسن:الترمذي

:قال،حجربنوائلبنالجبارعبدعن،مسعرحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال!

فيصبثم،الدلوفيمجثم،منهفشربماءمنبدلو!يالهاللهرسول!أتي:قال!،أبيعن،أهليحدثني

من)6(البيهقيرواهوهكذا.)5(المسكريحمثلمنهاففاح،البئرفيمبئثمالدلومنشربأو،البئر

به.دكينبنالفضلوهو،نعيمأبيعن،سفيانبنيعقوبطريق

إذا!ي!اللهرسولكان:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدالإماموقال

الغداةفيجاؤوهفربما،فيهايدهغمسإلابإناءيؤتىفما،الماءفيهابآنيتهمالمدينةخدمجاءالغداةصلى

.فيها)7(يدهفيغمسالباردة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

صحيح.حديثوهو.(40174)ورقم(4161/)المسندفيأحمدالإمامرواهما

.الصلاةفي()575رقمسننهفيداودأبورواه

أيضأ.الصلاةفي(1211)2/والنسائي،الصلاةفي2(1)9الجامعفي

.315()4/المسندفيأحمدالإمامرواه

(1)136مكةأخبارفيوالفاكهي،)965(ماجهوابن،)886(والحميدي،318(و316)4/أحمدوأخرجه

هذاسماعهلعدممنقطعبهذاوهو،"أهليحدثني"فيهليس،أبيهعنوائلبنالجبارعبدطريقمنوغيرهم

.تقدمكما،أبيهمنالحديث

.(1/572)للبيهقي؟النبوةدلائل

.(137)3/المسندفيأحمدالإمامرواه
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به.القاسمبنهاشمالنضرأبيحديثمن)1(مسلمورواه

-عنالماجشونسلمةأبيابنيعني-العزيزعبدحدثنا،المثنىبنحجينحدثنا:أحمدالإماموقال

فراشهاعلىفينامسليمأمبيتيدخلع!يواللهرسولكان:قالأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق

علىبيتكفينائئماللهرسولهذا:لهافقيل،فأتت،فراشهاعلىفناميومذاتفجاء:قال.فيهوليست

فجعلت،عبيرتهاففتحت،الفراشعلىأديمقطعةعلىعرقهواستنقععرقوقدفجاءت:قال،فراشك

فقالت:"؟سليمأمياتصنعينما":فقال،ع!يوالنبيففزع،قواريرهافيفتعصرهالعرقذلكتنشف

.)2(أصبت:قال،لصبياننابركتهنرجواللهرسوليا

به.حجينعن،رافعبنمحمدعن)3(مسلمورواه

علينادخل:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمد)4(وقال

اللهرسولفاستيقظ،فيهاالعرقتسلتفجعلتبقارورةأميوجاءت،فعرق،عندنافقال،ع!يواللهرسول

الطيب.أطيبمنوهو،طيبنافينجعلهعرقك:قالت"؟تصنعينالذيهذاما!سليمأميا":فقال

به.القاسمبنهاشمالنضرأبيعن،حرببنزهيرعن،)5(مسلمورواه

عن-زاذانابنيعني-عمارةحدثنا-السلولييعني-منصوربنإسحاقحدثنا:أحمد)6(وقال

لهفاتخذت،عرقاالناسأكثرمنوكان،سليمأمعنديقيل!ي!اللهرسولكان:قالأنسعن،ئابت

مأياهذاما":فقال،فتأخذهالعرقتنشفوكانت،خطارجليهبينوخطت،عليهيقيلوكاننطعا)7(

منأحمدبهتفرد."حسنبدعاءلهافدعا":قال،طيبيفيأجعلهاللهرسولياعرقك:قالت"؟سليم

.)8(الوجههذا

نامإذا!اللهرسولكان:قالأنسعن،حميدحدثنا،اللهعبدبنمحمدحدئنا:أحمد)9(وقال

الفضائل.في)2324(رقمصحيحهفيمسلمرواه()1

.226()3/المسندفيأحمدالإمامرواه)2(

للقيلولة.نام:"عندناقال"ومعنى.الفضائلفي)84(2331()رقمصحيحهفيمسلمرواه)3(

.(136)3/المسندفيأحمدالإمامرواه()4

تمسحه.:"العرقتسلتو".الفضائلفي)83()2331(رقمصحيحهفيمسلم)5(

.3231/المسندفي)6(

جلد.منبساط:النطع)7(

وأما،"خطارجليهبينوخطت"بروايةتفردوقد،المتابعةعندبهيعتبرضعيفزاذانبنعمارة،ضعيفإسناده)8(

مسلموصحيح3/136أحمدمسندفيكما،أنسعنثابتعنالمغيرةبنسليمانرواهإذفصحيحمتنهباقي

)83()2831(.

.023()3/المسندفيأحمدالإمامرواه)9(
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الشيخينشرطعلىثلاثيئإسنادوهذا،مسكهافيفتجعله،قارورةفيبقطنةعرقهأميفتأخذ،عرقاذف

منهما.أحاولا،يخرجاهولم

بنالحسنأخبرنا،المقرئعمروأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا:البيهقيوقال

حدثنا،عفانحدثنا،شيبةبنبكرأبوحدثنا:مسلموقال!،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا،سفيان

عندهافيقيليأتيهاكانع!ي!هاللهرسول!أن؟سليمأمعن،أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبحدثنا،وهيب

فقال،والقواريرالطيبفيفتجعلهعرقهتجمعفكانت،العرقكثيروكان،عليهفيقيل،نطعالهفتبسط

.)1(مسلملفظ.طيبيبهأدوفعرقك:فقالت"؟هذاماسليمأميا":!اللهرسول!

سفيانحدثنا،غالببنحلبس)2(حدثنا،بشرحدثنا:"مسنده"فيالموصلييعلىأبووقال

فقال!:،اللهرسول!إلىرجلجاء:قال!هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،الثوري

غدكانإذاولكن!شيعنديما":قال!،بشيءتعيننيأنأحبوأنا،ابنتيزوجتإنياللهرسول!يا

بقارورةفأتاه:قال"البابناحيةتدقأنوبينكبينيواية،شجرةوعود،الرأسواسعةبقارورةفائتني

قال!:،القارورةامتلأتحتىذراعيهمنالعرقيسلتفجعل:قال!.شجرةوعودالرأسواسعة

أهلشمبهتطيبتإذافكانت:قال"بهوتطيبالقارورةفيالعودهذاتغمسأنابنتكومر،فخذها"

.جدا!3(غريبحديثوهذا.المطيبينبيوتفسموا،الطيبرائحةالمدينة

بنعمرحدثنا،اللهعبدبنموسىحدثنا،هشامبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقالوقد

وجدواالمدينةطرقمنطريقفيمرإذا!اللهرسول!كان:قال!أنسعن،قتادةعن،سعيدعن،سعيد

الطريق.هذافياللهرسولمر:وقالوا،الطيبرائحةمنه

عن،سعيدعن،الأشجسعيدبنعمرحديثمن"النبوةدلائل"فيالرازيزرعةأبورواهوقد)

رائحةالطريقذلكمنوجدالمدينةطريقمنطريقفيمرإذاع!ي!هاللهرسولكان:قال،أنسعن،قتادة

.()4(الطريقهذافياليومع!ي!هاللهرسولمر:فيقولون،المسك

)1(

)2(

)3(

)4(

.وأمزجأخلط:"أدوفو"258(/1)للبيهقي،النبوةودلائل،الفضائلفي)2332(رقمصحيحهفيمسلمرواه

لابنالكاملمنأثبتناهماوالصواب،تصحيفوكله،"جليس":للسيوطياللآلىءوفي،"حليس":طفي

.(1/587)للذهبيوالميزان،()39للدارقطنيوالمتروكينوالضعفاء،862(2/)عدي

فيوالذهبي،واستنكره863(-862)2/الكاملمنحلبسترجمةفيعديابنساقهوقد،موضوع:يعني

وافته،274(/1)الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللالىفيوالسيوطي،جدأمنكر:وقال588(/1)الميزان

.(بشار).هذاحلبس

.)أ(منواستدركتهالمطبوعمنساقطقوسينبينما
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نأ؟أنسعن،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذأيضارواهالحديثوهذا:البيهقيقالثم

.)1(الطيببريحيعرفكان!ي!اللهرسول

أيضا.الطيبيحبذلكمعوكان،طيبوريحه،طيبا!ي!اللهرسولكان:قلت

!ي!النبيأن؟أنسعن،ثابتعن،المنذرأبيسلامعن،عبيدةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

.")2(الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطيب،النساءإليحبب":قال

قال:قالأنسعن،ثابتعن،القاريالمنذرأبوسلامحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا

.")3(الصلاةفيعينيقرةوجعل،والطيبالنساءالدنيامنإليحببإنما":!ي!اللهرسول

عن،()مسلمبنعفانعن،القرشيعيسىبنالحسينعناللفظبهذا)4(النسائيرواهوهكذا

.فذكرهأنسعن،ثابتعن،البصريالقاريالمنذرأبيسليمانبنسلام

فيعينيقرةوجعل،والنساءالطيب:ثلاثدنياكممنإليحبب":بلفظآخروجهمنرويوقد

،الآخرةشؤونأهممنهيوإنما،الدنياأمورمنليستالصلاةفإن،بهذابمحفوظوليس")6(الصلاة

أعلم.والله

عليهوسلامهاللهصلواتكتفيهبينالذيالنبوةخاتمصفة

بنالسائبسمعت:قال،الجعدعن،حاتمحدثنا،اللهعبيدبنمحمدحدثنا:)7(البخاريقال

فمسح،وجعأختيابنإن،اللهرسوليا:فقالت،!ي!اللهرسولإلىخالتيبيذهبت:يقوليزيد

والبزاريعليأبورواه:وقال282()8/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهولكن،للبيهقيالنبوةدلائلفيعليهأقفلم(1)

.وثقوايعلىأبيورجال.إليناأقبلإذارائحتهبطيب!يىاللهرسولنعرفكنا:قالأنهإلاالأوسطفيوالطبراني

حسن.حديثوهو.(128،991)3/المسندفيأحمدالإمامرواه)2(

سابقه.مثلحسنهـاسناده،(128)3/المسندفيأحمدالإمامرواه)3(

.)8887(والكبرى61()7/المجتبىمنالنساءعشرةفي()4

وأغلى.أعلىلكانذلكإلىأشارفلو285()3/أيضأعفانعنأحمدورواه)5(

285()3/وعفان(128)3/هاشمبنيمولىسعيدأبيعنروايتهفيجاءولكن،أحمدمسندفيليستالروايةهذه)6(

المناويالإمامقال،المعنىوفاسدةشاذةروايةفهي،"الثلاث"ذكرغيرمن"الدينامنإليحبب":سلامعن

فيالعراقيالحافظقال،وهموهو،ثلاثلفظوالقاضيالزمخشريزاد":375()3/"القديرفيض"في

لفظفيهيردلم:الزركشيوقال.المعنىتفسدوهيالحدي!كتبمنشيءفيليست"ثلاث"لفظ:أماليه

شيءفييقعلم:الكشافتخريجفيحجرابنوقال.الدنيامنليستالصلاةفإن،بالمعنىمخلةوزيادتها،ثلائة

.)بشار("طرقهمن

المناقب.في354(1)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)7(
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كتفيهبينالنبؤةخاتمإلىفنظرتظهرهخلفقمتثم،وضوئهمنفشربتوتوضأ،بالبركةليودعارأسي

به.إسماعيلبنحاتمعنكلاهما،عبادبنومحمدقتيبةعن،)1(مسلمرواهوهكذا.الحجلةزرمثل

وقال.عينيهبينالذيالفرسحجلةمن:الحجلة()2(اللهعبيدابنقال):البخاريقالثم

.)3(الحجلةزر:حمزةبنإبراهيم

.الزايقبلالراء،الرز:عبيدأبوقال

سمعأنه؟سماكعن،إسرائيلعن،اللهعبيدحذثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:)4(مسلموقال

شعثوإذايتبينلمادهنإذاوكان،ولحيتهرأسهمقدمشمطقدع!ي!اللهرسولكان:يقولسمرةبنجابر

الشمسمثلكانبللا:قال؟السيفمثلوجهه:رجلفقال،اللحيةشعركثيروكان،تبينرأسه

.جسدهيشبه،الحمامةبيضةمثلكتفهعندالخاتمورأيت،مستديراوكان،والقمر

بنجابرسمعت:سماكعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا)5(

.حمامبيضةكأنه!سي!اللهرسولظهرفيخاتمأرأيت:قالسمرة

مثله.الإسنادبهذاسماكعن،صالحبنحسنحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،نميرابنوحدثنا

بناللهعبدعن،سليمانبنعاصمعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

التيالعلامةورأيت،معهوأكلت،!ي!اللهنبيكلمت-نفسهيعني-الشيخهذاترون:قال،سرجس

فقبضها-بيدهوقال،المجتمعالكفيعني-جمعكأنهاليسرىكتفهنغض)6(طرففيوهي،كتفيهبين

.)7(الثآليلكهيئةخيلانعليه

عن،عاصمعن،شريكحدثنا:قالا،عامربنوأسودالقاسمبنهاشمحدثنا:أحمدوقال

.................وأكلت،عليه)8(وسلمت!اللهرسولرأيت:قال،سرجسبناللهعبد

الفضائل.في)2345(رقمصحيحهفيمسلم()1

.561()6/الباريفتحمنوأثبته،الأصلمنسقطالقوسينبينما)2(

فالهالذيالصوابهوهذا.وعراكبارأزرارلهاكالقبةبيتوهي،الحجالواحدةبالحجلةالمراد:"الحجلةزر")3(

.العلماءعليهوأنكره،الترمذيإليهوأشار.بيضها:وزرها،المعروفالطائربالحجلةالمراد:بعضهموقال.الجمهور

الحجل.بيضفهو،الراءبتقديم:"الحجلةرز"أما

.تقدموقد،الفضائلفي(01)9)2344(رقمصحيحهفيمسلمرواه)4(

الفضائل.في(11)0)2344(رقمصحيحهفيوهولمسلمالكلام)5(

القميص.جيب:"كتفهنغض")6(

:وخيلان.الجسدتعلوحبيبات:"الثآليلو".)2346(رقممسلمورواه82()5/المسندفيأحمدالإمامرواه)7(

الجسد.فيالشامةوهو،خالجمع

عليه.ودخلت83()5/المسندوفي،بالأصلكذا)8(
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..،ور()1
ديهجمعكأنهاليسرىكتفهلغضلمحي:هاشمقال،النبوةخاتمورأيت،شرابهمنوسربت،

.الثاليل)2(كأنهاسودخيلان

شعبةوشك.الحديثفذكر،سرجسبناللهعبدعن،عاصمعن،شعبةعن،غندرعنورواه

.)3(اليسرىأواليمنىالكتفنغضفيهوهلأنهفي

عنثلاثتهم،زيادبنالواحدوعبد،مسهربنوعلي،زيدبنحمادحديثمن،مسلمرواهوقد

،ثريدا:قالأو،ولحماخبزامعهوأكلت!ي!اللهرسولأتيت:قال،سرجسبناللهعبدعن،عاصم

ثم،ولكمنعم:قال؟اللهرسوللكاستغفر:فقلت"ولك":قال،لكاللهغفراللهرسوليا:فقلت

إلىفنظرت،خلفهدرتثم:قال،91:محمدأ!هووأئمؤمنمتولقمؤمينواشتغفرلذنجث!و:الآيةهذهتلا

.الثاليل)4(كأمثالخيلانعليه،جمعا،اليسرىكتفهنغضعندكتفيهبينالنبوةخاتم

لمجي!اللهرسولأتيت:قالأبيهعن،قرةبنمعاويةحدثنا،خالدبنقرةحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

إلىأنظرألمسفجعلت،جربانهفييديفأدخلت،"يدكأدخل":فقال،الخاتمأرنياللهرسوليا:فقلت

.)5(جربانهلفييديوإنلييدعوجعلأنذاكمنعهفما،البيضةمثلكتفهنغضعلىهوفإذا،الخاتم

به.،خالدبنقرةعن،جريربنوهبعن،سعيدبنأحمدعن،)6(النسائيورواه

رمثةأبيعن،السدوسيلقيطبنإيادعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

كتفهعلىورأيت،حناءردع)7(برأسهفرأيتع!ي!اللهرسولأتيتحتىأبيمعخرجت:قال،التيمي

لأبي:وقال:قالخلقها"الذي"طبيبها:قال،لكأطبها)8(أفلاطبيبإني:أبيفقال،التفاحةمثل

.")9(عليهتجنيولاعليكيجنيلاإنهأما":قال،نعم:قال"؟ابنكهذا"

()01ربيعةأبيعن،أبيحدثني،إيادبناللهعبيدحدثنا،نعيمأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

."طعامهمنوأكلت":المسندوفي،الأصلفيكذا

شريك.حفظلسوءضعيفأإسنادهكانوإن،صحيححديثوهو83()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

صحيح.حديثوهو82()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

الفضائل.في)2346(رقمصحيحهفيمسلمرواه

،434)3/المسندفيوهو264(1/)الدلائلفيالبيهقيطريقومن(5711)رقممسندهفيالطيالسيداودأبورواه

.253(1/)"النهاية"فيكماالقميصجيبهي:والجربانه.صحيححديثوهوأبيهعن،قرةبنمعاويةعن35(5/

.2()20له،الصحابةفضائلفيوهو)7083(الكبرىسننهمنالمناقبفيالنسائيرواه

الشعر.فيحناءأثر:"حناءح!ر"

لك.أداويهاأفلا:"أطبهاأفلا"

صحيح.حديثوهو(4163/)المسندفيأحمدالإمامرواه

رمثة.أبيعن،أبيحدثني،إيادبناللهعبيدحدثنا:265(/1)للبيهقي؟النبوةدلائلوفي،والمطبوعبالأصلكذا
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اللهرسول!يا:فقال!،كتفيهبينالسلعةمثلإلىفنظر،ع!ح!النبينحوأبيمعانطلقت:قال!-رمثةأو-

.(1")خلقهاالذيطبيبها،لا":قال!؟لكأفأعالجهاالرجال!كأطبإني

.)2(التفاحةمثلكتفهخلففإذا:الحديثهذافيلقيطبنإيادعن:الثوريوقال!:البيهقيقال!

الحمامة.بيضةأو،البعيربعرةمثلكتفهنغضفيفإذا:رمثةأبيعن:بهدلةبنعاصموقال!

الفارسي،سلمانعن،العجليسلامةاأبياعنحرببنسماكحديثمنالبيهقيروىثم

بينالخاتمفرأيت:قال!،"بهأمرتماإلىانظرسلمانيا":وقال!رداءهفألقىاللهرسول!أتيت:قال!

.)3(الحمامةبيضةمثلكتفيه

أبيبنسعيدعن،)4(خثيمابنعن،سليمبنيحيىعن،الحميديعن،سفيانبنيعقوبوروى

غزوةفيقدمناهكماالحديثفذكر،بتبوكوهو!ي!اللهرسول!إلىهرقلبعثهالذيالتنوخيعن،راشد

فإذاظهرهفيفجلت:قال!،بهأمرتلماامضهاهنا:قال!ثمظهرهعنحبوتهفحل:قال!أنإلىتبوك

.()الضخمةالمحجمةمثلالكتفغضروفموضعفيبخاتمأنا

سمعت،عتابحدثنا،ميسرةبناللهعبدحذثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال!

.)6(ناتئةلحمة!ي!النبيكتفيبينالذيالختم:يقول!سعيدأبا

غياثعن،الخراسانيميسرةبناللهعبدليلىأبوحدثنا،سريجحدثنا:أحمدالإماموقال!

بينكانالذي!يماللهرسول!خاتمعنفسألته،بالمدينةالخدريسعيدأبانجالسكنا:قال!،البكري

الوجه.هذامنأحمدبهتفرد.ع!ج!كتفيهبينناشز)7(لحم:هكذاالسبابةبإصبعهفقال!،كتفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحيح.حديثوهو265(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل

صحيح.حديثوهو265(/1)؟النبوةدلائل

بناللهعبدالعجليسلامةأبوفيه،ضعيفوإسناده،الحمامبيضةمثل:وفيه266()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(946)2/الميزانفيكما،حرببنسماكعنهبالروايةتفرد،مجهولوهو،حصنبنعميرة

.(144)3/والمسند266(/1)الدلائلمنوالتصحيح.خثيمأبيعن:والمطبوع)أ(في

أبيبنسعيدعن،خثيمابنعن442(-441)3/المسندفيأحمدعندوهو)1/266(للبيهقي؟النبوةدلائل

ضعيف.وإسناده.راشد

ضعيف.الحارثيميسرةبناللهعبدإسنادهوفي(1/265)للبيهقي؟النبوةدلائل

ميسرةبناللهعبدلضعفضعيفوإسناده.وظاهرمرتفع:"ناشزو".)3/96(المسندفيأحمدالإمامرواه

شيخه.وجهالةالخراساني

النبوةخاتمصفةفياختلف"68(-)2/63العبادخيرسيرةفيوالرشادالهدىسبلكتابهفيالشاميقال:فائدة

:قالثم-رواياتهامع،صفةوعشرينإحدىوذكر-المعنىمتقاربةكثيرةأقوالعلى

-:قالفواحد،لهسنحبماشئهراوكلبل،باختلافذلكوليس،المعنىفيمتقاربةالرواياتهذه:العلماءقال
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بننصرأخبرنا:قائلا"صحيحه"فيالبستيحبانبنحاتمبنمحمدحاتمأبورواهجداغريبحديث

سمرقند،قاضيإبراهيمبنإسحاقثنا،الحافظمرجىبنرجاءثنا،بسمرقندالعابدالمربعيسالمبنالفتح

لحم،منالبندقةمثل!ي!اللهرسولظهرفيالنبوةخاتمكان:قالعمرابنعن،عطاءعن،جريجابنثنا

جريجابنعنراويهعلىدخلوقد،حبانابنعليهسكتحديثوهذا."اللهرسولمحمد":مكتوبعليه

خاتمفأما،الفضةمنخنصرهفييلبسهكانالذيخاتمههو،اللهرسولمحمد:عليهالمكتوبفإن،الوهم

يرويهحتىذلكروايةمنيقبللاالتفردهذاوبمثل.الأحاديثمنشيءفيهيردفلمكتفيهبينالذيالنبوة

أعلم.والله.الراويتفردفيهيقبلفلامثلهنقلعلىالدواعيتتوفرمماهذانقلإذ؟الثقات

أبيعن"النذيرالبشيرمولدفيالتنوير"كتابهفيالمصريدحيةبنالخطابأبوالحافظذكروقد

بينالذيالخاتمكان:قالأنه؟الترمذيبالحكيمالمعروف،بشربنالحسنبنعليبنمحمداللهعبد

شئتحيثتوجه:ظاهرهاوفي.وحدهالله:باطنهافيمكتوبحمامةبيضةكأنه!ي!اللهرسولكتفي

.واستنكره،غريبوهذا:قالثم.منصورفإنك

"الأنوارتنقل"كتابهفيعائذبنمالكبنيحيىزكرياأبوالإمامذكره،نورمنكان:وقيل:وقال

ذلك.غيرغريبةأقوالاوحكى

كتفيبينكانالخاتمكونفيالحكمةفي،قبلهالعلماءمنوغيره،اللهرحمهدحيةابنذكرهماأحسنومن

هو:يقاللأنه؟كتفهنغضعلىكانوقيل:قال.ورائكمنيأتيبعدكنبيلاأنهإلىإشارة؟ع!ي!اللهرسول

.الشيطانمنوالسلامالصلاةعليهلهعصمةهذافكان،الإنسانإلىمنهالشيطانيدخلالذيالموضع

قولهتفسيرعند،رسولولا،والسلامالصلاةعليهبعدهنبيلاأنهعلىالدالةالأحاديثذكرناوقد:قلت

.،04:أبالأحزأ!هوعليماءلثئبكلأدلهوكانلنبتنأوضاتوأدلهرسولولبهنلكئمرجامناصدأبامحمذفا؟ن!و:تعالى

لمج!ب!اللهرسولصفةفيوردتمتفرقةلأحاديتجامعباب

.)1(مثلهبعدهولاقبلهأرلم:قالأنه؟طالبأبيبنعليعن،جبيربننافعروايةفيتقدمقد

)1(

.(عرالهكالقبةبيت)البشخاناهأزرارأوالمعروفالطائربيضوهو،الحجلةكزر

واخر،كالمحجمةواخر،ناتئةلحمةواخر،ناشزةلحمبضعةوآخر،كالتفاحةواخر،الحمامةكبيضةواخر

كما؟عليهمتراكبحولهالشعرفلأن؟شعر:قالومن.لحمقطعةوهوواحدمؤداهاألفاظوكلها.العنزكركبة

.الأخرىالروايةفي

كتفه!عندأحمربارزاشيئاكانالنبوةخاتمأنعلىالثابتةالأحاديثدئت:المفهمفيالقرطبيالعباسأبوقال

اليد.جمعقدركبروإذا،الحمامةبيضةقدرقللإذا،الأيسر

حديثهذا:عقبهوقال،المناقبفي)3637(رقمالجامعفيالترمذيعندوهو،مرةمنأكثرالحديثتقدم

صحيح.حسن
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بنعمرحدثنا،منصوربنوسعيدالقعنبيمسلمةبناللهعبدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

عليكان:قال،عليولدمنمحمدبنإبراهيمحدثني،غفرةمولىاللهعبدبنعمرحدثنا،يونس

،القوممنربعةوكان،المترذدالقصيرولاالممغطبالطويليكنلم:قالع!ي!اللهرسولنعتإذا

فيوكان،المكلثمولابالمطفميكنولم،رجلاجعداكان،بالسبطولا،القططبالجعديكنولم

وذ،أجرد،والكتدالمشاشجليل،الأشفارأهدب،العينينأدعج،مشربأبيضتدويرالوجه

بين،معاالتفتالتفتوإذا،صببفييمشيكأنماتقلعمشىإذا،والقدمينالكفينشثن،مسربة

الناسوأوفى،لهجةالناسوأصدق،صدراالناسوأرحب،كفاالناسأجود،النبوةخاتمكتفيه

لم:ناعتهيقول،أحئهمعرفةخالطهومن،هابهبديهةرآهمن،عشرةوأكرمهم،عريكةوألينهم،ذمة

كتابفيسلامبنالقاسمعبيدأبوالإمامالحديثهذاروىوقد.)1(مثلهبعدهولاقبلهأر

.")2(الغريب"

8)3(.
نأ:غرابةفيهمماذكرهماوحاصل،عريبهتمسيرعمرووأبيوالأصمعيالكسائيعنروىلم

الناهض،بالسمينيكنلميعني.الوجهتدويرشديد"المكلثمو"،الجسمالممتلىءهو"المطهم"

العربعندأحلىوهي،سهولةفيهبلالتدويرغايةفيوجههيكنولم،ذلكبينكانبلضعيفايكنولم

.يعرفومن

.اللونأمهقيكنلمولهذا،اللونأحسنوهي"حمرةمشرباأبيض"وكان

الحدقة.سوادشديدهو"الأدعجو"

والمنكبين.والمرفقينالركبتينمثل؟العظامرؤوسعظيمهو"المشاشجليلو"

الجسد.منيليهوماالكاهل"الكتدو"

علىالكلاموتقدم.المشيةشديد:أي"مشيتهفيوتقلع".غليظهما:أي"الكفينشثن"وقوله

بينهما.والفرقوالشهلةالشكلة

العين.أشفارطويل"الأهدبو"

أعلم.تعالىوالله،غليظهما)4(يعني،الذراعينشبحكانأنهحديثفيوجاء

.غفرةمولىاللهعبدبنعمرلضعف-ضعيفوإسناده.027(-926)1/للبيهقي؟النبوةدلائل(1)

ضعيف.واسناده(1/112)سلامبنللقاسمالحديثغريب)2(

.272(-1/271)للبيهقي؟النبوةدلائل)3(

الأثير.لابن؟النهايةعن.عريضهماأو،طويلهما:"غليظهما"(4)
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ذلكفيمعبد)1(أمحديث

43

ومعه،!اللهرسولعليهاوردحين،المدينةإلىمكةمنالهجرةفيبتمامهالحديثتقدمقد

لحمأولبنعندهاهل:فسألوها،الديليأريقطبناللهعبدودليلهم،فهيرةبنعامرومولاهبكرأبو

وكانوا،القرىأعوزكمماشيءعندناكانلو:وقالت،شيئاعندهايجدوافلم؟منهايشترونه

الجهد.خلفها:فقالت"؟معبدأمياالشاةماهذه":فقالخيمتهاكسرفيشاةإلىفنظر،ممحلين

وذكرفمسحهابالشاةفدعا،فاحلبهاحلببهاكانإن:فقالت"؟أحلبهاأنأتأذنين":فقال

وكانملأىإناءهاعندهاوتركحلبهاثم،أجمعينكفاهممامنهاحلبهفيالحديثفذكر..اللهاسم

الرهط.يربض

والشاء،البيتفيحلوبةولامعبدأمياهذالكأينمن:وقال،اللبناستنكربعلهاجاءفلما

وكيت.كيتحديثهمنكانمباركرجلبنامرإنهواللهلا:فقالت؟عازب

تطلب.الذيقريشصاحبلأراهإنيفوالله،ليصفيه:فقال

بهتزرولم،ثجلةتعبهلم،الوجهمليح،الخلقحسن،الوضاءةظاهررجلارأيت:فقالت

،أزج،أكحل،أحور،صحلصوتهوفي،وطفأشفارهوفي،دعجعينيهفي،وسيمقسيم،صعلة

،يخرجاهولم،الإسنادصحيححديثهذا:وقال،مطولا(01)3/المستدركفيالحاكمرواهمعبدأمحديث)1(

بدلائل:رواتهوصدقصحتهعلىويستدل

.عددذواتصحيحةأخبارفيمتواتربالخيمتين!شي!المصطفىنزولفمنها-

والزيادة،الحديثبوضعلايتهمونالذينالأعاريبمنالخيمتينأهلوجههعلىالحديثساقواالذينأنومنها-

معبد.وأممعبدأبيعنلفظبعدلفظاأخذوهوقد،والنقصان

.الرواةفيوهنولاإرسالولا،جدهعنوالأب،أبيهعنالولدأخذ،باليدكالأخذأسانيدلهأنومنها-

الحديثبسياقةرويناهالذيالإسنادفأما،عنهولدهأخذهكمامعبدأبيعنأخذهالنخعيالصباحبنالحرأنومنها-

.الصباحبنالحرحديثفيعلوناوقد،الأعاربللعربعالصحيحإسنادفإنهالكعبيينعن

الصحيح.شرطعلىشيءالطرقهذهمافي:معقباالذهبيوقال،الحاكمقالهكذا

المديني،يحيىبنالعزيزعبدوفيه،الطبرانيرواه:وقال927(و)57/8()6/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

مجاهيل.وفيه.منهفالعجبصدوق:الحاكموقال،الكذبإلىوغيرهالبخارينسبه

دلائلفيوالبيهقي023()1/الكبرىالطبقاتفيسعدوابن287(-)283النبوةدلائلفينعيمأبوأخرجهكما

.028(-1/276)النبوة

لابندمشقتاريخوتهذيب.8(-7)2/الأنف(والروض001)2/هشاملابن؟النبويةالسيرةفيمذكورةوالقصة

الأثروعيون)2/227(للذهبيالإسلاموتاريخ797(-)2/697البرعبدلابنوالاستيعاب)1/326(عساكر

.98()2/ديوانهفيشعرأعنهاللهرضيثابتبنحسانوسجلها(894)4/حجرلابنوالإصابة03(14/)
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حلو،البهاءوعلاهسماتكلموإذا،الوقارفعليهصمتإذا،كثاثةلحيتهوفي،سطععنقهفي،أقرن

بعيد،منوأجملهالناسأبهى،ينحدرننظمخرزاتمنطقهكأن،هذرولانزرلافصل،المنطق

غصنين،بينغصن،قصرمنعينتقتحمهولا،طولمنعينتشنؤهلاربعة،قريبمنوأحسنهوأحلاه

تبادرواأمروإن،لقولهاستمعواقالوإن،بهيحفونرفقاءله،قداوأحسنهم،منظراالثلاثةأنضرفهو

مفند.ولا،عابسلا،محشودمحفود،أمرهإلى

نإولأجهدن،أصحبهأنلالتمستصادفتهولو،تطلبالذيقريشصاحبواللههذا:بعلهافقال

سبيلا.ذلكإلىوجدت

:يقولوهو،يقولهمنيرونولايسمعونهوالأرضالسماءبينعالبمكةصوتوأصبح:قال

معبدأمخيمتيحلارفيقينجزائهخيرالناسرباللهجزى

محمدرفيقأمسىمنفأفلحبهوارتحلابالبرنزلاهما

وسؤددتجازىلافعالمنبهعنكماللهروىمالقصيئفيا

تشهدالشاةتسألواإنفإنكموإنائهاشاتهاعنأختكمسلوا

مزبدالشاةضرةبصريحلهفتحلبتحائلبشاةدعاها

موردثممصدرفيلهايدربحالبلديهارهنافغادره

الحسن.فيبمثلهالمباركالشعرلهذاثابتبنحسانجوابقدمناوقد

:قال،المذحجيوهببنالملكعبدطريقمنالحديثهذاروىالبيهقيالحافظأنوالمقصود

.)1(بألفاظهقدمناهكمابطولهالحديثفذكر،الخزاعيمعبدأبيعنالصياحبنالحرحدثنا

."النبوةدلائل"كتابهفي)3(نعيمأبووالحافظ،الفسوي)2(سفيانبنيعقوبالحافظرواهوقد

وأسلمت.هاجرتمعبدأموأن،ذلكبعدأسلممعبدأباأنفبلغني:الملكعبدقال

ونحن،سبقفيماالحواشيفيذكرناهوقد،غريبهبذكرالحديثهذاأتبعالبيهقيالحافظإنثم

ذلك.مننكتاهاهنانذكر

مضيئه.الوجهمشرق:أي:الوجهأبلج.الجمالظاهر:أي:الوضاءةظاهر:فقولها

.028(-1/276)للبيهقي؟النبوةدلائل(1)

الثالث.الجزءفيمحققهفاستدركه،منهالضائعالقسمفيوهووالتاريخالمعرفة)2(

.(-436438)2/نعيملأبيالنبوةدلائل)3(
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منروايةعبيدةأبوورد،الرأسكبر:غيرهوقال.البطنكبرهو:عبيدأبوقال:ثجلةتعبهلم

الضعف.وهوالنحولمنيعني.نحلةتعبهلم:روى

الرأسكبرإنه:قيلولو،عبيدأبيقولوالصحيح،الحديثالبيهقيبهفسرالذيهووهذا:قلت

لولديقالومنه،خلافبلاالرأسصغروهو.صعلةبهتزرولم:بعدهلقولهاوذلك،قويألكان

الضعفمنيعنينحلةتعبهلم:فرواهالبيهقيوأما،الظليم:لهويقال،رأسهلصغر،صعل:النعامة

ناحل.ولابمنتفخليسالرجالمنضربأنهيريد،الخاصرةوهوصعلةبهتزرولم،فسرهكما

.الرأسصغروهو:صعلةبهتزرولم،البطنكبروهو:ثجلةتعبهلم:ويروى:قال

الحدقة،سوادشدة:والدعج.أيضاالقسيم:وكذلك.الخلقحسنفهو:الوسيموأما

العينين.أشفارطول:والوطف

ذلك.فيالبيهقيوتبعه.عطفأشفارهفي:القتيبيورواه

،ذكرناهماوالصواب،تفسيرهفيفحارغلطروايتهفيوقعلأنه؟هذاماأعرفولا:قتيبةابنقال

أعلم.والله

عبيد:أبوقال.حادأيكونأنمنالصوتفيأحلىوهي،يسيرةبحةوهو:صحلصوتهوفي

.الظباءيوصفوبالصحل

فييكونولا،الخيلفيإلايكونلاذلكفإن،غلطفقدإ،صهلصوتهفي:روىومن:قال

.الإنسان

أعلم.والله،عبيدأبيقولوالصواب.صحل:ويروى:قال،البيهقيأوردهالذيوهو:قلت

.كالحوليشينهالايزينهاالعينفيقبلوهو،!ي!النبيصفةفيفمستغرب،أحور:قولهاوأما

شاهد.لهتقدمقد.أكحل:وقولها

الحاجبين.المتقوسهو:عبيدأبوقال؟أزج:وقولها

!مالنبيصفةفيهذايعرفولا:قال.العينينبينالحاجبينالتقاءفهو،أقرن:قولهاوأما:قال

الحاجبين.أبلجأنهوالسلامالصلاةعليهصفتهفيوالمعروف:قال.الحديثهذافيإلا

متعين.بل،ممكنوالجمع:قلت.نور:غيرهوقال،طول:أي:عبيدأبوقال:سطععنقهوفي

:أي:سماتكلموإذا.وسكوتهصمتهحالفيعليهالهيبة:أي:الوقارفعليهصمتإذا:وقولها

كلامه.حالفي:أي:البهاءوعلاه.الناسعلىعلا

ولاقليللا:أي:هذرولانزرلا.ويبينهالكلاميفصل،بليغفصيح:أي:فصلالمنطقحلو
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.)1(لسانهوحلاوةوبيانهوفصاحتهوبلاغتهحسنهمنالذييعني:نظمخرزاتمنطقهكأن،كثير

قريب.ومنبعيدمنمليحهوأي:قريبمنوأحسنهوأحلاهبعيدمنوأجملهالناسأبهى

يعظمونهأصحابهأنوذكرت،هذاومنهذامنأحسنهوبل،قصيرولالاطويلأنهوذكرت

ليسوأنه،لهومحبتهمنفوسهمفيوعظمتهعندهملجلالتهإلاذلكوما،طاعتهإلىويبادرونويخدمونه

حسنالمعاشرةجميلبل،عقلهويستقليهجنهأي:أحدايفندولا،يعبسليس:أي،بعابس

!ي!.إليهحبيبوهو،عليهكريمصاحبه،الصحبة

بناللهعبدعن-صهيبابنيعني-يوسفحدثنا،نعيمأبوحدثنا")2(الدلائل"فيزرعةأبووقال)

مرسل.وهذا.قدماالبشرأحسنكان!ي!اللهرسولأن،بريدة

عن،الرحمنعبدبنعنبسةحدثنا،الوراقالأزديأبانبنإسماعيلحدثنا:أيضازرعةأبووقال

لمح!شيمنكيرىفلاالخلاءتأتي!اللهرسولياقلت:قالت،عائشةعن،سعدأمعن،زاذانبنمحمد

هذا.؟"منهيرىفلا،الأنبياءمنيخرجماتبتلعالأرضأنعائشةياعلمتوما":فقال،الأذىمن

.()3(أعلموالله،المنكراتمنيعدالحديث

ذلكفي)4(هالةأبيبنهندحديث

بيانه.قدمناكماهالةأبووأبوه،خويلدبنتخديجةأمه،ع!ح!اللهرسولربيبهوهذاوهند

،المصريالأنصاريحمادبنسعيدحدثنا:اللهرحمهالحافظالفسويسفيانبنيعقوبقال

:قال،)6(العجليالرحمنعبدبنعمربنجميعحدثنا:قالا)5(النهديإسماعيلبنمالكغسانوأبو

)1(

)2(

)3(

)6(

.!اللهرسولهو:أي

ضعيف.والمرسل،مرسلوهو(572-571)2/زرعةلأبيالنبوةدلائل

.881(-088)لوحة.)أ(منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما

-)8/273الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،)8(رقمالشمائلفيالترمذيبعضهروىهالةأبيبنهندحديث

تهذيبفيوهو292(-285)1/النبوةدلائلفيالبيهقيورواه.يسملممنوفيهالطبرانيرواه:وقال278(

نقلتهبعضجهالةعلىالحديثهكاوإسناد:عساكرابنالحافظوقال333(-1932/)عساكرلابندمشقتاريخ

الحديثوانظر...35(1و)و)236()225(الشمائلكتابفيمقطعةمواضعمنهالترمذيوأخرج.المحفوظهو

()2/504الأثروعيون)1/76(للسيوطي؟الكبرىوالخصائص422()1/سعدلابن؟الكبرىالطبقاتفي

.إسنادلهيصحلابل،ضعيفوإسناده

يمنية.قبيلةوهي،نهدلبنينسبة:النهدي

)الميزانالناسأكذبكان:نميرابنوقال،الحديثيضعرافضي:حبانابنعنهقال،العجليعمربنجميع

/1)421.
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أبيبنهندخاليسألت:قال،عليبنالحسنعن،التميميهالةلأبيابنعن،بمكةرجلحدثني

:فقال-بهأتعلقشيئامنهالييصفأنأشتهيوأنا-!يماللهرسولحليةعن-وصافاوكان-هالة

،المربوعمنأطول،البدرليلةالقمرتلألؤوجههيتلألأ،مفخما)1(فخما،جم!اللهرسولكان

شعرهيجاوزفلاوإلا،فرقعقيصته)3(تفرقتإذا،الشعررجل،الهامةعظيم،)2(المشذبمنوأقصر

.-)5(.
درلى،عيرفيسوابغ،)4(الحواجبأزج،الجبينواسع،اللونأزهر،وفرههوإذاأذنيهشحمة

اللحية،كث،أشميتأملهلممنيحسبه،يعلوهنورله،العرنين)6(أقنى،الغضبيدرهعرقبينهما

فيدميةجيدعنقهكأن،المسربةدقيق،الأسنانمففج،أشنب،الفمضليع،الخدينسهل،أدعج

بينمابعيد،الصدرعريض،والصدرالبطنسواء،متماسكبادن،الخلقمعتدل،الفضةصفاء

عاري،كالخطيجربشعروالسرةاللبةبينماموصول،المتجردأنور،الكراديسضخم،المنكبين

رحب،الزندينطويل،الصدروأعاليوالمنكبينالذراعينأشعر،ذلكسوىمماوالبطنالثديين

القدمينمسيح،الأخمصينخمصان،الأطرافسائل،والقدمينالكفينشثن،العصبسبط،الراحة

كأنمامشىإذا،)9(المشيةذريع،هونا83(ويمشي،تكفيايخطو،قلعا)7(زالزالإذا،الماءعنهماينبو

0(1)
إلىنظرهمنأطولالأرضإلىنظره،الطرفخافض،جميعاالتفتالتفتوإذا،صببمن

.بالسلاملقيهمنيبدأ،أصحابهيسوق،الملاحظةنظرهجل،السماء

منطقه.ليصف:قلت

حاجة،غيرفييتكلملا،راحةلهليست،الفكردائم،الأحزانمتواصلمج!يهاللهرسولكان:قال

تقصير،ولافضوللافصل،الكلمبجوامعويتكفم،بأشداقهويختمهالكلاميفتتح،السكوتطويل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

معظمأ.عظيماأي"مفخمافخما"

جريدها.شذبالتيالطويلةالنخلةوأصله،التشذيبمن،البائنالطويل:"المشذب"

قبلالصبيشعر:العقيقةوأصل،عقيقته:أخرىروايةوفي.وضفرتلويتإذاالشعرمنالخصلة:"عقيصته"

الاستعارةعلىالحلقبعدعقيقةالشعرسميوربما.العقيقةاسمعنهزالفقدثانيةونبتحلقفإذا،يحلقأن

النبوةدلائل.فرقثم،الإسلامصدرفيهذاوكان،هويفترقأنإلاشعرهيفرقلاكانأنه:بالحديثوالمراد

/1(292)392-.

العينين.مؤخرإلىوسبوغهماودقتهماالحاجبينطول:الزجج،الحواجبأزج:قوله

طرفاهما.يلتقيحتىالحاجبانيطولأن:"القرن"

منه.صلبوماالأنف:"العرنينو".وسطهفيوحدبأرنبتهودقةطول:"الأقنى"

أصله.منالشيءانتزاع:"القلع"

.مختالغيررفقفيويمشي،خطاإذايميدأنهيريد:"هوناويمشيتكفيايخطو"

المشية.سريعالرفقهذامعأنهيريد:"المشيةذريع"

.الانحدار:الصبب:"صببمنينحط"
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يمدحه،ولاذواقايذملا،شيئامنهايذملا،دقتوإنالنعمةيعظم،المهينولابالجافيليسدمث

فإذا،لهاكانوماالدنياتغضبهلا:روايةوفي،لهينتصرحتىشيءللحقتعرضإذالغضبهيقومولا

أشارإذا،لهاينتصرولالنفسهيغضبلا،لهينتصرحتىلمح!شيلغضبهيقمولمأحديعرفهلمالحقتعوطي

،اليسرىإبهامهباطناليمنىبراحتهيضرب،بهافصلتحدثوإذا،قلبهاتعجبوإذا،كلهابكفهأشار

.الغمامحبمثلعنويفتر،التبسمضحكهجل،طرفهغضفرحوإذا،وأشاحأعرضغضبوإذا

عنه،سألتهعمافسألهإليهسبقنيقدفوجدتهحدثتهثم،زماناعليبنالحسينفكتمتها:الحسنقال!

شيئا.منهيدعفلموشكلهومجلسهومخرجهمدخلهعنأباهسأل!قدووجدته

ذلك،فيلهمأذون،لنفسهدخولهكان:فقال!،غ!ج!اللهرسول!دخول!عنأبيسألت:الحسينقال!

جزأهجزأثم.لنفسهوجزءا،لأهلهوجزءا،للهجزءا،أجزاءثلاثةدخولهجزأمنزلهإلىأوىإذاوكان

شيئا.عنهميدخرلا،والخاصةالعامةعلىذلكفردالناسبين

وذفمنهم،الدينفيفضلهمقدرعلىوقسمهبإذنهالفضلأهلإيثارالأمةجزءفيسيرتهمنوكان

من؟والأمةأصلحهمفيماويشغلهمبهمفيتشاغل،الحوائجذوومنهم،الحاجتينذوومنهم،الحاجة

يستطيعلامنحاجةوأبلغوني،الغائبالشاهدليبلغ":ويقول!،ينبغيبالذيوإخبارهمعنهممسألته

يذكرلا"القيامةيومقدميهاللهثبتإياهإبلاغهالايستطيعمنحاجةسلطانابلغمنفإنه،حاجتهإبلاغي

-عندهماطالبين:أي.روادا:ويروى-زواراعليهيدخلون،غيرهأحدمنيقبلولا،ذلكإلاعنده

.ذواقعنإلايفترقونولا

.فقهاءيعني،أدلةويخرجون،ذوقعنإلايتفرقونولا:روايةوفي

فقال!:؟فيهيصنعكانكيف،مخرجهعنوسألته:قال!

ويوليهقومكلكريمويكرم،ينفرهمولاويؤلفهميعنيهمبماإلالسانهيخزن!اللهرسول!كان

أصحابه،يتفقد،خلقهولابشرهمنهمأحدعنيطويأنغيرمنمنهمويحترس،الناسويحذر،عليهم

غيرالأمرمعتدل!،ويوهيهالقبيحويقبح،ويقويهالحسنويحسن،الناسفيعماالناسويسأل!

،يجوزهولاالحقعنيقصرلا،عتادعندهحال!لكل،يملواأويغفلواأنمخافةيغفلولا،مختلف

مواساةأحسنهممنزلةعندهوأعظمهم،نصيحةأعمهمعندهأفضلهم،خيارهمالناسمنيلونهالذين

.ومؤازرة

فقال!:؟كانكيف،مجلسهعنفسألته:قال!

وإذا،إيطانهاعنوينهىالأماكنيوطنولا،ذكرعلىإلايقومولايجلسلا!ي!اللهرسول!كان

يحسبلاحتىنصيبهجلسائهكليعطي،بذلكويأمر،المجلسبهينتهيحيثجلسقومإلىانتهى
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سألهومن،المنصرفهويكونحتىصابرهحاجةفيقاومهأوجالسهمن،منهعليهأكرمأخداأنجليسه

وصاروا،أبالهمفصار،وخلقهبسطهمنهالناسوسعقد،القولمنبميسورأوبهاإلايردهلمحاجة

فيهتؤبنولا،الأصواتفيهلاترفع،وأمانةوصبروحياءحلممجلسمجلسه،سواءالحقفيعنده

فيهويرحمون،الكبيرفيهيوقرونمتواضعين،بالتقوىفيهيتفاضلونمتعادلين،فلتاتهتنثىولا،الحرم

الغريب.ويحفظون،الحاجةذاويؤثرون،الصغير

:فقال،جلسائهفيسيرتهعنفسألته:قال

ولاسخابولا،غليظولابفطليس،الجانبلين،الخلقسهل،البشردائم!يماللهرسولكان

تركقد،فيهيخيبولا،راجيهمنهيؤيسولا،لايشتهيعمايتغافل،مزاحولاعيابولا،فحاش

ولا،أحدايذملاكان:ثلاثمنالناسوترك.يعنيهلاوما،والإكثار،المراء:ثلاثمننفسه

رؤوسهمعلىكأنماجلساؤهأطرقتكلمإذا،ثوابهيرجوفيماإلايتكلمولا،عورتهيطلبولا،يعيره

يتعجبونمماويتعجب،منهيضحكونممايضحك،عندهيتنازعونولا،تكلمواسكتفإذا،الطير

المنطق،فيليستجلبونهأصحابهكانإنحتى،ومسألتهمنطقهفيالجفوةعلىللغريبويصبر،منه

حتىحديثهأحدعلىيقطعولا،مكافىءمنإلاالثناءيقبلولا"فأرفدوهحاجةطالبرأيتمإذا":ويقول

.قيامأوبانتهاءفيقطعهيجوز

:قال؟سكوتهكانكيف،فسألته:قال

والاستماعالنظرتسويتهففيتقديرهفأما.والتفكروالتقديروالحذرالحلم:أربععلىسكوتهكان

يغضبهلافكان،والصبرالحلم!ي!لهوجمع،ويفنىيبقىففيماتفكرهقالأوتذكرهوأما،الناسبين

عنه،لينتهىالقبيحوتركه،بهليقتدىا،بالحسنىأخذه:أربعفيالحذرلهوجمع،يستفزهولاشيء

ع!يو.والاخرةالدنيالهمجمعفيمابهموالقيام()1(أمتهيصلحفيماالرأيواجتهاده

"شمائلكتابفياللهرحمهالترمذيعيسىأبوالحافظبطولهالحديثهذاروىوقد

حدثني،العجليالرحمنعبدبنعمربنجميععن،الجراحبنوكيعبنسفيانعن")2(!ي!اللهرسول

هالة،لأبيابنعن-عمربنيزيد:غيرهسماه-اللهعبدأبايكنى،خديجةزوجهالةأبيولدمنرجل

أبيبنعليأبيهعن،الحسينأخيهعنحديثهوفيه،فذكره..خاليسألت:قال،عليبنالحسنعن

طالب.

)1(

)2(

العربي-الكتابدارطبعة،944()صالذهبيللإمامالنبويةالسيرة،الإسلامتاريخمنمستدركحاصرتينمابين

.هـ(ا04)7سنة،بيروت

عمر.بنجميعحالمنبيناكما،تالفوإسناده)8(رقمللترمذياللهرسولشمائل
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عليه:وقراءةلفظاالنيسابوريالحاكماللهعبدأبيعن")1(الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظرواهوقد

بنالحسينبنعليبنالحسينبناللهعبيدبنجعفربنالحسنبنيحيىبنمحمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا

بنإسحاقبنمحمدبنإسماعيلحدثنا،ببغداد"النسب"كتابصاحب)3(العقيقيطالبأبيبنعلي)2(

حدثني،ومئتينوستينستسنةبالمدينةمحمدأبوطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر

عن،عليبنالحسينبنعليعن،محمدبنجعفرعن،جعفربنموسىأخيهعن،محمدبنجعفربنعلي

.فذكره..هالةأبيبنهندخاليسألت:الحسنقال:قال،الحسينبنعليبنمحمدأبيه

هاتينمنتقدمماذكرهبعد")4(الأطراف"كتابهفياللهرحمهالمزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

يعقوبعن،المخزوميصالحبنإسحاقعن،القعنبيقعنببنمسلمةبنإسماعيلوروى:الطريقين

لناصف:-اللهلرسولوصافا-وكانهالةأبيبنلهندقالأنه؟عباسبناللهعبدعن،التيمي

الحديث.هذابعضفذكر.!ي!اللهرسول

بنالعزيزعبدعن-ضعيفوهو-الفرغانياللهعبدبنصبيحطريقمن()البيهقيالحافظروىوقد

مطولاحديثا،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشاموعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،الصمدعبد

منفيهماتفسيرأثنائهوفي،بتمامهالبيهقيوسرده.هالةأبيبنهندحديثمنقريبالمجوالنبيصفةفي

أعلم.تعالىوالله،عنهغنيةذكرناهوفيما،الغريب

أبيابنعن،حسينبنأحمدبنسعيدبنعمرعن،الضحاكعاصمأبيعن)6(البخاريوروى

وعليهوفخرجبليال!ي!النبيموتبعدالعصربكرأبوصلى:قالالحارثبنعقبةعن،مليكة

:يقولوجعلكاهلهعلىبكرأبوفاحتمله:قال،الغلمانمعيلعبعليبنالحسنفإذا،يمشيان

بعليشبيهاليس،بالنبيشبيه،بأبي

عنهما.اللهرضيمنهمايضحكوعلي

:قالجحيفةأبيعنإسماعيلحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا:)7(البخاريوقال

يشبهه.عليبنالحسنوكالن!ي!اللهرسولرأيت

ضعيف.وإسناده292(-1/285)للبيهقيالنبوةدلائل(1)

الدلائل.منواستدركطمنساقطحاصرتينمابين)2(

تحريف..القعنبي:طفي)3(

.معروفعوادبشارالدكتوربتحقيق(1)1736رقمحديث316()8/للمزيالأشرافتحفة()4

.03(6-1892/)للبيهقيالنبوةدلائل)5(

المناقب.في)3542(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)6(

المناقب.في)3543(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)7(
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بنشعيبعن،الواسطيشوذببنجعفربناللهعبدعن،الروذباريعليأبيعن()1البيهقيوروى

عليعن،ءهانىعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدعن،الصريفينيأيوب

الله!برسولأشبهوالحسين،الرأسإلىالصدربينما!يواللهبرسولأشبهالحسن:قالعنهاللهرضي

ذلك.منأسفلكانما

باب

!والطاهرةوشمائلهأخلاقهذكر

تحعلحتثأغلمالله)تعالىاللهقالوقد،ومولدهنسبهوطهارة،ومحتدهأصلهطيبقدمناقد

.(124:الأنعامأ!ورسالته

عن،المقبريسعيدعنعمروعن،الرحمنعبدبنيعقوبحدثنا،قتيبةحدثنا:البخاريوقال

الذيالقرنمنكنتحتىفقرنا23(قرناآدمبنيقرونخيرمنبعثت":قال!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبي

.")3(فيهكنت

بنيمنقريشااصطفىاللهإن":!ي!اللهرسولقال:قالالأسقعبنواثلةعن،مسلمصحيحوفي

.")4(هاشمبنيمنواصطفاني،قريشمنهاشمبنيواصطفى،إسماعيل

وإنكهمضنولزعترلاتجرااثوإن5بمخنونرفيبنغمةإلتماهيممتطرون!توآلق!وما):تعالىاللهوقال

عظيو!ظقلعكوإنك)تعالىقولهفي:عباسابنعنالعوفيقال(4-أ:القدمأ!عظيوظقلعك

والسدي،،مالكوأبو،مجاهدقالوهكذا.الإسلاموهو،عظيمدينلعلىوإنك:يعني

عظيم.أدبلعلى:عطيةوقال،أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،والضحاك

:قال،هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةحديثمن،مسلمصحيحفيثبتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

حسنحديث:وقال)9377(رقموالترمذي(581و199/)5المسندفيوأحمد357(1/)للبيهقيالنبوةدلائل

نأومع،عنهبالروايةالسبيعيإسحاقأبوتفردالمدينيوابنالشافعيقالكمامجهولءهانىبنوهانىء.غريب

.34()4/التقريبتحريرفيمبينهوكما،الحديثمنكر:سعدابنقاللكن،بهبأسلا:قالالنسائي

.(566)6/الباريوفتح)أ(منوالتصحيح.قرنبعدقرنا:المطبوعفي

المناقب.في)3557(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

واصطفى،إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن":ولفظه،الفضائلفي)2276(رقمصحيحهفيمسلمرواه

."هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى،كنانةمنقريشا
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قلت:؟القرانتقرأأما:فقالت.ع!ج!اللهرسولخلقعنأخبريني:فقلت،المؤمنينأمعائشةسألت

.()1القرآنخلقهكان:فقالت،بلى

:قال،البصريالحسنعن،عبيدبنيونسعن،عليةبنإسماعيلعن،أحمدالإمامروىوقد

.)2(القرآنخلقهكان:فقالت،!اللهرسولخلقعنعائشةسئلت

من(جرير)وابن،)4(حديثهمنوالنسائي،)3(مهديبنالرحمنعبدعن،أحمدالإماموروى

حججت:قال،نفيربنجبيرعن،الزاهريةأبيعن،صالحبنمعاويةعنكلاهما،وهبابنحديث

.)6(القرآنخلقهكان:فقالت،!اللهرسولخلقعنفسألتها،عائشةعلىفدخلت

عليهاللهجبلهماهذا.تركهعنهنهاهومهما،امتثلهالقرانبهأمرهمهماوالسلامالصلاةعليهأنههذاومعنى

الدينلهوشرع،منهاأجملعلىيكونولاالبشرمنأحديكنلمالتي،العظيمةالأصليةالجبليةالأخلاقمن

الحياءمنفيهفكان،نبيولابعدهرسولفلاالنبيينخاتمذلكمعوهو،قبلهلأحديشرعهلمالذيالعظيم

وصفه.يمكنولا،يحدلاماالكاملةالأخلاقوسائروالرحمةوالصفحوالحلموالشجاعةوالكرم

بنزيدحدثنا،يحيىبنالحسنحدثنا،الرحمنعبدبنسليمانحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

خلقعنعائشةسألت:قال،الدرداءأبيعن،الخولانيإدريسأبيعن،اللهعبيدبنبسرعن،واقد

.)7(لسخطهويسخطلرضاهيرضىالقرآنخلقهكان:فقالت،ع!ج!اللهرسول

بنقيسأخبرنا،ببخارىالفقيهسهلبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيوقال

:قال،بابنوسبنيزيدعن،عمرانأبيعن،سليمانبنجعفرحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،أنيف

ثم.القرآن!اللهرسولخلقكان:قالت؟!اللهرسولخلقكانكيف!المؤمنينأميا:لعائشةقلنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فإن":ولفظه.طويلحديثمنجزءهناوالمذكور،المسافرينصلاةفي)746(رقمصحيحهفيمسلمرواه

،حدودهعندوالوقوف،بالقرآنالعملمعناه:-تعالىاللهرحمه-النوويقال"القرآنكان!ي!اللهنبيخلق

تلاوته.وحسن،وتدبره،وقصصهبأمثالهوالاعتبار،بآدابهوالتأدب

الحسنفإن،منقطعفهوضعيفالإسنادهذالكنصحيححديثوهو)6/216(المسندفيأحمدالإمامرواه

.79()6/أحمدمسندفيكماعنهاهشامبنسعدمنسمعهبل،عائشةمنيسمعهلمالبصري

.(188)6/المسندفيأحمدالإمامرواه

.()158لهالمفردالتفسيرفىوهو(11)138الكبرىسننهمنالتفسيرفي

.(91)92/تفسيرهفي

شيئأ.البخاريلهيرولمصالحبنمعاويةلأن،فوهمالشيخينشرطعلىصححهالحاكملكن،صحيحوهو

،سفيانبنليعقوب"والتاريخالمعرفة"منالضائعالقسمفيوهو31(5-903)1/للبيهقيالنبوةدلائلمننقله

التقريبتحريرفيمفصلابيناهكماضعيفالبلاطيالدمشقيالخشنيهويحيىبنالحسنفإنضعيفوإسناده

.)بشار(34(1-034)6/عليهوتعليقناالكمالتهذيبوينظر283(/1)
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خلقكانهكذا:قالت.(العشر)1إلى!هو...اتمؤصمنونأفلحقد):اقرأ؟المؤمنينسورةأتقرأ:قالت

ع!.اللهرسول

قتيبة.عن،)2(النسائيرواهوهكذا

تعالى:قولهفي،الزبيربناللهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمنالبخاريوروى

منالعفويأخذأن!ي!اللهرسولأمر:قال،991:ا!عرافأ!ألحهلينعنوأغرضبآتعضفآتعفووأمىضذ)

.)3(الناسأخلاق

بنمحمدعن،محمدبنالعزيزعبدحذثنا،منصوربنسعيدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

إنما":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،حكيمبنالقعقاععن،عجلان

.أحمد)5(بهتفرد"الأخلاقصالحلأتممبعثت

."الأخلاقمكارملأتممبعثتإنما":فقال،)6(كتابهفيالخرائطيبكرأبوالحافظورواه

!ي!اللهرسولكان:قال،عازببنالبراءعن،إسحاقأبيحديثمنالبخاريرواهماوتقدم

خلقا.الناسوأحسن،وجهاالناسأحسن

أمرينبين!ي!اللهرسولخيرما:قالتأنها؟عائشةعن،عروةعن،الزهريعن:)7(مالكوقال

اللهحرمةتنتهكأنإلالنفسهانتقموما،منهالناسأبعدكانإثماكانفإن،إثمايكنلمماأيسرهماأخذإلا

بها.للهفينتقم

مالك.حديثمن،)8(ومسلمالبخاريورواه

قالت:،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبيعن،كريبأبيعن،مسلموروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.حديثوهو03(1/9)للبيهقي؟النبوةدلائل

فيالبخاريوأخرجه.)037(لهالمفردالتفسيرفيوهو)01135(الكبرىسننهمنالتفسيرفيالنسائيأخرجه

.613(2/)والحاكم،)803(المفردالأدب

التفسير.في(464)4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.381()2/أحمدمسند

فيوهو،الصحةمراتبإلىيرتقيلاحديثهفإنعجلانبنمحمدأجلمنحسنإسنادوهذا،صحيححديث

المفردالأدبفيوالبخاري،(4)432للطحاويالمشكلوشرح،274(0)والبزار،(1291/)سعدابنطبقات

)7897(الشعبوفي،(01/191)السننفيوالبيهقي613(2/)والحاكم،(188)7/الكبيروتاريخه،)273(

غيرها.

.القاهرة،السلفيةالمكتبة:ط.2صللخرائطي،الأخلاقمكارمكتاب

.معروفعوادبشارالدكتوربتحقيقكلاهماالزهريبرواية(1882و)(الليثيبرواية)2627الموطأ

الفضائل.في)2327(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي356(0)رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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نيلولا،اللهسبيلفييجاهدأنإلا،خادماولاامرأةولاعبدالا،قطشيئابيده!ي!اللهرسولضربما

.وجل)1(عزللهفينتقما،اللهمحارملمح!منشيينتهكانالا،صاحبهمنفينتقملمح!شيمنه

عائشة،عن،عروةعن،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

الله،سبيلفييجاهدأنإلاشيئابيدهضربولا،امرأةولاقطلهخادمابيدهاللهرسولضربما:قال

منالناسأبعدكانإثماكانفإذا،إثمايكونحتى،أيسرهماإليهأحبهماكانإلاقطشيئينبينخيرولا

وجل.عزدلهينتقمهوفيكون،اللهحرماتتنتهكحتىإليهيؤتىشيءمنلنفسهانتقمولا،الإثم

:يقولالجدلياللهعبدأباسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا:)3(الطيالسيداودأبووقال

فيسخاباولا،متفحشاولافاحشايكنلم:فقالت،!صاللهرسولخلقعنوسألتها،عائشةسمعت

.-داودأبوشك-ويغفريعفو:قالأو،ويصفحيعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،الأسواق

صحيح.حسن:وقال،شعبةحديثمن،()4الترمذيورواه

صالححدثنا،ذئبأبيابنحدثنا:قالا،عليبنوعاصمادمحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

وأمي،بأبي،جميعاويدبرجميعايقبلكان:قالاللهرسولينعتهريرةأبوكان:قال،التوءمةمولى

.)5(بعدهمثلهأرولم،قبلهمثلهأرولم:ادمزاد.الأسواقفيسخاباولامتفحشاولافاحشايكنلم

عن،مسروقعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،حمزةأبيعن،عبدانحدثنا:)6(البخاريوقال

أحسنكمخياركممنإن":يقولوكان،متفحشاولافاحشا!ي!النبييكنلم:قال،عمروبناللهعبد

."أخلاقا

به.الأعمشحديثمن)7(مسلمورواه

عن،يساربنعطاءعن،عليبنهلالعن،سليمانبنفليححديثمن)8(البخاريروىوقد

،القرانفيموصوفهوبماالتوراةفيموصو!ثاللهرسولإن:قالأنه؟عمروبنعبدالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الفضائل.في)97()2328(رقمصحيحهفيمسلمرواه

صحيح.وإسناده232()6/المسندفيأحمدالإمامرواه

بهذا236()6/المسندفيوهو315()1/للبيهقي،النبوةدلائلفيوهو()0152رقمالطيالسيداودأبورواه

.الإسناد

.)347(الشمائلفيعندهوهو،2(5)16الجامعفيالترمذيرواه

حسن.حديثوهو316(/1)للبيهقي،النبوةدلائل

المناقب.في)9355(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.)2321(رقمصحيحهفي

التفسير.في()4838رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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سميتك،ورسوليعبديأنت،للأميينوحرزا(8:الفتحأ!هوونذيراومابشراشهداازسقتكإنآ)

ويصفح،يعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،الأسواقفيسخابولاغليظولابفظليس،المتوكل

صما،واذانا،عمياأعيناويفتح،اللهإلاإلهلا:يقولوابأنالعوجاءالملةبهيقيمحتىاللهيقبضهولن

غلفا.وقلوبا

.الأحباروكعب،سلامبناللهعبدعنرويوقد

عتبة،أبيبناللهعبدعن،قتادةعن،شعبةعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا:)1(البخاريوقال

خدرها.فيالعذراءمنحياءأشدجمي!النبيكان:قال،سعيدأبيعن

فيذلكعرفشيئاكرهوإذا،مثلهشعبةحدثنا:قالا،الرحمنوعبديحيىحدثنا،بشارابنحدثنا

وجهه.

شعبة.حديثمن)2(مسلمورواه

مالك،بنأنسعن،عليبنهلالعن،فليححدثنا،عامرأبوحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

تربتماله":المعاتبةعندلأحدنايقولكان،فاحشاولالعاناولاسبابا!ي!اللهرسوليكنلم:قال

."جبينه

فليح.عن،سنانبنمحمدعن)4(البخاريورواه

كان:قال،أنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادحديثمن-لمسلمواللفظ-الصحيحينوفي

ليلة،ذاتالمدينةأهلفزعولقد،الناسأشجعوكان،الناسأجودوكان،الناسأحسنلمجي!اللهرسول

لأبيفرسعلىوهو،الصوتإلىسبقهموقدراجعاع!يماللهرسولفتلقاهم،الصوتقبلناسفانطلق

إنهأو،بحراوجدناه":قال."تراعوالمتراعوالم":يقولوهو،السيفعنقهفي،عريطلحة

.يبطأ)5(فرساوكان:قال"لبحر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهعبدعن،قتادةعن،شعبةعنالأدبفي61()20ورقم،المناقبفي)3562(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيعن-أنسمولىعتبةأبيابنهو-

سترها.:وخدرها.البكر:والعذراء.الفضائلفي232(0)رقمصحيحهفيمسلمرواه

جبينه.تربماله:وفيه(126)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

جبينه.تربماله:وفيه.الأدبفي(06و)646(310)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

نأويحتمل.جبينهالترابفأصابلوجههخر:المعنىيكونأنيحتمل:الخطابيقال:"جبينهترب"ومعنى

الباريفتح.عليهيصلىلاالجبينلأن؟أشبهوالأول.جبينهفيتربيصليكأن،بالعبادةلهدعاءيكون

)01/453(.

الفضائل.في)7023(رقمصحيحهفيومسلم،الجهادفي)8092(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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:قال،أنسعن،قتادةعن،سعيدعن،وكيعحذثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:مسلمقالثم

رأيناما":فقال،فركبه"مندوب"لهيقالطلحةلأبيفرساع!ي!اللهرسولفاستعار،بالمدينةفزعكان

.(")1لبحراوجدناهوإن،فزعمن

.ع!ي!)2(اللهبرسولاتقيناالبأساشتدإذاكنا:عنهاللهرضيعليوقال

بدريومكانلما:قال،طالبأبيبنعليعن،مضرببنحارثةعن،السبيعيإسحاقأبووقال

.)3(والبيهقيأحمدرواه.بأساالناسأشدوكان،ع!ي!اللهبرسولالمشركيناتقينا

بغلتهراكبوهو،ثبتيومئذأصحابهجمهورفرلماوالسلامالصلاةعليهأنههوازنغزوةفيوتقدم

:يقول،الشريفباسمهينوهوهو

المطلب"عبدابنأنا،كذبلاالنبيأنا"

التاموالتوكلالعظيمةالشجاعةمنيكونماغايةفيوهذا.الأعداءنحورإلىيركضهاذلكمعوهو

عليه.اللهصلوات

قدملما:قال،أنسعن،العزيزعبدعن،عليةبنإسماعيلحديثمن،مسلمصحيحوفي

غلالمأنساإناللهرسوليا:فقال،اللهرسولإلىبنافانطلق،بيديطلحةأبوأخذالمدينةاللهرسول

هذاصنعتلم:صنعتهلشيءليقالما!والله،والحضرالسفرفيفخدمته:قال.فليخدمككيس!

.؟هكذا)4(هذاتصنعلملم:أصنعهلملشيءولا؟هكذا

ليقالأعلمهفما،سنينتسعاللهرسولخدمت:قال،أنسعن،بردةأبيبنسعيدحديثمنوله

.(قط)شيئاعليعابولا؟وكذاكذافعلتلم:قط

الئاسأحسنمنع!يالهاللهرسولكان:أنسقال،إسحاقعن،عماربنعكرمةحديثمنوله

ع!ي!ه-اللهرسولبهأمرنيلماأذهبأننفسيوفي-أذهبلاوالله:فقلت،لحاجةيومافأرسلني،خلقا

:قالورائيمنبقفايقبضقدع!ي!هاللهرسولفإذا،السوقفىيلعبونوهمصبيانعلىأمرحتىفخرجت

أذهبأنانعم:فقلت؟"أمرتكحيثذهبت!أنيسيا":فقال،يضحكوهوإليهفنظرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الجريواسعأي:"بحراوجدناه".يضركمروعأأو،ومستقرأدائماروعاأي:"تراعوالم"ومعنى

والعجز.ءبالبطيعرف:"يبطأ"

.فزعبالمدينةكان:وفيه،الفضائلفي()94)7023(رقمصحيحهفيمسلمرواه

:البراءقال)97(()1776رقممسلمصحيحفيوجدتوقد.قبلهالحديثمنجزءوكأنه،القولهذاوردكذا

ع!ي!.النبييعني،بهيحاذيللذيمناالشجاعوإن،بهنتقيالبأساحمرإذاواللهكنا

صحيح.وإسناده32(14/)النبوةدلائلفيوالبيهقي86(1/)المسندفيأحمدالإمامرواه

الفضائل.في)52()9023(رقمصحيحهفيمسلمرواه

.؟وكذاكذافعلتلم:وفيه،أيضأالفضائلفي231(5)ورقم،الفضائلفي)53(023()9رقمصحيحهفيمسلمرواه
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؟وكذاكذاصنعتلم:صنعتهلشيءقالعلمتهماسنينتسعخدمتهلقدوالله:أنسقال.اللهرسوليا

.(؟)1وكذاكذافعلتهلا:تركتهلشيءأو

بنأنسعن،القصيرعمرانحدثنا،جعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

وإن،فلامني،ضيعتهأو،عنهفتوانيتبأمرأمرنيفما،سنينعشر!ي!النبيخدمت:قال!،مالك

."كانيكونأن-قضيقالأو-قدرفلودعوه":قالإلاأهلهمنأحدلامني

عنالقصير-وهو-البصريعمران-عنبرقانابنهو-جعفرعن،ثابتبنعليعن،أحمدرواهثم

أحمد.الإمامبهتفرد،فذكرهأنس

كان:قال!،أنسحدثنا،التياحأبوحدثنا،أبيحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال!

:قال،فطيما:قال!أحسبه:قال،عميرأبولهيقال!أخليوكان،خلقاالناسأحسن!ي!اللهرسول

:قال،بهيلعبكاننغر:قال."النغيرفعلما!عميرأبا":قالفراه!ي!اللهرسولجاءإذافكان

يقومثم،بالماءينضحثم،فيكنستحتهالذيبالبساطفيأمر،بيتنافيوهوالصلاةتحضرهفربما

النخل.جريدمنبساطهموكان:قال،بنايصليخلفهونقوم!ي!اللهرسول

.بنحوه،أنسعن،حميدبنيزيدالتياحأبيعنطرقمن،داودأباإلا،)4(الجماعةرواهوقد

قال!:،عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديثمن،الصحيحينفيوثبت

،القرآنفيدارسهجبريليلقاهحينرمضانفييكونماأجودوكان،الناسأجود!ي!اللهرسولكان

.)5(المرسلةالريحمنبالخيرأجود!ي!اللهفلرسول!

بنأنسسمعت،العلويسلمحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،كاملأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

عنهيغسلأنهذاأمرتملو":قالقامفلما:قال،فكرهها،صفرةرجلعلىرأى!ي!النبيأن؟مالك

.)6(يكرههبشيءأحدايواجهيكادلاوكان:قال."الصفرةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الفضائل.في)54(231(0)رقممسلمرواه

وهو(1834)رقمالمختارةفيوالضياء0708()رقمالشعبفيوالبيهقي(231)3/المسندفيأحمدالإمامرواهما

صحيح.حديث

.212()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

الاستئذانفي)0215(،الصلاةفي)965(ومسلم،صحيحهمنالأدبفيو)3062()9612(البخاريرواه

(ام)989،)9891(منهالبروفي)333(جامعهمنالصلاةفيوالترمذي،!ك!ي!النبيفضائلفيو)0231(

.374(0و)372(0)سننهمنالأدبفيماجهوابن،و)336(و)335()334(والليلةاليومعملفيوالنسائي

.الصلاةفي(4)48رقم"صحيحه"فيومسلم،الوحيبدءفي()6رقمصحيحهفيالبخاريرواه

العلويقيسبنوسلم،..وجههفيأحدايواجهلايكادوكان:وفيه)3/133(المسندفيأحمدالإمامرواه

=،قلتهعلىالحديثمنكر:)1/343(المجروحينفيحبانابنوقال.314()1/التهذيبتقريب.ضعيف
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حديثمن،")1(والليلةاليوم"فيوالنسائي،"الشمائل"فيوالترمذي،داودأبورواهوقد

.البصريالعلويقيسبنسلمعن،زيدبنحماد

بنعديعندشهدوقد،النجومفييبصروكان،طالبأبيبنعليولدمنوليس:داود)2(أبوقال

شهادته.يجزفلمالهلالرؤيةعلىأرطاة

عن،الأعمشحدثنا،)3(الحمانيالحميدعبدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:داودأبووقال

فلانبالمايقللمشيءرجلعنبلغهإذا،لمخي!النبيكان:قالتعائشةعن،مسروقعن،مسلم

."(؟)4وكذاكذايقولونأقوامبالما":يقولولكن،يقول

إليكمأخرجأنأحبإني،شيئاأحدعنأحدلايبلغني":قال!ي!الثهرسولأنالصحيحفيوثبت

.")5(الصدرسليموأنا

النبيمعأمشيكنت:قال،مالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن:مالكوقال

عاتقصفحةإلىنظرتحتى،شديداجبذابردائهفجبذأعرابيفأدركه،الحاشيةغليظبردوعليه!ير

الذياللهمالمنليمرمحمديا:قالثم،جبذتهشدةمنالبردحاشيةبهاأثرتقدفإذاع!ي!اللهرسول

.بعطاءلهأمرثمفضحكلمج!اللهرسولإليهفالتفت:قال.عندك

مالك.حديثمن)6(أخرجاه

سمعأنه،أبيهعن،القرشيهلالبنمحمدأخبرني،الحباببنزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

أعطني:فقالأعرابيفجاء،معهقمناقامفلما،المسجدفي!ي!اللهرسولمعكنا:يقولهريرةأبا

ثم:قال"دعوه":فقالبهفهموا:قال،فخدشهبحجزتهفجذبه"اللهوأستغفرلا":فقال،محمديا

.")7(اللهوأستغفرلا":يمينهفكانت:قال،أعطاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.!؟انفردإذافكيف،الثقاتوافقإذابهيحتجلا

،)346(رقمالشمائلفيوالترمذي،الأدبفي()9478ورقم،الترجلفي(4)182ورقمسننهفيداودأبورواه

ضعيف.دماسناده.حمادةفاروق.دتحقيق،الرباططبعةو)236()235(رقموالليلةاليومعملفيوالنسائي

.()9478رقم(441)5/داودأبيسنن

.داودأبيسننمنوالتصحيح،خطأوهو،الحمانيالحميدعبدبنيحيى:الأصلفي

حسن.وإسناده.الأدبفي()4788رقمسننهفيداودأبورواه

أحمدورواه،)3/493(الكبيرتاريخهفيالبخاريرواهوقد،الصحيحالحديثفيوثبت:بذلكيريد

:وقال،المناقبفي)6938(رقمالجامعفيوالترمذي،الأدبفي(0486)رقمسننهفيداودوأبو،593(1/)

.(ضعيفيعني)غريب

.الزكاةفي(01)57رقمصحيحهفيومسلم،الخمسفرضفي31()94رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.هلالابيبنهلاللجهالةضعيفوإسناده(288)2/المسندفيأحمدالإمامرواه
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أبيبنهلالبنمحمدعن،طرقمن)1(ماجهوابنوالنسائيداودأبوالحديثهذاأصلروىوقد

.بنحوههريرةأبيعن،أبيهعن،كعببنيمولىهلال

عقبة،بنثمامةعن،الأعمشعن،شيبانعن،موسىبناللهعبيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

وألقاهعقدالهعقدوأنه،ويأتمنه!ي!اللهرسولعلىيدخلالأنصارمنرجلكان:قال،أرقمبنزيدعن

،فلانبئرفيوهي،عقدالهعقدفلاناأنفأخبراهيعودانهملكانفأتاه!،اللهرسولذلكفصرع،بئرفي

العقد،فحل،اصفرقدالماءفوجد،العقدفاستخرجع!يوالنبيفأرسل.عقدهشدةمنالماءاصفرولقد

حتى!ي!النبيوجهفيرأيتهفما،ع!ي!النبيعلىيدخلذلكبعدالرجلرأيتفلقد.ع!يوالنبيونام

)2(
فلم:وقال.به،الأعمشعن،جريرعن،المدينيبنعليطريقمنالطبرانيورواه).ت

.()3(يعاتبه

مشطفيجم!ي!النبيسحرالذيهواليهوديالأعصمبنلبيدأن:الصحيحفيوالمشهور:قلت

سورتياللهأنزلحتىأشهرستةنحواستمرالحالوأن،ذروانبئرتحت،ذكرطلعةجففيومشاطؤ

،عقدةعشرةإحدىكانفيهسحرالذيذلكعقدوأنايةعشرةإحدىآياتهماإن:ويقال.المعوذتين

أعلم.والله،كفايةفيهبما")4(التفسير"كتابنافيذلكبسطناوقد

زيدحدثنا،الملائييحيىأبوزيدبنعمرانحدثنا،نعيمأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

يدهمنيدهينزعلا،الرجلصافحهأو،صافحإذا!واللهرسولكان:قال،مالكبنأنسعن،العمي

يرىولا،عنهينصرفالرجليكونحتىعنهيصرفهلابوجههاستقبلهوإن،يدهينزعالرجليكونحتى

.له)5(جليسيديبينركبتيهمقدما

عن،الكوفيالطويليحيىأبي،الثعلبيزيدبنعمرانحديثمن)6(ماجهوابنالترمذيورواه

به.أنسعن،العميالحواريبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سننهفيماجهوابن.القسامةفي34(-33)8/سننهفيوالنسائي،الأدبفي()4775رقمسننهفيداودأبورواه

.الكفاراتفي(02)39رقم

.(991)2/سعدلابنالكبرىوالطبقات931(/1)للبيهقي،النبوةدلائل

.(1105)رقمللطبرانيالكبيرالمعجمفيوالحديث)أ(منواستدركالمطبوعةمنساقطقوسينبينما

.(573/)4كثيرابنتفسير

بالمشط.التسريحعنداللحيةأوالرأسمنيسقطالذيالشعر:"المشاطةو"

النخل.ثمرمنيبدوماأولوهو،الطلعوعاء:"الجفو"

.32(1/0)للبيهقي؟النبوةدلائل

:فقالالترمذيوضعفه،)3716(سننهمنالأدبفيماجهوابن)0924(جامعهمنالقيامةصفةفيالترمذيرواه

ضعيف.العميزيدوشيخهالحديثلينزيدبنفعمران،قالكماوهو،غريب
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البناني،ثابتعن،فضالةبنمباركحدثنا،قطنأبوحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا:داودأبووقال

الذيهوالرجليكونحتىرأسهفينحي!ي!النبيأذنالتقمقدرجلارأيتما:قال،مالكبنأنسعن

بهتفرد.يده)1(يدعالذيهوالرجليكونحتىيدهفتركرجلبيدهأخذاللهرسولومارأيت،رأسهينحي

.داودأبو

حديثهفيجعفرابنقال،شعبةحدثنا:قالاوحجاججعفربنمحمدوحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

فتأخذلتجيءالمدينةأهلولائدمنالوليدةكانتإن:مالكبنأنسقال:قالزيدبنعليسمعت:قال

.شاءتحيثبهتذهبحتىيدهامنيدهينزعفما!ي!اللهرسولبيد

شعبة.حديثمن)3(ماجهابنورواه

منالأمةكانتإن:قال،مالكبنأنسعن،حميدحدثنا،هشيمحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

حاجتها.فيبهفتنطلقع!اللهرسولبيدلتأخذالمدينةأهل

ابنهو-عيسىبنمحمدوقال:فقالمعلقا"صحيحه"منالأدبكتابفيالبخاريرواهوقد

.فذكره،هشيمحدثنا-الطباع

بنأيوبحدثنا،البابلتياللهعبدبنيحيىحدثنا،الحرانيشعيبأبوحدثنا:)5(الطبرانيوقال

فاشترىبزبصاحبوأتي!ي!اللهرسولسمعت،عمرابنسمعت،رباحأبيبنعطاءسمعت،نهيك

قميصااكسني!اللهرسوليا:فقالالأنصارمنرجلفإذا،عليهوهوفخرج،دراهمبأربعةقميصامنه

قميصامنهفاشترىالحانوتصاحبإلىرجعثم،إياهفكساهالقميصفنزع،الجنةثيابمناللهكساك

فقالت:؟يبكيكما:فقال،تبكيالطريقفيبجاريةهوفإذا،درهمانمعهوبقي،دراهمبأربعة

ثم،الباقيينالدرهميناللهرسولإليهافدفع،فهلكادقيقابهماأشتريدرهمينأهليإليدفعاللهرسوليا

نأأخاف:فقالت"؟الدرهمينأخذتوقديبكيكما":فقال،فدعاها،تبكيوهيانقلب

فثلثعادثم،فسلمعادثم،فسلمعادثم،صوتهفعرفوا،فسلمأهلهاإلىمعهافمشى،يضربوني

بأبيناأشخصكفماالسلاممنتزيدناأنأحببناولكننعم:قالوا"؟السلامأولأسمعتم":فقال،فردوا

معها،لممشاكاللهلوجهحرةهي:صاحبهافقال"تضربوهاأنالجاريةهذهأشفقت":فقال،وأمنا

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.هـاسنادهالأدبفي()4947رقمسننهفيداودأبورواه

.جدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفهـاسناده،زيدبنعليعن(174)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

تعليقأ.الأدبفي(6)720رقم.الزهدفي(4)177ماجهابنرواه

صحيح.هـاسناده(89)3/مسندهفيأحمدالإمامرواه

.(136)57(144)12/الكبيرالمعجمفي
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منورجلا،قميصانبيهاللهكسا:العشرةفياللهباركلقد":قالثم.والجنةبالخيراللهرسولفبشرهم

."بقدرتههذارزقناالذيهواللهوأحمد،رقبةمنهااللهوأعتق،قميصاالأنصار

منكر:زرعةأبووقال،حاتمأبوضعفهوقدالحلبينهيكبنأيوبإسنادهوفيالطبرانيرواههكذا

.()1متروك:الأزديوقال،الحديث

عقلهافيكانامرأةأن؟أنسعن،ثابتعن،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

معهافقام"شئتالطرقأيانظريفلانأميا":فقال،حاجةليإناللهرسوليا:فقالت،شيء

حاجتها.قضتحتىيناجيها

سلمة.بنحمادحديثمن)3(مسلمرواهوهكذا

ماعاب:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعنالأعمشحديثمنالصحيحينفيوثبت

.)4(تركهوإلاأكلهاشتهاهإن،قططعاماع!ي!اللهرسول

فذبحنامنزلنافياللهرسولأتانا:قالجابرعن،العنزينبيحعن،قيسبنالأسودعنالثوريوقال

الحديث.0")5(اللحمنحبأناعلمواكأنهم":فقالشاةله

بناللهعبدبنيوسفعن،العزيزعبدبنعمرعن،عتبةبنيعقوبعن،إسحاقبنمحمدوقال

.السماءإلىطرفهيرفعماكثيرايتحذثجلسإذا!ي!اللهرسولكان:قال،أبيهعن،سلام

به.إسحاقبنمحمدحديثمن")6(سننه"منالأدبكتابفيداودأبورواهوهكذا

محمدبنإسحاقحدثنا،إبراهيمبناللهعبدحدثنا،شعيببنسلمةحدثنا:داودأبووقال

إذاكانع!ي!اللهرسولأن:الخدريسعيدأبيجدهعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنربيحعن،الأنصاري

.)7(بيدهاحتبىجلس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،(1/492)الاعتدالوميزان،(039الترجمة)2/والتعديلالجرح

.285()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

الفضائل.في)2326(رقمصحيحهفي

الأشربة.في2(0)64رقمصحيحهفيومسلم،الأطعمةفي54(0)9رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو(849)رقمحبانوابن(41)917رقم303()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.32(1/1)النبوةدلائلفيوالبيهقي،الأدبفي()4837رقمسننهفيداودأبورواه

جلسةفيماجاءباب)912(رقمالشمائلفيوالترمذي،الأدبفي)4846(رقمسننهفيداودأبورواه

إلىحبانابننسبه،متروكالمدنيإبراهيمبناللهعبدفإنجداضعيفوإسناده)2102(رقموالبزار!ي!اللهرسول

ولمفضعيفوإلاالمتابعةعندمقبولالرحمنعبدبنوربيح،مجهولالأنصاريمحمدبنوإسحاق،الوضع

يتابع.
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بيديه.واحتبىركبتيهنصبجلسإذاكان:ولفظه"مسنده"فيالبزارورواه

حسانبناللهعبدحدثنا:قالا،إسماعيلبنوموسىعمربنحفصحدثنا:داود)1(أبوقالثم

بنتقيلةربيبتيوكانتا،حرملةابنة:موسىقال،عليبةابنتاودحيبةصفيةجدتايحدثتني،العنبري

فلما:قالت،القرفصاءقاعدوهو!حماللهرسولرأتأنها؟أخبرتهماأنها؟أبيهماجدةوكانت،مخرمة

.الفرقمنأرعدتالجلسةفيالمتخشعاللهرسولرأيت

عن،مسلمبنعفانعن،حميدبنعبدعن")3(الجامع"وفي")2(الشمائل"فيالترمذيورواه

.")4(الكبيرمعجمه"فيبتمامهالطبرانيساقهقدطويلحديثمنقطعةوهو.بهحسانبناللهعبد

عن،عروةعن،الزهريعن،سفيانحدثنا،البزارالصباحبنالحسنحذثنا:)5(البخاريوقال

.لأحصاهالعادعدهلوحديثايحدثكان:ع!يمالثهرسولأن؟عائشة

عن،الزبيربنعروةأخبرني،شهابابنعن،يونسحدثني:الليثوقال:)6(البخاريقال

!ماللهرسولعنيحدثحجرتيجانبإلىفجلسجاء،فلانأبو)7(أعجبكألا:قالتأنها؟عائشة

لم!ماللهرسولإن،عليهلرددتأدركتهولو،سبحتيأقضيأنقبلفقام،أسبحوكنت،ذلكيسمعني

كسردكم.الحديثيسرديكن

بنسليمانعنداود)01(وأبو،حرملةعن)9(ومسلم،إسحاقبنعليعن،أحمد)8(رواهوقد

فذكرت..هريرةأبيمنأعجبكألا:روايتهموفي.بهيزيدبنيونسعن،وهبابنعنكلهم،فىاوفى

.نحوه

عن،عروةعن،الزهريعن،أسامةعن،سفيانعن،وكيعحدثنا:أحمد)11(الإماموقال

.سردايسرديكنلم،أحدكليفهمهفصلا!رالنبيكلامكان:قالتعائشة

.الأدبفي()4847رقمسننهفيداودأبورواه(1)

.(1)27الشمائل(2)

.الأدبفي(4281)الجامع)3(

عليبة.ابنتيودحيبةصفيةلجهالة،ضعيفحديثوهو(711-)25/للطبرانيالكبيرالمعجم()4

المناقب.في)3567(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)5(

المناقب.في)3568(صحيحهفي)6(

...يعجبكألا:البخاريصحيحفي)7(

.(181)6/المسندفي)8(

الفضائل.في)3924(صحيحهفي)9(

.)3655(سننهفي)01(

الليثي.زيدابنفهو،أسامةأجلمنحسنوإسناده(138)6/المسندفيأحمدالإمامرواه(11)
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.()1وكيععن،شيبةأبيابنعن،داودأبورواهوقد

شيخ؟حدثني،مسعر(عنا)2(اللهعبدحدثنا،أسماءبنمحمدبناللهعبدحدثنا:يعلىأبووقال

ترسيل.أوترتيل!يمالنبيكلامفيكان:يقول-عمرابنأو-اللهعبدبنجابرسمعأنه

نأ؟أنسعن،ثمامةعن،المثنىبناللهعبدحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

ثلاثا.سلمعليهميسلمقومأأتىوإذا،ثلاثارددهابكلمةتكلمإذاكانع!ي!اللهرسول

الصمد.عبدحديثمن)4(البخاريورواه

أنسبنثمامةسمعت،المثنىبناللهعبدحدثنا،مريمأبيبنسعيدأبوحدثنا:(أحمد)وقال

يستأذنوكان،ثلاثاتكلمتكلمإذاكان:لمجيمالنبيأنويذكر،ثلاثاتكلمتكلمإذاكانأنساأن؟يذكر

ثلاثا.

نأ؟أنسعن،ثمامةعن،المثنىبناللهعبدعن،)6(الترمذيرواهالذيالحديثفيوجاء

غريب.صحيححسن:الترمذيقالثم.عنهلتعقلثلاثأالكلمةيعيدتكلمإذاكان!اللهرسول

."اختصارا83()7(الحكموأختصر،الكلمجوامعأوتيت":قالأنه؟الصحيحوفي

عن،شهابابنعن،خالدبنعقيلحدثني،ليثحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)9(الإمامقال

ونصرت،الكلمبجوامعبعثت":يقول!يماللهرسولسمعت:قالهريرةأباأن،المسيببنسعيد

."يديفيفوضعتالأرضخزائنبمفاتيحأوتيتنائمأناوبينا،بالرعب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.()9483سننهمنالأدبفي

مسعر،بناللهعبداسمهمنالرواةفينعرففلا،فيهريبلاتحريفوهو،"مسعربناللهعبدحدثنا":طفي

."بن"إلىتصحفت"عن"وتكون،أثبتناهكماالعبارةوصواب

.2(13)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

العلم.فيو)59()49(رقمصحيحهفي

صحيح.حديثوهو22(1)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.364(0)رفمالجامعفيالترمذيرواه

.اختصاراالحكمةإليواختصر:(أ)في

،)523(ومسلم)7792(البخاريرواه"الكلمجوامعأوتيت":!سي!النبيقولوهو،الحديثمنالأولالشطر

ليواختصر)والمشهور."اختصاراالكلموأختصر"ولعله.اللفظبهذاالصحيحينفيأجدهفلمالثانيالشطرأما

ضعيف.وهومرسلا،الأمثالفيالعسكريرواه(اختصاراالكلام

.(455)2/المسندفيأحمدالإمامرواه
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الليث.حديثمن()1البخاريرواهوهكذا

أبيعن،الأعرجالرحمنعبدعن،لهيعةابنحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)2(وقال!

أتيتنائمأناوبينا،الكلمجوامعوأوتيت،بالرعبنصرت":!ج!اللهرسول!قال!:قال!،هريرة

.)3(الوجههذامنأحمدبهتفرد،"يديفيفوضعتالأرضخزائنبمفاتيح

قال!:قال!،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)4(وقال!

أناوبينا،وطهورامسجداالأرضليوجعلت،الكلمجوامعوأوتيت،بالرعبنصرت":!ي!اللهرسول!

شرطعلىوهو،الوجههذامنأحمدبهتفرد."يديفيفتلتالأرضخزائنبمفاتيحأتيتنائم

.)5(مسلم

عن،النضرأبوحدثنيالحارثبنعمروعن،وهبابنحديثمن،)6(الصحيحينفيوثبت

إنما،لهواتهمنهأرىحتىضاحكامستجمعا!ي!اللهرسول!رأيتما:قالت،عائشةعنيساربنسليمان

يتبسم.كان

)8(اللهعبيدعن،لهيعةابنحدثنا،قتيبةحدثنا:)7(الترمذيوقال!

ع!ي!.اللهرسولمنتبسماأكثرأحدارأيتما:قال!جزءبنالحارث

بنالقعبدعن،المغيرةبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الجهادفي)7792(رقمصحيحهفي

.693()2/المسندفي

أبوأخرجهفقد،توبعوقدالمتابعةعنديتحسنحديئهفإن،لهيعةابنأجلمنحسنإسنادوهذا،صحيححديث

به.،الأعرجالرحمنعبدعن،أبيهعن،الزنادأبيابنطريقمن)6287(يعلى

.(205-105)2/المسندفيأحمدالإمامرواه

مراتبإلىيرتقيلاحديثهفإن-الليثيعلقمةابنوهو-عمروبنمحمدأجلمنحسنإسنادوهذا،صحيححديث

الصحة.

)998(رقمصحيحهفيومسلم،الأدبفي)2906(ورقم،التفسيرفي)4828(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الاستسقاءفي

وقال!صاللهرسولضحكفيجاءماباب)228(رقمالشمائلوفي،المناقبفي)3641(رقمالجامعفي

غريب.حديثهذا:عيسىأبو

ذإبينتحريفوهو"المغيرةبناللهعبد":)227(الشمائلمنالدعاسوطبعةالقديمةالجامعوطبعاتطفي

لهذينمعروفعوادبشارالدكتورطبعاتمنوالتصحيح،"المغيرةبناللهعبد"اسمهمنالرواةفينعرفلا

(415)2/التقريبوتحرير،161()91/الكمالتهذيبوينظر،بمراجعتهوالثانيبتحقيقهالأول،الكتابين

وغيرهما.
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كانما:قال،جزءبنالحارثبناللهعبدعن،حبيبأبيبنيزيدعن)1(الليثحديثمنرواهثم

صحيح.:قالثم.تبسماإلا!ي!اللهرسولضحك

بنلجابروقلت،حرببنسماكعن،خيثمةأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا:)2(مسلموقال

فيهيصليالذيمصلاهمنلايقومكان،كثيرا،نعم:قالى؟،!صاللهرسولىتجالسأكنت:سمرة

فيضحكونالجاهليةأمرفيفيأخذونيتحدثونوكانوا،قام()3(طلعتفإذا)الشمستطلعحتى،الصبح

!ي!.اللهرسولويتبسم

قلت:قال،حرببنسماكعن،سعدبنوقيسشريكحدثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال

الضحك،قليل،()الصمتطويلكان.نعم:قال؟!ك!ي!النبيئتجالسأكنت:سمرةبنلجابر

وربما،فيضحكون،أمورهممنالشيءقالواوربما،عندهالشعريتناشدونربماأصحابهفكان

)6(
يتبسم.

حدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)7(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

حدثنا،المقريالرحمنعبدأبوأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ثابت-ابنيعني-زيدبنخارجةعنأخبرهخارجةبنسليمانأن،الوليدأبيبنالوليدعنسعدبنالليث

نزلإذافكان،جارهكنت:فقال.ع!ج!اللهرسولأخلاقبعضعنحدثنا:فقالواأبيهعلىدخلوانفراأن

معنا،ذكرهاالاخرةذكرناوإذا،معناذكرهاالدنياذكرناإذاوكنا.الوحيفأكتب،فاتيهإليبعثالوحي

عنه.نحدثكمهذافكل،معناذكرهالطعامذكرناوإذا

يزيدبناللهعبدالرحمنعبدأبيعن،الدوريعباسعن")8(الشمائل"فيالترمذيورواه

.نحوهبه،المقرئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.!اللهرسولضحكفيجاءماباب)228(رقمالشمائلوفي،المناقبفي)3642(رقمالجامعفي

الفضائل.في)2322(رقمصحيحهفيمسلمرواه

.(0181)4/مسلمصحيحمنأثبتهالقوسينبينما

.حرببنسماكأجلمنحسنوإسناده،771()مسندهفي

،)771(الطيالسيمسندمنأثبتناهوما،ظاهرخطأوهوالصمتقليلالمطبوعوفي،الصمتكثير:)أ(في

.32(1/4)البيهقيودلائل

.32(1/4)للبيهقي؟النبوةدلائلفيوهو771()رقمالطيالسيداودأبورواه

.324(/1)النبوةدلائل

خارجة.بنسليمانلجهالةضعيفوإسناده)343(الشمائل
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والسلامالصلاةعليهكرمهذكر

:قالعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريطريقمنالصحيحينفيأخرجاهماتقدم

فيدارسهبالوحيجبريليلقاهحينرمضانشهرفييكونماأجودوكانالناسأجودع!ييهاللهرسولكان

.)1(المرسلةالريحمنبالخيرأجودع!يواللهفلرسولالقران

وتواترهاعمومهافي،المرسلةبالريحالكرمتشبيههفي،البلاغةمنيكونماغايةفيالتشبيهوهذا

انقطاعها.وعدم

:قالاللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدعن،عيينه23(بنسفيانحديثمنالصحيحينوفي

.لا)3(:فقالقطشيئاع!يواللهرسولسئلما

نأ؟أنسعن،أنسبنموسىعن،حميدعن،عديأبيابنحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

شاءمنجبلينبينكثيربشاءلهفأمررجلفأتاه:قال،أعطاهإلاالإسلامعلىشيئايسأللم!ي!اللهرسول

الفاقة.يخشىماعطاءيعطيمحمدافإنأسلمواقوميا:فقال،قومهإلىفرجع:قال.الصدقة

حميد.عن،الحارثبنخالدعن،النضربنعاصمعن،)5(مسلمورواه

جم!ييه،النبيسألرجلاأن،أنسعن،ثابتحدثنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)6(وقال

الفاقة.لايخافمنعطاءيعطيمحمدافإن،أسلمواقوميا:فقال،قومهفأتى،جبلينبينغنمأفأعطاه

منعليهوأعزإليهأحبدينهيكونحتىيمسيفما،الدنياإلايريدمااللهرسولإلىليجيءالرجلكانفإن

ومافيها.الدنيا

به.سلمةبنحمادحديثمن)7(مسلمورواه

كما؟الإسلامفيليدخلوااخرينويتألف،الإسلامفيالقلوبضعيفيقلوببهليؤلفالعطاءوهذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيوالنسائي،الفضائلفي)8023(رقمصحيحهفيومسلم،الوحيبدءفي)6(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.231(1/المسندفيأحمدالإمامعندوهو،رمضانشهرفيوالجودالفضلباب(125)4/سننه

الصحيحين.منأثبتهوما،خطأالثوريسعيدبنسفيان:والمطبوعالأصلفي

الفضائل.في231(1)رقمصحيحهفيومسلم،الأدبفي6()340رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(801)3/مسنده

.الإسلامأجلمن:أي:"الإسلامعلىشيئايسأللم"ومعنى.الفضائلفي)2312(رقمصحيحهفي

.284()1/المسندفي

الفضائل.في()58)2312(صحيحهفي
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لمهذاومع،المؤلفةفيوالفضةوالذهبوالشاءالإبلمنالجزيلةالأموالتلكقسم)1(،حنينيومفعل

لماأولئكوترك،الإسلامعلىيتألفهأنيحبكانفيمنأنفقبل،شيئاالمهاجرينوجمهورالأنصاريعط

عتبلمنالقسمةهذهفيالحكمةوجهعنسأللمنمسلياوقال،والخيرالغنىمنقلوبهمفياللهجعل

إلىتحوزونهاللهبرسولوتذهبون،والبعيربالشاءالناسيذهبأنترضونأما":الأنصارجماعةمن

.)2(اللهرسوليارضينا:قالوا"؟رحالكم

فييديهبينفوضع،البحرينمنالمالذلكجاءهحينأسلمبعدماالعباسعمهأعطىوهكذا

:فقال،عقيلاوفاديتبدريومنفسيفاديتفقدأعطنياللهرسوليا:فقالالعباسوجاءالمسجد

ارفعه:اللهلرسولفقال،يقدرفلمليقلهقامثم،المالذلكمنفيهيضعوجعلعنهثوبهفنزع"خذ"

فلمعادثم،شيئامنهفوضع"لا":فقال،عليليرفعهبعضهممر:فقال"لاأفعل":قال،علي

منبهوخرجالباقياحتملثم،منهفوضع،يفعلفلمبرفعهبعضهميأمرأنأويرفعهأنفسأله،يقدر

.!حرصهمنعجبابصرهيتبعه!شيماللهورسول،المسجد

أربعينيقاربشىءاحتملمافأقل،نبيلاطويلاشديدارجلاعنهاللهرضيالعباسكانوقد:قلت

أعلم.والله،ألفا

؟العباسمناقبفييوردوهذا،الجزمبصيغةمعلقامواضعفي"صحيحه"فيالبخاريذكرهوقد

من!ثماضذمضاخترايؤتكخضئراقلوبكغفىأدلهيغلمإنألأشرئمفإتديكمفىلمنقلألنبىيأيها!و:تعالىلقوله

أنهوالسلامالصلاةعليهخادمهمالكبنأنسعنتقدموقد.(.7:ا!نفادأ!هوزحيوغفووأدلهويغفرلكئم

وهوكذلكيكونلاوكيف.)3(الحديث...الناسوأشجع،الناسأجود!يواللهرسولكان:قال

فيعليهاللهأنزلالذي،وجلعزاللهيديفيبماالواثق،الصفاتأكملعلىالمجبول!ي!اللهرسول

وقال(01:اووبأالاية!وآلأزك!آلمجؤتميرثودلهأدئهسبيلفىشفقواألالكؤوما!و:العزيزكتابهمحكم

والسلامالصلاةعليهوهو.(93:سبأأ!ألززقينختروهويخلفكلفهولثئءمنأنفقتصومآ!و:تعالى

العرشذيمنتخشولابلالأنفق":والمقالالوعدفيالمصدوقالصادقوهو،بلاللمؤذنهالقائل

.")4(إقلالا

)1(

)2(

)3(

)4(

...قسمحين:المطبوعوفي)أ(فيكذا

رقمصحيحهفيومسلم،المغازيفي(0433)رقمصحيحهفيوالبخاري(42)4/المسندفيأحمدرواهالحديث

.الإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب،الزكاةفي(6101)

الحديث.تقدم

حسن.حديثوهو(00301)رقمالكبيرفيوالطبراني.)3653(رقممسندهفيالبزاررواهحديثمنقطعة
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اللهم:أحدهمايقولينزلانوملكانإلافيهالعبادتصبحيوممن"ما:والسلامالصلاةعليهالقائلوهو

.")1(تلفاممسكاأعطاللهم:الآخرويقول،خلفامنفقاأعط

اللهفيوكيتوكيولا،عليكاللهفيوعيتوعيلا":لعائشةقالأنه؟الآخرالحديثوفي

.")2(عليك

.")3(عليكأنفقأنفقآدمابن:تعالىاللهيقول":قالوالسلامالصلاةعليهأنهالصحيحوفي

الواثق،توكلهفيمنهأعغلاالذيالمتوكلوهو،الناسوأشجع،الناسأكرميكونلافكيف

للفقراءملجأ،هجرتهوقبلوبعدهابعثتهقبلكانقدثم؟أمرهجميعفيبربهالمستعين،ونصرهاللهبرزق

القصيدةمنقدمناهفيماطالبأبوعمهقالكما،والمساكين،والضعفاء،والأيتام،والأرامل

:المشهورة

مواكلذربغيرالذماريحوطسيداأبالكلاقومتركوما

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

وفواضلنعمةفيعندهفهمهاشمآلمنالهلاكبهيلوذ

وحميد-:النسائيزاد-ثابتعن،سلمةبنحمادحديثمنأحمدالإمامروىما!يوتواضعهومن

الناسأيهايا":ع!اللهرسولفقال،سيدناوابنسيدنايا:ع!اللهلرسولقالرجلاأن؟أنسعن

فوقترفعونيأنأحبماوالله،ورسولهاللهعبدبنمحمدأنا،الشيطانيستهوينكمولابقولكمقولوا

.")4(اللهرفعنيما

أطرتكماتطرونيلا":!ي!اللهرسولقال:قال،الخطاببنعمرعن،)5(مسلمصحيحوفي

."ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأنافإنما،مريمابنعيسىالنصارى

:قال،الأسودعن،إبراهيمعن،الحكمحدثني،شعبةعن،يحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

)2(

)3(

)4(

حديثمنالزكاةفي)0101(رقمصحيحهفيومسلم،الزكاةفي)1442(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبي

!ك!النبيأنوفيهماالزكاةفي(1)920رقمصحيحهفيومسلم،الزكاةفي(1)433رقمصحيحهفيالبخاريرواه

شيئا.منهتنفقيفلاالمالتحفظي:"توعي"ومعنى.عنهااللهرضيبكرأبيبنتلأسماءذلكقال

.الزكاةفي()399رقمصحيحهفيومسلم،التفسيرفي)6484(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو2()48رقموالليلةاليومعملفيوالنسائي2(14)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

منالأنبياءأحاديثفيساقهاالتيالجملةفإنأصحلكان"البخاريصحيحوفي":قالولو،المصنفقالهكذا

وهو،الجملةهذهفيهوليس()15()1916مختصراعمرحديثسادتىفقدمسلمأما،)3445(البخاريصحيح

.56(-1/55)بتمامهأحمدمسندفي
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الصلاةحضرتفإذا،أهلهمهنةصفيكان:قالت؟أهلهفييصنع!يواللهرسولكانما:لعائشةقلت

.()1الصلاةإلىخر!

:قالالأسودعن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبةحدثنا:قالا،جعفربنومحمدوكيعوحدثنا

حضرتفإذا،أهلهمهنةفييكونكان:قالت؟بيتهدخلإذايصنع!ي!النبيكانما:لعائشةقلت

.)2(فصلىخر!الصلاة

شعبة.عن،ادمعن،)3(البخاريورواه

عائشة:سئلت:قال،رجلعن،عروةبنهشامحدثنا،عبدةحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

.هذاونحو،النعلويخصف،الثوبيرقعكان:قالت؟بيتهفييصنع!واللهرسولكانما

الوجه.هذامنمنقطعوهذا

سأل:قال،أبيهعنعروةبنوهشامعروةعن،الزهريعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدقالوقد

كما؟ثوبهويخيط،نعلهيخصفكان،نعم:قالت؟بيتهفييعمل!يواللهرسولكانهل:عائشةرجل

.الإسنادفاتصل)5(البيهقيرواه.بيتهفيأحدكميعمل

-إملاء-البختريبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بشرانبنالحسينأبوأخبرنا:البيهقيوقال

سعيد،بنيحيىعن،صالحبنمعاويةحدثني،صالحأبوحدثنا،السلميإسماعيلبنمحمدحدثنا

بشرا!يواللهرسولكان:قالت؟بيتهفي!يواللهرسوليعملكانما:لعائشةقلت:قالت،عمرةعن

.)6(نفسهويخدم،شاتهويحلب،ثوبهيفلي،البشرمن

صالح،بنمعاويةعن،صالحبناللهعبدعن،إسماعيلبنمحمدعن")7(الشمائل"فيالترمذيورواه

الحديث...؟بيتهفيع!ي!اللهرسوليعملكانما:لعائشةقيل:قالت،عمرةعن،سعيدبنيحيىعن

قالت:،عمرةعن،الأنصاريمحمدبنحارثةعن،أسامةأبيطريقمن،عساكر)8(ابنوروى

صحيح.حديثوهو.خدمتهم:أهلهمهنةومعنى.(94)6/المسندفيأحمدالإمامرواه(1)

.(126)6/المسندفيأحمدالإمامرواه)2(

.الأذانفي)676(رقمصحيحهفي)3(

التاليالحديثفيالبيهقيوصلهوقد،المصنفقالكمامنقطعوإسناده.هذانحوأو:وفيه242()6/المسندفي()4

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو

صحيح.حديثوهو932(-1/328)للبيهقيالنبوةدلائل()5

عائشة.عن،القاسمعن(256)6/المسندفيأحمدالإمامعندوهو328(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل)6(

صحيح.حديثوهو.!ي!اللهرسولتواضعفيماجاءباب)342(رقمالشمائل)7(

ضعيف.وهو،المدنيالرحمنعبدبنمحمدالرجالأبيبنحارثةسندهوفي2(12)2/عساكرابنتاريختهذيب)8(
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ضحاكاوكان،الناسوأكرم،الناسألينكان:قالت؟أهلهفي!اللهرسولكانكيف:لعائشةقلت

بساما.

كان:يقولأنساسمع،الأعوراللهعبدأبومسلمحدثني،شعبةحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

،المملوكدعوةويجيب،الصوفويلبس،الحمارويركب،اللغوويقل،الذكريكثرتج!ي!اللهرسول

.ليف)1(منخطامهحمارعلىخيبريومرأيتهولقد

ذلك.بعضأنسعن،الملائيكيسانبنمسلمحديثمن،)2(ماجهوابنالترمذيوفي

القاريالأدميجعفربنمحمدبكرأبوحدثنا-إملاء-الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

حدثنا،الخزاعيمالكبننصربنأحمدحدثنا،الدورقيإبراهيمبنأحمدبناللهعبدحدثنا،ببغداد

أوفىأبيبناللهعبدسمعت:يقولعقيلبنيحيىسمعت:قال،أبيهعن،واقدبنالحسينبنعلي

نأيستنكفولا،الخطبةويقصر،الصلاةويطيل،اللغوويقل،الذكريكثر!اللهرسولكان:يقول

حاجاتهم.منلهميفرغحتى،الأرملةمعولا،العبدمعيمشي

عن،موسىبنالفضلعن،زرعةأبيعن،العزيزعبدبنمحمدعن،)4(النسائيورواه

.)5(بنحوه،أوفىأبيابنعن،البصريالخزاعيعقيلبنيحيىعن،واقدبنالحسين

الفقيهإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)6(البيهقيوقال

عن،معاويةأبوشيبانحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدبكرأبوحدثنا،بالري

ويلبس،الحماريركبع!ي!اللهرسولكان:قال،موسىأبيعن،بردةأبيعن،الشعثاءأبيبنأشعث

الضيف.مراعاةويأتي،الشاةويعتقل،الصوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

في.الدابةبهتقادحبل:والخطام033(1/)للبيهقي؟النبوةدلائلفيوهو)2425(رقمالطيالسيداودأبورواه

ضعيف.وهو،اللهعبدأبوالأعوركيسانبنمسلمسنده

عنمسلمحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:عيسىأبووقال،الجنائزفي(51)17رقمالجامعفيالترمذيرواه

.وسفيانشعبةعنهروىوقد،فيهمملمالملائيكيسانبنمسلموهو،يضعفالأعورومسلم،أنس

في(4)178رقمسننهفيماجهوابن،!ي!اللهرسولتواضعفيجاءماباب)325(رقمالشمائلفيالترمذيورواه

.الترمذيقالكماضعيفوإسناده.الزهد

.932(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل

.(5)183الأشرافتحفةوينظر()1642والدارمي،(171)6الكبرىوفي(581)3/المجتبىفي

قالهكذا"يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا":وقال61(4)2/المستدركفيالحاكموأخرجه

البصريالخزاعيعقيلبنيحيىوشيخه،تعليقاإلاالبخاريلهيرولمواقدبنالحسينفإناللهرحمهمنهوهموهو

مسلم.رجالمنصدوقانوهما"المفردالأدب"فيلهروىوإنما،الصحيحفيشيئالهيخرجلم

.932(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل
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جيد.وإسناده،يخرجوهولم،الوجههذامنغريبوهذا

سهلعن،الزمعييعقوببنموسىعن،فديكأبيبنإسماعيلعن،سعد)1(بنمحمدوروى

فييوماقرأت:قالوأنه،وعمهأمهحجرفيكانوأنه،مريسأهلمننصرانياكانأنه،غنيمةمولى

وذأبيضطويلولاقصيرلا:!يممحمدنعتفيهاوإذا،الخطبغيرورقةفيهفإذا،لعميمصحف

ويحتلب،والبعيرالحمارويركب،الصدقةيقبلولا،الاحتباءيكثر،خاتمكتفيهبين،ضفيرتين

اسمه،إسماعيلذريةمنوهو،الكبرمنبرىءفقدذلكفعلومن،مرقوعاقميصأويلبس،الشاة

نعتفيهاإن:فقلت؟هذهوفتحمالك:وقال،ضربنيقرأتهاقدورآنيعميجاءفلما:قال.أحمد

بعد.يأتلمإنه:فقال،أحمد

:قال،أنسعن،سعيدبنعمروعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

الحديث.وذكر.ع!حالهاللهرسولمنبالعيالأرحمكانأحدأرأيتما

به.،عليةبنإسماعيلعن،حرببنزهيرعن)3(مسلمورواه

عن،شعبةعن،داودأبوحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا:")4(الشمائل"فيالترمذيوقال

إنسانإذابالمدينةأمشيأنابينا:قال،عمهاعنتحدثعمتيسمعت:اقالا،سليمبنالأشعث

بردةهيإنمااللهرسوليا:فقلت،اللهرسولهوفإذا،"وأبقىأنقىفإنهإزاركارفع":يقولخلفي

ساقيه.نصفإلىإزارهفإذا(فنظرت)"؟أسوةفيلكأما":قال،ملحاء

بنإياسعن،عبيدةبنموسىعن،المباركبناللهعبدحدثنا،نصربنسويدحدثنا:(قال)ثم

إزرةكانتهكذا:قال،ساقيهأنصافإلىمتزراعفانبنعثمانكان:قال،أبيهعن،سلمة

.صصاحبي

بنيزيدحدثنا،صبيحبنالربيعحدثنا،وكيعحدثنا،عيسىبنيوسفحدثنا:أيضا)6(وقال

.زياتثوبثوبهكأن،)7(القناعيكثركي!اللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،أبان

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.363(/1)الكبرىالطبقات

.(121)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

الفضائل.في)2316(صحيحهفي

عمةلجهالةضعيفوإسناده!ي!اللهرسولإزارصفةفيجاءماباب)012(رلمحمالشمائلفيالترمذيرواه

سليم.بنالأشعث

.الربذيعبيدةبنموسىلضعفضعيفوإسناده،(112)الشمائل

.(1و)26)33(الشمائل

به.يتطيبالذيالدهن:القناع
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أعلم.والله،ونكارةغرابةفيهوهذا

نأ؟أنسعن،ثابتعن،الحكمأبييسارعن،شعبةعن،الجعدبنعليعن،البخاريوروى

.)1(عليهمفسلميلعبونصبيانعلىمر!اللهرسول

شعبة.عنآخروجهمن)2(مسلمورواه

والسلامالصلاةعليه!زاحهذكلر

كان:قالأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،غزيةبنعمارةحدثني:لهيعةابنوقال

.صبي)3(معالناسأفكهمن!ي!اللهرسول

نغربموتيذكره"؟النغيرفعلماعمير!أبا":وقوله،عميرأباأخاهملاعبتهفيحديثهتقدموقد

.الصغارالأطفالمعالمداعبةمنالناسعادةبهجرتكما؟بذلكليخرجهبهيلعبكان

عن،الطويلحميدعن،اللهعبدبنخالدحدثنا،الوليدبنخلفحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

ناقة"ولدعلىحاملوكإنا":!ي!اللهرسولفقال،فاستحمله!ي!النبيأتىرجلاأن؟مالكبنأنس

."؟النوقإلاالإبلتلدوهل":!اللهرسولفقال؟ناقةبولدأصنعمااللهرسوليا:فقال

الواسطياللهعبدبنخالدعنكلاهما،قتيبةعن)6(والترمذي،بقيةبنوهبعنداود)5(أبوورواه

غريب.صحيح:الترمذيوقال.به،الطحان

بنيونسحدثنا،محمدبنحجاجحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:)7(البابهذافيداودأبووقال

بكرأبواستأذن:قال،بشيربنالنعمانعن،حريثبنالعيزارعن،إسحاقأبيعن،إسحاقأبي

أراكألا:وقال،ليلطمهاتناولهادخلفلما،اللهرسولعلىعالياعائشةصوتفسمع،!ي!النبيعلى

حيناللهرسولفقال،مغضبابكرأبووخرج،يحجزه!النبيفجعل!اللهرسولعلىصوتكترفعين

اللهرسولعلىاستأذنثم،أيامابكرأبوفمكث"؟الرجلمنأنقذتكرأيتنيكيف":بكرأبوخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الاستئذانفي(62)47رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.السلامفي()15)2168(رقمصحيحهفي

ضعيف.لهيعةوابن331(1/)للبيهقي،النبوةدلائل

.)3/267(المسندفي

.)8994(سننهفي

.)238(الشمائلوفي،البرفي(1991)الترمذيجامع

سننهمنالنساءعشرةفيوالنسائي27(وه271)4/أحمدوأخرجهالأدبفي()9994رقمسننهفيداودأبورواه

صحيح.إسنادداودأبيوإسناد"إسحادتىأبو"فيهليسولكنبه،(19)55الكبرى
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فقال،حربكمافيأدخلتمانيكماسلمكمافيأدخلاني:لهمافقال،اصطلحاقدفوجدهما

."فعلناقد،فعلناقد":ع!ي!اللهرسول

عن،العلاءبناللهعبدعن،مسلمبنالوليدحدثنا،الفضلبنمؤملحدثنا:داود)1(أبووقال

فياللهرسول!أتيت:قال!،الأشجعيمالكبنعوفعن،الخولانيإدريسأبيعن،اللهعبيدبنبسر

:فقال؟اللهرسولياأكلي:فقلت"ادخل":وقالفردفسلمت،أدممنقبةفيوهو،تبوكغزوة

فدخلت.،"كلك"

من؟كليأدخل:قالإنما:العاملةأبيبنعثمانبنالوليدحدثنا،صالحبنصفوانوحدثنا)2(

القبة.صغر

لي:قال،أنسعن،عاصمعن،شريكحدثنا،مهديبنإبراهيمحدثنا:داود)3(أبوقالثم

."الأذنينذايا":ع!ي!اللهرسول

عن،ثابتعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامرواهماالقبيلهذاومن:قلت

فيجهزه،الباديةمنالهدية!للنبييهديوكان،زاهرااسمهكانالباديةأهلمنرجلاأن؟أنس

!واللهرسولوكان"حاضروهونحنباديتنازاهراإن":اللهرسولفقال،يخرجأنأرادإذاع!ي!النبي

)5(يبصرهولاخلفهمنفاحتضنه،متاعهيبيعوهو(يوما)ع!ي!اللهرسولفأتاه،دميمارجلاوكان،يحبه

بصدرظهرهألصقمايألو)6(لافجعل،!يوالنبيفعرففالتفت؟هذامن،أرسلني:فقال،الرجل

واللهإذااللهرسوليا:فقال"؟العبديشتريمن":يقولمج!ي!اللهرسولوجعل،عرفهحينع!ي!النبي

أنتاللهعندلكن":قالأو"بكاسدلستاللهعندلكن":ع!ي!اللهرسولفقال،كاسداتجدني

."غال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الجزية،في)3176(رقمصحيحهفيمطولاالبخاريوأخرجه،الأدبفي05(0)0رقمسننهفيداودأبورواه

الفتن.في(04و)59(04)42رقمسننهفيماجهوابن،الدخولقصةفيهوليس

.مقالفيه-العاتكةأبيبنعثمانأي-هذاعثمان:المنذريوقال،الأدبفي05()10رقمسننهفيداودأبو

ضعيف.وإسناده

فيو)3828(،البرفي)2991(رقمالجامعفيوالترمذي،الأدبفي)2005(رقمسننهفيداودأبورواه

وهوشريكلضعفضعيفوإسناده.عنهاللهرضيأنسعنكلهم(127)3/المسندفيالإمامعندوهو،المناقب

حديثه.فيتحسنتوبعقدلكنه،الحفظسيئالنخعياللهعبدابن

.(161)3/أحمدمسند

.يبصرهلاوهووالشمائلالمسندوفي،الأصلفيكذا

يقصر.لا:"يألولا"
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(والسلامالصلاةعليهمزاحهذكر)الشمائلب-

عن")1(الشمائل"فيالترمذيإلايروهولم،الصحيحينشرطعلىثقاتكلهمرجالهإسنادوهذا

.الرزاقعبدعن،منصوربنإسحاق

.")2(صحيحه"فيحبانابنورواه

حمارا-ويلقب-اللهعبدلهيقالكانرجلاأن؟)3(صحيحهمنالبخاريرواهماالقبيلهذاومن

أكثرمااللهلعنه:رجلفقال،يومابهفجيء،الشرابفيبهيؤتىوكان،ع!ي!النبييضحكوكان

."ورسولهاللهيحمثفإنهتلعنهلا":ع!ي!اللهرسولفقال،بهيؤتىما

بنأنسعن،البنانيثابتعن،شعبةحدثني،حجاجحدثنا:أحمد)4(الإمامقالماهذاومن

بينيتقدمننساؤهفكان:قال،سائقأوبنسائهيحدوحادوكان،مسيرفيكانع!ي!النبيأن؟مالك

."بالقواريرارفق،ويحكأنجشةيا":فقال،يديه

أنجشة،لهيقالبنسائهيحدوحادع!ي!للنبيكان:قال،(أنس)عنالصحيحينفيالحديثوهذا

القوارير:ومعنى."بالقواريرارفق!أنجشةياويحك":!راللهرسولفقال،الإبلفأعنقت،فحدا

الدين.يومإلىدائماعليهوسلامهاللهصلوات.دعابةكلمةوهي،النساء

بطوله،عائشةمنزرع)6(أمحديثالسلامعليهاستماعهخلقهوحسنودعابتهأخلاقهمكارمومن

عائشة.علىقصهالذيهووالسلامالصلاةعليهأنهالرواياتبعضفيووقع

عقيلبناللهعبد-يعنيعقيلأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)7(الإمامرواهماهذاومن

ع!ي!اللهرسولحدث:قالتعائشةعن،مسروقعن،عامرعن،سعيدبنمجالدحدثنا.-الثقفي

فقال،خرافةحديثالحديثكأناللهيارسول:منهنامرأةفقالت،حديثاليلةذاتنساءه

فيهمفمكث،الجاهليةفيالجنأسرتهعذرةمنرجلاكانخرافةإن؟خرافةماأتدرين":!صاللهرسول

:الناسفقال،الأعاجيبمنفيهمرأىبماالناسيحدثفكان،الإنسإلىردوهثم،طويلادهرا

."خرافةحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ع!يو.اللهرسولمزاحصفةفيجاءماباب)923(رقمالشمائلفيالترمذي

والضحك.المزاحباب،والإباحةالحظرفي(0957)رقمصحيحهفيحبانابنرواه

ورسوله.اللهيحبإنهماعلصتفوالله،تلعنوهلا:ولفظه،الحدودفي0678()رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(187)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

الفضائل.في()2323رقمصحيحهفيومسلم،الأدبفي(61)94رقمصحيحهفيالبخاري

الفضائل،في2(4)48رقمصحيحهفيومسلم،النكاحفي()9518رقمصحيحهفيالبخاريرواهزرعأمحديث

.251()رقمالشمائلفيوالترمذي(1211/)التحفةفيكماالكبرىفيوالنسائي

.(-157158)6/المسندفيأحمدالإمامرواه
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بنهاشمالنضرأبيعن،البزارالصباحبنالحسنعن")1(الشمائل"فيالترمذيرواهوقد

به.،القاسم

أعلم.فالله،فيهيتكلمونسعيدبنومجالد،نكارةوفيه،الأحاديثغرائبمنوهو:قلت

حدثنا،حميدبنعبدحدثنا:")2(الشمائل"كتابهمن!رالنبيمزاحبابفيالترمذيوقال

فقالت:!رالنبيإلىعجوزأتت:قال،الحسنعن،فضالةبنالمباركحدثنا،المقدامبنمصعب

العجوزفولت"عجوزيدخلهالاالجنةإنفلانأميا":قال،الجنةاللهيدخلنيأنليادعاللهرسوليا

!محعلتهنإفمثآءائنتنآنفنإنا):يقولتعالىاللهفإن،عجوزوهيتدخلهالاأنهاأخبروها":فقال،تبكي

الوجه.هذامنمرسلوهذا"36(-35:الواقعةأ!)3(أب!را

حدثنا،شقيقبنالحسنبنعليحدثنا،الدوريمحمدبنعباسحدثنا:)4(الترمذيوقال

اللهرسولياقالوا:قال،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،زيدبنأسامةعن،المباركبناللهعبد

."حقاإلاأقوللاإني":قال،تداعبناإنك

ثم،الإسنادبهذا،البربابفي"جامعه"فيالترمذيرواهوهكذا.تمازحنا:يعني:تداعبنا

حسن.حديثوهذا:قال

الدارهذهعنوإعراضهوالسلامالصلاةعليهزهدهباب

(القرارلداروعملهواجتهادهوإقباله)

ضتروأتقئ!رفيورزقفيهلنفتنهتمالذيخاالحيؤةزقزهق!هتماروجابهتمتغناماإكعتنتكتمذنولا):تعالىاللهقال

عنهتمعيناكولالغدوتجههولريدونوالعثمىبأئغسدوةربهميذعو%الذينحوا!بزنفسك):تعالىوقال،131:طهأ

تعالى:وقال(28:الكهفأ!هوفرطاأئيوكاتهونهوأتبعتجرناعنقتبهوأغفقنامقلظغولاألدنيااتحيؤةزيخةترلد

:وقال(03-92:النجمأ!ألعلأمنمتلغهوذلك!ألديخاا!يؤةإلايردو!تجزلاعنتولىمنعنفأغرضى)

واخفضعلتهمتخزنولامنهوبه-أزؤجامتغناماإكعينتكلضذنلا!اتعظيمواتقرءاتالمحثاقمنستعاءانيتكولقذ)

.كثيرةهدالمحيوالايات(-8788:ادحجرأ!ه!لفؤمنينجناصك

)1(

)2(

)3(

)4(

السمر.فيلمجي!اللهرسولكلامفيجاءماباب)252(رقمالشمائل

:قال.تداعبناإنكاللهيارسول:قالوا:ولفظهجم!اللهرسولمزاحصفةفيجاءماباب)237(رقمالشمائل

حقا.إلاأقوللاأنيغير،نعم

.البصريالحسنهو:والحسن.ع!يواللهرسولمزاحصفةفيجاءماباب(042)رقمالشمائلفيالترمذيرواه

حسنصدوقفهو،الليثيزيدبنأسامةفيه،الترمذيالإمامقالكما،حسنحديثوهو(0991)الترمذيجامع

الحديث.
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عن،بقيةأخبرنا،شريحبنحيوةالعباسأبوحدثني:سفيانبنيعقوبفقال،الأحاديثوأما

إلىأرسلاللهأنيحدثعباسابنكان:قال،عباسبناللهعبدبنمحمدعن،الزهريعن،الزبيدي

عبداتكونأنبينيخيركاللهإن":()1(!ي!)اللهلرسولالملكفقال،جبريلمعهالملائكةمنملكانبيه

اللهرسولإلىجبريلفأشار،لهكالمستشيرجبريلإلىاللهرسولفالتفت"نبياملكاتكونأنوبين،نبيا

حتىمتكئاطعاماالكلمةتلكبعدأكلفما:قال"نبياعبداأكونبل":!ي!اللهرسولفقال،تواضعأن

وجل.عزاللهلقي

بنعمروعن)3(النسائيوأخرجه،شريحبنحيوةعن")2(التاريخ"فيالبخاريرواهوهكذا

اللفظ.هذامنبنحوالصحيحفيالحديثهذاوأصل.بهالوليدبنبقيةعنكلاهما،عثمان

أبيعنإلاأعلمهولا-زرعةأبيعن،عمارةعن،فضيلبنمحمدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

هذاإن:جبريلفقال،ينزلمللثفإذا،السماءإلىفنظر!ي!اللهرسولإلىجبريلجلس:قال-هريرة

يجعلكنبياأفملكا:ربكإليكأرسلنيمحمديا:قالنزلفلما،الساعةقبلخلقيوممنذنزلماالملك

.؟)5(رسولاعبداأو

الوجه.هذامنأفرادهمنوهومختصرا63(بالمسندعنديالتيبالنسخةوجدتههكذا

إيلاءحديثفي،الخطاببنعمرعن،عباسابنحديثمن،)7(الصحيحينفيوثبت

تلكفيعمرعليهدخلفلما،عليةفيعنهنواعتزل،شهراعليهنيدخلألا،أزواجهمن!ي!اللهرسول

رمالعلىمضطجعهووإذا،شعيرمنوصبرة،معلقةوأهبة،قرظمنصبرةسوىفيهاليسفإذاالعلية

مناللهصفوةأنتاللهرسوليا:فقلت"؟مالك":فقال،عمرعينافهملت،جنبهفيأثرقدحصير

ثم"؟الخطاببنياأنتشكفيأو":فقالوجههمحمرافجلس!فيههمافيماوقيصروكسرى،خلقه

."الدنياحياتهمفيطيباتهملهمعجلتقومأولئك":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.334(1/)للبيهقي؟النبوةدلائلمنأثبتهالقوسينبينما

.(1/1123/)الكبيرالتاريخ

.)6743(الكبرىسننهمنالوليمةفي

.231()2/المسندفي

محققه:وقال،!حمصفتهباب،التاريخفي)6365(صحيحهفيحبانابنأوردهإنما،الصحيحفيأجدهلم

اللهرضيهريرةأبيحديثمن2()462رقموالبزار.231()2/أحمدورواه.الشيخينشرطعلىصحيحإسناده

صحيح.حديثوهو،عنه

نبهولذلك"رسولاعبدابل:قال.يامحمدلربكتواضع:جبريلقال":نصهازيادةالمسندمنالمطبوعفي

نسخته.فيالاختصارهذاإلىالمصنف

.و)35(35()الووقفي(1)947رقمصحيحهفيومسلم،النكاحفي1951()رقمصحيحهفيالبخاري
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:قال،اللهرسوليابلى:فقلت"؟الاخرةولناالدنيالهمتكونأنترضىأما"لمسلمروايةوفي

قوله:عليهوأنزلأزواجهيخيرأنوجلعزاللهأمرهالشهرانقضىلماثم"وجلعزاللهفاحمد"

ولن!جميلاس!إصاوأسرضكرأمتغكنلينفنعاوزيلتهاالديخاآتحيؤة%تردكنتنإنلأزوجكقلالنبئيائها)

وقد.(92-28:ا!حزأبأ!عظيماأتجرامنكنلقمحستتأعداطه!إنألأخرةوالدارورسولوالفهتردتكنتن

نأعليكفلاأمرالكذاكرإني":لهافقال،بعائشةبدأوأنهالتفسيركتابنافيمبسوطاهذاذكرنا

فإني؟أبويأستأمرهذاأفيفقلت:قالت،الآيةهذهعليهاوتلا"أبويكتستأمريحتىتعجليلا

عنهن.اللهورضيوالسلامالصلاةعليهأزواجهسائرقالوكذلك.الآخرةوالدارورسولهاللهأختار

سريرعلىوهواللهرسولعلىدخلت:قال،أنسعن،الحسنعن،فضالةبنمباركوقال

أصحابه،منوناسعمرعليهودخل،ليفحشوهاأدم)2(منوسادةرأسهوتحت،بالشريط)1(مرمول

"؟عمريايبكيكما":لهفقال،فبكىجنبهفيالشريطأثرعمرفرأى،انحرافةاللهرسولفانحرف

!؟أرىالذيالحالعلىوأنت،الدنيامنفيهيعيشانفيمايعيشانوقيصروكسرىأبكيلاومالي:قال

هكذا."كذلكهو":قال،بلى:قال"؟الاخرةولناالدنيالهمتكونأنترضىأما!عمريا":فقال

.)3(البيهقيرواه

:قال،مالكبنأنسعن،الحسنعن،مباركحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

ليف،حشوهاأدممنوسادةرأسهوتحت،بشريطمزملمضطجعسريرعلىوهواللهرسولعلىدخلت

الشريطوبينجنبهبينيرعمرفلم،انحرافةاللهرسولفانحرفعمرودخل،أصحابهمننفرعليهفدخل

"؟عمريايبكيكما":!ي!اللهرسوللهفقال،عمرفبكى،اللهرسولبجنبالشريطأثروقد،ثوبا

فيماالدنيافييعيشانوهما،وقيصركسرىمناللهعلىأكرمأنكأعلمأكونأنإلاأبكيماوالله:قال

لهمتكونأنترضىأما":اللهرسولفقال؟!أرىالذيالمكانفياللهرسولياوأنت،فيهيعيشان

.")5(كذلكفإنه":قال،بلى:قال"؟الاخرةولناالدنيا

)2(

)3(

)4(

)5(

.لموصو:"لمومر"

جلد.من:"أدممن"

الحديث،وذكر"وجلعزاللهفاحمد":قال.اللهيارسولبلى:قلت:وفيه337(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل

أنسعنالحسنروايةمنالشيخانأخرجوقد.الحديثحسنصدوقفإنهفضالةبنمباركأجلمنحسنوإسناده

أحاديث.

.014()3/مسندهفي

.تقدمكماحسنحديثوهو
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عن،علقمةعن،إبراهيمعن،مرةبنعمروعن،المسعوديحدثنا:)1(الطيالسيداودأبووقال

:وأقولأمسحهفجعلت،بجلدهالحصيرفأثرحصيرعلىاللهرسولاضطجع:قال،مسعودبناللهعبد

إلاوالدنياأناما،وللدنيامالي":فقال؟عليهتناممنهيقيكشيئالكفنبسطآذنتناألاوأميأنتبأبي

."وتركهاراحثمشجرةتحتاستظلكراكب

به.الطيالسيداودأبيعن،حكيمبنيحيىعن)2(ماجهابنورواه

عنكلاهما،الحباببنزيدعن،الكنديالرحمنعبدبنموسىعن،)3(الترمذيوأخرجه

.()4صحيححسن:الترمذيوقال،بهالمسعودي

،وعفانسعيدوأبوالصمدعبدحدثنا:)5(فقال،عباسابنحديثمنأحمدالإمامرواهوقد

علىوهوعمرعليهدخلاللهرسولأن؟عباسابنعن،عكرمةعن،هلالحدثنا،ثابتحدثنا:قالوا

وللدنيا،مالي":فقال،هذامنأوثرفراشااتخذتلواللهرسوليا:فقال،جنبهفيأثرقدحصير

راحثم،نهارمنساعةشجرةتحتفاستظل،صائفيومفيساركراكبإلاالدنياومثلمثليما

أحمد.بهتفرد."وتركها

؟هريرةأبيعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديثمن،)6(البخاريصحيحوفي

شيءإلاشيءمنهوعنديليالثلاثعليتأتيأنسرنيماذهباأحدمثلليأنلو":قالاللهرسولأن

."لدينأرصده

نأ؟هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،القعقاعبنعمارةحديثمن،)7(الصحيحينوفي

."قوتامحمدآلرزقاجعلاللهم":قالجم!اللهرسول

عن،عطاءعن،المباركابنعن،سنانبنيزيدحديثمن،)8(ماجهابنرواهالذيالحديثفأما

زمرةفيواحشرني،مسكينأوأمتني،مسكيناأحينياللهم":قالغ!ي!اللهرسولأن؟سعيدأبي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.)277(مسندهفي

الزهد.في(014)9سننهفي

.)2377(جامعهفي

.قالكماوهو

صحيح.هـاسناده03(11/)مسندهفي

.الرقاقفي64(و)45،الاستقراضفي)9238(البخاريصحيح

)18((1و)550الزكاةفي(1)550رقمصحيحهفيومسلم،الرقاقفي)0646(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الرمق.سدهو:وقيل.إسرافغيرمنكفايتهم:قيل:قوتاومعنى.والرقائقالزهدفي

الزهد.في()4126رقمسننهفيماجهابنرواه
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وهو،الزهاويفروةأباسنانبنيزيدفيهلأن؟إسنادهجهةمنيثبتلاضعيفحديثفإنه."المساكين

أعلم.والله،(جدا"اضعيف

بنثابتحدثنا،الكوفيواصلبنالأعلىعبدحدثنا:)2(فقالاخروجهمنالترمذيرواهوقد

اللهم":قالع!يواللهرسولأن؟أنسعن،الليثيالنعمانبنالحارثحدثنا،الكوفيالعابدمحمد

لم:عائشةفقالت"القيامةيومالمساكينزمرةفيواحشرني،مسكيناوأمتني،مسكيناأحيني

ولوالمسكينترديلا!عائشةيا،خريفابأربعينأغنيائهمقبلالجنةيدخلونإنهم":قال؟اللهرسوليا

غريب.حديثهذا:قالثم."القيامةيوميقربكاللهفإنوقربيهمالمساكينأحبيعائشةيا،تمرةبشق

أعلم.والله،نكارة)3(متنهوفي،ضعفإسنادهوفي:قلت

،حازمأبيعن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا،الصمدعبدحذثنا:أحمد)4(الإماموقال

-يعنيبعينه(()موتهقبل)النقي(()مج!يهاللهرسول)رأىهل:لهقيلأنه،سعدبنسهلعن

لكمكانتهل:لهفقيل،وجلعزاللهلقيحتىبعينهالنقياللهرسولرأىما:لهفقال-الحوارى

:قال؟بالشعيرتصنعونكنتمفكيف:لهفقيل،مناخللناكانتما:فقال؟اللهرسولعهدعلىمناخل

.طارما(منهأفيطيرننفخه

ونعجنه.نثريه)7(ثم:وزاد،بهديناربناللهعبدبنالرحمنعبدحديثمن)6(الترمذيرواهوهكذا

.حازمأبيعنمالكرواهوقد،صحيححسن:قالثم

عن،المدنيغسانبنمطرفبنمحمدعن،مريمأبيبنسعيدعن،)8(البخاريرواهوقد:قلت

به.سعدبنسهلعن،حازمأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

صححهوالحديث،ضعيفسنانبنويزيد.مجهولوهو،اسمهيعرفلاالمباركأبو:الزوائدفيالبوصيريقال

،إسرافبوضعهالجوزيابنوحكم142(-141)3/الموضوعاتفيالجوزيابنوعده،322()4/الحاكم

.وشواهدهبطرقهلغيرهحسنايكونأنويمكن

يحكملالكن،السندضعيفالحديث:العلائيبنالدينصلاحالحافظقال:326()2/اللالئفيالسيوطيوقال

.(12هص)الموضوعاتعلىالبديعاتالنكت:وانظر.بالوضععليه

.)2352(رقمالجامعفيالترمذيرواه

الحديث.منكرالليثيالنعمانبنفالحارث،الشديدلضعفهالترمذياستغربه

.332()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

.332()5/المسندمنأثبتهالقوسينبينما

.)2364(جامعهفي

نذريهء:المطبوعوفي.الماءعليهرشإذا،يثريهالترابثزىيقال:"نثريه"

.غسانأبوهومطرفبنومحمد.الأطعمةفي54(01)رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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،حازمأبيعن،القاريالرحمنعبدبنيعقوبعن،قتيبةعن،)1(والنسائيأيضاالبخاريورواه

به.سهلعن

بنجريرحدثنا،بكيرأبيبنيحيىحدثنا،الدوريمحمدبنعباسحدثنا:)2(الترمذيوقال!

ع!خبزاللهرسول!بيتأهلعنيفضلكانما:يقول!أمامةأباسمعت،عامربنسليمعن،عثمان

غريب.صحيححسن:قال!ثم.الشعير

رأيت:قال!،حازمأبوحدثني،كيسانبنيزيدعن،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)3(الإماموقال!

من،تباعاأيامثلاثة،وأهلهاللهنبيشبعما!بيدههريرةأبينفسوالذي:مرارابأصبعهيشيرهريرةأبا

الدنيا.فارقحتىحنطةخبز

.كيسانبنيزيدحديثمن،)4(ماجهوابنوالترمذيمسلمورواه

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،الحميدعبدبنجريرحديثمن)5(الصحيحينوفي

لسبيله.مضىحتىبرخبزمن،تباعاأيامثلاثة،المدينةقدموامنذ،!ومحمدال!شبعما:قالتعائشة

،الأسودعن،إبراهيمعن،حمزةأبيعن،طلحةبنمحمدحدثنا،هاشمحدثنا:أحمد)6(الإماموقال!

قبض.حتىقطكسرةمائدتهمنرفعوما،قبضحتىبرخبزمنثلاثامحمدال!شبعما:قالتعائشةعن

قد:قالت،عائشةعن،كردوسعن،الغزال!مطيعحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمد)7(وقال!

بر.طعاممنأيامثلاثةأهلهشبعومالسبيلهاللهرسول!مضى

رومانبنسليمانعن،سهلأبيعن،دويد)01(حدثنا،)9(حسينحدثنا:أحمد)8(الإماموقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.()4785التحفةفيكماالكبرىمنالرقاقفيوالنسائي،الأطعمةفي(54)13رقمصحيحهفيالبخاريرواه

!ي!.اللهرسولخبزصفةفيجاءماباب(1)44رقمالشمائلوفي،الزهدفي)9235(رقمالجامعفيالترمذيرواه

.434()2/المسندفي

رقمسننهفيماجهوابن،الزهدفي)2358(رقمالجامعفيوالترمذي،الزهدفي)7692(رقمصحيحهفيمسلم

الأطعمة.في)3343(

الزهد.في7592()رقمصحيحهفيومسلم،الأطعمةفي54()16رقمصحيحهفيالبخاريرواه

لكن،الأعورميمونحمزةوأبيمصرفابنوهوطلحةبنمحمدلضعفضعيفوإسناده(156)6/المسندفي

ومسلم،صحيحبإسناد)6/42(أحمدعندفهوصحيحقبضحتىبرخبزمنثلاثامحمدالشبعما:قوله

يصح.فلا"قبضحتىقطكسرةمائدتهمنرفعوما"قولهوأما.)21()7592(

.بشواهدهصحيححديثوهو(255)6/المسندفي

.71()6/مسندهفي

.المروذيبهرامبنمحمدبنحسينوهو،تحريفوهو"حسن":المطبوعفي

التقريب.فيكما،بالمعجمةأوله:ويقال،الشاميعيسىأبو،نافعبندويد
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أكلولا،منخلارأىمابالحقمحمدابعثوالذي:قالتأنها؟عائشةعن،عروةعنعروغمولى-

نقولكنا:قالت؟الشعيرتأكلونكنتمكيف:قلت.قبضأنإلىاوجلعزااللهبعثهمنذمنخولاخبزا

.)1(الوجههذامنأحمدبهتفرد.أف

عن،ربيعةبنعابسبنالرحمنعبدعن،الثوريعن،كثيربنمحمدعن)2(البخاريوروى

ذلك؟تفعلونولم:قلت،فنأكلهيوماعشرخمسةبعدالكراعلنخرجكناإن:قالت،عائشةعن،أبيه

وجل.عزباللهلحقحتىمأدومبرخبزمن!يومحمدآلشبعما:وقالتفضحكت

لآعلىيأتيكان:قالت،عائشةعن،أبيأخبرني،هشامحدثنا،يحيىحدثنا:أحمد)3(وقال

باللحم.نؤتىأنإلا،والماءالتمرإلاليسنارافيهيوقدونماالشهرمحمد

لاكناإن:قالتأنها؟عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن،)4(الصحيحينوفي

مندورأهلحولناكانأنهإلا،والماءالتمر:الأسودانهوإنما،نارانوقدماالهلالبناليمرمحمد

اللبن.ذلكمنويسقينافيشرب،منائحهمبلبناللهرسولإلىيبعثونالأنصار

.بنحوهعنها،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعنيزيد)6(عن،أحمد)5(ورواه

بنمحمدحدثنا،حسينحدثنا،أبيحدثني،اللهعبدحدثنا:أحمد)8(الإمام()7(مسندوفي)

يوقدماوهلالهلالبنايمركان:تقولعائشةسمعأنه؟الزبيربنعروةعن،حازمأبيعن،مطرف

على:قالت؟تعيشونكنتمشيءأيعلى!خالةيا:قلتقال،نار!ي!اللهرسولبيوتمنبيتفي

أحمد.بهتفرد.والماءالتمر:الأسودين

عن،يزيدبنالرحمنعبدعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،)9(الطيالسيداودأبووقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.رومانبنوسليمان،دويدشيخسهلأبيلجهالةضعيفإسناده

قيل.ليلةعشرةخمسبعدفنأكلهالكراعلنرفعكناوإن"ولفظه،الأطعمةفي)5423(رقمصحيحهفي

."...فضحكت؟إليهاضطركمما

الأطعمة.في64()58رقمالبخاريعندوهو(55)6/المسندفي

عن:فيهماوهو،الزهدفي)7292(رقمصحيحهفيومسلم،الرقاقفي)9645(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عائشة.عن،عروةعن،رومانبنيزيد

.-237(182)6/مسندهفي

-2412/)0ورفاقهبشارللدكتورالجامعالمسندوينظر.هارونبنيزيدوهو،محرف"بريدة":المطبوعفي

.(1732)5حديث413(

أبيه.عنأحمدبناللهعبدطريقمنساقهلأنهيصحولا"وقال":المطبوعفي

.حازمأبيعلىفيهاختلفولكنصحيححديثوهو71()6/أحمدالإماممسند

.()9138الطيالسيمسند
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قبض.حتىمتتابعينيومينشعيرخبزمن!اللهرسولشبعما:قالتعائشةعن،الأسود

شعبة.حديثمن)1(مسلمرواهوقد

بنسليمانحدثنا،)3(إسماعيلحدثنا،أبيحدثني،اللهعبدحدثنا:أحمد)2(الإمام(مسندوفي)

فأمسكت،ليلاشاةبقائمةبكرأبيآلإليناأرسل:عائشةقالت:قال،هلالبنحميدعن،المغيرة

علىهذا-تحدثهللذيتقول-قالت.وقطعت!اللهرسولأمسك:قالتأو،!ي!اللهرسولوقطع

محمدآلعلىليأتيإنه:عائشةقالت:قال،بهلائتدمنامصباحعندناكانلو:روايةوفي.مصباحغير

.قدرايطبخونولاخبزايختبزونماالشهر

بهتفرد،شهرين:)5(روايتهوفي،المغيرةبنسليمانعن،أسد)4(بنبهزعنأيضارواهوقد

أحمد.

أبيعن-سعيدأبيابنهو-سعيدعن،معشرأبوحدثنا،خلفحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

ولالخبزلا،الناربيوتهممنشيءفييوقدونلاهلالثمهلالاللهرسولبآليمركان:قال،هريرة

منجيرانلهموكان،والماءالتمرالأسودان:قال؟هريرةأبايايعيشونكانواشيءبأي:قالوا،لطبيخ

أحمد.بهتفرد،لبنمنشيئاإليهميرسلونمنائحلهم،خيرااللهجزاهم،الأنصار

قالت:،عائشةعن،أمهعن،الحجبيالرحمنعبدبنمنصورحديثمن،)7(مسلمصحيحوفي

.والماءالتمر:الأسودينمنالناسشبعوقداللهرسولتوفي

صالح،أبيعن،الأعمشعن،مسهربنعليحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:)8(ماجهابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.)7592()22(صحيحهفي

.6217/أحمدمسند

المسندفيالتيروايتهفهذه،عليةبنإسماعيلوهو،الصوابهوأثبتناهوما،يصحولا"بهز":المطبوعفي

فيها:التيهيإسماعيلروايةإنثم.الطريقهذاانتهاءعقيبالمصنفإليهافسيشيربهزروايةأما.)6/217(

المصنف.سيشيركما"شهرين":فهيبهزروايةأما"الشهرمحمدآلعلىليأتيإنه"

.(بشار)عائشةمنالعدويهلالبنلحميدسماعأنعرفلافإننالانقطاعهالإسنادضعيفالحديثوهذا

.(49)6/المسندفيأحمدالإمامأخرجهاأسدبنبهزرواية

بها.النصيستقيمولا،"رواية":المطبوعفي

صحيحلكنه،السنديالرحمنعبدبننجيحوهومعشرأبيلضعفضعيفوإسناده،2/504المسندفي

.بشواهده

بإسنادهأيضأالبخاريفيفهواللهرحمهالمصنفمنتقصيرفيهمسلمإلىوعزوه.)03()7592(مسلمصحيح

.(بشار)(5383البخاري)صحيحومتنه

سعيد.بنسويدأجلمنحسنوإسناده،(0154)سننهفي
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دخلما،دلهالحمد":قالفرغفلما،فأكلسخنبطعاميوماع!ي!اللهرسولأتي:قال،هريرةأبيعن

."وكذاكذامنذسخنطعامبطني

عن،الزعفرانيصاحبهاشمأبو()2(عمار)حدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

منأبوكأكلهطعامأولهذا":فقالشعيرخبزمنكسرة!اللهرسولناولتفاطمةأن؟مالكبنأنس

.أحمد)3(بهتفرد."أيامثلاثة

عنكلاهما،معاويةبناللهعبدعنجميعأ)4(ماجهوابنوالترمذي،عفانعن،أحمدالإماموروى

كان!ي!اللهرسولأن؟عباسابنعن،عكرمةعن،الكوفيالعبديخباببنهلالعن،يزيدبنثابت

أحمد.لفظوهذا.الشعيرخبزخبزهمعامةوكان،عشاءلايجدونوأهلهطاوياالمتتابعةالليالييبيت

بنحفصبنعمرحدثنا،الدارميالرحمنعبدبناللهعبدحدثنا:(")الشمائل"فيالترمذيوقال

يوسفأبيعن،الأعورأميةأبيبن)6(يزيدعن،الأسلمييحيىأبيبنمحمدعن،أبيهعن،غياث

إدامهذه":وقال،تمرةعليهافوضعالشعيرخبزمنكسرةأخذاللهرسولرأيت:قالسلامبناللهعبد

وأكل."هذه

إلىالشرابأحبكان:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهريحديثمنالصحيحينوفي

.البارد)7(الحلواللهرسول

لحقحتىمرققارغيفأرأى!يماللهرسولأعلمما:قالأنسعنقتادةحديثمن)8(البخاريوروى

قط.بعينهسميطاشاةولا،بالله

.)3/213(المسندفي)1(

المسند.منالحاصرتينبينما)2(

أنس.منيسمعلمهاشمأباعمارأفإنمنقطعإسنادوهذا،حسنحديث)3(

حديثهذا:وقال،الزهدفي0236()رقمالجامعفيوالترمذي374(-373)1/المسندفيأحمدالإمامرواه)4(

.الترمذيقالكماصحيححديثوهو.الأطعمةفي)3347(رقمسننهفيماجهوابن،صحيححسن

أمية.أبيبنيزيدلجهالة،ضعيفوإسناده،لمجي!اللهرسولإدامفيماجاءباب()183رقمالشمائل)5(

محض.غلطوهو"أميةأبيعن،يزيدعن":المطبوعفي)6(

غيرروىهكذا:عيسىأبووقال،الأشربةفي()5918رقمالجامعفيالترمذيعندوهو،الصحيحينفيأجدهلم)7(

!يه!النبيعن،الزهريعنمارويوالصحيح،عائشةعن،الزهريعن،معمرعنهذامثلعيينةابنعنواحد

عنمعمرعن(58391المصنف)فيالرزاقعبدروىوهكذا:وقال،()6918المرسلةالروايةساقثم،مرسلا

العللفيكماالرازيزرعةأبوقالوكذلك:قلت.عيينةابنحديثمنأصحوهذا،مرسلا!النبيعن،الزهري

.()1588حاتمأبيلابن

.الرقاقفي)6457(ورقم،الأطعمةفي()5385رقمصحيحهفيالبخاريرواه)8(
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مرقق،لهخبزولا،سكرجةفيولا،خوانعلىع!يماللهرسولأكلما:أيضاعنهلهروايةوفي

السفر.على:قال؟يأكلونكانوامافعلى:لأنسفقلت

ولقد،سنخةوإهالةشعيربخبز!ي!اللهرسولإلىمشىأنه،أنسعن،أيضاقتادةحديثمنوله

صاعمحمدآلعندأمسىما:يقوليومذاتسمعتهولقد،شعيرالأهلهفأخذ،يهوديمندرعهرهن

.حب)1(صاعولاتمر

نأ،مالكبنأنسعن،قتادةحدثنا،يزيدبنأبانحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

ضفف.علىإلاولحمخبزمنعشاءولاغداءلهيجتمعلمع!ح!اللهرسول

الإسنادوهذا.عفانعن،الدارميالرحمنعبدبناللهعبدعن")3(الشمائل"فيالترمذيورواه

الشيخين.شرطعلى

:يقولبشيربنالنعمانسمعت،حرببنسماكعن،شعبةحدثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال

يتلوىع!يواللهرسولرأيتلقد:فقال،الناسعلىاللهفتحمافذكر،يخطبالخطاببنعمرسمعت

شعبة.حديثمن)5(مسلموأخرجه.بطنهيملأماالدقلمنيجدما،الجوعمن

فيهأعرف!ي!اللهرسولصوتسمعتلقد،سليمأميا:قالطلحةأباأنالصحيحوفي

.النبوةدلائلفيالحديثوسيأتي...)6(الجوع

خرجإذكذلكهمافبينما،الجوعمنخرجاوعمربكرأباأن:التيهانبنالهيثمأبيقصةوفي

الذيأخرجنيلقدبيدهنفسيوالذي":فقال،الجوع:فقالا"؟أخرجكماما":فقال،اللهرسول

وشربوافأكلوا،شاةلهموذبح،رطبافأطعمهم،التيهانبنالهيثمأبيحديقةإلىفذهبوا"أخرجكما

.")7(عنهتسألونالذيالنعيممنهذا":!يواللهرسولوقال،الباردالماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.البيوعفي2(0)96رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الرائحة.المتغيرة:"السنخةو".بهيؤتدمالذيالدهن:"الإهالةو"

.027()3/المسندفي

!ي!.اللهرسولعيشفيماجاءباب)376(رقمالشمائلفيالترمذي

.الطعاممنأكثرالأكلة:وقيل،الطعامعلىالأيديكثرة:"الضففو"

.()57مسنده

الزهد.في)7692(رقم:صحيحهفيمسلم

.الرديءالتمر:"الدقلو"

المناقب.في)3587(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الأشربة.في2()380رقممسلمرواه
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بنسهلحدثنا،سيارحدثنا،زيادأبيبناللهعبدحدثنا:")1(الشمائل"فيالترمذيوقال

ورفعناالجوعمج!ي!اللهرسولإلىشكونا:قالطلحةأبيعن،أنسعن،منصورأبيبنيزيدعن،أسلم

غريب.:قالثم.)2(حجرينعن!يماللهرسولفرفع،حجرحجرعنبطونناعن

فراشعنسئلتأنها،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن،الصحيحينفيوثبت

.ليف)3(حشوهأدممنكان:فقالت!ي!اللهرسول

عن،الشعبيعن،سعيدبنمجالدعن،المهلبيعبادبنعبادحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

مثنية،عباءةاللهرسولفراشفرأتالأنصارمنامرأةعليدخلت:قالتعائشةعن،مسروق

"؟عائشةياهذاما":فقال،اللهرسولعليفدخل،الصوفحشوهبفراشإليفبعثت،فانطلقت

:فقال.بهذاإليفبعثتفذهبتفراشكفرأتعليدخلتالأنصاريةفلانة!اللهرسوليا:قلت:قالت

:فقال:قالت،مراتثلاثذلكقالحتى،بيتيفييكونأنوأعجبنيأردهفلم:قالت"رذيه"

.")4(والفضةالذهبجبالمعيتعالىاللهلأجرىشئتلوفوالله،عائشةيارديه"

بناللهعبدحدثنا،البصرييحيىبنزيادالخطابأبوحدثنا:(")الشمائل"فيالترمذيوقال

م!.)6(
بيتك؟فيع!ي!اللهرسولفراشكانماعائشةسئلت:قال،أبيهعن،محمدبنجعفرحدثنا،ميمود

نثنيه،مسحا:قالت؟ع!وواللهرسولفراشكانما:حفصةوسئلت.ليفحشوهأدممن:قالت

،ثنياتبأربعلهفثنيناه،لهأوطأكانثنياتأربعثنيتهلو:قلتليلةذاتكانفلما،عليهفينام،ثنيتين

هو:قلنا،ثنياتبأربعثنيناهأناإلافراشكهو:قلنا:قالت"؟الليلةليفرشتمما":قالأصبحفلما

."الليلةصلاتيوطأتهمنعتنيفإنه،الأولىلحالتهردوه":قال،لكأوطأ

حدثنا،الواسطيعبادةبنمحمدحدثنا،الأصبهانيأبانبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،الزهريمحمدبنيعقوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.371()الترمذيشمائلفيوهو.)أ(منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقالط،الزهدفي2371()رقمالجامعفيالترمذيورواه

.اللباسفي)38(2(820)رقمصحيحهفيمسلمورواه،الرقاقفي)6456(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.المدبوغالجلد:"لأدماو"

.بأخرةوتغير،بالقويليس:الحافظقالط،سعيدبنمجالدإسنادهوفي.345(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل

بناللهعبدبسببجدأضعيفوإسناده.!ييهاللهرسولطفراشفيجاءماباب)322(الشمائلفيالترمذيرواه

الحديث.منكرمتروكفهو؟ميمون

.صوفمنللفراشيعدخشناكساء:"مسحاو"

المخزومي.القداحميمونبناللهعبدوهو،محرف"مهدي":المطبوعفي
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فردها،!سي!النبيإلىفأهديتها،يزنذيحلةفابتعتاليمنإلىخرجت:قال،حزامبنحكيمعن

ملكتفما،فيهامنهأحسنشيئارأيتفما،عليهوهيأصحابهعلىخرجثم،فلبسهافاشتراهافبعتها

قلت:أننفسي

وحجول)1(غر؟منواضحبدابعدمابالفضلالحكامماينظر

)3(سجيلالذنابماءبمستفرغعليهم)2(أربىالمجدقايسوهإذا

.زيد)4(بنأسامةفكساهادخلثم،يتبسمإليفالتفت،!ي!النبيفسمعها

عن،عميربنالملكعبدعن،زائدةعن،علي()6(بنحسين)حدثني:أحمد)5(الإماموقال

ذلكفحسبت:قالت،الوجهساهموهو!س!اللهرسولعليدخل:قالتسلمةأمعن،حراشبنربعي

السبعةالدنانيرولكن،لا":فقال؟وجعأفمن،الوجهساهمأراكاللهرسوليا:فقلت،وجعمن

أحمد.بهتفرد.")7(الفراشخصمفينسيتها،ننفقهاولم(أمسينا،أمس)بهاأتيناالتي

أبيعن،جبيربنموسىحدثنا،مضربنبكرأخبرنا:قال،سلمةأبوحذثنا:أحمدالإماموقال

ذات!واللهنبيرأيتمالو:فقالت،عائشةعلىيومأالزبيربنوعروةأنادخلت:قال،سهلبنأمامة

فأمرني:قالت-سبعةأو:موسى-قالدنانيرستةعنديلهوكان:قالت؟مرضهمرضبىفييوم

سألنيثم:قالت،وجلعزاللهعافاهحتىع!اللهنبيوجعفشغلني:قالت،أفرقهاأن!ماللهرسول

وجعك،عنهاشغلنيلقدواللهلا:قلت-السبعةأو:-قال"؟الستةفعلتما":فقال،عنها

بهتفرد.")8(!عندهوهذهاللهلقيلواللهنبيظنما":فقال،كفهفيصفهاثمبهافدعا:قالت

أحمد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

القوائم.فيبياض:والحجول،الوجهفيبياض:الغرة:"وحجولغرة"

وفضل.زاد:"أربى"

الزمخشريالثانيالبيتذكروقد،للحطيئةوالبيتان.الضخم:"السجيلو"،الماءمنالدلوملء:"الذناب"

.(سجل)مادة،الأساسفي

.03(49)رقم(391)3/للطبرانيالكبيرالمعجم

.314()6/مسندهفي

أحمد.مسندمنوأثبته،الأصلمنسقطالقوسينبينما

1345/)الدلائلفيوالبيهقي،751(رقم327)23/الكبيرالمعجمفيوالطبراني،07()17رقميعلىأبوورواه

صحيح.وإسناده.34(6-

جانبه.:"الفراشخصمو"

ضعيف.وإسناده.346(/1)النبوةدلائلفيوالبيهقي(401)6/المسندفيأحمدالإمامرواه
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شيئايدخرلا!ي!االلهرسولكان:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرحدثنا:قتيبةوقال

.لغد)1(

كالأطعمةالفسادإليهيسرعممالغدشيئايدخرلاكانأنهوالمراد.)2(الصحيحينفيالحديثوهذا

رسولهعلىاللهأفاءمماالنضيربنيأموالكانت:قالأنهعمرعن)3(الصحيحينفيثبتلما؟ونحوها

الكراعفيبقيمايجعلثم،سنةأهلهنفقةيعزلفكان،ركابولابخيلعليهاالمسلمونيوجفلممما

وجل.عزاللهسبيلفيعدةوالسلاح

بنهلال()5(أخبرني:قال)،معاويةبنمروانحذثنا:أحمد)4(الإمامرواهماذكرناهمايؤيدومما

فأطعم،طوائرثلاثة!ي!اللهلرسولأهديت:يقولوهومالكبنأنسسمعت:(قال)معلىأبوسويد

لغد،شيئاترفعيأنأنهكألم":!ي!اللهرسوللهافقال،بهأتتهالغدمنكانفلما،طائراخادمه

."غدكلبرزقيأتياللهفإن

بنجعفرمحمدأبوأخبرنا،بشرانبنالحسينأبوحدثنا:)6(البيهقيقال:ذلكفيبلالحديث

ابنعن،عونبناللهعبدأخبرنا،محمدبنبكارحذثنا،البصرياللهعبدبنإبراهيمحذثنا،نصير

هذاما":فقال،تمرمنصبراعندهفوجدبلالعلىدخلاللهرسولأن؟هريرةأبيعن،سيرين

أنفق!النارفيبخاولهتكونأنتخافماأو،بلالياويحك":قال،أدخرهتمر:قال"؟بلاليا

."إقلالاالعرشذيمنتخشولابلال

توبةأبيعنكلاهما،الرازيحاتموأبي،)8(السجستانيداودأبيعنبسنده)7(البيهقيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هذا:الترمذيوقال.)1/346(النبوةدلائلفيوالبيهقي،الزهدفي)2362(رقمالجامعفيالترمذيرواه

حسن.حديثوهو،غريبحديث

ع!.اللهرسولفعلمنالصحيحينفيمعناهأنأرادتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظلعل

والسير.الجهادفي()1757رقمصحيحهفيومسلم،الجهادفي092()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الأحمريسويدبنهلاللضعف،ضعيفوإسناده(891)3/مسندهفي

.(891)3/المسندمنالقوسينبينما

عنسيحانبنبشرعنيعلىأبوورواه.السيرينيوهومحمدبنبكارلضعفضعيفوإسناده347(/1)الدلائلفي

متروكميمونبنحربفإن،جداضعيفوإسناده،بنحوهسيرينابنعنحسانبنهشامعنميمونبنحرب

منإسنادهحسنقدالهيثميأنعلى.إسنادهتجويدمنالأسدسليمحسينمحققهإليهذهببماعبرةولاالحديث

.(126)3/الزوائدمجمعأخرىطرق

.35(0-1348/)النبوةدلائل

صحيح.حديثوهو،الإمارةفي03()55سننهفيداودأبوأخرجه
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حدثني:()1(قال!سلامأباسمعأنه)،سلامبنزيدعن،سلامبنمعاويةحدثني،نافعبنالربيع

كانتكيفحدثني،بلال!يا:فقلت،بحلبلمج!ي!اللهرسول!مؤذنبلالالقيت:قال!الهوزني)2(اللهعبد

توفي،أنإلىاللهبعثهمنذمنهذلكأليكنتالذيأناإلا،شيءلهكانما:فقال!!لمجواللهرسول!نفقة

فأكسوهوالشيءالبردةفأشتريفأستقرضفأنطلقيأمرني،عاريا)3(فراهالمسلمالإنسانأتاهإذافكان

إلاأحدمنتستقرضفلاسعةعنديإن،بلال!يا:فقال!المشركينمنرجلاعترضنيحتى،وأطعمه

،التجارمنعصابةفيالمشركفإذا،بالصلاةلأؤذنقمتثمتوضأتيومذاتكانفلما،ففعلت،مني

أتدري:وقال!،غليظاأوعظيماقولاوقال!،فتجهمني،لبيهياقلت:قال!،حبشييا:قال!رآنيفلما

فإني،عليكليبالذيفاخذك،ليال!أربعوبينهبينكإنما:قال!،قريب:قلت؟الشهروبينبينككم

ترعىفأذرك)4(عبداليلتصيرأعطيتكوإنما،صاحبككرامةمنولاكرامتكمنأعطيتكالذيأعطكلم

فناديت،فانطلقت،الناسأنفسفييأخدمانفسيفيفأخذني:قال!،ذلكقبلكنتكماالغنمفي

فقلت:،ليفأذنعليهفاستأذنت،أهلهإلى!اللهرسول!ورجع،العتمةصليتإذاحتىبالصلاة

وليس،وكذاكذاقالقدمنهأتدينكنتأنيلكذكرتالذيالمشركإن،وأميأنتبأبي،اللهرسوليا

قدالذينالأحياءهؤلاءبعضإلىاتيأنليفائذن،فاضحيوهو،عنديولا،عنييقضيماعندك

وحرابيسيفيفجعلت،منزليأتيتحتىفخرجت.عنييقضيما!رسولهاللهيرزقحتىأسلموا

حتىنمتليلاعليرأيتفإذا،انتبهتنمتفكلماالأفقبوجهيفاستقبلت،رأسيعندونعليورمحي

فانطلقت،لمج!ي!اللهرسول!أجب،بلال!يا:يدعوإنسانفإذاأنطلقأنفأردت،الأول!الصبحعمودانشق

أبشر":اللهرسول!ليفقال!،فاستأذنتاللهرسول!فأتيت،أحمالهنعليهنركائبأربعفإذا،أتيتهحتى

قال!:"؟الأربعالمناخاتالركائبعلىتمرألم":وقال!.اللهفحمدت،"دييكبقضاءاللهجاءكفقد

،فدكعظيملهأهداهنوطعامكسوةعليهنفإذا."عليهنومارقابهنلكفإن":قال!،بلى:قلت

إلىعمدتثم،(علقتهن)ثمأحمالهنعنهنفحططتففعلت:قال!،دينكاقضثمإليكفاقبضهن

فقلت:أذنيفيأصبعيفجعلت،البقيعإلىخرجت!ي!اللهرسول!صلىإذاحتى،الصبحصلاةتأذين

علىيبقلمحتى،وأعرضوأقضيأبيعزلتفما،فليحضردينا!اللهرسول!منيطلبكانمن

وقدالمسجدإلىانطلقتثم،ونصفأوقيةأوأوقيتانعنديفضلحتى،الأرضفيدين!واللهرسول!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

غيرها.منالإسناديستقيملاداودوأبيالبيهقيمنإضافة

قبيح.تحريفوهو"الهوريني":المطبوعفي

والبيهقي.داودأبيفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف"عائلا":المطبوعفي

.فأردكعبداليلتجبأعطيتكوإنما:934(1/)للبيهقي؟النبوةدلائلفي

.بالعقالقيدتهن:أي:فعقلتهن35(1/0)الدلائلفي
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فعلما":ليفقال،عليهفسلمت،وحدهالمسجدفيقاعدع!اللهرسولفإذا،النهارعامةذهب

"؟شيءفضل":قال،م!شييبقفلمع!ي!اللهرسولعلىكانشيءكلاللهقضىقد:قلت"؟قبلكما

تريحنيحتىأهليمنأحدعلىبداخلفلستمنهماتريحنيأنانظر":قال،ديناران،نعم:قلت

فيكانإذاحتى،الثانياليومالمسجدفيوظل،أصبححتىالمسجدفيفبات،أحديأتنافلم"منهما

فعلما":فقالدعانيالعتمةصلىإذاحتى،وأطعمتهمافكسوتهمابهمافانطلقتراكبانجاءالنهاراخر

ثم.ذلكوعندهالموتيدركهأنمنشفقااللهوحمدفكبر،منهاللهأراحكقد:قلت"؟قبلكذلك

عنه.سألتنيالذيفهذا،مبيتهأتىحتى،امرأةامرأةعلىفسلمأزواجهجاءحتىاتبعته

أبي،حدثني،المدينيعلقمةأبيبنموسىبنهارونحدثنا:")1(الشمائل"فيالترمذيوقال

!يواللهرسولإلىجاءرجلاأن؟الخطاببنعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامعن

فقال."قضيتهم!شيجاءنيفإذاشيئاعليابتعولكن،أعطيكماعنديما":فقال،يعطيهأنفسأله

منرجلفقال،عمرقول!صالنبيفكره،عليهتقدرلامااللهكلفكفما،أعطيتهقداللهرسوليا:عمر

)2(التبسموعرف،!صاللهرسولفتبسم.إقلالاالعرشذيمنتخفولاأنفق!اللهرسوليا:الأنصار

."أمرتبهذا":وقال،الأنصاريلقولوجههفي

.")3(البخلعلياللهويأبىليسألونيإنهمألا":الحديثوفي

ثم،فيكملقسمتهانعماالعضاههذهعددعنديأنلووالله":الغنائمقسمسألوهحينحنينيوموقال

!و."كذاباولا،جباناولا،بخيلاتجدونيلا

الربيععن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،شريكحدثنا،حجربنعليحدثنا:)4(الترمذيوقال

كفهملءفأعطاني،زغب)6(وأجر،رطبمن)5(بقناعاللهرسولأتيت:قالت،عفراءبنمعوذبنت

ذهبا.أوحليا

:قالع!النبيعن،سعيدأبيعن،عطيةعن،مطرفعن،سفيانحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.هارونوالدجهالةبسببضعيفوهو،!ي!اللهرسولخلقفيماجاءباب)355(الشمائل

البشر.وجههفيوعرف:الشمائلفي

صحيح.حديثوهو،البخللياللهويأبى:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن(4)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

ضعيف.وإسناده،)356(رقم،الشمائلفي

طبق.أي:بقناع

الريشصغاروهو،أزغبجمع:والزغب،صغارقثاءأي،الجيموسكونالهمزةبفتح:أجر:"زغبأجرو"

طلوعه.أولالريشأطرافيشبهمماالصغيرةالقثاءعلىيكونماشبه،طلوعهأول

.)3/7(المسندفي



(...زهدهذكر)الشمائلكتاب09

قال"يؤمرمتىينتظرسمعهوأصغىجبهتهوحنى،القرنالقرنصاحبالتقموقدأنعمكيف"

."توكلنااللهعلى،الوكيلونعماللهحسبنا:قولوا":قال؟نقولفمااللهرسوليا:المسلمون

بنخالدحديثومن،مطرفعن،عيينةبنسفيانعن،عمر)1(أبيابنعن،الترمذيورواه

سعيدأبيعن،الكوفيالحسنوأبي،البجليالعوفيسعيدوأبيعطيةعنكلاهما،طهمان)2(

حسن.:الترمذيوقال،الخدري

موضعه.فيسيأتيكماعباسابنحديثومن،عنهاخروجهمنرويوقد:قلت

بنيحيىبنمحمدبنأحمدحدثنا:)3(ماجهبناللهعبدأبوقال:والسلامالصلاةعليهتواضعهومن

الأزديسعدأبيعن،السديعن،نصربنأسباطحدثنا،محمدبنعمروحدثنا،القطانسعيد

باتغدؤةرئهصيذعونائذينتظردولا!و:تعالىقولهفيخبابعن،الكنودأبيعن-الأزدقارىءوكان-

حابسبنالأقرعجاء:قال(52:أ!نعامأ!والطبمنفميهون):قولهإلى!هووتجههيرلدونوالحشى

فيقاعدا،وخبابوعماروبلالصهيبمعع!ح!اللهرسولفوجدوا،الفزاريحصنبنوعيينة،التميمي

نريد:فقالوا،بهفخلوافأتوه،حقروهمع!ج!اللهرسولحولرأوهمفلما،المؤمنينمنالضعفاءمنناس

معالعربتراناأنفنستحيتأتيكالعربوفودفإن،فضلناالعرببهلناتعرفمجلسامنكلناتجعلأن

:قالوا"نعم":قال.شئتإنمعهمفاقعدفرغنانحنفإذا،عنكفأقمهمجئناكنحنفإذا،الأعبدهذه

عليهجبريلفنزل،ناحيةفيقعودونحنليكتبعلياودعابصحيفةفدعا:قال،كتاباعليكلنافاكتب

وماس:شئمنحسابهمصمقعلتال!صماوتجههويرلدونوائحشئبالغدوةرئهصيذعونالذينتطردولا):فقالالسلام

بنوعيينةحابسبنالأقرعذكرثم(52:ا!نعامأ!والمجدبمنفميهونفتطردهمشىءمنعلتهوحسابك

بأغلماللهأليسبتننامنماعلئهوالئهستأهؤلاءليقولوآببعنهىبغفهمفتناو!دلف):فقالحصن

عكرئبهمكتبعلئكخسئمفقلجايننالؤمنوناثذيتكجاوإذا!:قالثم(53:الأنعامأ!بالخن!لن
ط

يجلسلمجي!اللهرسولفكان،ركبتهعلىركبناوضعناحتىمنهفدنونا:قال(54:ا!نعامأ!الرخمةنفسه

بافدوةربهميذعوتالذينحوآضبزنفسك):وجلعزاللهفأنزل،وتركناقاميقومأدنأرادفإذا،معنا

عنققبهوأغفقنامقولالظغ!والأشرافتجالسولا(28:الكهفأ!وعئهتمعيناكلغدولاوتجههويريدونؤائعثمئ

ثم.والأقرععيينةأمر:قال،هلاكا:قال!وفرطاأئر؟وكاتهونهواتبع!ووالأقرععيينةيعني!بهرنا

)1(

)2(

)3(

التفسير.في32()43الجامعفي

الزهد.في2(431)الجامعفي

،التفردعندضعيفالمتابعةعندمقبولفهوالأزديسعيدأبيلضعفضعيفوإسناده.الزهدفي(4)127سننهفي

بعدأسلماإنماوعيينةحابسبنوالأقرعمكيةالآيةفإن،الآيةتفسيرفيغريبحديثذلكبعدوهو.تفردوقد

.مابعدهوالصحيح،الهجرة
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التيالساعةبلغنافإذالمجي!اللهرسولمعنقعدفكنا:خبابقال.الدنياالحياةومثلالرجلينمثللهمضرب

.يقومحتىوتركناهقمنايقوم

عن،الربيعبنقيسحدثنا،داودأبوحدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا:)1(ماجهابنقالثم

،مسعودابنوفي،في،ستة،فيناالآيةهذهنزلت:قال،سعدعن،أبيهعن،شريحبنالمقدام

أتباعانكونأنلانرضىإنا،اللهرسوليا:قريشقالت:قال.وبلال،والمقداد،وعمار،وصهيب

عزاللهفأنزل،يدخلأناللهشاءماذلكمن!اللهرسولقلبفدخل:قال،عنكفاطردهم،لهم

.(52:ا!نعامألايةا!هووتجههيرلدونوالمشىباتغدوةربهصيذعونائذينتظردولا):وجل

بنسعيدأبوأخبرنا،الأصفهانييوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:البيهقيالحافظوقال

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،كردوس،الواسطيمحمدبنخلفالحسنأبوحدثنا،الأعرابي

الصديقأبيعن،المزنيبشيربنالعلاءعن-زيادابنيعني-المعلىحدثنا،الضبعيسليمانبنجعفر

ليستتربعضهموإنمعهمجالساالمهاجرينمنعصابةفيكنت:قالالخدريسعيدأبيعن،الناجي

الذيدلهالحمد":اللهرسولفقال،اللهكتابإلىنسمعفكنا،علينايقرألنالمح!وقارى،العريمنببعض

فما:قال،وجوههموبرزتالحلقةفاستدارت:قال"نفسيمعهمأصبرأنأمرتمنأمتيمنجعل

يومبالنورالمهاجرينصعاليكمعاشرأبشروا":اللهرسولفقال،غيريمنهمأحدااللهرسولعرف

.")2(عامخمسمئةوذلك،يومبنصفالأغنياءقبلتدخلون،القيامة

أنس،عن،حميدعن،سلمةبنحمادحديثمن،والترمذيداودوأبوأحمدالإمامروىوقد

منيعلمونلما؟يقوموالمرأوهإذاوكانوا:قال،لمجي!اللهرسولمنإليهمأحبشخص!يكنلم:قال

.)3(لذلككراهيته

فصل

ذلكفيواجتهادهوالسلامالصلاةعليهعبادته

،)4(يصوملانقولحتىويفطر،يفطرلانقولحتىيصوم!ي!اللهرسولكان:عائشةقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

الصحابة.فضائلفي2(4)13رقمصحيحهفيمسلمعندوهو.الزهدفي(4)128رقمسننهفي

.مجهولالمزنيبشيربنالعلاءإسنادهوفي352(-1351/)للبيهقي؟النبوةدلائل

صحيح.حسن:الترمذيوقال،(132)3/المسندفيوأحمد،الأدبفي()2754رقمالجامعفيالترمذيرواه

سننه.فيالحديثهذايخرجلمداودأبافإن،يصحلاداودلأبيالحديثالمصنفوعزو

.الصيامفي(1)156رقمصحيحهفيومسلم،الصومفي()9691رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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.)1(رأيتهإلانائماتراهتشاءولا،رأيتهإلاقائماالليلمنتراهتشاءلاوكان

تسألفلا،أربعايصلي،ركعةعشرةإحدىعلىغيرهوفيرمضانفي!ي!اللهرسولومازاد:قالت

.)2(بثلاثيوترثم،وطولهنحسنهنعنتسألفلا،أربعايصليثم،وطولهنحسنهنعن

منها،أطولمنأطولتكونحتىفيرتلهاالسورةيقرأ!ي!اللهرسولكان:()3(حفصةوقالت)

قيامه.شدةمنلهأرثيحتىيقومكانولقد:قالت

منقريباركعثم،عمرانوآلوالنساءالبقرةالأولىالركعةفيفقرأليلةمعهصلىأنهمسعودابنوذكر

000)4(

لحوهوسجد،لحوهورح،ذلك

تغفردهانعبادكفإنهئمتعذبهتمإن!و:الآيةهذهيقرأأصبححتىليلةقام!يالهاللهرسولأن:ذرأبيوعن

.(5أحمد)هروا(181:ادمائدةأ!هوالحيهصآقئفيأنت!انكلهتم

الأحكامكتاب"فيالأشياءهذهبسطوموضع،الصحاحمنوغيرهماالصحيحينفيهذاوكل

.")6(الكبير

نأ:شعبةبنالمغيرةعن،علاقةبنزيادعن،عيينةبنسفيانحديثمنالصحيحينفيثبتوقد

:قال؟تأخروماذنبكمنتقدممالكاللهغفرقدأليس:لهفقيل،قدماهتفطرتحتىقام!يالهاللهرسول

.")7(شكوراعبداأكونأفلا"

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صلاةفي(1/137)الموطأفيومالك،المسافرينصلاةفي)733(رقمصحيحهفيومسلم285()6/أحمدرواه

الليل.قيامفي223()2/سننهفيوالنسائي،الصلاةفي)373(رقمالجامعفيوالترمذي،الجماعة

المسافرين.صلاةفي)738(رقمصحيحهفيومسلم،التهجدفي(11)47رقمصحيحهفيالبخاريرواه

فيسيأتيكما،عنهااللهرضيحفصةالمؤمنينأمحديثهوالحديثهذافإن،يصحولا"قالت":المطبوعفي

تخريجه.

رقم"سننه"فيداودوأبو،عنهاللهرضيحذيفةعنالمسافرينصلاةفي)772(رقمصحيحهفيمسلمرواه

الليل.قيامفي226(و225)3/،الافتتاحفي(177و176)2/سننهفيوالنسائي،الصلاةفيو)874()871(

ومسلم.البخاريفيوهوإلخ..سوءبأمرهممتحتىفأطال!سي!اللهرسولمعصليت:فقالمسعودبناللهعبدأما

الجامعالمسندوينظر،(0135)ماجهوابن(177)2/النسائيعندوهو.(156،017،177)5/أحمدمسند

حسن.حديثوهو،(1)2273حديث(511/)16ورفاقهبشارللدكتور

أحالكما،"والنهايةالبداية"منكثيرةمواضعفي-تعالىاللهرحمه-كثيرابنإليهأحال:الكبيرالأحكامكتاب

:111()1/المفسرينطبقاتفيالداوديقال.الحثيثالباعثمنص)801(،الحديثعلوممختصرفيإليه

:36(أ)صالحفاظتذكرةذيلفيالسيوطيوقال.الحجإلىمجلداتفيهاكتب،حافلةكثيرةأحكامفيوشرع

يتمه.ولمالأحكامفيكبيركتابفيوشرع

المنافقين،صفاتفي)9281(رقمصحيحهفيومسلم،التهجدفي)0113(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الليل.قيامفي2(91)3/سننهفيوالنسائي،الصلاةفي(4)12رقمالجامعفيوالترمذي
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39

حبب":قال!ي!اللهرسولأن:مالكبنأنسعن،ثابتعن،سليمانبنسلامحديثفيوتقدم

والنسائي.أحمدرواه.")1(الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والنساءالطيبإلي

بنيوسفعن،زيدبنعليأخبرني،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

منهافخذ،الصلاةإليكحببقد":!صاللهلرسولقالجبريلأن؟عباسابنعن،مهران

.")2(شئتما

شديد،حرفيرمضانشهرفي!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالالدرداءأبيعنالصحيحينفيوثبت

.)3(رواحةبناللهوعبد!ي!اللهرسولإلاصائمفيناوما

كانهلعائشةسألت:قالعلقمةعنإبراهيمعنمنصورحديثمنالصحيحينوفي

!ي!اللهرسولكانمايستطيعوأيكم.ديمةعملهكان،لا:قالت؟الأياممنشيئا!ي!يخصاللهرسول

؟)4(يستطيع

كانلمجي!اللهرسولأنوعائشةهريرةوأبيعمربناللهوعبدأنسحديثمنالصحيحينفيوثبت

يطعمنيربيعندأبيتإني،كأحدكملستإني":وقالالوصالعنأصحابهونهىيواصل

")5(
."ويسميني

نأ؟)6(ماجهابنرواهالذيالحديثفيوردكمامعنويانوالسقياالإطعامهذاأنوالصحيح

.")7(ويسقيهميطعمهماللهفإن،والشرابالطعامعلىمرضاكملاتكرهوا":قال!ي!اللهرسول

بعضهم:قالماأحسنوما

الزادعنوتلهيهاالشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحديث.تقدم

ضعيف.وإسناده."...الصلاةإليحببقدإنه"ولفظه22(5)5رقم2(1/54)المسندفيأحمدالإمامرواه

رقمسننهفيداودوأبو،الصومفي)1122(رقمصحيحهفيومسلم،)4591(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الصومفي(542)9

.)783(رقمصحيحهفيومسلم،الصومفي()8791رقمصحيحهفيالبخاريرواه

)2011(رقمصحيحهفيومسلم،الصومفيو)6491(و)6391()6191(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الصومفيو)1155(و)4011(

.34(4)4سننهفيوهو،(أ)منوالتصحيح..عنعاصمابنعن:المطبوعفي

أبي:قال:الحديثهذاسادتىأنبعدالعللفيحاتمأبيابنوقال،بكيربنيون!بنبكرلضعف،ضعيفإسناده

أنهعلىيدلمماواستغربهالترمذيحسنهوقد.242(2/)العلل"الحديثمنكرهذاوبكر،باطلحديثهذا

.)بشار(2(045الترمذي)جامععندهمعلول
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قال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،شميلبنالنضروقال

.(")1مرةمئةاليومفيإليهوأتوباللهلأستغفرإني":لمج!اللهرسول

اللهعبدعن،عبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،الثوريعن،الفريابيعن:البخاريوروى

أسمعهأنأحبإني":فقال؟أنزلوعليكعليكأقرأ،فقلت"علياقرأ":ع!ي!اللهرسولقال:قال

عكبكوجئنابشهياصأمتمصمنجتناإذافكيف):بلغتإذاحتىالنساءسورةفقرأت:قال"غيريمن

.)2(تذرفانعيناهفإذافالتفت،حسبك:قال(41:النساءأ!وشهيداهؤد

تكونأنأخشىأنيلولا":فيقولفراشهعلىالتمرةيجدكانالسلامعليهأنه:الصحيحفيوثبت

.")3(لأكلتهاالصدقةمن

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،زيدبنأسامةحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

نسائه:بعضفقال،الليلةتلكينمفلمفأكلها،الليلمنتمرةجنبهتحتوجدووخ!اللهرسولأن،جده

تمرمنتمرعندناوكان،فأكلتهاتمرةجنبيتحتوجدتإني":قال،الليلةأرقتاللهرسوليا

مسلم.رجالمن،الليثيهوزيدبنوأسامة.أحمدبهتفرد.")4(منهتكونأنفخشيت،الصدقة

عليهورعهكمالمنولكن،السلامعليهلعصمتهالصدقةتمرمنتكنلمالتمرةهذهأننعتقدوالذي

الليلة.تلكأرقالسلام

الحديثوفي.")5(أتقيبماوأعلمكمدلهلأتقاكم(إنيواللهأ":قالأنهالصحيحفيعنهثبتوقد

.")6(يريبكلاماإلىيريبكمادع":قالأنهالآخر

اللهرسولأتيت:قالأبيهعن،الشخيربناللهعبدبنمطرفعن،ثابتعن،سلمةبنحمادوقال

.البكاء)7(منالرحاكأزيزأزيزصدرهوفي:روايةوفي،المرجلكأزيزأزيزولجوفهيصليوهو!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.القرآنتفسيرفي)9325(رقمالجامعفيوالترمذي،الدعواتفي)7063(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المسافرين.صلاةفي85(0)رقمصحيحهفيومسلم،القرانفضائلفي(0555)رقمالبخاريرواه

.الزكاةفي(5711)رقمصحيحهفيومسلم،البيوعفي(02)55رقمصحيحهفيالبخاريرواه

حسن.وإسناده(0682)رقم(391)2/المسندفيأحمدالإمامرواه

الموطأوفي."لهوأخشاكم،دلهلأتقاكمإنيواللهأما":ولفظه،الصومفي(11)58رقمصحيحهفيمسلمرواه

."بحدودهوأعلمكم،دلهلأتقاكمإنيوالله":بلفظ(292و1/192)

حديثمن،الأشربةفي)8/327(سننهفيوالنسائي،القيامةصفةفي)2518(رقمالجامعفيالترمذيرواه

.وغيره(1/002)أحمدالإمامأيضأرواهكما،صحيحوإسنادهعنهمااللهرضيعليمنالحسن

فيأحمدالإمامورواه،السهوفي)3/13(سننهفيوالنسائي،الصلاةفي)549(رقمسننهفيداودأبورواه

صحيح.حديثوهو26(و35)4/المسند
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،شيبانعن،هشامبنمعاويةحدثنا،الهمدانيالعلاءبنمحمدكريبأبيطريقمنالبيهقيوروى

:فقال،شبتأراك!اللهرسوليا:بكرأبوقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن،إسحاقأبيعن

.(1")كورتالشمسوإذا،يتساءلونوعم،والمرسلات،والواقعة،هودشيبتني"

أبيعن،عطيةعن،فراسعن،شيبانعن،هشامبنمعاويةعن،كريبأبيعنلهروايةوفي

وأخواتها:هودشيبتني":فقال،الشيبإليكأسرع!اللهرسوليا:الخطاببنعمرقال:قالسعيد

.")2(كورتالشمسوإذا،يتساءلونوعم،الواقعة

فصل

والسلامالصلاةعليهشجاعتهفي

لااللهسبيلفىفمتل):تعالىقولهمناستنبطأنه؟السلفمنبعضعن")3(التفسير"فيذكرنا

واجهوهإذاالمشركينمنيفرألامأموراكانع!يماللهرسولأن(84:النساءأ!هوافؤمنينوحرضإلانفسكتكلف

!و.إلانفسذلاتكلف!و:قولهمنوحدهكانولو

أصحابه.عنهتولىولومصافمنقطفرما،وأجلدهمالناسوأصبرالناسأشجعمنع!يمكانوقد

رمىبدريومففي؟لمجي!)4(اللهبرسولنتقي،البأسوحميالحرباشتذإذاكنا:أصحابهبعضقال

كماحنينيوموكذلك."الوجوهشاهت":قالحينأجمعينفنالتهم،حصىمنبقبضةمشركألف

اثناإلامعهيبقولممنهيبرحلممقامهفيثابتوهو،أحديومالحالثانيفيأصحابهأكثروفر،تقدم

الخمسة.وبقيسبعةمنهمقتل،عشر

.النارإلىاللهفعجله،اللهلعنهخلفبنأبيقتلالوقتهذاوفي

وهو،الصحابةمنمئةمننحوفيهووثبت،ألفاعشراثنايومئذوكانواكلهمالناسولىحنينويوم

النبيئأنا":قائلابذلكويعلن،باسمهينوهوهو،العدونحوإلىبهايركضوهوبغلتهيومئذراكحب

فيوالحاكم،القرانتفسيرفي)7932(رقمالجامعفيالترمذيورواه358(-357)1/للبيهقي؟النبوةدلائل()1

ابنحديثمنلانعرفهغريبحسنحديثهذا":الترمذيالإمامقال!ولكن.وصححه)2/343(المستدرك

وهذا:بشارقال!."مرسلاهذامنشيءميسرةأبيعنإسحاقأبيعنرويوقد...الوجههذامنإلاعباس

أنهوالصواب،فأجاد(17)صالعللفيالدارقطنيالإماماستقصاهوقد،بالإرسال!معلول!عندهالحديثأنيعني

.(2011/حاتمأبيلابن)العللعباسابنفيهذكرمنوغلطمرسل

العوفي.عطيةلضعفضعيفهـاسناده358(/1)للبيهقي؟النبوةدلائل)2(

.(174)1/كثيرابنللحافظ؟العظيمالقرانتفسير)3(

.(947)3/للهرويالحديثغريب(4)
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ليبطئواالبغلةتلكفييتعلقونسفيانوأبووعليالعباسجعلحتى.")1(المطلبعبدابنأناكذبلا

ذلك،مقامهفيوأيدهاللهنصرهحتىكذلكومازال.إليهالأعداءمنأحديصلأنمنعليهخوفاسيرها

عليه.وسلامهاللهصلوات،يديهبينمجندلةوالأشلاءإلاالناستراجعوما

حدثنا-محمدابنيعني-مروانحدثنا،الدمشقيصبحبنالوليدبنالعباسحدثنا:زرعةأبووقال!

بشدةالناسعلىفضلت":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،قتادةعن،بشيربنسعيد

.")2(البطش

فصل

والسلامالصلاةعليهصفاتهمنيذكرفيما

الأقدمينالأنبياءعن)3(المأثورةالكتبفي

ذلك.منغرراهنانذكرونحن،مولدهقبل)4(البشاراتفيذلكمنصالحاطرفاأسلفناقد

عن،عليبنهلالعن،سليمانبنفليححديثمن،لهواللفظوالبيهقيئ،البخارقيروىفقد

،التوراةفي!ي!اللهرسولصفةعنأخبرني:فقلت،عمروبناللهعبدلقيت:قال،يساربنعطاء

ومبشراشهداأرسقتكإنآ!الو:الفرقانفيصفتهببعضالتوراةفيلموصوف!إنهوالله،أجل:فقال

غليظولابف!)5(ليس،المتوكلسميتك،ورسوليعبديأنت،للأميينوحرزاحأ8:الفتحأ!وونذيرا

الملةبهأقيمحتىأقبضهولن،ويغفريعفوولكن،بالسيئةالسيئةيدفعولا،بالأسواقسخاب)6(ولا

.غلفا)7(وقلوبا،صماواذانا،عمياأعينابهوأفتحمهواللهإلاإلهلاا:يقولواأنالعوجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

السير.في(4775)رقمصحيحهفيحبانوابن،المغازيفي()4316رقمصحيحهفيالبخاريرواهالحديث

والشجاعةبالسخاء:بأربعالناسعلىفضلت":ونصهعنهاللهرضيأنسإلىالمنسوبالحديثمنقطعةهذه

النخعيعليبنالحسينعليأبيترجمةفيالذهبيالإمامقالكماباطلحديثوهو."البطشوشدةالجماعوكثرة

فيوالخطيب،251()معجمهفيوالإسماعيلي،)6812(الأوسطفيالطبرانيأخرجه.543()1/الميزانمن

الميزانلسانوينظر،)268(المتناهيةالعللفيالجوزيوابن،بشارالدكتورطبعة62(5)8/السلاممدينةتاريخ

الخطيب.تاريخعلىبشارالدكتوروتعليق3(30)2/حجرلابن

.ثورةالمأ:كلمةسقطت(أ)في

النبوية.السيرةمطلعفيذلكتقدم

.الكلامالخشن،الجانبالغليظهو:الفظ:"بفظ"

.الأسواقفيوالتجولالمشييكثرالذي:السخاب:"سخابولا"

حديثالبخاريروىوقد.البخاريفيليسعطاءوقول.النبوةدلائلمنوأثبتهالمطبوعمنسقطالقوسينبينما

.البيوعفي)2125(رقمصحيحهفيعمروبناللهعبد
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أعينا:قالكعباأنإلا،حرففياختلفافما،فسألتهالحبركعبالقيتثم:يساربنعطاءقال

.()1(غلوفىوقلوبا،صمومىواذانا،عمومى)

بناللهعبد:وقيل،رجاءابنهو:قيل-منسوب-غيراللهعبدعن،أيضا)2(البخاريورواه

:)3(البخاريقال.بهعليبنهلالعنالماجشونسلمةأبيبنالعزيزعبدعن،الأرجحوهو،صالح

.البخاريعلقهكذا.سلامبناللهعبدعن،عطاءعن،هلالعن:سعيدوقال

الليث-كاتبصالحبناللهعبدهو-صالحأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبطريقمنالبيهقيروىوقد

كانأنه،سلامابنعن،يساربنعطاءعن،أسامةعن،هلالأبيبنسعيدعن،يزيدبنخالدحدثني

أنت،()4(للأميينوحرزا،ونذيرا)ومبشراشاهداأرسلناكإنا،!ي!اللهرسولصفةلنجدإنا:يقول

بالسيئةولايجزي،الأسواقفيسخابولا،غليظولا،بفطليس،المتوكلسميتهورسوليعبدي

يفتح!هواللهإلاإلهلاأن)يشهدبأن:العوجاءالملةيقيمحتىأقبضهولن.ويتجاوزيعفوولكن،مثلها

.غلفا)5(وقلوبا،صماوآذانا،عمياأعينابه

.سلامابنقالمامثليقولالأحباركعبسمعأنهالليثيوأخبرني:يساربنعطاءقال

،البصريالطائيأخزمبنزيدحدثنا:الترمذيفقال،اخروجهمنسلامبناللهعبدعنرويوقد

بنمحمدعن،الضحاكبنعثمانحدثنا،المدنيمودودأبوحدثني،-قتيبةبنسلم-قتيبةأبوحدثنا

ابنوعيسى،محمدصفةالتوراةفيمكتوب:قال،جدهعن،أبيهعن،سلامبناللهعبدبنيوسف

حديثهذا:الترمذيقالثم.قبر)7(موضع)6(البيتفيبقيقد:مودودأبوفقال.معهيدفنمريم

المدني.عثمانبنالضحاك:والمعروف،الضحاكبنعثمان:قالهكذا.حسن

قولمثلقالأنه،عساكرابنعن")8(الأطراف"كتابهفيالمزيالحافظشيخناحكىوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.374(/1)للبيهقي،النبوةدلائل

في)4838(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

مسلمةبناللهعبدعن:للبخاري،السكن

وعبدا،رجاءبناللهعبديكونأنبينمسعود

البيوعفي)2125(حديثعقيبصحيحهفي

منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما

حديثوهو376(1/)للبيهقي؟النبوةدلائل

اللهرضيعائشةحجرةفيأي:"البيتفي"

فيا)3617(رقمالجامعفيالترمذيرواه

غريب.

/4)المزيالحجاجأبيللإمامالأشرافتحفة

بنعليوأبي،ذرأبيروايةأن:حجرابنالحافظوذكر.التفسير

أبوفيهفتردد،منسوبغيراللهعبد:غيرهماعندووقع.القعنبي

.585()8/الباريفتح.الليثكاتبصالحبنلله

للبيهقي.النبوةودلائل(أ)

.شيءحفظهفيصدوقالليثكاتبفإن،حسن

عنها.

حسنحديثهذا:الترمذيقاللذلك.ضعيفوإسناده،لمناقب

.924(حديث)5336(
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اسمهفيمنأبيهعنحاتمأبيابنذكره،عثمانبنالضحاكمنأقدماخرشيخوهو:قالثم.الترمذي

.عثمان

بنعمروبناللهوعبد.امنممنالكتابأهلأئمةمنوهو،سلامبناللهعبدعنهذارويفقد

منهمايحدثفكان،اليرموكيومأصابهماكانزاملتين)1(جهةمنذلكعلىاطلاعلهكانوقد،العاص

وغلطخلطمنفيهاماعلىالمتقدمينبأقوالبصيراوكان،الأحباركعبوعن.الكتابأهلعن

عنهفنقلهاالظنبهاالسلفبعضأحسنوربما،نقدغيرمنفيهابمايقولهافكان،وتبديلوتحريف

ثم.الناسمنكثيرلهايتفطنلا،كثيرةجملةالحقمنبأيدينامالبعضالمخالفةمنذلكوفي،مسلمة

وأ،عندهمالمتلو()2(هذاكانتسواء)الكتابأهلكتبعلىالتوراةيطلقونالسلفمنكثيرأأنليعلم

فيكما،غيرهبهويراد()3(يستعملوقد)خصوصاكتابناعلىيطلقالقرانلفظأنكما،ذلكمنأعم

.")4(منهايفرغمامقدارالقرآنفيقرأ،فتسرجبدوابهيأمرفكان،القرانداودعلىخفف":الصحيح

أعلم.والله،الموضعهذاغيرفيهذابسطوقد

ابنعن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:البيهقيوقال

كيف:الحبرلكعبقلت:قالت،الدرداءأمعن،شرحبيلبنثابتبنمحمدحدثني،إسحاق

ولابفظليس،المتوكلاسمه،اللهرسولمحمد:نجده:قال؟التوراةفي!ماللهرسولصفةتجدون

ويقيم،وقرا)5(اذانابهويسمع،عمياأعينابهاللهليبصرالمفاتيحوأعطي،بالأسواقسخابولا،غليط

.)6(ويمنعهالمظلوميعين،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنيشهدحتىمعوجةألسنابه

ع!يماللهرسولأن:عائشةعن،حريثبنالعيزارعن،عمروبنيونسعن،بكيربنيونسعنوبه

يعفوبل،مثلهابالسيئةيجزيولا،الأسواقفيسخابولا،غليظولا،لاف!:الإنجيلفيمكتوب

.)7(

ويصمح

:قالحيانبنمقاتلعنمسكينبنسلامحدثنا:البجليفيضحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

بناللهعبدفكان،الكتابأهلكتببعضعليهماوكان،وغيرهاالإبلمنعليهايحملالتي:الزاملة:"زاملتين"(1)

منها.يحدثعمرو

.(أ)منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما)2(

.(أ)منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما)3(

.الأنبياءفي34()17رقمصحيحهفيوالبخاري31(4)2/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه()4

الصمم.:الوقر:"وقرا"(5)

.البخاريفيعمروبناللهعبدحديثلهويشهدضعيفوإسناده.376-377(1/)للبيهقي؟النبوةدلائل)6(

حسن.حديثوهو338(-1/377)للبيهقي؟النبوةدلائل)7(



99(000المأثورةالكتبفيصفاتهمنيذكرفيما:فصل)الشمائلكتاب

إني،البتولالطاهربنياوأطعواسمع،تهزلولاأمريفيجد.مريمابنعيسىإلىوجلعزاللهأوحى

:)2(سورانلأهلبين)1(،فتوكلوعلي،فاعبدفإياي،للعالمينايةوجعلتك،فحلغيرمنخلقتك

وهي)والعمامةوالمدرعةالجملصاحب،العربيبالنبيصدقوا،أزوللاالذيالقائمالحقأناأني

(الأدعج)،الحاجبينالمقرون،الجبين)4(الصلت،الرأسالجعد،والهراوةوالنعلين،()3(التاج

ينفحالمسكريح،كاللؤلؤوجههفيعرقه،اللحيةالكث،الخدينالواضح،الأنفالأقنى،العينين

تجريسرتهإلىلبتهمنشعراتله،تراقيهفييجريالذهبوكأن،فضةإبريقعنقهكأن،منه

وإذا،غمرهمالناسمعجاءإذا،والقدمالكفينشثن،غيرهشعربطنهولاصدرهعلىليس،كالقضيب

.)7(القليل)6(النسلذو،صببفيوينحدر،الصخرمنيتقلعكأنمامشى

موسىقربلماوجلعزاللهإن:قال،اليمانيمنبهبنوهبعن،بسندهالبيهقيالحافظوروى

عنوينهون،بالمعروفيأمرون،للناسأخرجتأمةخيرأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قالنجيا

همأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قال،أحمدأمةتلك:قال،أمتيفاجعلهم،باللهويؤمنون،المنكر

أحمد.أمةتلك:قال،أمتيفاجعلهم،القيامةيومالسابقون،الأمممنالآخرون

كتبهميقرؤونقبلهممنوكان،يقرؤونهاصدورهمفيأناجيلهمأمةالتوراةفيأجدإنيربيا:قال

يؤمنونأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قال،أحمدأمةتلك:قال،أمتيفاجعلهم،يحفظونهاولانظرا

:قال،أمتيفاجعلهم،الكذابالأعوريقاتلواحتىالضلالةرؤوسويقاتلونوالآخرالأولبالكتاب

أحمد.أمةتلك

صدقتهأخرجإذاقبلهممنوكانبطونهمفيصدقاتهميأكلونأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قال

أحمد.أمةتلك:قال،أمتيفاجعلهم،النارتقربهالاتقبللمفإنفأكلتهاناراعليهااللهبعث

سيئةعليهكتبتعملهافإن،عليهتكتبلمبسيئةأحدهمهمإذاأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قال

سبعمئةإلىأمثالهاعشرلهكتبتعملهافإن،حسنةلهكتبتيعملهاولمبحسنةأحدهمهموإذا،واحدة

أحمد.أمةتلك:قال،أمتيفاجعلهم،ضعف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ظاهر.تصحيفوهو.فبين:المطبوعوفي.فسر:النبوةدلائلفي

.القيومالحياللهأناأني:يديكبينمنبلغ،بالسريانيةسورانلأهلفسر:378(/1)النبوةدلائلفي

.(أ)منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينبينما

.(45)3/النهاية.الأملس:الصلت:وقيل.الجبينواسعأي:"الجبينالصلت"

.(911)2/النهاية.السوادشديدكانعينيهسوادأنيريد:"الأدعج"

صلبه.منالذكورأرادوكأنه.تتمةالنبوةدلائلوفي."القليلالنسلذو"

وهو،حيانبنمقاتلعنمقطوعخبروهو344(1/)عساكرابنتاريخوتهذيب378()1/للبيهقي؟النبوةدلائل

والوضع.الصنعةظاهر
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أمةتلك:قال،أمتيفاجعلهملهموالمستجابالمستجيبونهمأمةالتوراةفيأجدإنيرب:قال

.أحمد)1(

إنه!داوديا:الزبورفيإليهاللهأوحىوما،السلامعليهداودقصةفيمنبهبنوهبوذكر:قال

وقد،أبدايغضبنيولا،أبداعليهأغضبلا،سيداصادقأ،ومحمدأحمداسمهنبيبعدكمنسيأتي

أعطيتمامثلالنوافلمنأعطيهم،مرحومةوأمته،وماتأخرذنبمنتقدممايعصينيأنقبللهغفرت

ونورهمالقيامةيوميأتونيحتى،والرسلالأنبياءعلىافترضتالتيالفرائضعليهموافترضت،الأنبياء

الأنبياءعلىافترضتكما،صلاةلكللييتطهرواأنعليهمافترضتأنيوذلك،الأنبياءنورمثل

قبلهم،الأنبياءأمرتكمابالحجوأمرتهم،قبلهمالأنبياءأمرتكماالجنابةمنبالغسلوأمرتهم،قبلهم

وأعطيتهم،كلهاالأممعلىوأمتهمحمدأفضلتإنيداوديا.قبلهمالرسلأمرتكمابالجهادوأمرتهم

نإعمدغيرعلىركبوهذنبوكل،والنسيانبالخطأأؤاخذهملا:الأمممنغيرهمأعطهالمخصالست

مضاعفة،أضعافالهمعجلتهأنفسهمبهطيبةشيءمنلاخرتهمقدمواوما،لهمغفرتهمنهاستغفروني

إذاالبلايافيالمصائبعلىوأعطيتهم،ذلكمنوأفضل،مضاعفةأضعافعنديالمدخورفيولهم

استجبتدعونيفإن،النعيمجناتإلىوالهدىوالرحمةالصلاة،راجعونإليهوإناللهإنا:وقالواصبروا

لقينيمنداوديا.الاخرةفيلهمأدخرهأنوإما،سوءاعنهمأصرفأنوإما،عاجلأيروهأنفإما،لهم

ومن،وكرامتيجنتيفيمعيفهو،بهاصادقالهلاشريكوحدهاللهإلاإلهلاأنيشهدمحمدأمةمن

وضربت،صباالعذابقبرهفيعليهصببتبكتابيواستهزأ،بهجاءبماكذبأومحمدأكذبوقدلقيني

.النار)2(منالأسفلالدركفيأدخلهثم،قبرهمنمنشرهعندودبرهوجههالملائكة

شريحأبيبنالرحمنعبدحدثنا،العمريالفتحأبوالشريفأخبرنا:البيهقيالحافظوقال

بنمحمدحدثني،الربعيسعيدأبوشبيببناللهعبدحدثنا،صاعدبنمحمدبنيحيىحدثنا،الهروي

بنمحمدبنسعيدبنتعثمانأمحدثتني:قال-مطعمبنجبيربنمحمدابن-يعنيسعيدبنعمر

وظهر!ونبيهاللهبعثلما:يقولمطعمبنجبيرأبيسمعت:قالأبيهعن،أبيهاعن،مطعمبنجبير

الحرمأمن:ليفقالواالنصارىمنجماعةأتتنيببصرىكنتفلما،الشامإلىخرجت،بمكةأمره

ديرافأدخلونيبيديفأخذوا:قال،نعم:قلت؟فيكمتنباالذيهذافتعرف:قالوا،نعم:قلت؟أنت

)1(

)2(

حديثا(443)صالإلهيةالأحاديثفيالسنيةالمقاصدفيبلبانابنوروى038(-937)1/للبيهقي؟النبوةدلائل

به.يحتجلاضعيفبسندهريرةأبيعنمشابها

عنهافتبعدالسيرةكتبتصانأنالأولىوكان،والتكلفالصنعةظاهرهنامنبهبنوهبإلىالمنسوبالكلاموهذا

المصنوعة.الإسرائيلياتهذهمثل

.مصنوعمتكلفكلاموهو381(038-1/)للبيهقي؟النبوةدلائل
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رأفلمفنظرت؟فيكمبعثالذيالنبيهذاصورةترىهلانظر:ليفقالوا،وصورتماثيلفيهلهم

فيمماأكثروصورتماثيلفيهفإذا،الديرذلكمنأكبرديرافأدخلوني،صورتهأرىلا:قلت،صورته

أناوإذا،وصورتهع!ي!اللهرسولبصفةأنافإذافنظرت؟صورتهترىهلانظر:ليفقالوا،الديرذلك

نعم،:قلت؟صفتهترىهل:ليفقالوا.!يواللهرسول!بعقباخذوهو،وصورتهبكرأبيبصفة

أتعرف:قالوا.هوأنهأشهد،نعماللهم:قلت-!ي!اللهرسولصفةإلىوأشاروا-؟هذاهو:قالوا

.)1(بعدهمنالخليفةهذاوأن،صاحبكمهذاأننشهد:قالوا،نعم:قلت؟بعقبهاخذالذيهذا

فذكره،بإسنادههذاعمربنمحمدعن،منسوبغيرمحمدعن،"التاريخ"في)2(البخاريورواه

النبي.هذاإلانبيبعدهإلانبييكنلمإنه:فقالواوعنده،مختصرا

ألنبىألرسوليتبعوتألذين):الأعرافسورةفيتعالىقولهعند")3(التفسير"كتابنافيذكرناوقد

لايةا!هوأ!صعنويتهمهئمتمغروفبايآمرهمنجيلوأقيالتورلةفىعندهئممكنوبامجدونهواثذىألأ!

العاصبنهشامعن،الباهليأمامةأبيطريقمن،وغيرهالبيهقيأوردهماذكرنا(157:الأعرافأ

وأنبهاجتماعهمفذكر،الإسلامإلىندعوهالرومصاحبهرقلإلىقريشمنورجلأنابعثت،الأموي

نحوبشيءفدعا،ثلاثبعداستدعاهمثمضيافتهدارفيفأنزلهم،وجلعزاللهذكرواحينتنغضتغرفته

إلىادممن،حريرمنقطعفيممثلةالأنبياءصورفيهاوإذا،أبوابعليهاصغاربيوتفيهاالعظيمةالربعة

صورةلهموأخرج،عنهويخبرهمواحداواحدألهميخرجفجعل،أجمعينعليهماللهصلواتمحمد

صورةفيهافإذااخربابأفتحثم:قال،ع!ي!اللهرسولصورةإخراجتعجلثم،إبراهيمثم،نوحثم،ادم

وبكينا،:قال،اللهرسولمحمد،نعم:قلنا؟هذاأتعرفون:قال،ع!ي!اللهرسولوإذا،بيضاء

فأمسك،إليهننظركمالهوإنهنعم:قلنا؟لهوإنهوالله:وقالجلسثمقائماقامأنهيعلموالله:قال

عندكم.مالأنظرلكمعجلتهولكني،البيوتاخركانإنهأما:قالثمإليهاينظرساعة

من:لهقلنا:آخرهفيوقال،بهمإياهماوتعريفهالأنبياءصوربقيةإخراجهفيالحديثتمامذكرثم

عليهنبيناصورةرأينالأنا،السلامعليهمالأنبياءعليهصورتماعلىأنهانعلملأنا؟الصورهذهلكأين

خزانةفيفكانت،صورهمعليهفأنزل،ولدهمنالأنبياءربهسألالسلامعليهادمإن:فقال،مثلهالسلام

ثم،دانيالإلىفدفعها،الشمسمغربمنالقرنينذوفاستخرجها،الشمسمغربعندالسلامعليهآدم

.أموتحتىملكه)4(يتركلاعبداكنتوأني،ملكيمنبالخروجطابتنفسيإنواللهأما:قال

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده385(-1/384)للبيهقي؟النبوةدلائل

ضعيف.وإسناده(11/917/)للبخاري؟الكبيرالتاريخ

.(-564567)3/كثيرلابن؟العظيمالقرآنتفسير

.النبوةدلائلمنوالتصحيح.ملكةلأشركمعبداكنتوأني:والمطبوع(أ)في
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بماحذثناه،عنهاللهرضيالصديقبكرأباأتينافلما،وسرحناجائزتنافأحسنأجازناثم:قال

قال!:ثم،لفعلخيرابهاللهأرادلو،مسكين:فقال!بكرأبوفبكى:قال!،أجازناومالناوماقال!،رأينا

.()1عندهمجم!محمدنعتيجدونواليهودأنهمع!ي!اللهرسول!أخبرنا

بنزيدسمعت:قال!،ربيعةبنعامرعن،أبيهعنالحكيميعيسىبنعليحذثني:الواقديوقال!

وأنا،أدركهأرانيولا،المطلبعبدبنيمنثم،إسماعيلولدمننبياأنتظرأنا:يقول!نفيلبنعمرو

نعته،ماوسأخبرك،السلاممنيفأقرئهفرأيتهمدةبكطالتفإن،نبي)2(أنهوأشهدوأصدقهبهأؤمن

ولاالشعربكثيرولا،بالقصيرولابالطويلليسرجلهو:قال!،هلم:قلت.عليكيخفىلاحتى

ومبعثه،مولدهالبلدوهذا،أحمدواسمه،كتفيهبينالنبوةوخاتم،حمرم!عينيهتفارقوليست،بقليله

فإنيعنهتخاعأنفإياك،أمرهفيظهريثربإلىيهاجرحتىبهجاءماويكرهون،منهاقومهيخرجهثم

الدينهذا:يقولونوالمجوسوالنصارىاليهودمنأسأل!منفكل،إبراهيمدينأطلبكلهاالبلادطفت

.غيرهنبىيبقلم:ويقولون،لكنعتهمامثلوينعتونه،)3(وراءك

،الشلاممنهوأقرأتهنفيلبنعمروبنزيدقول!والنبيأخبرتأسلمتفلما:ربيعةبنعمرقال

.")4(ذيولايسحبالجنةفيرأيتهقد":وقال،عليهوترحمالسلامعليهفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو093(-1/385)للبيهقي؟النبوةدلائل

برسالته.وأشهد:المطبوعفي

.والطبقات)أ(منوالتصحيح.وذاك:المطبوعفي

ضعيف.وإسناده(1/128)سعدلابن؟الكبرىالطبقات
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وأبهر،المعجزاتأعظموهو،عليهالعظيمالقرانإنزالالمعنويةفمن:وحسيةمعنويةوهي

نأوالجنالإنسبهتحدىالذيالمعجزالتركيبمنعليهاشتمللما؟الواضحاتالحججوأبين،الآيات

تحداهمثم،وبلاغتهموفصاحتهم،معارضتهعلىأعدائهدواعيتوافرمع،ذلكعنفعجزوابمثلهيأتوا

عجزهميعلمونوهمعنهفعجزوا،مثلهمنبسورةالتحديإلىتنازلثم،فعجزوامنهسوربعشر

وألجناقيلنسآتجتمعتلينقل):تعالىاللهقال،أبداإليهلأحدسبيللاماهذاوأن،ذلكعنوتقصيرهم

!ية.الآقيوهذه.881:اي!ساءأ!ظهيرالبغضبعضهغتووفبمثلا-يأتونلاأئقزءانهذابمث!يآتواأنعك

مهوصدجمتكالؤاإن-مثلهعديثفقيةتوأ!يؤمنونلابللقؤلهريقولونأتم):مكيةوهيالطورسورة!يوقال

بهجاءمابمثلفائتوا،مثلكمبشرفهو،عندهمنقالهأنهفيصادقينكنتمإن:أي.،3334-:الطورأ

عكممانرئنارتبفى!نمغوإن):للتحديمعيدا-مدنيةوهي-البقرةسورةفيتعالىوقال.مثلهفإنكم

أئتىالنارفأتقواتفعلواولنتفعلوالتمفإن!كشوصدقيهتإناللهدونمنشهداءكموأذعوامث!-منبسورةعتدنافآتوا

بر
بعمثرسووتوافةقلأفترلهيقولوتأتم!و:تعالىلوقا421-23:البقرةأم!لفبهفربئأعدترةواقيالئاسوقودها

وأنأددهبعقمأنزلأنمافآغلموآلكتميممتتجيبوالغف!!صنهدقينكنت!إنآدلهدونمنآشخطغتومنوآذعوامفتريتمثلا-

آدلهدوت!تيفترئأنألمزءانهذاكانوما):تعالىوقال.،41-13:هودأ!مسلموتأشوفهلهولاإإلهلا

فآتواقلأفترلهيقولونأم)371:يونسأ!هوألفالينربمنفيهرتبلاألكئفوتفصحيليديهبئنآثذىتضدقيولبهن

كذلكلأوي!ويأتهتمولما-بعلمهيحيطوالؤلبماكذبوابل!صدقينكنغإنأللهدونمنآشتطحتومنوأدعوامث!-بسورة

عاجزونالخلقأنتعالىفبين.،93-38:يونسأ!هوالطابينعقبةكاتكئففأنظزقتلهؤمنألذقكذب

كما،أبداذلكيستطيعونلاوأنهم،منهسورةعنبل،مثلهسورعشرعنبل،القرانهذامعارضةعن

ذلكتستطيعواولنالماضيفيتفعلوالمفإن:أي.241:البقرةأ!هوتقعلواولنتفعلوالتمفإن!و:تعالىقال

هذاومثل،المآلفيولاالحالفيلالهمعارضتهميمكنلاأنهوهو،)1(تحديانوهذان،المستقبلفي

متقولمنكانولو،بمثلهالإتيانولامعارضتهللبشريمكنلابهجاءمابأنواثؤعنيصدرإنماالتحدي

ظاهر.تصحيفوهو.ثانتحذوهذا:المطبوعفي(1)
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لكلومعلوم،لهالناسمتابعةمنقصدهمانقيضعليهويعودفيفتضح،يعارضأنلخافنفسهعندمن

فيالإطلاقعلىوأكملهمأعقلهمبل،اللهخلقأعقلمنعليه)1(وسلامهاللهصلواتمحمداأنلبذي

منفإنه،وقعوهكذا،معارضتهيمكنلابأنهعالموهوإلاالأمرهذاعلىليقدمكانفما،الأمرنفس

إليهسبيللاوهذا،منهسورةنظيرولابنظيرهيأتيأنأحديستطعلمهذازمانناوإلى!لمج!اللهرسوللدن

فأنى،أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاخلقهمنشيءيشبههلاالذيالعالمينربكلامفإنه،أبدا

علتهؤوإذالخك!و:قولهفيعنهمتعالىحكاهالذيقريشكفاروقول؟الخالقكلامالمخلوقينكلاميشبه

ودعوىمنهمكدب(31:ا!نفادأمهوألأوليهتأشطيرإلآهذآإتهذآمللقفناسمغنالؤلخمآءقذلواقاءايتنا

كذبيعلمونهمبل،يعارضهبمالأتواصادقينكانواولو،ولابيانحجةولابرهانولادليلبلاباطلة

علتهتفكف!آتحتتبهاالأولينأشطيروقالوآ):قولهمفيأنفسهمكذبيعلمونكما،أنفسهم

!انإنهوالأزك!السفؤتفىالسريغلمألذىأنزلهقل!و:تعالىاللهقال.(ه:ادفرقانأمهووأصحيلابرة

وماكانمايعلمالذي،والسمواتالأرضرب،الخفياتعالمأنزله:أي.(6:الفرقانأ!رجماغفورا

يحسنلاكانالذيالأميالنبيورسولهعبدهإلىأوحىتعالىفإنه،يكونكيفكانلويكنلمومايكون

كانماخبرعليهاللهفقص،الماضينوأخبارالأوائلعلممنشيئايعلمولا،بالكليةيدريهاولاالكتابة

فياختلفتالذيوالباطلالحقبينيفصلذلكفيوهو،بسواءسواءالواقعالوجهعلىكائنهووما

ولاقؤمكأنتتغلمهاماكنتإلكنوحيهآأنبهآإتغتبمقتقث):تعالىقالكما،المتقدمةالكتبجملةإيراده

لمامصدقابالحقالكتبإليذوأنزتنآ):تعالىوقال(94:هودأمهولدخقباتفقبةإنفاضبزهذاقتلمن

منقت!ءمننتلوابهتوما!و:تعالىوقالالاية.(48:المائدةأ!هوعلتهومهتمناالتفمنيديهبتن

تححدوماالعقوأوتواالذيفصحدورفىلينتءايتأهوبل!المحئطلوتلآزتابإذاسمينربرطتخطمولابمب

مبب!نذيراناوإنمااللهعندالأيتإنماقلرله!منءايتعلتهأنز!لؤلآوقالوا!الطفوتإلالايختنا

قل!!يؤمنوتلقؤمىوذتحرىلرضهلثذفىإتلخهؤيتكأتقفعلتكأنزقاأنايكفهواولؤ

همأوليكبالدهو!فروابألئطلءامنواوالذلىلأز!ىواألسفؤتفمايغلوشهداوبتتمبتنىبالله

.(52-48:العنكجوتأ!ألخسرون

بينكائنهوماوحكم،يكونوماكانماعلمعلىالمشتملالكتابهذاإنزالنفسأنتعالىفبين

علئهزهـإذاتتك):تعالىوقال،صدقهعلىالدلالةمنكان،وحدهالأميالنبيهذامثلعلى،الناس

نإنفسىتتقايمنأبدلهأنلىيكوتماقلأؤبدتهغيرهذابقرءانألتنالقآيرجونلاألذلىقالبيتمخءاياننا

أدرلبهمولاعلتمتلؤتهمااللهشالؤقل!عظيصيؤمىعذابرب!عصيتإنأضافافىإلثيوح!+ماإلاأتبع

!ر.:المطبوعفي)1(
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كذصأو!ذباأللهعلىافترفممنأط!فمق!تغقلوتأفلاقئلةتمنعمرا!جخلبثتفقذبه-

.(-1517:يونسأمهوأتمجرموتإنهرلايفلحلايته-

يشاءمايمحوالذيهووجلعزاللهوإنما،نفسيتلقاءمنهذاتبديلأطيقلاإني:لهميقول

نسبيتعلمونوأنتمأظهركمبيننشأتلأني،بهجئتكمفيماصدقيتعلمونوأنتمعنهمبلغوأنا،ويثبت

اللهعلىأكذبأنيسعنيفكيف،الدهرمنيومامنكمأحدعلىأكذبلموأني،وأمانتيوصدقي

أعظمعندهذنبوأي؟عليمشيءوبكل،قديرشيءكلعلىهوالذي،والنفعالضرمالك،وجلعز

مهلاضذنا!الأقاويلبغضعلتنانقولولؤ):تعالىقالكما،إليهمنهليسماونسبة،عليهالكذبمن

.(47-44:اد!ا،!4أ*!حجريئعتهأصدمنمبهوفما!اتوتينسفلقطعناثم!بآليميهت

عنهيحجزناأنالأرضأهلمنأحداستطاعوما،الانتقامأشدمنهلانتقمناعليناكذبلو:أي

منه.ويمنعنا

المحه!هانزلمآمثلسأنزلقالو!ئلثىءلتهإيوحولمإلىأوحىأؤقالكذبااللهعلىافترىممنأطمومق!و:تعالىوقال

بمااتهونعذابتجزوتاليؤمأنفسحأخرصآإلذيهوباسطواواتملبهكةاتؤتغمرتفىألطوتإذتر!تولؤ

.(39:الأنعامأ!وءالله-تشتكبرونعنكنتئمالحقغيزاللهعلىتقولونكنتخ

طج

!هوبلغومنمابهءلأنذكما!رءانهذاإكوأوجىوبتنكتمبينىشهيماأدئهقلشهذأكبرشئ:أىقل!الو:تعالىوقال

.(91:الأنعامأ

عليمطلعوهو،الشهداءأعظمتعالىوأنه،شيءكلعلىشهيداللهبأنالإخبارفيهالكلاموهذا

،القرانبهذالأنذرهمالخلقإلىأرسلنيقدأنهبهقسماالكلامقوةوتتضمن،عنهبهجئتكمفيماوعليكم

إنهمنهستىيؤفىتكفلامؤعدهفالنارألاخزابمنيكفربهءومن!و:تعالىقالكما،لهنذيرفهومنهمبلغهفمن

.171:هودأ!ويؤموتلاالناسأتحثرولبهنرفيمنآلحق

كالسمواتوالسفليةالعلويةومخلوقاتهوعرشهوملائكتهاللهعنالصادقةالأخبارمنالقرآنهذاففي

جهةمنبذلكالعلمإلىالمرشدةالقطعيةبالأدلةمبرهنةكثيرةأمورعظيمة،فيهنومابينهماوماوالأرضين

الصحيح.العقل

(98:ا!سراءأمهو!فورالاإالناسأكزفإ3مثلصمناتقرءانهذافىللناسولقذ!رفنا):تعالىقالكما

تعالى:وقال(43:العنكبوتأ!هوألمحدونإلايغقلهاوماللناس!نضربهاألأضنلوتز):تعالىوقال

!ينقونلعلهتمعوجذىغيرعرلمجا!قرءانالمحذكرونلعلهتممثلصمنآتقرءانهذافىللناسضزنجاولقذ)

.(-2728:الزمرأ

ذلكمنالكتابأهلكتبفيماوبرهانه،الحقالوجهعلىمضىعماالإخبارالعظيمالقرآنوفي
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الأوائل،علوممنشيئاالدهرمنيومايعانولمالكتابةيعرفلاأميرجلعلىنزلكونهمع،لهشاهدا

تذكرأنينبغيالتي،النافعةالأخبارمنكانعماإليهبوحيإلاالناسيفجأفلم،الماضينأخبارولا

المؤمنيناللهنجىوكيف،معهمأمورهممنمنهمكانوما،الأنبياءمعالأممأخبارمنبهاللاعتبار

الداهرين.ودهر،الابدينأبدبمثلهايأتيأنبشريستطيعلابعبارة،الكافرينوأهلك

أعلىولاأجلىولاأحلىفلا،تبسطوتارة،والفصاحةالبيانغايةفيموجزةالقصةتقصمكانففي

قالكما،بنفسهللخبرمعاين،لهحاضر،كانلمامشاهدالسامعأوالتاليكأنحتى،السياقذلكمن

لعلهتمقتلففننذيرضنأتئهمفآقنذرقؤمارثفقنرخمةولبهننادئناإذالظورعانجهكنتوما):تعالى

!نتومامريميكفلأيهؤأقلمهتميققوتإذلديهووماكنت):تعالىوقال(46:ادقصصأ!هوثحرونلتا

وماإلتلثلؤحيهآلغثبأنجامقذلك!:يوسفسورةفيتعالىوقال(44:كمرانالأ!يخنصحمونإدلدتهغ

نإأتجرمقتشلهولجهوماقيبمؤمنينولؤحرضتافاسأتحزوما!تمكرونوهمأض!أحمعوآإذلدخهتمكنت

تنمبألألأولىعترهقصصهغفىلقذ؟ت):اخرهافيقالأنإلى4011-201:يوسفأ!وإلاذتحرلقفالينهو

ههويؤمنونلقؤوورحمةوهدىشئء!لوتفصيلصيدت!بتنألذىقضمديقول!نيفترتصديثاكانما

.(111:يوسفأ

.(133:طهأ!آلأولىآلضححففىمابينةخمتةأولتمرلهحمنئايةتينايةلؤلالواوقا):تعالىوقال

بعير!شقاقيفىهوممنأضلمنبه!فزتمثمأدتهعندمق!انإنأرءشؤقل):تعالىوقال

شهيد!شئءصعكأنهوبرثبيكفأولتمألحقأنهلهغيتبينحتئأنفسحهتموفىالافاقفىءايختناسزيهض

.(52-53:فصلتأ

الدالةالآياتمنالافاقفييخلقهبما،بهجاءماوصدق،وصدقهالقرانآياتسيظهرأنهتعالىوعد

لشبههم،قاطعوبرهانعليهمحجةفيهماالمكذبينلهالمنكرينأنفسوفي،الكتابهذاصدقعلى

.الصادقلسانعلىاللهعندمنمنزلأنهيستيقنواحتى

:أي.(53:فصدتأ!شهيدشئءصعكأئإبرفييكفأولتم!و:بقولهمستقلدليلإلىأرشدثم

لعاجلهعليهمفترياكانلوإذ،عنهالمخبرهذاصدقفيكفايةالأمرهذاعلىيطلعاللهبأنالعلمفي

ذلك.بيانتقدمكماالبليغةبالعقوبة

حسبالأحاديثفيوكذلك،بسواءسواءوقعماطبقالمستقبلفيوقععماإخبارالقرانهذاوفي

من!سيكونأنعلم):تعالىكقوله؟والفتنالملاحممنوماسنذكره")1(التفسير"كتابنافيقررناهما

.(943)4/كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير(1)
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منالسورةوهده(02:ادمزملأ!أللهسبيلقيقتلونوءاخرونأدلهفضلمنيتخغونآلازضفىيضربونوءاخرونصضى

بمكة.نزلماأوائل

ألساعةبلألذبر!ويوئونأتجغسجهزم!و:خلافبلامكيةوهي،اقتربتسورةفيتعالىقولهوكذلك

منهذاأمثالإلى.ذلكبعدبدريومالهزيمةهذهمصداقوقع461-45:القمرأ!ووأمر!أوألساعةمؤعدهغ

طبقوالسلامالصلاةعليهبعدهوقعتالتيالأمورمنبهأخبرفيمافصلوسيأتي،الواضحةالبينةالأمور

به.أخبرما

والعقلالفهمذوتأملهاإذاالتيالبالغةالحكمعلىالمشتملة،ونهياأمراالعادلةالأحكامالقرانوفي

بلطفهيعاملهمالذي،بعبادهالرحيم،بالخفياتالعالمأنزلهاإنماالأحكامهذهبأنقطعالصحيح

فيصدقا:أي1151:ا!نعامأ!وعدلأصذقارفي!توتمت):تعالىاللهقال،وإحسانه،ورحمته

صكيونجير!لدنمنفصلتثمءاينوأضكمتكننبالر!و:تعالىوقال،والنواهيوامرلأافيوعدلا،لأخبارا

ودينبآتهدىرسولهألذهـأزسلهو):تعالىوقال،معانيهوفصلتألفاظهأحكمت:أي11:هودأ

الصالح.والعملالناحالعلمأي،(28:الفتحأآلحق!

خبرفيه،اللهكتابهو:زيادبنلكميلقالأنه،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنرويوهكذا

فيهبما")1(التفسير"كتابنافيكلههذابسطناوقد.بعدكمماونبأ،بينكمماوحكم،قبلكمما

.)2("

وما،وأساليبه،وتراكيبه،ونظمه،وبلاغته،فصاحتهفي:كثيرةوجوهمنمعجزالعظيمفالقران

ألفاظهببلاغةوالتحدي،الجليةالأحكاممنعليهاشتملوما،والمستقبلةالماضيةالأخبارمنتضمنه

التحديفيأعظموهي-الكاملةالصحيحةالمعانيمنعليهاشتملبماوالتحدي،العربفصحاءيخص

اليونانعقلاءمنوغيرهم،الكتابينأهلالملتين)3(من،الأرضأهلجميعيعم-العلماءمنكثيرعند

.والأمصارالأقطارسائرفيآدمبنيأصنافمنوغيرهم،والقبطوالفرسوالهند

إنكارمعمعارضتهعنالكفرةدواعيصرفمنهوإنماالإعجازأن)4(المتكلمينمنزعممنوأما

،مخلوقالقرآنأناعتقادهمعلىمفرعوهو،باطلفقول،ذلكعلىقدرتهمسلبهوأو،ذلك

وليس،وباطلكفرهذاوقولهم.ومخلوقمخلوقبينعندهمفرقولا،الأجرامبعضفياللهخلقه

.2(10)4/كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير(1)

والمنة.الحمدفلله:زيادةالمطبوعفي)2(

.والنصارىاليهود:"الملتين")3(

المعتزلة.منالنظامإبراهيمهو()4
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عماوتنزهوتقدستعالىشاءكمابهتكلم،مخلوقغيراللهكلامالقرآنبل،الأمرنفسفيلمامطابقا

وتناصرواتعاضدواولوبمثلهالإتيانعنالأمرنفسوفيحقيقةعاجزونكفهمفالخلق،كبيراعلوايقولون

الله.كلامبمثليتكلمواأن،وأكملهمالخلقأفصحهمالذينالرسلتقدرلابل،ذلكعلى

!و،اللهرسولكلامأساليبيشبهلاكلامهأسلوب،اللهعنع!ي!الرسوليبلغهالذيالقرآنوهذا

ولاالصحابةمنأحديقدرلا،إليهالصحيحبالسندعنهالمحفوظةوالسلامالصلاةعليهكلامهوأساليب

بل،الشريفةبألفاظهالمعانيمنيرويهفيما،وبلاغتهفصاحتهفيأساليبهبمثليتكلمأنبعدهممن

زماننا.إلىجزاوهلم،التابعينكلامأساليبمنأعلىالصحابةكلاموأسلوب

الخلف،علماءمنبألفاظهمالمعأنيمنيرونهفيما،تكلفاوأقل،وأعلمأفصحالسلفوعلماء

وبين،الجاهليةزمنفيالعربأشعاربينماتفاوتيدرككما،الناسبكلامذوقلهمنيشهدهوهذا

ذلك.بعدكانواالذينالمولدينأشعار

يونسحذثنا:قائلا)1(أحمدالإمامرواهفيماوهو،المعنىهذافيالثابتالحديثجاءولهذا

:قالع!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبيعن،أبيهعن،سعيدأبيبنسعيدحدثني،ليثحدثنا،وحجاج

وحياأوتيتالذيكانوإنما،البشرعليهآمنمثلهماالاياتمنأعطيوقدإلانبيالأنبياءمنما"

."القيامةيومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو،إلياللهأوحاه

.به)2(سعدبنالليثحديثمنومسلمالبخاريأخرجهوقد

جاءماوصحةصدقهعلىوالدلائلالحججمنأوتيقدمنهمكلالسلامعليهمالأنبياءأنهذاومعنى

جحدواأو،إيمانهمبثوابففازوابهامنواسواء،إليهمبعثالذينلقومهوحجةكفايةفيهماربهعنبه

إليه،أوحاهالذيالوحي،وأعظمهجله:أي"أوتيتالذيكانوإنما":وقوله،العقوبةفاستحقوا

انقرضللأنبياءكانتالتيالبراهينفإن،وبعدهزمانهفيالقائمةالدائمةالمستمرةالحجة،القرانوهو

فيمنالسامعيسمعهكأنماقائمةحجةفهوالقرآنوأما،عنهاالخبرإلامنهايبقولم،حياتهمفيزمانها

نأفأرجو":قالولهذا،وفاتهوبعدوالسلامالصلاةعليهحياتهفيبهقائمةاللهفحجة،لمجيماللهرسول

فلهذا،الدامغةوالبراهينالبالغةالحجةمناللهآتانيمالاستمرار:أي"القيامةيومتابعاأكثرهمأكون

تبعا.الأنبياءأكثرالقيامةيوميكون

)1(

)2(

.341()2/المسندفي

.الإيمانفي()152رقمصحيحهفيومسلم،القرآنفضائلفي(1948)رقمصحيحهفيالبخاري
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وحلمه،وشجاعته،الكاملوخلقه،الطاهرةوالسلامالصلاةعليهأخلاقهالمعنويةالدلائلومن

أصله.وكرم،وعبادتهوتقواه،وأمانتهوصدقه،صحبتهوجميل،وإيثارهوقناعته،وزهدهوكرمه

العلامةشيخناذكرهماأحسنوما،مواضعهفيمبسوطاقدمناهكما؟ومرباهومنشئهمولدهوطيب

الكتابأهلمنأشبههموماواليهودالنصارىفرقعلىفيهردالذيكتابهفياللهرحمهتيميةبنأبوالعباس

يخضعبليغبكلام،منتجةصحيحةحسنةمسالكفيهاوسلك،النبوةدلائلاخرهفيذكرفإنه،وغيرهم

وفهمه.تأملهمنكلله

:المذكورالكتابهذااخرفيقال

نبوته.دلائلمن:أي،اياتهمنوأفعالهوأقوالهوأخلاقه!يوالرسولوسيرة:فصل

وذلك،آياتهمنأمتهصالحيوكرامات،اياتهمنودينهم،آياتهمنوأمته،اياتهمنوشريعته:قال

وفصله.وأصلهوبلدهنسبهوتدبر،ماتأنإلىبعثحينومن،بعثأنإلىولدحينمنسيرتهبتدبريظهر

النبوةذريتهفياللهجعلالذيإبراهيمسلالةصميممن،نسباالأرضأهلأشرفمنكانفإنه

فيوذكر،وإسحاقإسماعيل:ابنينلهاللهوجعل،ذريتهمنإلانبيإبراهيمبعديأتفلم،والكتاب

فيهظهرمنإسماعيلولدمنيكنولم،إسماعيلولدمنيكونبماالتوراةفيوبشر،وهذاهذاالتوراة

منهم.رسولأفيهماللهيبعثبأنإسماعيللذريةإبراهيمودعا،غيرهالنبواتبهبشرتما

،القرىأممكةومن،قريشصفوةهاشمبنيمنثم،إبراهيمبنيصفوةقريشمن!يوالرسولثم

فيمذكورا،إبراهيمعهدمنمحجوجايزلولم،حجهإلىالناسودعاإبراهيمبناهالذيالبيتوبلد

وصف.بأحسنالأنبياءكتب

،الأخلاقومكارم،والعدلوالبربالصدقمعروفأيزللم،ونشأةتربيةالناسأكملمنع!ي!وكان

امنومن،النبوةقبليعرفهمنجميععندبذلكلهمشهودا،مذموموصفوكل،والظلمالفواحشوترك

جرتولا،أخلاقهفيولاأفعالهفيولاأقوالهفيلابهيعاب!شيلهيعرفولا،النبوةبعدكفرومنبه

فاحشة.ولاظلمولا،قطكذبةعليه

أمياوكان،كمالهعلىالدالةللمحاسنوأجمعهاوأتمهاالصورأحسنمنوصورتهخلقه!ي!كانوقد

علوممنشيئايقرأولم،والإنجيلالتوراةمنالكتابأهليعرفهماهمولاهويعرفلا،أميينقوممن

الأمورأعجبهوبأمرفأتى،سنةأربعينلهاللهأكملأنإلىنبوةيدعولم،أهلهاجالسولا،الناس
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يعرفمنوقومهبلدهفييكنلمبأمروأخبر،بنظيرهوالآخرونالأولونيسمعلموبكلام،وأعظمها

مثله.

وهلاكهلاكهفيوسعوا،وعادوهالرياسةأهلوكذبه،الناسضعفاءوهم،الأنبياءأتباعاتبعهثم

وأتباعهم.بالأنبياءيفعلونالكفاركانكما،طريقبكلاتبعهمن

ولا،إياهايوليهمجهاتولايعطيهممالعندهيكنلمفإنه،لرهبةولالرغبةيتبعوهلماتبعوهوالذين

صابرونوهمالأذىبأنواعأتباعهاذواوقد،أعدائهمعوالمالوالجاهالسيفكانبل،سيفلهكان

والمعرفة.الإيمانحلاوةمنقلوبهمخالطلما،دينهمعنيرتدونلا،محتسبون

يبلغهمإليهمفيخرج،العربقبائلالموسمفيفيجتمع،إبراهيمعهدمنالعربيحجهامكةوكانت

وإعراض،الجافيوجفاء،المكذبتكذيبمنيلقاهماعلىصابرااللهإلىويدعوهم،الرسالة

فلما،وعرفوهمنهمأخبارهسمعواوقد،اليهودجيرانوكانوايثرببأهلاجتمعأنإلى،المعرض

بهعرفواماأيضأأخبارهمنسمعواوكانوا،اليهودبهيخبرهمالذيالمنتظرالنبيأنهعلموادعاهم

أصحابهوهجرةهجرتهعلىوبايعوهبهفامنوا،سنةعشرةبضعفيوظهرانتشرقدكانأمرهفإن،مكانته

فيهمليسوالأنصارالمهاجرونوبها،المدينةإلىاتبعهومنهوفهاجر،معهالجهادوعلى،بلدهمإلى

أذنثم،بعضهمإسلامحسنثمالظاهرفيأسلمواالأنصارمنقليلاإلابرهبةولا،دنيويةبرغبةآمنمن

به.أمرثم،الجهادفيله

كذبةلهيحفظلا،والوفاءوالعدلالصدقمن،وأتمهاطريقةأكملعلىاللهبأمرقائمايزلولم

اختلافمعبالعهدوأوفاهم،وأعدلهمالناسأصدقكانبل،بأحدغدرولا،لأحدظلمولا،واحدة

وقلة،وضعفوتمكن،وعجزوقدرة،وفقروغنى،وخوفوأمن،وسلمحربمن،الأحوال

.تارةالعدووظهور،تارةالعدوعلىوظهور،وكثرة

كانتالتيالعربأرضجميعفيالدعوةظهرتحتى،وأتمهاالطرقلأكمللازمكلهذلكعلىوهو

الدماءوسفك،بالخالقالكفرفيالمخلوقوطاعة،الكهانأخبارومن،الأوثانعبادةمنمملوءة

وأعدلهموأدينهمالأرضأهلأعلمفصاروا،معادأولااخرةيعرفونلا،الأرحاموقطيعة،المحرمة

منأفضلالمسيحصحبواالذينكانما:قالواالشامقدمواحينرأوهملماالنصارىأنحتى،وأفضلهم

.هؤلاء

الأمرين.بينمافرقالعقلاءتعرف؟غيرهمواثارالأرضفيوعملهمعلمهماثاروهذه

يخلفولممات،والأموالالأنفسعلىلهوتقديمهم،لهالخلقوطاعة،أمرهظهورمعع!ي!وهو

ثلاثينعلىيهوديعندمرهونةودرعه،وسلاحهبغلتهإلا،بعيراولاولاشاة،ديناراولادرهما
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مصالحفييصرفهوالباقي،أهلهعلىمنهينفقعقاربيدهوكان،لأهلهابتاعهاشعيرمن

ذلك.منشيئاورثتهيأخذولايورثلابأنهفحكم،المسلمين

وماكانبماويخبرهم،وصفهيطولماالكراماتوفنونالآياتعجائبمنيظهروقتكلفيوهو

ويشرع،الخبائثعليهمويحرمالطيباتلهمويحل،المنكرعنوينهاهمبالمعروفويأمرهم،يكون

معروفيبقلم،شريعةأكملشريعتهوجاءت،بهبعثهالذيدينهاللهأكملحتى،شيءبعدشيئاالشريعة

فقيل:بشيءيأمرلم،عنهنهىإلامنكرأنهالعقولتعرفمنكرولا،بهأمرإلامعروفأنهالعقولتعرف

حرمكماشيئامنهايحرملمالطيباتلهموأحل،عنهينهلمليته:فقيلشيءعننهىولا،بهيأمرلمليته

.غيرهاستحلكماشيئامنهايحللمالخبائثوحرم،غيرهشريعةفي

وعناللهعنالخبرمننوعوالزبوروالإنجيلالتوراةفييذكرفلا،الأممعليهمامحاسنوجمع

فيوليس،الكتبفيليستبأشياءوأخبر،وجهأكملعلىبهجاءوقدإلاالاخراليوموعنالملائكة

وبمابهجاءوقدإلا؟الحسناتفيوترغيب،الفضائلإلىوندب،بفضلوقضاء،لعدلإيجابالكتب

منه.أحسنهو

وكذلك،ورجحانهافضلهالهظهرالأمممنغيرهوعباداتشرعهاالتيالعباداتفياللبيبنظروإذا

الشرائع.وسائروالأحكامالحدودفي

قيسوإن،علمهمفضلظهرالأممسائربعلمعلمهمقيسوإذا،فضيلةكلفيالأممأكملوأمته

فيوجهادهمشجاعتهمقيسوإذا،غيرهممنأدينأنهمظهربغيرهمللهوطاعتهموعبادتهمدينهم

سخاؤهمقيسوإذا،قلوباوأشجعجهاداأعظمأنهمظهر،اللهذاتفيالمكارهعلىوصبرهماللهسبيل

غيرهم.منوأكرمأسخىأنهمظهر:بغيرهمأنفسهموسماحةوبرهم

جاءلكتابمتبعينقبلايكونوالم،بهاأمرهمالذيوهو،تعلموهاومنه،نالوهابهالفضائلوهذه

منبعضهاوعلومهمالمسيحأتباعفضائلفكانت،التوراةشريعةبتكميلالمسيحجاءكما،بتكميلههو

؟بعدهممنوبعضها،المسيحمنوبعضها،النبواتمنوبعضها،الزبورمنوبعضها،التوراة

دينغيروالما-أدخلواحتىوغيرهمالفلاسفةبكلاماستعانواوقد،)2(الحواريينبعدوممنكالحواريين

المسيح.لدينالمناقضةالكفارأمورمنأموراالمسيحدينفي-المسيح

والتوراةوداودوعيسىبموسىامنواماعامتهمبل،كتابايقرؤونقبلهيكونوافلم!يىمحمدأمةوأما

المنزلةالكتببجيمعويقروا،الأنبياءبجميعيؤمنواأنأمرهمالذيوهو،جهتهمنإلاوالزبوروالإنجيل

بعير.حملأو،صاعاستون:الوسق(1)

الحواريين.بعضومنالحواريينمنبعدهممنوبعضها:المطبوعفيالعبارةوكانت)أ(فيكذا2()
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به:جاءالذيالكتابفيتعالىفقال!،الرسلمنأحدبينيفرقواأنعنونهاهم،اللهعندمن

أوقىوماوعيسىمولىأوقومالأشباطوآويغقوبوإشحقولكغيلإئيهوإكانزلوماليناإألزلومابأدلهءا!اقولوآ!يو

هتمفإنمالولؤافانأقتدوافقدبهءمنغءامابضلءامنوافإق!م!لهونلم!ونخنأصدبيهتلقرقلازئهؤمنالنبيوت

أنزلبماالرسولءامن):تعالىوقال!(137-136:البقرةأ!واتعليصالشميعوهواللهفسيكفيحهمشقاقفى

وا!تسمغناوقالوارس!حمنأحدبتننفرقلاكنبهءورس!!ومبحكةءباللهءامنكلزلهءوأتمؤمنونمنإلية

الاية!كتسبمتماوعليهاكسبتمالهاوشحهاإ،نفساآدلهيكلفلا!ألمحصيروإيفرتجاغفرانف

ولا،بهجاءماغيرالدينمنشيئايأخذوا)1(أنيستحلونلاوالسلامالصلاةعليهوأمته(-285286:ادبقرةأ

عليهمقصهمالكن،اللهبهيأذنلمماالدينمنيشرعونولا،سلطانمنبهااللهأنزل!مابدعةيبتدعون

يعلملموما،صدقوهعندهملماموافقاالكتابأهلحدثهموما،بهاعتبروا،وأممهمالأنبياءأخبارمن

أقوال!منمنهليسماالدينفيأدخلومن،كذبوهباطلبأنهوماعرفوا،عنهأمسكواكذبهولاصدقه

.والابتداعالإلحادأهلمنعندهمكان،غيرهمأوواليونانوالفرسالهندمتفلسفة

الذينالدينأئمةعليهالذيوهو،والتابعون!واللهرسولأصحابعليهكانالذيالدينهووهذا

مدحورامذموماكانذلكعنخرجومن،وعامتهمالمسلمينجماعةوعليه،صدقلسانالأمةفيلهم

فيهمقال!الذين،الساعةقيامإلىالظاهرين،والجماعةالسنةأهلمذهبوهو،الجماعةعند

خذلهم،منولاخالفهممنيضرهملا،الحقعلىظاهرين،أمتيمنطائفةتزال!لا":ع!ي!اللهرسول!

.")2(الساعةتقومحتى

ع!ي!محمدودين،عموماالرسلدينهوالذيالأصلهذاعلىاتفاقهممعالمسلمينبعضيتنازعوقد

ديناابتدعواالذينكالنصارىليسوا،مذموماملحداعندهمكانالأصلهذافيخالفومن،خصوصا

هوليسمبتدعدينوهو،جمهورهمبهودان،ملوكهمعليهوقاتل،وعبادهمعلمائهمأكابربهقامما

فمن،الصالحوالعمل،النافعبالعلمرسلهأرسلسبحانهوالله،الأنبياءمنغيرهدينولاالمسيحدين

وعملا.علماالأنبياءاتباعفيقصرمنالبدعفيدخلوإنما،والاخرةالدنياسعادةلهحصلالرسلاتبع

صالحوعملنافععلمفكل،أمتهالمسلمونعنهذلكتلقى،الحقودينبالهدى!محمدااللهبحثولما

العلمية،الفضائلجميعفيالأممأكملأمتهأنعاقللكلظهركما؟نبيهمعنأخذوه،محمدأمةعليه

الصلاةعليهأنهيقتضيوهذا،المعلمالأصلفيهوالمتعلمالفرعفيكمال!كلأنومعلولم،والعملية

ودينا.علماالناسأكملكانوالسلام

)1(

)2(

.يوجدوا:المطبوعفي

ماجهوابن،)9222(الفتنفيوالترمذي،الجهادفي(291)5رقمصحيحهفيمسلمرواهطويلحديثمنقطعة

عنه.اللهرضيثوبانحديثمن671()4حبانوابن،)5293(الفتنوفي،(01)السنةفي
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مهوجميعاإل!خأدلهرسولإفى!و:قولهفيصادقاكانبأنهالضروريالعلمتوجبالأموروهذه

كانإن"وأكملهمالناسخيارمنهومنإلايقولهلاالقولهذافإن،مفترياكاذبايكنلم(158:الأعرافأ

الشريناقضودينهعلمهكمالمنذكروما،كاذباكانإنوأخبثهمالناسأشرمنهومنأو،صادقا

فيصادقاكانأنهيستلزموهذا،والدينالعلمفيالكمالبغايةمتصفأنهفتعين،والجهلوالخبث

.(581:ا!عرافأ!وجمجاإل!تمأللهرسولإفى):قوله

غاويا،ظالماكانأنهيوجبوالأول،مخطئاأوللكذبمتعمدايكونأنإماصادقايكنلمالذيلأن

تعمدينافيدينهوكمال،جهلهينافيعلمهكانع!ي!ومحمد،ضالاجاهلاكانأنهيقتضيوالثاني

وإذا،علمبلايكذبجاهلايكنولمالكذبيتعمديكنلمبأنهالعلميستلزمبصفاتهفالعلم،الكذب

تعالى:بقولهالأمرينهذينعناللهنزههولهذا،صادقبأنهعالماصادقاكانأنهتعينوذاكهذاانتفى

وقال.(4-ا:النجمأمهويوحئوحىإلاهوإن!اقوىعنينطقوما!غوىوماصحاحبكؤضلما!هوىإذاوالنجو)

91:التكويرأمهوأميهزثم!مطاجمكيناتعزشذىعندقؤلمذى!كرورسوللقؤلإن!!و:بهجاءالذيالملكعنلىتعا

شيطقهوبقؤل!ومابضنيهزاتغيفعلىهو!وماآتمبينبالأفق!ولقذرءاهصاحبكوبمخونوما!و:عنهقالثم،21-

نزل!الفالينربلنزيل!انو!و:لىتعاوقال(27-22:التكويرأ!هوللفاليهتإلادتجرهوإق!تذهبونفاتن!رجيو

أنبئكمه!):قولهإلى(591-291:الشعراءأمهومبينعربئبلسان!ائمنذرلنمنلتكونققبك!عكالأمينالرحبه

بين(223-221:ادشعراءأم!كدبوتواتحثرهمالسعيققون!أشصأفاككلطماتنزل!ألش!طننتنزلمنعك

الكذبوهو،الشريقصدالشيطانفإن،غرضهبهليحصليناسبهمنعلىينزلإنماالشيطانأنسبحانه

أيضا،وفجورا،خطأوإماعمداإماكذبفيهبمنإلايقترنفلا،والعدلالصدقيقصدولا،والفجور

فإن،برأيفيهاأقول:مسألةعنسئللمامسعودابنقالكما،أيضاالشيطانمنهوالدينفيالخطأفإن

منه.بريئانورسولهوالله،الشيطانومنفمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصوابايكن

يخطىءقدفإنه،الرسولغيربخلاف،والخطأالعمدفيعليهالشياطينتنزلمنبريءاللهرسولفإن

ولا،مخطئافيهكانبهأخبرخبرلهيعرفلمفإذا،لهمغفوراخطؤهكانوإن،الشيطانمنخطؤهويكون

الآيةفيقالولهذا،كريمملكعليهينزلوإنما،عليهينزللمالشيطانأنعلم،فاجرافيهكانبهأمرأمو

ننزيل!نذكرونقليلأإما؟هنولابقول!مانومنونقليلا!ناعرهوبقول!وماكريورسوللقؤلإنو!و:النبيعنالأحرى

.(43-04:الحاقةأ!ألفالينربمن

بحروفه.أوردهماعينوهذا،()1ذكرهماانتهى

.752()3/كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير(1)
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باب

الحسيةالنبوةدلائل(1()وأما)

()2(وأرضيةفسماوية!-بالأبصارالمشاهدةأعني-)

آتقمر3والنتنقألساعهآقترلت!و:تعالىاللهقال،فرقتينالمنيرالقمرانشقاقكلهذلكأعظمومن

منهمجاولقذهأقرمستقرو-هؤاقوآوأتبعواو!ذبوا!سخرمستمرويقولوايغرضواءايةيرؤاوإن

الأئمةبقيةمعالعلماءاتفقوقد.(3-أ:ادقمرأ!هوالنذر!اتغنبخلغة!حمتمامردجزفيهماآلأنجآء

عندالقطعتفيدطريقمنبذلكالأحاديثوردتوقد،ع!ي!اللهرسولعهدفيكانالقمرانشقاقأنعلى

الأمة.

أنسعن،قتادةعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامقال:مالكبنأنسرواية

!هوآتصصروالنتنقألساعةأقترلت!و:فقال،مرتينبمكةالقمرفانشقآية!النبيمكةأهلسأل:قال

.،ا:القمرأ

.الرزاقعبدعن،رافعبنمخمدعن،)4(مسلمورواه

أبيبنسعيدحدثنا،المفضلبنبشرحدثنا،الوهابعبدبناللهعبدحدثني:()البخاريوقال

القمرفأراهمآيةيريهمأن!اللهرسولسألوامكةأهلأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبة

بينهما.حراءرأواحتى،شقين

.قتادةعن،شيبانحديثمن)6(الصحيحينفيوأخرجاه

،)7(
.قتادةعن،شعبهحديثمنومسلم

بنحصينعن،كثيربنسليمانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا:أحمد)8(قال:مطعمبنجبيررواية

.)أ(منوأثبته،الأصلمنساقطقوسينبينما()1

.(أ)منوأثبته،الأصلمنساقطقوسينبينما)2(

.(46و)2852رقمومسلم()12688رقم(165)3/المسندفي)3(

.()46)2852(مسلمصحيح()4

.الأنصارمناقبفي)3868(رقمصحيحهفيالبخاريرواه()5

المنافقينصفاتفي)46()2852(رقمصحيحهفيومسلم،التفسيرفي)4867(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)6(

وأحكامهم.

المنافقين.صفاتفي)47()2852(رقمصحيحهفيمسلمرواه)7(

.82()4/المسندفيأحمدالإمامرواه)8(
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فصار!ي!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قالأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الرحمنعبد

سحرناكانإن:فقالوا،محمدسحرنا:فقالوا،الجبلهذاعلىوفرقةالجبلهذاعلىفرقة:فرقتين

.أحمد)1(بهتفرد.(كلهم)الناسيسحرأنيستطيعلافإنه

به.الرحمنعبدبنحصينعن،طرقمن،)2(والبيهقيجريرابنورواية

000)3(
أخبرنا،عليةابنحدثني،يعموبحدثني:جريربنجعمرأبوقال:اليمانبنحديمةرواية

فجاءت،فرسخعلىمنهافكناالمدائننزلنا:قال!السلميالرحمنعبدأبيعن،السائببنعطاء

والنتنقألساعةأقترلبت):يقولتعالىاللهإن:فقال!حذيفةفخطبنا،معهوحضرتأبيفحضرالجمعة

،بفراقاذنتقدالدنياوإنألا،انشققدالقمروإنألا،اقتربتقدالساعةوإنألا،ا:القمرأ!هواتقمر

إنما،لجاهلإنكبنييا:فقال!؟غداالناسأتستبق:لأبيفقلت.السباقوغداالمضماراليوموإنألا

يقول!:اللهإنألا:فقال!،حذيفةفخطبفحضرهالأخرىالجمعةجاءتثم.بالأعمال!السباقهو

وإنألا(انشققدالقمروإنألا،اقتربتقدالساعةوإنألا)(ا:القمرأ!هوالقمروالشقالساعهاقترلت)

إلىسبقمنوالسابق،النارالغايةوإنألا،السباقوغداالمضماراليوموإنألا).بفراقاذنتقدالدنيا

.(الجنة

عبدأبيعن،السائببنعطاءعن،وجهغيرمن"النبوةدلائل"كتابفيالرازيزرعةأبوورواه

وإنألا،!اللهرسول!عهدعلىانشققدالقمروإنألا:وقال!،نحوهفذكر،حذيفةعن،الرحمن

الجنة.إلىسبقمنوالسابق،النارالغايةوإنألا،السباقوغداالمضماراليوم

عن،جعفرعن،بكرحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)4(البخاريقال!:عباسبناللهعبدرواية

مج!ي!.النبيزمانفيالقمرانشق:قال!،عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،مالكبنعراك

به.ربيعةبنجعفرعن،مضربنبكرحديثمن،()ومسلمأيضاالبخاريورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

مطعم،بنجبيربنمحمدمنالحديثهذايسمعلمالسلميالرحمنعبدبنحصينفإن،لانقطاعهضعيفإسناده

المتصلةوالرواية،)9328(جامعهفيالترمذيالإمامبينهكما،مجهولوهوجبيربنمحمدبنجبيربينهما

الأشبههيالروايةوهذه268()2/الدلائلفيوالبيهقي(472)2/والحاكم،(5156)الكبيرفيالطبرانيأخرجها

ابنحديثمنالصحيحينفيالحديثأصلأنعلى.(401الورقة)4/العللكتابهفيالدارقطنيالإمامقالكما

سيأتي.كما،مسعود

.268()2/النبوةدلائلفيوالبيهقي(51)27/تفسيرهفيالطبريجريرابنرواه

التفسير.منوأثبته،الأصلمنسقطالأقواسبينوما(15)27/الطبريتفسير

التفسير.في()4866رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صفاتفي)3028(رقمصحيحهفيومسلم،الأنصارمناقبفي)0387(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المنافقين.
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أبيبنداودحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،المثنىابنحدثنا:جرير)1(ابنقال:عنهأخرىطريق

ءايهيرؤاوإنهآلقمروالنتنقألساعةآقترلت):قولهفيعباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،هند

رأواحتىالقمرانشقالهجرةقبلكان،ذلكمضىقد:قال(2-أ:ادقمرا!وسخرمستمزويقولوايغرضوا

شقيه.

.هذامننحواعباسابنعن،)2(العوفيوروى

عمروبنأحمدحدثنا:)3(الطبرانيالقاسمأبوفقال،عباسابنعن،آخروجهمنرويوقد

،ديناربنعمروعن،جريجابنحدثنا،بكيربنمحمدحدثنا،القطعييحيىبنمحمدحدثنا،البزار

فنزلت:،القمرسحر:فقالوا!ي!اللهرسولعهدعلىالقمركسف:قال،عباسابنعن،عكرمةعن

.(2-أ:ادقمرأمهو!خرمستمرودقولوايغرضواءايةيرؤاوإن5آلقمروآدنتنقآلساعةاقترلت)

فيكانإنماانشقاقهأنعلىفيدل،كسوفانشقاقهمعللقمرحصليكونوقد،غريبسياقوهذا

أعلم.والله،إبدارهليالي

الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيبكرأبوالحافظقال:الخطاببنعمربناللهعبدرواية

:الدوريمحمدبنالعباسحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالا،القاضيالحسنبنأحمدبكروأبو

في،الخطاببنعمربناللهعبدعن،مجاهدعن،الأعمشعن،شعبةعن،جريربنوهبحدثنا

!ي!،اللهرسول!دع!ذلككانوقد:قال(أ:أ!رأ!آثقمروآلنمثقآلساعةآقترلت!و:وجلعزقوله

."اشهداللهم":!اللهرسولفقال،الجبلخلفمنوفلقة،الجبلدونمنفلقة؟فلقتينانشق

كروايةمسلمقال.مجاهدعن،الأعمشعن،شعبةعنطرقمن،)5(والترمذيمسلمرواهوهكذا

صحيح.حسن:الترمذيوقال.مسعودابنعن،معمرأبيعن،مجاهد

عن،مجاهدعن،نجيحأبيعن،سفيانحدثنا:أحمد)6(الإمامقال:مسعودبناللهعبدرواية

فقال،إليهنظرواحتى،شقتين!ي!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قالمسعودابنعن،معمرأبي

."اشهدوا":ص!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.يرهولمعباسابنعنأرسل:الحافظقالطلحةأبيبنعليالإسنادوفي(51)27/الطبريتفسير

ضعيف.،عطيةهووالعوفي،(12671)رقم(128)12/للطبرانيالكبيرالمعجم

.25(1/10)للطبرانيالكبيرالمعجم

.267(2/)للبيهقي؟النبوةدلائل

و)3288(،الفتنفي)2182(الجامعفيوالترمذي،المنافقينصفاتفي028()1رقمصحيحهفيمسلمرواه

التفسير.في

.377(1/)المسندفيأحمدالإمامرواه
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عيينة.بنسفيانحديثمامن،()1ومسلمالبخاريورواه

مسعودابنعن،سخبرةبناللهعبدمعمرأبيعن،إبراهيمعن،الأعمشحديثمنوأخرجاه)2(

."بمكةانشق":اللهعبدعنمسروقعن،الضحىأبووقال:)3(البخاريقال

عوانة،أبوحدثنا:فقال،")4(مسنده"فيالطيالسيداودأبوأسندهقد،البخاريعلقهالذيوهذا

عهدعلىالقمرانشق:قالمسعودبناللهعبدعن،مسروقعن،الضحىأبيعن،المغيرةعن

فإن،السفاربهيأتيناماانظروا:فقالوا:قال،كبشةأبيابنسحرهذا:قريشفقالت،ع!يواللهرسول

ذلك.فقالواالسفارفجاء:قال.كلهمالناسيسحرأنيستطيعلامحمدا

عن،سليمانبنسعيدعن،)6(الدوريعباسعن،الأصمعن،الحاكمعن،)5(البيهقيوروى

صارحتىبمكةالقمرانشق:قال،اللهعبدعن،مسرو!عن،الضحىأبيعن،معيرةعن،7هشيم

كانوافإنالمسافرينانظروا،كبشةأبيابنبهسحركمسحوذا:مكةأهلقريشكفارفقالت،فرقتين

وقدموا-السفارفسئل:قال،بهسحركمسحزفهورأيتممايروالمكانواوإن،صدقفقدرأيتممارأوا

.رأيناه:فقالوا-وجهكلمن

آتقمر!وآلنتنقآلساعةآقترلت):اللهفأنزل:وزاد،المغيرةحديثمنجرير)8(ابنورواه

.(1:القمرأ

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،سماكعن،إسرائيلعن،مؤملحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المنافقين.صفاتفي028(0)رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3626(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صفاتفي)44(028()0رقمصحيحهفيومسلم،الأنصارمناقبفي)3871(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المنافقين.

.)9386(حديثعقيبصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو266()2/الشعبفيالبيهقيوذكره)592(رقم38()صالطيالسيداودأبيمسند

بمكة.كانذلكأنفيالبخاريبهاستشهد:عقبهالبيهقيوقال.267(-266)2/للبيهقي؟النبوةدلائل

.الدوريمحمدبنعباسفإنه،بينخطأوهو"الدوريعباسابن":المطبوعفي

بنبشيربنهشيموهو266()2/للبيهقيالنبوةدلائلمافييعضدهأثبتناهوما،ولايصح"هشام":المطبوعفي

للمزيالكمالتهذيبفيكما،الصحيحينفيالضبيمقسمبنمغيرةعنوروايته،الواسطيالسلميالقاسم

/03()274.

.51(05-)27/الطبريتفسير

روايتهفيالحديثحسنصدوقفإنهحرببنسماكأجلمنحسنوإسناده(1/134)المسندفيأحمدالإمامرواه

طريقه.غيرمنصحيحالحديثومتن،عكرمةغيرعن



الحسية(النبوةدلائل:باب)النبوةدلائلكتاب181

القمر.فرجتيبينالجبلرأيتحتى،ع!ح!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قال،اللهعبد

سيرين،بنمحمدعن،أيوبعن،علي!ابنعنالدورقي)2(يعقوبعن،جرير)1(ابنوروى

القمر.انشقلقد:يقولكانمسعوبابنأننبئت:قال

،واللزام،الروم-:مضينقدخمس:يقولكانأنه،مسعودابنعن،البخاريصحيحففي

.)3(الدخانسورةتفسيرفيمذكور،عنهطويلحديثفي،والقمر،والدخان،والبطشة

عن،الوليدحذثنا،الدمشقيإبراهيمبنالرحمنعبدحدثنا:")4(الدلائل"فيزرعةأبووقال

:المشركونفقال،شقتينفخرالهجرةقبلمج!ي!والنبيبمكةالقمرانشق:قالبكيرابنعن،الأوزاعي

الوجه.هذامنمرسلوهذا.كبشةأبيابنسحره

فيورودهمع،إسنادهعنتغنيالأمرهذاوشهرة،الصحابةمنالجماعةهؤلاءعنطرقهذه

العزيز.الكتاب

هذاونحو،كمه)5(منوخرجع!يوالنبيجيبفيدخلالقمرأنمن:القصاصبعضيذكرهوما

وسارت،باثنتينانفرقبل،السماءيزايللمانشقاقهحالفيوالقمر،علي!يعتمدأصللهفليسالكلام

وكلتا،بينهماالجبلوصار،الأخرىالناحيةمنوالأخرى،حراءجبلوراءصارتحتىإحداهما

بهسحرتشيءهذاأنجهلتهممنكثيووظن،ذلكإلىينظرونمكةوأهل،السماءفيالفرقتين

.وتيقنوهذلكصحةافعلمو،شاهدوهمابنظيرفأخبروهمالمسافرينمنعليهمقدممنفسألوا.أبصارهم

تطاولولكن،ذلكينفيومن:فالجواب؟الأرضأقطارجميعفيهذايعرفلمفلم:قيلفإن

تداعت،المبعوثالنبيلهذاآيةكانهذاأنأخبروالماولعلهم،اللهباياتيجحدونوالكفرةالعهد

بالهندهيكلاشاهدواأنهمالمسافرينمنواحدغيرذكرقدأنهعلى،وتناسيهكتمانهعلىالفاسدةآراؤهم

فيها.القمرانشقالتيالليلةفيبنيأنهعلي!مكتوبا

تلكفيمشاهدتهمنمانعةلأمورالناسمنكثيرعلىأمرهيخفىقدليلاالقمرانشقاقكانلماثم

الليلأثناءفيكانلعلهأو،منهمكثيرولنوم،بلدانهمفيالليلةتلككانتمتراكمةغيوممن،الساعة

أعلم.والله،الأمورمنذلكوغير،الناسمنكثيرينامحيث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.موقوفوهو.القمرانشققد:وفيه51()27/الطبريتفسير

.الطبريشيخالدورقيويعقوب،الطبريتفسيرمافييعضدهأثبتناهوما،محرف"الدوري":المطبوعفي

التفسير.في()4825رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.936(/1)زرعةلأبيالنبوةدلائل

.33(5)المطالبوأسنى(2555/)الخفاءوكشف(162)صالمصنوعانظر
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.")1(التفسير"كتابنافيتقدمفيماهذاحررناوقد

بنالمظفربنالقاسمالدينبهاءالرحالةالمسندشيخناأنبأنيفقد:مغيبهابعدالشمسردحديثفأما

المشهورعساكربنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالحافظأخبرنا:قال،إذناعساكر)2(بنالأمناءتاج

،الحيريعثمانأبوحدثنا:قالا،المستمليالقاسموأبوالقشيريبنالمظفرأبوأخبرنا:قال،بالنسابة

.محبوببنأحمدبنمحمدأخبرنا،بهاالدندقاني)3(الحسنبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا

أبوالحافظقال""حمسعودبنسعيدحدثنا،المحبوبيالعبالصأبوحدثنا:القشيريابنحديثوفي

،مندهبناللهعبدأبوأخبرنا،عليبنشجاعأخبرنا،الماهانيالفتحأبووأخبرنا،عساكربنالقاسم

موسى،بناللهعبيدحدثنا:قال،إبراهيمبنمحمدأميةأبوأخبرنا،التنيسيأحمدبنعثمانأخبرنا

الحسين،بنتفاطمةعن،الحسنبن:أميةأبوزاد،الحسنبنإبراهيمعن،مرزوقبنفضيلحدثنا

العصريصلفلم،عليحجرفيورأسهإليهيوحى!ي!اللهرسولكان:قالت،عميسبنتأسماءعن

"؟عليياصليت":أميةأبووقال"العصر؟صليت":ع!جواللهرسولفقال،الشمسغربتحتى

نبيك"وطاعةطاعتكفيكانإنهاللهم":!ج!النبيفقال:أميةأبووقال،ع!ي!اللهرسولقال،لا:قال

بعدماطلعترأيتهاثمغربتفرأيتها:أسماءقالت"الشمسعليهفاردد،رسولك":أميةأبووقال

."غربت

كمامندهبناللهعبدأبيطريقمن")4(الموضوعات"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخرواهوقد

بنفضيلحدثنا،مطربنعمارحدثنا،داودبنأحمدحدثنا:العقيليجعفرأبيطريقومن،تقدم

.فذكره،مرزوق

بناللهعبيدعن،مسعودبنسعيدفرواه،فيهالرواةاضطربوقد،موضوعحديثوهذا:قالثم

فاطمةعن،الحسنبنعليعن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدعن،مرزوقبنفضيلعن،موسى

الرواية.فيتخليطوهذا.أسماءعن،عليبنت

كان:)6(حبانابنوقال،كذابمتروك:)5(الدارقطنيقال،بشيءليسداودبنوأحمد:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.265()4/كثيرلابنالعظيمالقرانتفسير

بالحديث،عالم،طبيب،الدمشقيعساكربناللههبةبنيمن،محمودالمظفرغالبأبيبنالقاسم:عساكرابن

.(5186/)والأعلام(923)3/الكامنةالدررهـ.723سنةتوفي،بدمشقووفاتهومولده،كثيرابنمنهسمع

.(1/426)اللباب،المحدثينمنجماعةمنهاخرج،مروعندبليدةوهي،الدنداقانإلىنسبة

.35(6-1/535)الجوزيلابن؟الموضوعات

.(25)لصروكونوالضعفاءا

.(1/641)لمجروحينا
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ابنوقال.بالمناكيرالثقاتعنيحدثكان:)1(العقيليفيهقال،مطربنوعمار.الحديثيضع

)3(.-"و)2(
يروي:)4(حبانابنقال.يحيىضعمه!دمرزووبنوفضيل:قال.الحديثمتروك:ي

.الثقاتعنويخطئالموضوعات

الحسن،بنعاصمأخبرنا،طاووسعن،محمدأبووأخبرنا:عساكرابنالحافظقال،وبه

حدثنا،الصوفييحيىبنأحمدحدثنا،عقدةبنالعباسأبوأخبرنا،مهديبنعمرأبوأخبرنا

عليبنتفاطمةعلىدخلت:قال،قشيربناللهعبدبنعروةعن،أبيحدثني،شريكبنالرحمنعبد

؟هذاما:لهافقلت-كبيرةعجوزوهي-غليظتينمسكتينيديهافيورأيت،خرزةعنقهافيفرأيت

.بالرجالتتشبهأنللمرأةيكرهإنه:فقالت

أوحيوقد!صالنبيإلىدفعطالبأبيبنعليأن:حدثتهاعميسبنتأسماءأن:حدثتنيثم

اللهنبيإنثم-تغيبأنكادتأوغابت:يقول-الشمسأدبرتحتىكذلكيزلفلم،بثوبهفجلله،إليه

الشمس"عليعلىرداللهم":!صالنبيفقال،لا:قال؟عليياأصليت:فقال،عنهسريوو!

.نحوهالجهنيموسىحدثني:أبيوقال:الرحمنعبدقال.المسجدنصفبلغتحتىفرجعت

المجاهيل.منواحدغيروفيه،منكرحديثهذا:عساكرابنالحافظقالثم

عنالحديثهذاشاهينابنروىوقد:")5(الموضوعات"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخوقال

بمثالبيحدث،رافضياكانفإنه،عقدةابنبهوالمتهم،باطلوهذا:قالثم.فذكره،عقدةابن

ابنكان:)7(يقوليوسفبنحمزةسمعت،نصربنمحمدبنعليحدثنا:)6(الخطيبقال.الصحابة

عقدةابنكان:الدارقطنيوقال.فتركته-الشيخين:قالأو-الصحابةمثالبيملي"براثا"بجامععقدة

لأنه،بالحديثيتدينلاعقدةابن:يقولغالبأبيبنبكرأباسمعت:عدي)8(ابنوقال،سوءرجل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.327()3/الكبيرالضعفاء

.(1727)5/الكامل

تاريخه)الدوريعباسروايةفيوثقهفقد،ذلكغيريحيىعنفالمعروف،نظرقولهوفي،قالهكذا

صالح:عنهالكوسجوقال،(7423/الترجمةوالتعديلالجرح)خيثمةأبيابنروايةوفي،(2/476

.(بشار)ضعفه:فيهيقاللاهذافمثل.بهلابأس:(896تاريخه)الدارميوقال،الحديث

.2902/المجروحين

.356(/1)الجوزيلابن،الموضوعات

.بشار(الدكتور.)ط(581)6/الخطيبتاريخفيوهوالجوزيلابنالكلام

حيويه،بنعمرأبيعنالسهمييوسفبنحمزةرواهفالكلاميصحولاالجوزيلابنالموضوعاتفيوقعهكذا

.(581)6/الخطيبوتاريخ()166السهميسؤالاتفيكما

.2(90-1/802)الكامل
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فيمنهذلكتبينا)1(وقد.يرووهاأنويأمرهمنسخالهمفيرويالكذبعلىبالكوفةشيوخايحملكان

بالكوفة.شيخغير

حدثنا،يونسبنإسحاقحدثنا:"الطاهرةالذرية"كتابهفي)2(الدولابيبشرأبوالحافظوقال

بنتفاطمةعن،حسنبناللهعبدعن،حيانبنإبراهيمعن،زيادبنالمطلبحدثنا،سعيدبنسويد

الحديثفذكر،إليهيوحىوهوعليحجرفيمج!ي!اللهرسولرأسكان:قال،الحسينعن،الحسين

.تقدممابنحو

.)4(وغيره،)3(الدارقطنيتركههذاحيانبنإبراهيم

اللهعبدأبوالحافظشيخناقال،موضوعالحديثهذا:الحافظالبغداديناصربنمحمدوقال

ناصر.ابنوصدق:الذهبي

نام:قالهريرةأبيعن،فراهيج)6(بنداودحديثمنمردويهابنرواهوقد:)5(الجوزيابنوقال

اللهرسولقامفلما،الشمسغربتحتى،العصرصلىيكنولم،عليحجرفيورأسه!ج!اللهرسول

شعبة.ضعفهوداود:قالثم.ثانيةغابتثم،صلىحتىالشمسعليهفردتلهدعا

عدميتلمحولمفضلهصورةإلىنظرأنهالحديثهذاواضعتغفيلومن:الجوزيابنقالثم

وفي،أداءيعيدهالاالشمسفرجوع،قضاءصارتالشمسبغيبوبةالعصرصلاةفإن،الفائدة

."ليوشعإلاأحدعلىتحبسلمالشمسإن":ع!يماللهرسولعن)7(الصحيح

ومجهولشيعيعنمنهاواحدةتخلوفلا،طرقهجميعمنومنكرضعيف!)8(الحديثهذا:قلت

بابمنلأنه،سندهاتصلإذاواحدخبرفيهيقبللاالحديثهذاومثل،ومتروكوسيعي،الحال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(1/802)عديابنكاملفيالذيوهو(أ)منأثبتناهوما،تحريفوهو"تيقنا":الجوزيلابنالموضوعاتفي

.الجوزيابنمنهنقلالذي(571)6/الخطيبوتاريخ

السيرهـ.031سنةتوفي،حافظإمامالورا!تى،الرازي،الأنصاريحمادبنأحمدبنمحمد:الدولابيبشرأبو

.بيروتالأعلميمؤسسةفيطبعالطاهرةالذريهوكتابه.35(1/9)4

.(1)5والمتروكينالضعفاءفيذكره

.253(/1)الكاملموضوعةأحاديثه:عديابنوقال

.357(/1)الجوزيلابن،الموضوعات

تحريف.وكله"واهيجبنداودحديثطريقمن":المطبوعفي

إلالبشرتحبسلمالشمسإن"حديثأما،ومسلمالبخاريرواهنونبنيوشععلىالشمسحبسحديث

الباريفتحوانظر.صحيحبسند،هريرةأبيعن)2/325(المسندفيأحمدالإمامرواهفقد."..ليوشع

/6()221.

عنه.اللهرضيطالبأبيبنلعليالشمسردحديث:أي
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فيهذاننكرلاونحن.ذلكمنأقللا،والاستفاضةبالتواترنقلهمنبدفلا،نقلهعلىالدواعيتتوفرما

،نونليوشعبنردتأنها)1(الصحيحفيثبتفقد،!ي!هاللهرسولجنابإلىوبالنسبةتعالىاللهقدرة

إلىفنظرالسبتيوملايقاتلونوكانوا،الجمعةيوماخرفيذلكواتفق،المقدسبيتحاصريوموذلك

عليهاللهفحبسها،علياحبسهااللهم،مأموروأنا،مأمورةإنك":فقالللغروبتنصفتوقدالشمس

."فتحوهاحتى

علىالأنبياءسائرمنبل،نونيوشعبنمنقدراوأعلى،منصباوأجل،جاهاأعظمع!اللهورسول

أولمنلكناصحولو،بصحيحليسماإليهنسندولا،عنهعندناصحماإلالانقولولكن،الإطلاق

زنجويهبنحاتمبنمحمدبكرأبوالحافظوقال).المستعانوبالله،لهوالمعتقدين،بهالقائلين

فضيلةأفضلإن:الروافضمنقائلقالفإن:()2("الصديقبكرأبيإمامةإثبات"كتابهفيالبخاري

قالت:،عميسبنتأسماءعنرويماإمامتهعلىدليلوأدل،الحسنلأبي

غربتحتىالعصريصلفلم،طالبأبيبنعليحجرفيورأسهإليهيوحىع!اللهرسولكان

فيكانإنهاللهم":اللهرسولفقال،لا:قال"؟صليت":لعلي!ياللهرسولفقال،الشمس

بعدماطلعترأيتهاثم،غربتفرأيتها:أسماءقالت"الشمسعليهفاردد،رسولكوطاعةطاعتك

غربت.

الحديثولكن،والنصارىاليهودمنمخالفيناعلىفنحتجالحديثهذاصحلولناكيف:لهقيل

المؤمنلرآهاغربتبعدماالشمسردتولو،الروافضأيديكسبتمماوهذا،لهأصللاجداضعيف

غربت.بعدماالشمسردتكذاسنةفيكذاشهرفيكذايومفيأنإليناونقلوا،والكافر

اللهلرسولتردولا،العصرصلاةفاتتهحينالحسنلأبيالشمستردأنأيجوز:للروافضيقالثم

.؟الخندقيوموالمغربوالعصرالظهرصلاةفاتتهمحينفيهموعليوالأنصارالمهاجرينولجميع

فذكر،خيبرغزوةمنقفلحينوالأنصاربالمهاجرين!ي!هاللهرسولعرسأخرىمرةوأيضا:قال

وعلىاللهرسولعلىالليليردفلم:قال،الشمسطلوعبعدلهاوصلاتهم،الصبحصلاةعننومهم

أصحابه.

أعطيهيعني-وفضلاشرفارسولهليمنعاللهوماكان،اللهرسولأعطيهفضلاهذاكانولو:قال

.-طالبأبيبنعلي

رقمصحيحهفيومسلم،عنهاللهرضيهريرةأبيعنالخمسفرضفي)3124(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)1(

أيضا.هريرةأبيعنالجهادفي()1747

الأصل.منواستدركتهالمطبوعمنساقطقوسينبينما)2(
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فيمنتقولما:الطنافسي)2(عبيدبنلمحمدقلت:()1الجوزجانييعقوببنإبراهيموقال:قالثم

وقال.كذبفقدهذاقالمن:فقال؟العصرصلىحتىطالبأبيبنعليعلىالشمسرجحت:يقول

وصيعلياإن:يقولونعندناناساإن:قلت،الطنافسي)3(عبيدبنيعلىسألت:يعقوببنإبراهيم

كله.هذاكذدث:فقال،الشمسعليهورجعت!ي!اللهرسول

فصل

متفرقةأماكنمنالحديثهذاإيرادفي

درتصحيحفيمسألة"وسماه،جزءاالحسكانيأحمدبناللهعبدبناللهعبيدالقاسمأبوجمعوقد

."الشمسالنواصبوترغيمالشمس

سعيدوأبي،هريرةوأبي،طالبأبيبنوعلي،عميسبنتأسماءطريقمنذلكرويقد:وقال

.الخدري

،داودبنوالحسن،الأنطاكيالوليدبنوأحمد،المصريصالحبنأحمدطريقمنرواهثم

وهو،المدنيالفطريموسىبنمحمدأخبرني-ثقةوهو-فديكأبيبنإسماعيلبنمحمدعنثلاثتهم

بنمحمدبنتجعفرأمأمهعن،الحنفيةابنمحمدابنوهو:قال،محمدبنعونعن،أيضاثقة

أرضمنبالصهباءالظهرصلى!اللهرسولأن:عميسبنتأسماءجدتهاعن،طالبأبيبنجعفر

ولم،عليحجرفيرأسهفوضع،العصراللهرسولصلىوقدفجاء،حاجؤفيعلياأرسلثم،خيبر

عليهفردنبيهعلىنفسهاحتبسعلياعبدكإناللهم":!ي!اللهرسولفقال،الشمسغربتحتىيحركه

ثم،العصروصلىفتوضأعليفقام،الجبالعلىرفعتحتىالشمسفطلعت:أسماءقالت"شرقها

الشمس.غابت

بسببهمايقبلوضبطبعدالةأمرهمايعرفلاوأمههذاعونافإن،حالهيجهلمنفيهالإسنادوهذا

أصحابمنأحديروهلمالذي،العظيمالأمرهذابخبرهمايثبتفكيف،المقامهذادونهوفيماخبرهما

بنتأسماءجدتهامنهذاأمأسمعتندريولا.أعلمفالله؟المشهورةالمسانيدولاالسننولاالصحاح

.؟لاأمعميس

والترمذيداودأبوعنهروى،دمشقنزيل،الحافظإسحاقأبو،الجوزجانيالسعدييعقوببنإبراهيم)1(

.(79)5/المشتبهتوضيحفيترجمته.النصبجهةمنعديابنخفضههـ،256سنةتوفي،والنسائي

.(436)9/النبلاءأعلامسيرفيترجمته402سنةتوفيالحديثأهلمنثقةحافظ،الطنافسيعبيدبنمحمد)2(

النبلاءأعلامسيرفيترجمته.902سنةتوفي،إمامثقةحافظ،عبيدبنمحمدأخوالطنافسيعبيدبنيعلى)3(

)9/476(.



(...الشمسردحديثإيرادفي:فصل)النبوةدلائلكتاب412

واحدغيروضعفه،جلدشيعيوهو،الأشقرالحسنبنالحسينطريقمنالمصنفهذاأوردهثم

أسماءعن،الشهيدالحسينبنتفاطمةعن،الحسنبنالحسنبنإبراهيمعن،مرزوقبنالفضيلعن

الحديث.فذكر،عميسبنت

أبيطريقمنأوردهثم.موسىبناللهعبيدمنهم،جماعةمرزوقبنفضيلعنرواهوقد:قال!

أميةوأبي،مسعودبنسعيدحديثمنلهروايتناقدمناوقد.اللهعبدطريقمنالطحاويجعفر

الشيعة.منوهو،العبسيموسىبناللهعبيدعن،الطرسوسي

عن،مطربنعمارعن،داودبنأحمدعن،العقيليجعفرأبيطريقمنالمصنفهذاأوردهثم

الثوريوثقه،عنزةبنيمولىالكوفيالرحمنعبدأبوالرؤاسيويقال!الرقاشيالأغرمرزوقبنفضيل

شديدولكنهصالح:مرةوقال!،ثقة:معينابنوقال!.خيراإلاأعلملا:أحمدوقال!،عيينةوابن

ولاحديثهيكتب،كثيرايهم،الحديثصالحصدوق:حاتمأبووقال!.بهبأسلا:مرةوقال!،التشيع

ابنوقال!.ضعيف:النسائيوقال!.ضعيفإنه:يقال!:الدارميسعيدبنعثمانوقال!.بهيحتج

عنويرويالثقاتعلىيخطئكان،جداالحديثمنكر:حبانابنوقال!.بهبأسلاأنأرجو:عدي

.الموضوعاتعطية

يتساهل،قدولكنهالكذببتعمديتهملاترجمتههذهفمن.الأربعةالسننوأهلمسلملهروىوقد

ويذكرويسقطهحديثهفيدلس،الظنبهيحسنأو،يعرفهلاعمنفيروي،مذهبهيوافقفيماسيماولا

التدليس،بصيغة"عن"فيهالكذبوتوقي،فيهالاحترازيجبالذيالحديثهذافيقال!ولهذا،شيخه

بنالحسنبنإبراهيم-هذاشيخهأنعلى،أمرهيجهلمنبينهمافلعل،التحديثبصيغةيأتولم

ولا،المعتمدةالكتبأصحابمنأحدلهيروولم،حالهفيالمشهوربذلكليس-طالبأبيبنعلي

يتعرضاولمالرازيانزرعةوأبوحاتمأبوقاله،المتوكلبنويحيى،هذامرزوقبنالفضيلغيرعنهروى

تعديل.ولالجرح

روى،مشهورفحديثها-العابدينزينأختوهي-طالبأبيبنعليبنالحسينبنتفاطمةوأما

،الثقاتمنوهي،دمشقإلىأبيهامقتلبعدالبيتأهلمعبهاقدمفيمنوكانت،الأربعةالسننأهللها

أعلم.فالله؟لاأمأسماءمنالحديثهذاأسمعتلاندريولكن

الجعابي،هو،القاضيعمربنمحمدحدثنا:الكتانيحفصأبيحديثمنالمصنفهذارواهثم

سليم،بنيزيدبنمحمدبنأحمدحدثنا،كتابهأصلمنالعسكريجعفربنالقاسمبنمحمدحدثني

عن،أمهعن،الشعثاءأبيأشعثعن،الثوريسفيانحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،سالمبنخلفحدثنا

الشمس.عليهردتحتىلعليدعاع!ي!اللهرسول!أن؟أسماءعن-الحسينبنتيعني-فاطمة
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منهيتركيكادلا،الأئمةعندمحفوخالثوريوشيخهالرزاقعبدوحديث،جداغريبإسنادوهذا

منقبلهبماسالمبنخلفإلاالعظيمالحديثهذامثلالرزاقعبدعنيرولمفكيف،المهماتمنشيء

.()1أعلمفالله،مجهولةأشعثأمإنثم؟كغيرهموالعدالةالضبطفيحالهميعرفلاالذين،الرجال

كماوضعيفشيعيوهو-الأشقرحسينحدثنا:مرزوقبنمحمدطريقمنالمصنفهذاساقهثم

عنالمناكيريروي،التشيعفيغالياكان:حبانابنفيهقالوقد-البريدبنهاشمبنعليعن-تقدم

بنتفاطمةعن،الحسنبنالحسينبنعليعن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدعن-المشاهير

.فذكرهعميسبنتأسماءعن،علي

يثبت.لاإسنادوهذا

علي،بنتفاطمةعن،اللهعبدبنعروةعن،أبيهعن،شريكبنالرحمنعبدطريقمنأسندهثم

يحيىبنأحمدعن،عقدةابنطريقمنإيرادهقدمناكماالحديثفذكر،عميسبنتأسماءعن

"الأدب"كتابفيالبخاريعنهروىوقد.النخعياللهعبدعن،شريكبنالرحمنعبدعن،الصوفي

فيحبانابنوذكره،الحديثواهيكان:الرازيحاتمأبوفيهوقال،الأئمةمنجماعةعنهوحدث

ومئتين.وعشرينسبعسنةوفاتهعقدةابنوأرخ.أخطأربما:وقالالثقاتكتاب

كلامأوردثم،عقدةبنالعباسأبابوضعهآلهمإنما:قالالجوزيبنالفرجأباالشيخأنقدمناوقد

أعلم.فالله،إياهافيرويهمللمشايخالنسخيسويكانوأنه،والجرحبالطعنفيهالأئمة

وهذا،المسجدنصفبلغتحتىرجعتالشمسأن؟أسماءعنالإسنادهذاسياقفي:قلت

وضعفهالحديثتوهينيوجبهذاومثل،خيبرأرضمنبالصهباءكانذلكأنمنتقدممايناقض

الوليد،بنالعباسبنعليحدثنا:الجعابيالقاضيعمربنمحمدحديثمنسردهثم.فيهوالقدح

أبي-الحسنبناللهعبدعن،صباحعن،هاشمبنعليحدثنا،الرواجينييعقوببنعبادحدثنا

لمكانه؟عليشغليومكانلما:قالتعميسبنتأسماءعن،فاطمةعن،المقتولحسينعن-جعفر

لا،:قال"؟صليتأما":!ي!اللهرسولفقال،كادتأوالشمسغربتحتى،المغنمقسممن

صريرالهاسمعتالشمسغربتفلما،عليفصلى،السماءتوسطتحتىالشمسفارتفعت،اللهفدعا

الحديد.فيالميشاركصرير

هذاصباحافإن،جدامظلمإسنادهأنمع،كثيرةوجوهمنتقدملمامخالفسياقأيضاوهذا

هذا؟عميسبنتأسماءعنواحدعنواحدعنشهيداالمقتولعليبنالحسينيرويوكيف،يعرفلا

.067()3/الميزانفيكما،معروفوتشيعهالدينرقيقفاسقالجعابيعمربنومحمد(1)
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إلىذهبولاأحديقلهلموهذا،الغنيمةقسمبمجردشغلعلياأنهذاففي،ومتناإسنادافاحشتخبيط

كما؟القتاللعذروقتهاعنالصلاةتأخيرالعلماءبعضجوزقدكانوإن،ذاهبلذلكالصلاةتركجواز

بنيفيلهمواحتج،بتسترأصحابهمنجماعةفيمالكبنوأنسوالأوزاعيمكحولعنالبخاريحكاه

العلماءمنأحديقللمأنهوالمقصود.الخوفبصلاةنسخهذاأنإلىالعلماءمنجماعةوذهب.قريظة

عنالراويوهو،عنهاللهرضيعليصنيعإلىهذايسندحتى،الغنيمةقسمبعذرالصلاةتأخيريجوزإنه

متعمداعليوكان،الجماعةهؤلاءرواهماعلىثابتاهذاكانفإن،العصرهيالوسطىأنع!اللهرسول

أقطعويكون،ذلكجوازعلىدليلاوحدههذاصارالشارععليهوأقره،الغنيمةقسملعذرالصلاةلتأخير

سبع،سنةبخيبركانلأنه،قطعاالخوفصلاةمشروعيةبعدهذالأن،البخاريذكرهمماالحجةفي

فلا،معذورفهوالغروبإلىالصلاةتركحتىناسياعليكانوإن،ذلكقبلشرعتالخوفوصلاأة

أعلم.والله،الحديثبهوردكما،إذنهذهوالحالة،الغروببعدوقتهابل،الشمس!ردإلىيحتاج

الحديث.هذاضعفعلىيدلمماكلهوهذا

ينقلهلمهذاومع،مرةغيرالشمسردتعددفقد،تقدمماغيروواقعة،أخرىقضيةجعلناهإنثم

يخلولاالذينالرواةهؤلاءالفائدةبهذهوتفرد،المشهورةالكتبأهلرواهولا،العلماءأئمةمنأحد!ا

أعلم.والله،ومتهمومتروكمجهولعنمنهاإسناد

بنيعقوبحدثنا،زكريابنيحيىحدثنا:عقدةبنالعباسأبيطريقمنالمصنفهذاأوردهثم

عن،(طالبأبيبن)عليبنحسنبنحسنبناللهعبدسألت:قال،ثابتبنعمروحدثنا،سعيد

درمنأعظمكتابهفياللهأنزلما:ليفقال؟عندكميثبتهل:طالبأبيبنعليعلىالشمسردحديث

أبيحدثني:فقال،منكأسمعهأنأحبولكني-فداكالله-جعلنيصدقت:قلت،الشمس

يصليأنيريدوهويومذاتطالبأبيبنعليأقبل:قالتأنها؟عميسبنتأسماءعن-الحسن-

فلم،صدرهإلىفأسنده،الوحيعليهونزلانصرفقدع!ي!اللهرسولفوافق،ع!ي!اللهرسولمعالعصر

والوحيجئت:قال"؟عليياالعصرأصليت":فقال!اللهرسولأفاقحتى،صدرهإلىمسندهيزل

غربتوقد-القبلةع!ي!اللهرسولفاستقبل،الساعةحتىصدريإلىمسندكأزلفلم،عليكينزل

صريرولهاالشمسفأقبلت:أسماءقالت"عليهفارددهاطاعتكفيكانعلياإناللهم":وقال-الشمس

رجتفرغفلما،فصلىمتمكناعليفقام.العصروقتموضعهافيكانتحتى،الرحىكصرير

.النجوموبدت،الظلاماختلطغابتفلما،الرحىكصريرصريرولهاالشمس

المتهمهوهذاثابتبنوعمرو،السياقاتمنقبلهلمامناقضوهو،ومتناإسناداأيضامنكروهذا

بنبكرمولى،الكوفيالبكريهرمزبنثابتبنعمرووهو،غيرهمنسرقتهأوالحديثهذابوضع

منهم،جماعةعنهوحدث،التابعينمنواحدغيرعنروى،الحدادالمقدامبنبعمروويعرف،وائل
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تحدثوالا:وقال،المباركبناللهعبدتركه:قال،الطيالسيانالوليدبووئمداودوأبو،منصوربنشعيد

،مهديبنالرحمنعبدتركهوكذلك.عنهاتوارىجنازتهبهمرتولما.السلفيسبكانفإنهعنه

وأبوزرعةوأبوهوأخرىمرةوقال.حديثهيكتبولا،مأمونولا،بثقةليس:والنسائيمعينابنوقال

:البخاريوقال.حديثهيكتبلا،التشيعشديدالرأيرديءوكان:حاتمأبوزاد.ضعيفاكان:حاتم

هنا:قال،سوءرجلخبيثارافضياكان،الناسشرارمنكان:داودأبووقال.عندهمبالقويليس

يذمه.داودأبووجعل.خمسةإلاالناسكفر!يواللهرسولماتلماقاللأنه؟عليهأصللمماتولما

وأزخوا،بينحديثهعلىوالضعف:عديابنوقال.الأثباتعنالموضوعاتيهـوي:حبانابنوقال

وأبوهحسنبناللهعبدوكان:تيميةابنالعباسأبوشيخناقالولهذا،ومئةوعشرينسبعسنةفيوفاته

الحديث.بهذايحدثاأنمنقدرأأجل

أخبرنا،العسكريالحسنبنعقيلفأخبرنا؟هريرةأبيحديثوأما:المنصفلاالمصنفهذاقال

سعيدبنإبراهيمحدثنا،جوصاءبنعميربنأحمدحدثنا،النسائيالفتحبنصالحمحمدأبو

عن،فراهيجبنداودحدثنا،أبيهعن،النوفليالملكعبدبنيزيدبنيحيىحدثنا،الجوهري

طويل.حديثمناختصرته:وقال.فذكرههريرةأبيعن،برودبنعمارة

الذيهووهذا،مضعفونكلهمفراهيجبنداودوشيخهوأبوهيزيدبنويحيى،مظلمإسنادوهذا

هذاداودوضعف،هريرةأبيعنفراهيجبنداودطريقمنرواهمردويهابنأنإلىالجوزيابنأشار

وغيرهما.والنسائيشعبة

أعلم.والله،يشعرلاوهوأحدهمعلىأدخلقدأو،الرواةبعضمنمفتعلهذاأنيظهروالذي

طاهرأباأن؟كتابهفيالجرجانيإسماعيلبنمحمدفأخبرنا،سعيدأبيحديثوأما:قال

بنمحمدبنجعفربنالقاسمأخبرنا،متيمبنأحمدبنمحمدأخبرنا:أخبرهمالواعظعليبنمحمد

عمرأبيهعن،اللهعبدأبيهعن،محمدأبيهعن،أبيحدثني:طالبأبيبنعليبنعمربناللهعبد

فيرأسهفإذا!ي!اللهرسولعلىدخلت:يقولالخدريسعيدأباسمعت:عليبنالحسينقال:قال

لا،:قال"؟العصرأصليت!علييا":وقال!ي!النبيفانتبه،الشمسغابتوقدعليحجر

!لمجو:اللهرسولفقال.وجعوأنتحجريمنرأسكأضعأنكرهت،صليتمااللهرسوليا

:فقال،اؤمنوأناأنتادع،اللهرسوليا:عليفقال،"الشمسعليكتردأنعليياادع،علييا"

للشمسسمعتلقدفوالله:سعيدأبوقال."الشمسعليهفارددنبيكوطاعةطاعتكفيعلياإنربيا"

نقية.بيضاءرجعتحتى،البكرةكصريرصريرا

موضوعأنهعلىيدلهذاوكل،السياقاتمنتقدمهلمامخالفمنكزومتنه،أيضامظلمإسنادوهذا

عنهلتلقاهسعيدأبيروايةمنأصللهكانولو،بعضمنبعضهمالرافضةهؤلاءيسرقه،مفتعلمصنوع
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ذلكوغير،المخدجوقصة،الخوارجقتال!حديثطريقهمنالصحيحينفيأخرجاكما،أصحابهكبار

علي.فضائلمن

الشيباني،المفضلأبوأخبرنا،الفرغانيالعباسأبوفأخبرنا،عليالمؤمنينأميرحديثوأما:قال!

حدثنا،ومئتينأربعينسنةبسامراءسعدانبنمسلمبنهارونحدثنا،السامانييحيىبنرجاءحدثنا

سلهب،بنزيدأبيهعن،زيدبنالمستهلعمهعن،الكميتبنداودعنالأشعثبنعمروبناللهعبد

كان!اللهرسول!إن!جويريةيا:فقال!،طالبأبيبنعليمعخرجت:قالت،شهربنتجويريةعن

الحديث.فذكر.حجريفيورأسهإليهيوحى

عملتهمما،مصنوعمركبأنهأعلمواللهيظهروالذي،يعرفونلارجالهوأكثر،مظلمالإسنادوهذا

العذابمنالشارعتوعدهمالهوعجل،!ي!اللهرسول!علىكذبمنولعن،اللهقبحهمالروافضأيدي

.")1(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن":المقال!فيالصادقوهوقال!حيث،والنكال!

منقبةوفيه،طالبأبيبنعلييرويهالحديثهذايكونأنالعلمأهلمنأحدعقلفييدخلوكيف

علىالمركبالمظلمالإسنادبهذاإلاعنهيروىلاثم،!ي!اللهلرسول!باهرةمعجزةودلالة،لهعظيمة

لا.-أعلموالله-الظاهر؟لاأمالخارجفيوجودلهموهل،يعرفونلارجال!

وشريح،السلمانيكعبيدة؟الثقاتعليأصحابفأين،والحال!العينمجهولةامرأةعنهوثم

وأضرابهم.،الشعبيوعامر،القاضي

والصحاحوالسننالمسانيدوأصحاب،الستةالكتبوأصحاب،كمالكالأئمةتركفيثم

مفتعل،هوأو،عندهملهأصللاأنهعلىدليلأكبر،كتبهمفيوإيداعهالحديثهذارواية،والحسان

بعدهم.مأفوك

،يذكرهولم."طالبأبيبنعليخصائص"فيكتاباجمعقد،النسائيالرحمنعبدأبووهذا

منرواهمنرواهولا،التشيعمنشيءإلىينسبوكلاهما،")2(مستدركه"فيالحاكميروهلموكذلك

تتوفرمماوهوجهرةنهاراهذامثليقعوكيف،والتعجبالاستغرابسبيلعلىإلاالمعتبرينالناس

فيهاماوأجود.موضوعةمركبةوأكثرها،منكرةضعيفةطرقمنإلايروىلاثم،نقلهعلىالدواعي

عن،الفطريموسىبنمحمدعن،فديكأبيابنعن،المصريصالحبنأحمدطريقمنقدمناهما

سلف.فيماإليهأشرناالذيالتعليلمنفيهاماعلى،أسماءعن،جعفرأمأمهعن،محمدبنعون

ثبوته.ورجح،صحتهإلىومال!،اللهرحمهصالحبنأحمدبذلكاغتروقد

)1(

)2(

.هريرةأبيعن(3)ومسلم(511)البخاريفرواه.الصحابةمنعددعنمتواترحديث

.(11)2/للطحاويالاثارمشكل
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صالحبنأحمدعن،الرحمنعبدبنعليعن:"الحديثمشكل"كتابهفيالطحاويقال

الشمس؟ردفيأسماءحديثحفظعنالتخلفالعلمسبيلهكانلمنينبغيلا:يقولكانأنه؟المصري

قيل.فيماأيضاالطحاويجعفرأبوإليهمالوهكذا.النبوةعلاماتمنلأنه

بعدالشمسعود:قالأنهالمعتزليالمتكلمالبصرياللهعبدأبيعنهذاالحسكانيالقاسمأبوونقل

مقارنوهو،النبوةأعلاممنفإنهالمؤمنينلأميرفضيلةكانوإنلأنه؟نقلهيقتضيفيماحالاآكدمغيبها

.النبوةأعلاممنكثيرفيفضائلهفيلغيره

الحديثكانلوحقوهذا،متواترأنقلاهذاينقلأنينبغيكانأنهيقتضيالكلامهذاوحاصل

أعلم.والله،الأمرنفسفيبصحيحليسأنهعلىفدلكذلكينقللمولكنه،صحيحأ

رواتهعلىالتشنيعفيويبالغونويردونه،الحديثهذاصحةينكرونعصركلفيوالأئمة:قلت

يعقوببنوكإبراهيم،الطنافسيينعبيدابنيويعلىكمحمد،الحفاظمنواحدغيرعنقدمناكما

أبيوكالحافظ،زنجويهبابنالمعروف،البخاريحاتمبنمحمدبكروكأبي،دمشقخطيبالجوزجاني

والمتأخرين.المتقدمينمنوغيرهم،الجوزيبنالفرجأبيوالشيخ،عساكربنالقاسم

وقال،تيميةبنالعباسأبووالعلأمة،المزيالحجاجأبوالحافظشيخناموضوعبأنهصرحوممن

حدثنا:الهاشميصالحبنمحمدالحسنأبيالقضاةقاضيعلىقرأت:النيسابورياللهعبدأبوالحاكم

خمسة:يقولأبيسمعت:قالالمدينيبنعليبناللهعبدحدثنا،موسىبنالحسينبناللهعبد

،ردهمنأفلحماالسائلصدقلو:حديث؟!ي!اللهرسولعنلهاأصلولا،يروونهاأحاديث

أبيبنعليعلىردتالشمسأن:وحديث،الدينغمإلاغمولا،العينوجعإلالاوجع:وحديث

الحاجمأفطر:وحديث،عاممئتيالأرضتحتيدعنيأنمناللهعلىأكرمأنا:وحديث،طالب

.يغتابانكاناإنهما؟والمحجوم

إنكارهاللهرحمهحنيفةأبيعنروىفقد،أمرهعليهاشتبهقدكانوإن-الله-رحمهوالطحاوي

،عبادبنسليمانحدثنا،عميربنمحمدبنجعفرحدثنا:عقدةبنالعباسأبوقال،رواهبمنوالتهكم

الشمس؟ردحديثرويتعمن:فقال،النعمانبنمحمدحنيفةأبولقي:قالدراعبنبشارسمعت

الجبل.ساريةيا:عنهرويتالذيغيرعن:فقال

أبيبنعليحبعلىيتهملاكوفيوهو،المعتبرينالأئمةمنوهو،اللهرحمهحنيفةأبوفهذا

ليسلهالنعمانبنمحمدوقول،راويهعلىينكرهذامعوهو،ورسولهبهاللهفضلهبماوتفضيلهطالب

كانوإنوهو،الحديثهذاعليئفضلفيرويتأنا:أي،يجديلابمامعارضةمجردبلبجواب

وهذا.الجبلساريةيا:قولهفيالخطاببنعمرفضلفيأنترويتهمانظيرالغرابةفيفهومستغربا
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شهدقدإماممكاشفةوأين،متناولاإسناداكهذاليسهذافإن،النعمانبنمحمدمنبصحيحليس

والذي؟الساعةعلاماتأكبرهوالذيمغيبهابعدطالعةالشمسردمن،خيربأمرمحدلثبأنهلهالشارع

حتىسيرهافيتباطأتبمعنى،غروبهاقبلساعةحبستبل،عليهللشمسرداليسنونليوشعبنوقع

كا.أعلمتعالىوالله،الفتحأمكنهم

وأسماء،سعيدوأبي،هريرةوأبي،عليعن:الحديثهذاطرقمنالمصنفهذاأوردهماوتقدم

علي،بنالحسينحديثمن")1(الطاهرةالذرية"فيالدولابيبشرأبيكتابفيوقعوقد،عميسبنت

أعلم.والله،تقدمكماالخدريسعيدأبيعن،عنهأنهوالظاهر

في"كتابهفيالحليالمطهربابنالملقبالحسنبنيوسفالدينجمالالرافضةشيخقالوقد

الشمسرجوع:التاسع:المطهرابنقال،تيميةابنالعباسأبوالعلامةشيخناعليهرذالذي"الإمامة

نأ:سعيدوأبوجابرفروى،الأولىأما.بعدهوالثانية،!ي!النبيزمنفيإحداهما:مرتين

فلم،المؤمنينأميرفخذتوشدالوحيتغشاهفلما،اللهعندمنيناجيهيوماجبريلعليهنزل!ي!اللهرسول

اللهسل:لهقالع!ي!اللهرسولاستيقظفلما،بالإيماءالعصرعليفصلى،الشمسغابتحتىرأسهيرفع

قائما.العصرفصلىالشمسفردتفدعا.قائمافتصليالشمسعليكيردأن

فيلنفسهوصلى،بدوابهمالصحابةمنكثيمواشتغل،ببابلالفراتيعبرأنأرادفلماالثانيةوأما

.فردتالشمسرداللهفسأل،ذلكفيفتكلموا،منهمكثيراوفات،العصرأصحابهمنطائفة

:فقالالحميرينظمهوقد:قال

للمغربدنتوقدالصلاةوقتفاتهلماالشمسعليهردت

الكوكبهويهوتلمللعصروقتهافينورهاتبلجحتى

المغربلخلقردتوماأخرىمرةببابلردتقدوعليه

ودلهمعلوماللهعندمنزلتهوعلووولايتهعليفضل:)2(اللهرحمه(تيميةابن)العباسأبوشيخناقال

،كذبأنهيعلمأوصدقهيعلملاماإلىمعهايحتاجلا،اليقينيالعلمأفادتنا،ثابتةبطرقالحمد

منذلكوعدوا،وغيرهما،عياضوالقاضي،الطحاويجعفركأبيطائفةذكرهقدالشمسردوحديث

كذل!الحديثهذاأنيعلمونبالحديثوالمعرفةالعلمأهلمنالمحققونلكن،!ي!اللهرسولمعجزات

أوردناوقد،تقدمفيماالحسكانيالقاسمأباوناقش،قدمناكماواحدةواحدةطرقهأوردثم،موضوع

الموفق.والله،منهونقصناعليهوزدنا،ذلككل

.(39)صالدولابيبشرلأبيالطاهرةالذرية(1)

المصنف.سيصرحكمامنهأكثرهالفصلوهذا(165)8/السنةمنهاج)2(
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بأنهالطحاويوعن،بسندهاغتربأنهالحديثهذاتصحيحهفيالمصريصالحبنأحمدعنواعتذر

كذبأنهبهيقطعوالذي:كلامهغضونفيوقال،الحفاظكجهابذةللأسانيدجيدنقلعندهيكنلم

مفتعل.

سياقهوفي،يسندهلمولكن،غريبجابرطريقمنالحديثلهذاالمطهرابنوإيراد:قلت

إسنادلهافليسبابللقصةإيرادهوأما،والثانيةالأولىفيالشمسبرددعاالذيهوعلياأنيقتضيما

قدالخندقيوموأصحابه!ي!اللهرسولفإن،ونحوهمالشيعةمنالزنادقةوضعمن-أعلموالله-وأظنه

وصلوافتوضؤوا-هناكوادوهو-بطحانإلىقاموابلالعصرصلوايكونواولمالشمسعليهمغربت

سارواالذينالصحابةمنكثيروكذلك،لهمتردولمفيهمأيضاعليوكان،الشمسغربتبعدماالعصر

الله!رسولناملماوكذلك،لهمتردولمالشمسغربتحتىيومئذالعصرفاتتهمقريظةبنيإلى

فما؟الليللهميردولمالنهارارتفاعبعدصلوها،الشمس!طلعتحتىالصبحصلاةعنوأصحابه

وأصحابه.!ي!اللهرسوليعطهالمالفضائلمنشيئاوأصحابهعلياليعطيوجلعزاللهكان

النثرمنيقولمايعلملاهذا،المطهرابنكهذيانهوبل،حجة(فيهأفليسالحميرينظموأما

الشاعر:قالكماكلاهمابل،ينظمماصحةلايدريوهذا

أنهمنأنيالتخليطكثرةمنبدنهفعليأدريكنتإن

بأرضمرأنه،عليعن"سننه"فياللهرحمهداودأبورواهما،بابلأرضفيعليعنوالمشهور

بابلبأرضأصليأن!ي!خليلينهاني:وقال،جاوزهاحتىيصلفلم،العصرصلاةحانتوقدبابل

.()1ملعونةفإنها

راداذكرهكلامبعدعليعلىالشمسلردمبطلا"والنحلالملل"كتابهفيحزمبنمحمدأبوقالوقد

الرافضةدعوىوبين،لفاضلذكرنامماشيئاادعىمنبينفرقولا:فقال،الأمرمنباطلاادعىمنعلى

:قالأوسبنحبيبأنبعضهمادعىحتى،مرتينطالبأبيبنعليعلىالشمسرد

تطلعالخدرجانبمنلهمبشمسراغموالليلالشمسعلينافردت

المرجعالسماءنورلبهجتهاوانطوىالدجنةصبغضوءهانضا

يوشعالقومفيكانأمبناألصت)2(نائمأحلامأأدريمافوالله

منأحداأعلمولا،مقالالحديثهذاإسنادفي:الخطابيوقال.الصلاةفي()094رقمسننهفيداودأبورواه()1

مسجداالأرضليوجعلت":!قولهوهو؟منهأصحهوماعارضهوقد،بابلأرضفيالصلاةحرمالعلماء

.."وطهورا

:والمطبوع(أ)فيالئانيوالبيت،(1/471)حزملابن؟والنحلالمللفيكذا)2(
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والله،مصنوعوأنه،والتركيبالركةعليهتظهرالشعروهذا،)1(كتابهفيحزمابنأوردههكذا

أعلم.

ص!الرسولاستسقاء

لأمتهوجلعزربهوالسلامالصلاةعليهاستسقاؤه،النبوةدلائلبابفيالسماويةبالاياتيتعلقومما

عليهلحيتهعلىيتحادروالمطرإلامنبرهعنينزللمبحيث،سريعاسؤالهإلىفأجابه،المطرتأخرحين

.استصحاؤهوكذلك،والسلامالصلاة

عن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا،قتيبةأبوحدثنا،عليبنعمروحدثنا:البخاريقال

طالب:أبيبشعريتمثلعمرابنسمعت:قال،أبيه

)3(للأراملعصمةاليتامى)2(ثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

أنظروأناالشاعرقولذكرتربما.أبيهعن،سالمحدثنا:حمزةبنعمروقال:)4(البخاريقال

.ميزابكليجيشحتىينزلفما،يستسقي!ي!اللهرسولوجهإلى

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

.البخاريبهتفرد.طالبأبيقولوهو

أبيعن،الأزهربنأحمدعنفرواه،"سننه"في)6(ماجهابنأسندهقد،)5(علقهالذيوهذا

أبيه.عنسالمعنحمزةبنعمرعن،عقيلأبيعن،النضر

أبيبناللهعبدبنشريكحدثنا،ضمرةأبوحدثنا-سلامابنهو-محمدحدثنا:البخاريوقال

المنبر،وجاهكانبابمنجمعةيومالمسجددخلرجلاأنيذكرمالكبنأنسسمعأنه؟نمر

)2(

)3(

)4(

)6(

يوشعالقومفيكانأملهفردتلنابداماعليماندريفوالله

.(1/471)حزملابن،والنحلالملل

والكافي.والمعينوالمغيثوالمطعم.والملجأالعماد:"ثمال"

.الاستسقاءفي(01)80رقمصحيحهفيالبخاريرواه

معلقا.(001)9صحيحهفيالبخاريرواه

حدثنا،النضرأبوحدثنا،أحمدالإمامعنبسنده)2/938(التعليقتغليقفيحجرابنالحافظرواهوقد

المنبر.على:فيهوزاد39()2/المسندفيوالحديث،إلخ..حمزةبنعمرحدثنا،عقيلأبو

لضعفضعيفوإسناده،الاستسقاءفيالدعاءفيجاءماباب،الصلاةإقامةفي()1272رقمسننهفيماجهابنرواه

صحيح.قبلهالذيومتن،قبلهبالذيحسنحديثوهو،"التقريب"فيحجرابنالحافظقالكما،حمزةبنعمر
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،الأموالهلكتاللهرسوليا:فقال،قائما!يلأاللهرسولفاستقبل،يخطبقائم!يلأاللهورسول

اللهم،اسقنااللهم":فقاليديه!يماللهرسولفرفع:قال،يغيثنالنااللهفادع،السبلوتقطعت

وبينومابيننا،شيئاولاقزعةولاسحابمنالسماءفينرىماواللهولا:أنسقال"اسقنااللهم،اسقنا

ثمانتشرتالسماءتوسطتفلما،الترسمثلسحابةورائهمنفطلعت:قال،دارولابيتمنسلع

المقبلة،الجمعةفيالبابذلكمنرجلدخلثم،ستاالشمسرأيناماوالله:قال،أمطرت

السبل،وانقطعتالأموالهلكتاللهرسوليا:وقال،قائمافاستقبله،يخطبقائم!يواللهورسول

الآكامعلىاللهم،عليناولاحوالينااللهم":قالثميديه!ي!اللهرسولفرفع:قال،يمسكهااللهادع

فسألت:شريكقال.الشمسفينمشيوخرجنا،فأقلعت:قال"الشجرومنابتوالظرابوالجبال

.()1أدريلا:قال؟أولاسألالذيالرجلأهوأنسا

به.شريكعن،جعفربنإسماعيلحديثمن،)2(ومسلمأيضأالبخاريرواهوهكذا

الله!رسولبينما:قالأنسعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا:البخاريوقال

فما،فمطرنافدعا،يسقيناأناللهفادع،المطرقحطاللهرسوليا:فقالرجلجاءإذجمعةيوميخطب

:فقال-غيرهأو-الرجلذلكفقام:قال،المقبلةالجمعةإلىنمطرزلنافما،منازلناإلىنصلأنكدنا

رأيتفلقد:قال"عليناولاحوالينااللهم":!يماللهرسولفقال،عنايصرفهأناللهادعاللهرسوليا

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.)4(المدينةتمطر)3(ولايمطرون،وشمالأيمينايتقطعالسحاب

أنس،عن،نمرأبيبناللهعبدبنشريكعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:البخاريوقال

فمطرنا،فدعا،اللهفادع،السبلوتقطعتالمواشيهلكت:فقالع!ي!اللهرسولإلىرجلجاء:قال

نأاللهفافىع)المواشيوهلكتالسبلوتقطعتالبيوتتهدمت:فقالجاءثم،الجمعةإلىالجمعةمن

المدينةعنفانجابت،"الشجرومنابتوالأوديةوالظرابالآكامعلى،اللهم":فقال(()يمسكها

.)6(الثوبانجياب

بنإسحادتىحدثنا،الأوزاعيحدثنا،اللهعبدحدثنا،مقاتلبنمحمدحدثنا:البخاريوقال

ليس،المنبسطالجبلوهو:ظربجمع:والظراب.الاستسقاءفي)1301(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)1(

بالعالي.

.الاستسقاءفي)798(رقمصحيحهفيومسلم،الاستسقاءفي(101)4رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

المدينة.أهليمطرولا:البخاريوفي)أ(فيكذا)3(

.الاستسقاءفي(101)5رقمصحيحهفيالبخاريرواه(4)

.البخاريمنأثبتهالقوسينبينما)5(

.الاستسقاءفي(01)16رقمصحيحهفيالبخاريرواه)6(
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!يهاله،اللهرسولعهدعلىسنةالناسأصابت:قالمالكبنأنسحدثني،الأنصاريطلحةأبيبناللهعبد

وجاع،المالهلكاللهرسوليا:فقالأعرابيفقام،الجمعةيومالمنبرعلىيخطب!اللهرسولفبينا

بيدهنفسيفوالذي،قزعةالسماءفيومايديهع!ي!اللهرسولفرفع:قال،يسقيناأناللهفادع،العيال

:قاللحيتهعلىيتحادرالمطررأيتحتىمنبرهعنينزللمثم،الجبالأمثالسحابثارحتىوضعهاما

وأ-الأعرابيذلكفقام،الأخرىالجمعةإلىيليهوالذي،الغدبعدومنالغدومنذلكيومنافمطرنا

:فقاليديه!اللهرسولفرفع،لنااللهفادع،المالوغرق،البناءتهذماللهرسوليا:فقال-غيره

انفرجت،إلاالسماءمنناحيةإلىبيدهيشير!اللهرسولجعلفما:قال"عليناولاحوالينااللهم"

إلاناحيةمنأحديجئولم،شهرا-قناةوادي-الواديوسال،الجوبةمثلفيالمدينةصارتحتى

.بالجود)1(حدث

الأوزاعي.عن،الوليدحديثمن)2(ومسلم،الجمعةفيأيضاالبخاريورواه

،بلالبنسليمانعن،أويسأبيبنبكرأبوحدثني:سليمانبنأيوبوقال:البخاريوقال

إلىالبدوأهلمنأعرابي(رجل)أتى:قال،مالكبنأنسسمعت:سعيدبنيحيىقال:قال

فرفع،الناسهلك،العيالهلك،الماشيةهلكتاللهرسوليا:فقال،الجمعةيومع!ي!اللهرسول

المسجدمنخرجنافما:قال،يدعون!اللهرسولمعأيديهمالناسورفع،يدعويديه!اللهرسول

:فقال!اللهرسولإلىالرجلفأتى،الأخرىالجمعةكانتحتىنمطرزلنافما،مطرناحتى

.)3(الطريقومنعالمسافربشقاللهرسوليا

أبيابنهو-جعفربنمحمدحدثني:-اللهعبدبنالعزيزعبديعني-الأويسيوقال:البخاريقال

.)4(إبطيهبياضرأيتحتىيديهرفع!النبيعن،أنساسمعا،وشريكسعيدبنيحيىعن-كثير

بالكلية.الستةالكتبأصحابمنأحديسندهماولم،الحديثينهذينعفقهكذا

عن،ثابتعن،اللهعبيدعن،معتمرحدثنا:قالبكرأبيبنمحمدحدثنا:البخاريوقال

قحطاللهرسوليا:فقالوا،فصاحواالناسفقام،جمعةيوميخطب!لمجمالنبيكان:قالمالكبنأنس

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاستسقاءفي(1)330رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الاستسقاءفي()9)798(رقمصحيحهفيومسلم،الجمعةفي()339رقمصحيحهفيالبخاريرواه

منه.خاليةوهي،حولهامستديراوصارالمدينةعنالسحابتقطعومعناه،الفجوة:"الجوبةو"

وعجزالسفرعنضعف:وقيلقل:المسافروبشق.الاستسقاءفي(1)920رقمصحيحهفيتعليقاالبخاريذكره

صحيح.حديثوهو516()2/الباريفتح،مشقأولثقمنمصحفةهي:وقيل.عنه

.(3101)رقمالبخاريوانظر،صحيحمتنوهو،تعليقاالاستسقاءفي(5351)رقمصحيحهفيالبخاريذكره
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مرتين،"اسقنااللهم":فقال!،يسقيناأناللهفاح،البهائموهلكت،الشجرواحمرت،المطر

فلما،فصلىالمنبرعنونزل!،وأمطرتسحابةفنشأت،سحابمنقزعةالسماءفينرىمااللهوايم

،البيوتتهدمت:إليهصاحوايخطبع!ي!النبيئقامفلما،تليهاالتيالجمعةإلىتمطرتزل!لمانصرف

علينا،ولاحوالينااللهم":قال!ثمع!ي!اللهرسول!فتبسم:قال!،عنايحبسهااللهفاح،السبلوانقطعت

مثللفيوإنهاالمدينةإلىفنظرت،قطرةبالمدينةتمطرولاحولهاتمطرفجعلت،المدينة)1(فتكشفت

.)2(الإكليل

به.-العمريعمرابنوهو-اللهعبيدعن،سليمانبنمعتمرحديثمن)3(مسلمرواهوقد

!ي!اللهرسول!كانهل:أنس!سئل:قال!،حميدعن،عديأبيابنحدثنا:أحمدالإماموقال!

المال!،وهلك،الأرضوأجدبت،المطرقحط!اللهرسول!يا:جمعةيوملهقيل:فقال!؟يديهيرفع

فما،سحابةالسماءفينرىومايديهرفعولقد،فاستسقى،إبطيهبياضرأيتحتىيديهفرفع:قال!

!هاالتيالجمعةكانتفلما:قال!،أهلهإلىالرجوعليهمهالدار)4(قريبالشابإنحتىالصلاةقضينا

،ادمابنملالةسرعةمن!ي!اللهرسول!فتبسم،الزكبانواحتبستالبيوتتهدمت!اللهرسول!يا:قالوا

شرطعلىثلاثيإسنادوهذا.المدينةعنفتكشطت:قال!،"عليناولاحوالينااللهم":وقال

.)5(يخرجوهولم،الشيخين

بنالعزيزعبدعن،زيدبنحمادحدثنا،مسددحدثنا:لهواللفظداودوأبوالبخاريوقال!

أصاب:قال،عنهاللهرضيأنس!عن،ثابتعن،عبيدبنيونس!وعن،مالكبنأنس!عن،صهيب

:فقالرجلقامإذ،جمعةيوميخطبهوفبينا،!ي!اللهرسولعهدعلىقحطالمدينةأهل

السماءوإن:أنس!قال!.ودعايدهفمد،يسقينااللهفاح،الشاءهلكت،الكراعهلكت!اللهرسوليا

نخوضفخرجناعزاليهاالسماءأرسلتثم،اجتمعثم،سحابافأنشأتالريحفهاجت،الزجاجةلمثل

:فقال-غيرهأو-الرجلذلكإليهفقام،الأخرىالجمعةإلىتمطرتزلفلم،منازلناأتيناحتىالماء

علينا"ولاحوالينا":قالثممج!ي!هاللهرسولفتبسم.يحبسهاللهفاحالبيوتتهدمت!اللهرسوليا

.)6(إكليلكأنهالمدينةحوليتصدعالسحابإلىفنظرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.وزالوانكشفعنهاالغيمارتفعبمعنىوهي،تقشعت:مسلموفي.فكشطت:البخاريوفي)أ(فيكذا

.الاستسقاءفي(1201)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الاستسقاءفي(1)0)798(رقمصحيحهفيمسلم

...الشابالدارقريبأنحتى:المسندفي

.(401)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.الصلاةفي(1)174داودوأبو،النبوةعلاماتفيو)3582(الجمعةفي()329صحيحهفيالبخاريأخرجه
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.الشأنهذاأئمةعندالقطعتفيدلأنها؟مالكبنأنسعنمتواترةطرقفهذه

عن،الملائيمسلمعن،الهلاليخثيمبنسعيدمعمرأبيإلىوجهغيرمنبإسنادهالبيهقيوقال

صبيولا،يئط)1(بعيرلناوما،أتيناكلقدوالله!اللهرسوليا:فقالأعرابيجاء:قالمالكبنأنس

وأنشد:،يصطبح

الطفلعنالصبيأتمشغلتوقدلبانها)2(يدميوالعذراءأتيناك

يخليلاوهو)3(قائمضعفاالجوعمنلاستكانةالفتىبكفيهوألقى

الفسل)4(والعلهزالعاقيالحنظلسوىعندناالناسيأكلمماشيءولا

الرسلإلىإلاالناسفراروأينفرارناإليكإلالناوليس!

نحويديهرفعثم،عليهوأثنىاللهفحمدالمنبرصعدحتىرداءهيجروهو!اللهرسولفقام:قال

،ضارغيرنافعا،رائثغيرعاجلا،طبقاغدقاسريعامريعامريئامغيثاغيثااسقنااللهم":وقالالسماء

درمافوالله:قال."تخرجونوكذلك،موتهابعدالأرضبهوتحيي،الزرعبهوتنبت،الضرعبهتملأ

فرفع،الغرقالغرقاللهرسوليا:يصيحونالبطانةأهلوجاء،بأوراقهاالسماءألقتحتىنحرهإلىيده

كالإكليلبهاأحدقحتىالمدينةعنال!حابفانجاب"عليناولاحوالينااللهم":وقالالسماءإلىيديه

ينشدمن،عيناهقزتحياكانلوطالبأبيدردله":قالثمنواجذهبدتحتى!اللهرسولفضحك

قوله:أردتكأنكاللهرسوليا:فقالطالبأبيبنعليفقام"؟قوله

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

وفواضلنعمةفيعندهفهمهاشمالمنالهلاكبهيلوذ

وتاضلدونهنقاتلولمامحمديبزىاللهوبيتكذبتم

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصزعحتىونسلمه

:فقالكنانةبنيمنرجلوقام:قال

الخيل.جماعة:"الكراعو"

شدةعنكنايةوهو.الراوية:والمزادة،الماءفيهيصبالذيالأسفلالمزادةفموهي،عزلاءجمع"عزاليها"

.القربأفواهمنكنزولهالسماءمنينزل!فكأنه،وغزارتهالمطر

يتشقق."يتصدعو"

.يصوت:"يئط"(1)

صدورها.:"لبانها")2(

يخلي.ولايمرماضعفاالجوعمن(141)6/النبوةدلائلوفي(أ)فيكذا)3(

.الرديء:"الفسل"،الشعردم:"العلهزو"،المرارةشديدثمرهنبات:"الحنظل"(4)
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المطرالنبيبوجهسقيناشكرممنوالحمدالحمدلك

البصرمنهوأشخصإليهدعوةخالقهاللهدعا

الدرر)1(رأيناحتىوأسرعالرداءكلفإلايكفلم

مضرعينااللهبهأغاثالبقاععئمالعزالى)2(دفاق

غررذوأبيضطالبأبوعفهقالهكماوكان

الخبركذاكالعيانوهذاالغمامبصوبيسقياللهبه

الغيريلقىاللهيكفرومنالمزيديلقىاللهيشكرفمن

.")3(أحسنتفقديحسنشاعريكإن":لمجيواللهرسولفقال:قال

هذاكانفإن،أنسعنالمتواترةالصحيحةالرواياتمنقدمنامايشبهولا،غرابةفيهالسياقوهذا

أعلم.والله،تقدمماغيرأخرىقصةفهومحفوظاهكذا

حدثنا،)4(حيانبنمحمدأبوحدثنا،الأصبهانيالحارثبنبكرأبوأخبرنا:البيهقيالحافظوقال

المدني،أبي-ذئببنمحمدحدثنا،معاويةبنمروانحدثنا،الجبارعبدحدثنا،مصعببناللهعبد

قفللما:قال،السلميعبيدبنيزيدوجرةأبيعن،الجمحيحاطببنعمربنمحمدبناللهعبدعن

بنوالحر،الحصينبنخارجةفيهم،رجلاعشربضعةفزارةبنيوفدأتاهتبوكغزوةمن!ي!اللهرسول

وقدموا،الأنصارمنالحارثبنترملةدارفيفنزلوا،حصنبنعيينةأخيابن-أصغرهموهو-قيس

ع!ي!اللهرسولفسألهم،بالإسلاممقرينع!ي!اللهرسولفأتوا،مسنتون)5(وهم،عجافضعافإبلعلى

مواشينا،وهلكت،عيالناوعريت،أحياؤناوأجدبت،بلادناأسنتت،اللهرسوليا:قالوابلادهمعن

الله،سبحان":!ي!اللهرسولفقال،إليكرجمكويشفعربكإلىلناوتشفع،يغيثناأنربكفادع

السمواتكرسيهوسع،اللهإلاإلهلا؟إليهربنايشفعالذيذافمن،ربيإلىشفعتماهذا!ويلك

."الجديدالرحليئط)6(كماوجلالهعظمتهمنيئطوهو،والأرض

."غياثكموقربوأزلكم)7(شفقتكممنيضحكاللهإن":!ي!اللهرسولوقال

لحلب.ا:"لدراو"،قطالمتسالمطرا:"لدررا"(1)

ظاهر.تصحيفوفيه،البعاقجمالعواليرقاق:(421)6/للبيهقي؟النبوةدلائلوفي،الأصلفيكذا)2(

.(1أ-1442)6/للبيهقي؟النبوةدلائل)3(

الأصبهاني.الشيخأبوهو(4)

والقحط.الجدبوهي،سنةأصابتهمأي:"مسنتون"()5

.يصوت:"الرحليئط")6(

شدتكم.:"أزلكم")7(
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مناللهرسوليانعدملن:الأعرابيفقال،نعم:قال؟اللهرسولياربناويضحك:الأعرابيفقال

ورفعبكلاموتكلمالمنبرفصعدع!يواللهرسولفقام،قولهمن!واللهرسولفضحك،خيرايضحكرب

بياضرئيحتىيديهورفع-الاستسقاءفيإلاالدعاءمنشيءفييديهيرفعلاع!يواللهرسولوكان-يديه

الميت،بلدكوأحيرحمتكوانشر،وبهائمكبلدكاسقاللهم":دعائهمنحفظمماوكان،إبطيه

ولارحمةسقيااللهم،ضارغيرنافعا،آجلغيرعاجلاواسعاطبقامريعا23(مريئا13(مغيثاغيثااسقنااللهم

."الأعداءعلىوانصرناالغيثاسقنااللهم،محقولاغرقولاهدمولاعذابسقيا

اللهم":اللهرسولفقال،المرابدفيالتمرإن!اللهرسوليا:فقالالمنذرعبدبنلبابةأبوفقام

يقومحتىاسقنااللهم":ع!ي!اللهرسولفقال،مراتثلاث،المرابدفيالتمر:لبابةأبوفقال"اسقنا

بينوما،سحابولاقزعةمنالسماءفيماواللهفلا:قال"بإزارهمربده)4()3(ثعلبفيسدعريانلبابةأبو

انتشرتالسماءتوسطتفلما،الترسمثلسحابةسلعوراءمنفطلعت،دارولابناءمنوسلعالمسجد

لئلابإزارهمربدهثعلم!،يسدعريانلبابةأبووقام،ستاالشمسرأوامافوالله،أمطرتثمينظرونوهم

المنبرلمجي!ا!نبيفصىمد،السبلوانقطعتالأموالهلكت!اللهرسوليا:رجلفقال،منهالتمريخرج

والظرابالآكامىسىاللهم،عليناولاحوالينااللهم":قالثم،إبطيهبياضرئيحتىيديهورفعفدعا

.)5(الثوبكانجيابالمدينةعنالسحابةفانجابت"الشجرومنابت،الأوديةوبطون

أبيحديثوفي،داودأبيسننفيشاهدولبعضه،أنسعنالملائيمسلمسياقيشبهالسياقوهذا

.)6(أعلموالله،لبعضهشاهدالعقيليرزين

المؤمل،بنعليبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا:"الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

حمادبنمحمدحدثنا،حاتمأبيبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظمحمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا

أبيبناللهعبدبناللهعبدعن،ربهعبدبنبالسنديالمعروفالرحمنعبدبنسهلأخبرنا،الطهراني

المنذرعبدبنلبابةأبيعن،المسيببنسعيدعن،حرملةبنالرحمنعبدعن،المدنيأويس

)2(

)3(

)4(

)6(

.حميدةعاقبته:"مريئأ"

خصبأ.:"مريعا"

.الماءمخرج:"ثعلب"

ويجفف.التمرفيهيبسطالذيالمكان:المربد:"مربده"

.(441-431)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

بناللهوعبد،مثلهفهذا،الصحيحةالرواياتيشبهولاغرابةفيهأنالملائيمسلمحديثعنقالأنهوتقدم

هويعني"الصدقمحله"فيهقولهحاتمأبيعنونقل484(-)2/483الميزانفيالذهبيذكرهعمربنمحمد

.المعتبرةالحديثكتبفيشيءلهليسأنهالذهبيذكرثم،الاعتبارتحت
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:فقاللبابةأبوفقام"اسقنااللهم،اسقنااللهم":وقالجمعةيوم!ي!اللهرسولاستسقى:قالالأنصاري

اسقنا،اللهم":!ي!اللهرسولفقال،نراهسحابمنالسماءفيوما.المرابدفيالتمرإناللهرسوليا

!ي!،اللهرسولبناوصلى،ومطرتالسماء)1(فاستهلت"بإزارهمربدهثعلبيسدلبابةأبويقومحتى

بإزاركمربدكثعلبفتسدعرياناتقومحتىتقلعلنواللهالسماءإن،لبابةأبايا:لهيقولونلبابه"2(أبافأتى

.السماء)3(فأقلعت،بإزارهمربدهثعلبيسدعريانلبابةأبوفقام:قال،!ي!اللهرسولقالكما

أعلم.والله،الكتبأهلولاأحمديروهولم،حسنإسنادوهذا

أخبرني:وهببناللهعبدقالكما؟الطريقأثناءفيتبوكغزوةفيالاستسقاءهذامثلوقعوقد

بناللهعبدعن،جبيربننافععن،عتبةأبيبنعتبةعن،هلالأبيبنسعيدعن،الحارثبنعمرو

قيظفيتبوكإلىخرجنا:عمرفقال!،العسرةساعةشأنعنحدثنا:الخطاببنلعمرقيلأنه؟عباس

فيلتمسليذهبأحدناكانأنحتى،ستنقطعرقابناأنظنناحتىعطمث!فيهوأصابنامنزلأفنزلنا،شديد

يجعلثم،فيشوبهفرثهفيعصربعيرهلينحرالرجلأنحتى،ستنقطعرقبتهأنيظنحتىيجدهفلاالرحل

لنا،اللهفادع،خيراالدعاءفيعودكقداللهإن!اللهرسوليا:الصديقبكرأبوفقال،كبدهعلىبقيما

السماء)4(قالتحتىيرجعهمافلم،السماءنحويديهفرفع،نعم:قال"؟ذلكتحبأو":فقال

.العسكر)6(جاوزتنجدهافلمننظرذهبناثم،معهممافملؤوا،سكبتثم،)5(فأطلت

.يخرجوهولمقويجيدإسنادوهذا

وكالوا،الخيال!منومثلهابعيرألفعشراثناالغزوةهذهفيالمسلمينمعكان:)7(الواقديقالوقد

فيبعضهاتسكبالغدرانصارتحتىالأرضأغدقمالمح!المطرمنونزل:قال،المقاتلةمنألفأثلاثين

عليه.وسلامهاللهفصلوات-البليغالحرشدة:أي-القيظحمأةفيوذلك،بعض

الحمد.ودله،صحيححديثماغيرفيهذامثلمنوالسلامالصلاةعليهلهوكم

فأصابتهم،يوسفكسبعسبعاعليهااللهيسلطأن؟استعصتحينقريشعلىدعالماأنهتقدموقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فأسبلت.:النبوةدلائلوفي،بالأصلكذا4

...يقولونلبابةبأبيالأنصارطافثم:الدلائلفي

.(451-441)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.بالغيومامتلأت:"السماءقالت"

.للهطولتهيأت:"فأطلت"

.(1184)رقمالبزاررواه

.(166)2/سعدلابن؟الكبرىالطبقات
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اللهيدعوأنفيعندهيشفعسفيانأبوأتىثم،والعلهزوالكلابالعظامأكلواحتىشيءكلاحصتسنه

عنهم.ذلكفرفع،لهمفدعا،لهم

أبيحدثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدحدثنا،محمدبنالحسنحدثنا:البخاريقالوقد

إذاكانالخطاببنعمرأن،مالكبنأنسعن،أنسبناللهعبدبنثمامةعن،المثنىبناللهعبد

نبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:وقال،بالعباساستسقىقحطوا

.البخاريبهتفرد.فيسقون)2(:قال،فاسقنا

فصل

الأرضيةالمعجزاتوأما

تكثيره:بالجماداتالمتعلقفمن،بالحيواناتمتعلقهوماومنها،بالجماداتمتعلقهومافمنها

بإتباعأنسبلأنهبذلكوبدأنا،اللهشاءإنبأسانيدهاسنوردهامتنوعةصفاتعلىموطنماغيرفيالماء

له.اللهوإجابةاستسقائهمنذكرهأسلفناما

عن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا)3(البخاريقال

،يجدوهفلمالوضوءالناسوالتمس،العصرصلاةوحانت!راللهرسولرأيت:قال،مالكبنأنس

منه،يتوضؤواأنالناسفأمر،الإناءذلكفييده!اللهرسولفوضع،بوضوء!اللهرسولفأتي

اخرهم.عندمنتوضؤواحتىالناسفتوضأ،أصابعهتحتمنينبعالماءفرأيت

حسن:الترمذيوقال.به،مالكعن،طرقمن،)4(والنسائيوالترمذيمسلمرواهوقد

صحيح.

الحسنسمعت،حزمحدثنا،محمدبنيونسحذثنا:(أحمد)الإمامقال:أنسعنأخرىطريق

أصحابه،منناسمعهمخارجهلبعضيومذاتخرجمج!ي!اللهرسولأن:مالكبنأنسحذثنا:يقول

نجدما!اللهرسوليا:فقالوا،بهيتوضؤونماءالقوميجدفلم،الصلاةفحضرت،يسيرونفانطلقوا

يسير،ماءمنبقدحفجاءالقوممنرجلفانطلق،ذلككراهيةأصحابهوجوهفيورأى،بهنتوضأما

)1("حصت":أتلفت.

.الاستسقاءفي(0101)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

.الوضوءفي()916رقمصحيحهفيالبخاريرواه)3(

الجامعفيوالترمذي،الطهارةفي06()1/سننهفيوالنسائي،الطهارةوفيالفضائلفي)9227(رقممسلمرواه()4

المناقب.في3631()رقم

.216()3/المسندفي)5(
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القومفتوضأ"فتوضؤواهلموا":قالئم،القدحعلىالأربعأصابعهمدثم،منهفتوضأاللهنبيئفأخذه

ثمانين.أوسبعين:قال؟بلغواكمأنسسئل:الحسنقال،الوضوءمنيريدونفيمابلغواحتى

.به)1(القطعيمهرانبنحزمعن،العيشيالمباركبنالرحمنعبدعن،البخاريرواهوهكذا

أخبرنا:قالويزيد،حميدعن،عديأبيابنحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:أنسعنأخرىطريق

كانمنوبقي،المسجدمنالدارقريبكلفقامبالصلاةنودي:قال،مالكبنأنسعن،المعنىحميد

فضم:قال،فيهكفهيبسطأنفصغر،حجارةمنبمخضبع!ي!اللهرسولفأتي،الدارنائيأهله

.زيادةأوثمانين:قال؟كانواكم:أنسوسئل:حميدقال.بقيتهمفتوضأ:قال.أصابعه

مالك،بنأنسعن،حميدعن،هارونبنيزيدعن،منيربناللهعبدعن،)3(البخاريروىوقد

!صاللهرسولفأتي،قوموبقي،يتوضأالمسجدمنالدارقريبكانمنفقام،الصلاةحضرت:قال

فيفوضعهاأصابعهفضم،كفهفيهيبسطأنالمخضبفصغر،كفهفوضع،ماءفيهحجارةمنبمخضب

رجلا.ثمانينكانوا:قال؟كانواكم:قلت.جميعاكلهمالقومفتوضأ،المخضب

،قتادةعن،إملاءسعيدحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال:عنهأخرىطريق

أصحابهفأمر،أصابعهيغمرلاماءفيهبإناءفأتي،بالزوراءكانمج!ي!اللهرسولأن:مالكبنأنسعن

،القومتوضأحتى،أصابعهوأطرافأصابعهبينمنينبعالماءفجعل،الماءفيكفهفوضع،يتوضؤوا

ثلاثمئة.كنا:قال؟كنتمكم:لأنسفقلت:قال

،غندرعن،()موسىأبيعنومسلم،عديأبيابنعن،بندارعن،البخاريرواهوهكذا

أنس،عن،قتادةعن،سعيدوالصحيح،شعبةعنيقولوبعضهم،عروبةأبيبنسعيدعنكلاهما

أصابعهبينمنينبعالماءفجعل،الإناءفييدهفوضع،الزوراءفيوهوبإناءع!ي!اللهرسولأتي:قال

.البخاريلفظ.ثلائمئةزرها،ء"أو،ثلاثمئة:قال؟كنتمكم:لأنسفقلت:قتادةقال.القومفتوضا

عن،إسرائيلحدثنا،أسماعيلصن"مالكحدثنا:)6(البخاريقال:ذلكفيعازببنالبراءحديث

حتىفنزحناهابئروالحديبية،مئةعشرةأربعالحديبيةيومكنا:قال،عازببنالبراءعن،إسحاقأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المناقب.في)3574(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.601()3/المسندفي

كالإجانة.وعاء:"المخضبو".المناقبفي)3575(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.017()3/مسندهفي

الفضائل.في)7()9227(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3572(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

يقاربه.وماكذاقدر:"زهاءو"

.المغازيفي(1514و)،المناقبفي)3577(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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فمكثنا،البئرفيومجفمضمضبماءفدعا،البئرشفيرعلى!اللهرسولفجلس،قطرةفيهانتركلم

ومتنا.إسناداالبخاريبهتفرد.(ركابنا)1-صدوتأو-وروترويناحتىاستقيناثم،بعيدغير

بنسليمانحدثنا،)2(وهاشمعفانحدثنا:أحمدالإمامقال:عازببنالبراءعنآخرحديث

:قالالبراءعن-القاسمبنمحمدمولىعبيدةابنهو-يونسحدثنا،هلالبنحميدحدثنا،المغيرة

أناأناسستةفيهافنزل:قال-الماءقليلةيعني-ذمة)3(ركيعلىفأتينا،سفرفيع!اللهرسولمعكنا

وأنصفهافيهافجعلنا،الركيشفاعلىع!اللهورسول:قالدلوإلينافأدليت،ماحة)4(ومعهمسادسهم

فما؟حلقيفيأجعلهشيئاأجدهلبإنائي)5(فكدت:البراءقال،ع!ي!اللهرسولإلىفرفعت،ثلثيها

الدلوإليناوأعيدت،يقولأناللهشاءمافقال،فيهايدهفغمس،ك!يالهاللهرسولإلىالدلوفرفعت،وجدت

.-نهراجرتيعني-ساحتثم:قال.الغرقخشيةبثوبأخرجأحدنارأيتفلقد:قال،فيهابما

أعلم.والله،الحديبيةيومغيرأخرىقصةأنهاوالظاهر،قوي)6(جيدوإسناده،أحمدالإمامبهتفرد

ابنيعني-جعفرحدثنا،حاتمبنسنانحدثنا:أحمدالإمامقال:ذلكفيجابرعنآخرحديث

اشتكى:قال،الأنصارياللهعبدبنجابرعن،مالكبنأنسحدثنا،عثمانأبوالجعدحدثنا-سليمان

ووضع،الماءمنشيم!فيهفصب،بعس)7(فدعا:قال،العطشإليهع!اللهرسولأصحاب

أصابعبينمنتنبعالعيونأرىفكنت:قالالناسفاستقى"استقوا":وقال،يدهفيهع!ج!اللهرسول

ع!.اللهرسول

الوجه.هذامنأحمدبهتفرد

بنعبادةعن،مجاهدبنيعقوبحزرةأبيعن،إسماعيلبنحاتمحديثمنمسلمأفرادوفي

فيه:قال،طويلحديثفياللهعبدبنجابرعن،عبادةبنالوليد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ركائبنا.:البخاريفي

هاشمعنوالثاني،792(4/)المسندسليمانعنعفانعنأحدهماأحمدللإمامحديثينبينالمصنفجمعهكذا

.292(4/)المسندسليمانعن

.الماءقليلبئر:"ذمةركي"

:سليمانعنعفانروايةوفي.بيدهالدلوفيملأ،ماؤهاقلإذاالبئرفيينزلالذيوهو،مائحجمع:"الماحة"

...ماحة:قال.ثامنهمأناسبعةأو،سابعهمأناستةفيهافنزلنا

الدلو.منالماءطلبفيوبالغتاحتلت:"كدت"

بنمحمدمولىعبيدابنوهويونسلجهالةضعيفالحديثإسنادفإن،نظروفيه،إسنادهالمصنفجودهكذا

التقريب:فىحجرابنالحافظوقال.هومنيدرىلا:الذهبيوقال،مجهول:القطانابنقال،الثقفيالقاسم

.(بشار)(041)4/التقريبتحريروينظر.يتابعولم(فضعيفوإلايتابعحيثيعني)مقبول

ضخم.بقلىح:"بعسن"
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منبإداوةفاتبعته،حاجتهيقضي!ي!اللهرسولفذهبأفيح)1(واديانزلناحتىع!ي!اللهرسولمعسرنا

الله!رسولفانطلق،الوادي)2(بشاطئبشجرتينوإذا،بهيستترشيئايرفلم!ي!اللهرسولفنظر،ماء

كالبعيرمعهفانقادت"اللهبإذنعليانقادي":فقال،أغصانهامنبغصنفأخذ،إحداهماإلى

عليانقادي":فقال،أغصانهامنبغصنفأخذ،الأخرىأتىحتى،قائدهيصانعالذيالمخشوش)3(

:فقال-جمعهما:يعني-بينهمالأمبينهماممابالمنتصفكانإذاحتى،كذلكمعهفانقادت"اللهبإذن

فالتأمتا."اللهبإذنعليالتئما"

نفسي،أحدثفجلست،فيبتعدبقربياللهرسوليحسأنمخافةأحضر)4(فخرجت:جابرقال

علىمنهماواحدةكلفقامت،افترقتاقدبالشجرتينوإذا،!ي!اللهبرسولأنافإذا،لفتةمنيفحانت

:قالإليانتهىفلما،أقبلثم،وشمالايمينا:هكذابرأسهفقال،وقفةوقفاللهرسولفرأيت،ساق

كلمنفاقطعالشجرتينإلىفانطلق":قال،اللهرسوليانعم:قلت؟"مقاميرأيتهل!جابريا"

."شمالكعنوغصنايمينكعنغصنافأرسلمقاميقمتإذاحتى،بهمافأقبلغصنامنهماواحدة

كلمنفقطعتالشجرتينفأتيت،ليفانذلق)6()5(وحسرتهفكسرتهحجرافأخذتفقمت:جابرقال

عنوغصنايمينيعنغصناأرسلت،!ي!اللهرسولمقامقمتحتىأقبلتثم،غصنامنهماواحدة

مررتإني":قال؟ذاكفلم)7(:فقلت:قال،اللهرسوليافعلتقد:فقلتلحقتهثم،يساري

."رطبينالغصناندامما،عنهما)8(ذلكيرفهأنبشفاعتيفأحببت،يعذبانبقبرين

،وضوءألا،وضوءألا:فقلت")9(الوضوءنادياجابر":ع!ي!اللهرسولفقالالعسكرفأتينا:قال

يبردالأنصارمنرجلوكان،قطرةمنالركبفيوجدتما!اللهرسوليا:قلت:قال؟وضوءألا

،الأنصاريفلانإلىانطلق":ليفقال:قال،جريدمن)11(حمارةعلىله1()0أشجابفياللهلرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

سع.وا:"فيحأ"

نبه.بجا:"ديلوااطئبشا"

فيهويشد،صعباكانإذاالبعيرأنففييجعلعودوهو،خشاشأنفهفييجعلالذيهو:"المخشوشكالبعير"

.قائدهيصانعالذي:قالولهذا،شيئاانقادوآلمهعليهاشتدفإذا،لصعوبتهيتمانعوقد،وينقادليذلحبل

.شديداسعياوأسعىأعدو:"أحضر"

به.الأغصانقطعيمكنمماصاربحيث،حدتهمايمنععنهونحيتأحددتهأي:"حسرته"

.حاذاصارأي:"فانذلق"

.؟ذاكفعم:مسلمصحيحفي

يخفف.أي:يرفهأن:مسلمصحيحفي

.بوضوءناد:مسلمصحيحفي

شنا.وصاروبليأخلققدالذيالسقاءوهو،شجابجمع:"لهأشجاب"

.الماءأسقيةعليهاتعلقأعوادهي:"حمارة"
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عزلاء)1(فيقدلرةإلافيهاأجدفلمفيهافنظرتإليهفانطلقت:قال"؟شيءمنأشجابهفيترىهلفانظر

قطرةإلافيهاأجدلم!اللهرسوليا:فقلتاللهرسولفأتيت،بسهيالشربهأفرغتهأنيلو-منها-شجب

فجعلبيدهفأخذهفأتيته"بهفائتنياذهب":قال.بسهيالشربهأفرغتهأنيلو،منهاشجبعزلاءفي

جفنةيا:فقلت"بجفنةناد!جابريا":فقالأعطانيهثم،)2(بيدهويغمز،هوماأدريلابشيءيتكلم

بينوفرقفبسطهـا،هكذاالجفنةفيبيدهاللهرسولفقال،يديهبينفوضعتها،تحملبهافأتيت،الركب

عليهفصببت"اللهباسم:وقل،عليفصب،جابرياخذ":وقالالجفنةقعرفيوضعهاثم،أصابعه

امتلأتحتىودارتالجفنةفارتثم،ع!ي!اللهرسولأصابعبينمنيفورالماءفرأيت،اللهباسم:وقلت

بقيهل:فقلت،روواحتىفاستقواالناسفأتى:قال"بماءحاجةلهكانتمنناد!جابريا":فقال

.ملأىوهيالجفنةمنيده"شي!اللهرسولفرفع؟حاجةلهأحد

سيف)3(فأتينا"يطعمكمأناللهعسى":فقال،الجوع!راللهرسولإلىالناسوشكا:قال

جابر:قال،وشبعناوأكلناواشتوينافطبخنا،النارشقهاعلىفأورينادابةفألقى،زجرةفزجر،البحر

وأخذناخرجناحتى،أحديراناماعينهامحاجرفيخمسةعدحتى،وفلانوفلانوفلانأنافدخلت

كفلوأعظم،الركبفيجملوأعظم،الركبفيرجلبأعظمدعوناثم،فقوسناهأضلاعهامنضلعا

.)4(رأسهيطأطئماتحتهافدخل،الركبفي

عن،حصينحدثنا،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:)5(البخاريوقال

ركوةيديهبين"سيووالنبيئالحديبيةيومالناسعطش:قال،اللهعبدبنجابرعن،الجعدأبيبنسالم

يديك،بينماإلانشربولانتوضأماءعندناليس:قالوا"؟لكمما":قالنحوهالناسفجهشنتوضأ

كنتم؟كم:قلت،وتوضأنافشربناالعيونكأمثالأصابعهبينمنيفورالماءفجعلالركوةفييدهفوضع

مئة.عشرةخمسكنا،لكفاناألفمئةكنالو:قال

وشعبة،:)8(مسلمزاد.الأعمشحديثمنوأخرجاه)7(.)6(حصينحديثمنمسلمرواهوهكذا

مئة.عشرةأربعكناالأعمشروايةوفي.به،جابرعن،سالمعنثلاثتهم

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.والسقاءالقربةفم:"عزلاء"

يعصر.:"يغمز"

ساحله.:"البحرسيف"

.(الطويلجابرحديث)بابوالرقائقالزهدفي03()12رقمصحيحهفيمسلمرواه

المناقب.في)3576(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الإمارةفي)73(()1856رقمصحيحهفي

الجعد.أبيابنهووسالم.)74(()1856رقمصحيحهفيومسلم،المغازيفي(4)154رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الإمارةفي()1857رقمصحيحهفيمسلمرواه
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نبيحعن،قيسبنالأسودعن،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

عشرةبضعيومئذونحن،!يواللهرسولمع-سافرناأو-غزونا:قالاللهعبدبنجابرأن؟العنزي

بإداوةيسعىرجلفجاءه"؟ماءمنالقومفيهل":!واللهرسولفقال،الصلاةفحضرت،ومئتان

ثم،الوضوءفأحسن!يواللهرسولفتوضأ:قال.قدحفي!ي!اللهرسولفصبه:قال.ماءمنشيءفيها

رسلكم"على":ع!يماللهرسولفقال،وتمسحواتمسحواالقدحالناسفركب،القدحوتركانصرف

الله"باسم:!لمج!اللهرسولقالثم،الماءفيكفه!يواللهرسولفوضع:قال،ذلكيقولونسمعهمحين

الماءعيونالعيونرأيتلقد،ببصريابتلانيهوفوالذي:جابرقال."الوضوءأسبغوا":قالثم

.أجمعونتوضؤواحتىرفعهافما،ع!يماللهرسولأصابعبينمنتخرجيومئذ

.تقدمماغيرأخرىقصةكأنهوظاهره،أحمد)2(بهتفردجيدإسنادوهذا

أربعونحن،!يواللهرسولمعالحديبيةقدمنا:قال،الأكوعبنسلمةعن،مسلمصحيحوفي

فإما،الركيةشفا)4(علىاللهرسولفقعد،ترويهالاشاةخمسونوعليه-ذلك)3(منأكثرأو-مئةعشرة

.(واستقينا)فسقينا،فجاشت:قالفيهابصقوإمادعا

حديثفي،الحكمبنومروانالمسورعنعروةعن،الزهريحديثمن،البخاريصحيحوفي

الماءقليلثمد)6(علىالحديبيةبأقصىنزلحتىلمجيماللهرسولعنهمفعدل:الطويلالحديبيةصلح

منسهمافانتزع،العطش!يواللهرسولإلىوشكوا،نزحوهحتىالناسيلبثهفلم،تبرضا)7(يتبرضه

.عنه)8(صدرواحتىبالريلهميجيشزالماوالله،فيهيجعلوهأنأمرهمثم،كنانته

إعادته.عنفأغنى،الحديبيةصلحفيبتمامهالحديثتقدموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.292()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

فيهقالالذيالعنزياللهعبدبننبيحبسببذلكوكأن،يصححهولمإسنادهتجويدعلىالمصنفاقتصرهكذا

وثقه،ثقةهذانبيحافإن،نظرمقبولالحافظقولوفيالتجويدهذاوفي.مقبول:التقريبفيحجرابنالحافظ

وابنخزيمةوابنالترمذيحديثهوصحح،الثقاتفيوالعجليحبانابنوذكره-بهوناهيك-الرازيزرعةأبو

،(401/التقريبتحرير)ينظر.والتصحيحالتوثيقمنذكرنابمامدفوعوهو،المدينيابنجهلهوقد،حبان

.)بشار(تعالىاللهشاءإنصحيحالحديثفإسناد

مئة.عشرةأربعونحن:جازماقالوإنما،الشكلهذاوجودلا(4331)3/مسلمصحيحفي

البئر.حولما:والجبا.الركيةجباعلى:مسلمصحيحوفي،بالأصلكذا

الشاهد.محلكثيرابنمنهذكر،طويلحديثوهو،الجهادفي()1857رقمصحيحهفيمسلمرواه

القليل.الماءفيهاالحفيرة:الثمد:"ثمدعلى"

قليلا.قليلامنهيأخذ:"تبرضايتبرضه"

.الشروطفيبطولهو)2732(2731()رقمصحيحهفيالبخاريرواه



الأرضية(المعجزاتوأما:فصل)النبوةدلائلكتاب461

وقيل::قال،البدنسائقجندببنناجيةبالسهمنزلالذيأنبعضهمعنإسحاقابنوروى

.الأولإسحاقابنرجحثم.عازببنالبراء

كدينة،أبووحذثناالأشقرحسينحدثنا:أحمد)1(الإمامقال:ذلكفيعباسابنعناخرحديث

العسكرفيوليسيومذات!ي!اللهرسولأصبح:قال،عباسابنعن،الضحىأبيعن،عطاءعن

نعم،:قال"؟شيءعندكهل":قال،ماءالعسكرفيليس!اللهرسوليا:فقالرجلفأتاه،ماء

الإناءفمفيأصابعه!اللهرسولفجعل:قال،قليلماءمن!شيفيهبإناءفأتاه:قال"فائتني":قال

الوضوءالناسفيناد":فقالبلالاوأمر،عيونأصابعهبينمنفانفجرت:قال،أصابعهوفتح

."المبارك

.بنحوه،عباسابنعن،الشعبيعامرحديثمن)2(الطبرانيورواه،أحمدبهتفرد

أحمدأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:)3(البخاريقال:ذلكفيمسعودبناللهعبدعنحديث

الاياتنعدكنا:قالاللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،منصورعن،إسرائيلحذثنا،الزبيري

"ماءمنفضلةاطلبوا":فقالالماءفقل،سفرفي!يواللهرسولمعكنا،تخويفاتعدونهاوأنتم،بركة

اللهمنوالبركة،المباركالطهورعلىحي":قالثمالإناءفييدهفأدخل،قليلمالمح!فيهبإناءفجاؤوا

وهوالطعامتسبيحنسمعكناولقد،لمج!ي!اللهرسولأصابعبينمنينبعالماءرأيتفلقد:قال"وجلعز

يؤكل.

صحيح.حسن:وقال،أحمدأبيعن،بندارعن،)4(الترمذيورواه

زيد،بنمسلمحدثنا،الوليدأبوحدثنا:البخاريقال:ذلكفيحصينبنعمرانعنحديث

ليلتهمفأدلجوامسيرفي!يواللهرسولمعكانواأنهم:حصينبنعمرانحدثنا:قالرجاءأباسمعت

استيقظمنأولفكان،الشمسارتفعتحتىأعينهمفغلبتهم،عرسواالصبحوجهفيكانوا)5(إذاحتى

عندبكرأبوفقعد،عمرفاستيقظ،يستيقظحتىمنامهمنلمج!ي!اللهرسوليوقظلاوكان،بكرأبومنامهمن

لمالقوممنرجلفاعتزل،الغداةبناوصلىفنزل،!ي!النبياستيقظحتىصوتهويرفعيكترفجعلرأسه

)2(

)3(

)4(

بنجابرحديثمنالبخاريعندشاهدوله،ضعيفوإسناده)2268(رقم251()1/المسندفيأحمدالإمامرواه

.لغيرهحسنحديثفهو،()9563رقماللهعبد

.87(/)12للطبرانيالكبيرالمعجم

.الأنبياءفي)9357(صحيحهفي

المناقب.في)3633(رقمالجامعفي

الصبح.وجهكانإذاحتى:البخاريوفي)أ(فيكذا



147(الأرضيةالمعجزأتوأما:فصل)النبوةدلائلكتاب

نأفأمره،جنابةأصابتني:قال!"؟معناتصليأنيمنعكما!فلانيا":قال!انصرففلما،معنايصل

فبينما،شديداعطشاعطشناوقد،يديهبينركوبفي!ي!اللهرسول!وجعلني،صلىثمبالصعيديتيمم

إنه:قالتالماء؟أين:لهافقلنا،مزادتينبينرجليهاسادلةبامرأةنحنإذا!ي!اللهرسول!معنسيرنحن

!ي!،اللهرسول!إلىانطلقي:فقلنا،وليلةيوم:قالت؟الماءوبينأهلكبينكم:فقلنا.ماءلا

أنهاغير،حدثتناالذيفحدثته،!يمالنبيبهااستقبلناحتىأمرهامننملكهافلم؟اللهرسولوما:قالت

رويناحتى،رجلاأربعينعطاشافشربنا،العزلاوين)2(فيفمسح،بمزادتيهافأمر،(مؤتمة)1أنهاحدثته

هاتوا:قال!ثم،ء)3(الملمنتبضقتكادوهي،بعيرانسقلمأنهغير،وإداوةمعناقربةكلوملأنا

كمانبيهوأوالناسأسحرأتيت:قالت،أهلهاأتتحتىوالتمرالكسرمنلهافجمع،عندكمما

.وأسلموا)4(فأسلمتالمرأةبتلكالصرمذاكاللهفهدى،زعموا

زرير.بنسلمحديثمن،)5(مسلمرواهوكذلك

عن-تيمبنعمرانواسمه-العطارديرجاءأبيعنكلاهما،الأعرابيعوفحديثمنوأخرجاه)6(

به.،حصينبنعمران

نأغير،شيئامائكمننرزأك)7(لمأناواعلمي،لعيالكمعكبهذااذهبي:لهافقال!لهماروايةوفي

وجل.عزاللهسمىالعزلاوينفتحلماأنه:وفيه،سقاناالله

سلمة،بنحضادحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإمامقال!:ذلكفيقتادةأبيعنحديث

نإإنكم":فقال!،سفرفي!ي!اللهرسول!معكنا:قال!قتادةأبيعن،رباحبناللهعبدعن،ثابتعن

فمالت،!واللهرسول!ولزمت،الماءيريدونالناس)8(سرعانوانطلق"تعطشواغداالماءتدركوالا

حتىمال!ثم،فاندعمفدعمتهمال!ثم،فاندعمفدعمته،!واللهرسول!فنعس،راحلته!لمج!اللهبرسول!

كممنذ":قال!،قتادةأبو:فقلت"؟الرجلمن":فقال!،فانتبهفدعمتهراحلتهعنينجفل)9(أنكاد

."عرسنالو:قال!ثم،رسولهحفظتكمااللهحفظك":قال!،الليلةمنذ:قلت"؟مسيرككان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.صغارأأولاداوتركزوجهاتوفي،أيتامذات:"مؤتمة"

.الماءمنهيفرغالذي،للمزادةالأسفلالمصبوهو،العزلاءمثنى:"العزلاوين"

.الملءمنتفضي:المطبوعوفي.ممتلئةأنهابسببتسيل:الملءمنتبض

المناقب.في3571()رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المساجد.في)312()682(رقمصحيحهفي

المساجد.في)682(رقمصحيحهفيومسلم،التيممفي34()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

شيئا.مائكمنننقصأو،نأخذلم:"نرزأكلم"

منهم.المسرعون:"الناسسرعان"

.يزول:"ينجفل"
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بلغحتى،راكبانهذان،راكبهذا:قلت"؟أحداترىهلاثظر":فقالفنزلشجرةإلىفمال

فركب،فانتبهنا،الشمسحرإلاأيقظنافما،فنمنا"صلاتناعلينااحفظوا":فقال،سبعة

فيهاميضأةمعي،نعم:قلت:قال"؟ماءأمعكم":فقالنزلثم،هنيهةوسرنافسارع!ي!اللهرسول

وبقيتالقومفتوضأ"منهامسوا،منهامسوا":فقالبهافأتيته:قال"بهاائت":قال،ماءمنشيء

.((نبألهاسيكونفإنهقتادةأبايابهاازدهر)1(":فقالجرعة

لبعض:بعضهمفقالوركبناركبثم،الفجرصلواثم،الفجرقبلالركعتينوصلوابلالأذنثم

دينكمأمركانوإن،فشأنكمدنياكمأمركانإن؟تقولونما":ع!ي!اللهرسولفقال،صلاتنافيفرطنا

اليقظة،فيالتفريطإنما،النومفيتفريطلا":فقال،صلاتنافيفرطنا!اللهرسوليا:قلنا"فإلي

نإ:بالأمسقلتإنك:قالوا"بالقومظنوا":قالثم،وقتهاالغدومن،فصلوهاذلككانفإذا

.بالماءفالناس،تعطشواغداالماءتدركوالا

وفي،بالماء!واللهرسولإن:لبعضبعضهمفقال،نبئهمفقدواوقدالناسأصبحفلما:قال

يطعوإن،ويخلفكمالماءإلىليسبقكميكنلمع!جواللهرسولإنالناسأكها:فقالا،وعمربكرأبوالقوم

ثلاثا.قالها،يرشدواوعمربكرأباالناس

،الأعناقتقطعت،عطشاهلكنااللهرسوليا:فقالوا!ي!اللهرسوللهمرفعالظهيرةاشتدتفلما

لياحلل":فقال،بهافأتيته"بالميضأةائت!قتادةأبايا":قالثم،"عليكمهلكلا":فقال

ص-)2(و
فقال،عليهالناسفازدحم،الناسويسقي!يهيصبفجعل،بهفأتيته،فحللته-مدحهيعني-عمري

غيرييبقلمحتىالقومفشرب،ريعنسيصدرفكلكم،الملءأحسنواالناسأيهايا":!ي!اللهرسول

الله،رسولياأنتاشرب:قلت:قال"قتادةأبايااشرب":فقال،ليفصب،ع!ي!اللهرسولوغير

يومئذوهم،فيهاكانممانحوالميضأةفيوبقي،بعديوشربفشربت"اخرهمالقومساقيإن":قال

ثلاثمئة.

من:فقال،الجامعالمسجدفيالحديثهذاأحدثوأناحصينبنعمرانفسمعني:اللهعبدقال

أحدفمانيتحدثكيفانظر،بحديثهمأعلمالقوم:قال،الأنصاريرباحبناللهعبدأنا:قلت؟الرجل

.)3(غيريالحديثهذايحفظأحداأحسبكنتما:قالفرغتفلما،الليلةتلكالسبعة

)1(

)2(

)3(

حتفظ.ا:"دهرزا"

الصغير.القدح:الغمر:"غمري"

صحيح.حديثوهو892()5/المسندفيأحمدالإمامرواه
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،رباحبناللهعبدعن،المزنياللهعبدبنبكرعن،الطويلحميدوحدثنا:سلمةبنحمادقال

يمينه،توسدليلوعليهعرسإذا!ي!اللهرسولكان:قال:وزاد،بمثله!ي!النبيعن،قتادةأبيعن

.)1(ساعدهوأقاماليمنىكفهعلىرأسهوضعالصبحعرسوإذا

بناللهعبدعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانعن،فروخبنشيبانعن،)2(مسلمرواهوقد

بطوله.الأنصاريربعيبنالحارثقتادةأبيعن،رباح

)3(
أيضا.الأخيربسنده،سلمةبنحمادحديثمنواخرج

،شيبانحدثنا:الموصلييعلىأبيالحافظحديثمنالبيهقيروى:هذايشبهأنسعنآخرحديث

المشركين،إلىجيشاجهز!س!اللهرسولأن؟مالكبنأنسحدثنا،)4(الضبعيسليمانبنسعيدحدثنا

ذلكإلىالمشركونيسبقإن،ماءالمشركينوبينبينكمفإنالسير(جدوا)":لهمفقال،بكرأبوفيهم

أناثمانيةفي!ي!اللهرسولوتخلف:قال"ودوابكمأنتمشديداعطشاوعطشتم،الناسعلىشقالماء

الله،رسوليانعم:قالوا"؟بالناسنلحقثمقليلانعرسأنلكمهل":لأصحابهوقال!،تاسعهم

تقدموا":لهمفقال،أصحابهواستيقظ!يماللهرسولفاستيقظ،الشمسحرإلاأيقظهمفمافعرسوا

رجلقال"؟ماءمنكمأحدمعهل":لهمفقال،!ي!اللهرسول!إلىرجعواثمففعلوا"حاجاتكمواقضوا

لمجي!اللهنبيفأخذها،بهافجاء"بهافجئ":قال،ماءمنشيءفيهاميضأةمعياللهرسوليا:منهم

عليهميصبوجعلفجاؤوا"فتوضؤواتعالوا":لأصحابهوقال،فيهابالبركةودعا،بكفيهفمسحها

لصاحبوقال،لهم!يماللهرسولفصلى،وأقاممنهمرجلفأذن،كلهمتوضؤواحتى!يماللهرسول

."شأنلهافسيكونبميضأتكازدهر":الميضأة

ورسولهالله:فقالوا"؟فعلواالناسترونما":لأصحابهوقال،الناسقبل!يماللهرسولوركب

ذلكإلىالمشركونسبقوقدالناسفقدم،الناسوسيرشد،وعمربكرأبوفيهم:لهمفقال!.أعلم

أين":!يماللهرسولفقال،ودوابهمركابهمشديدأعطشاوعطشواالناسعلىذلكفشق،الماء

منشيءوفيها،بهافجاء"بميضأتكجئني":قال،اللهرسولياذاهو:قالوا"؟الميضأةصاحب

وسقوا،كلهمالناسشربحتى،!ي!اللهرسول!لهميصبفجعل"فاشربواتعالوا":لهمفقال،ماء

صحيح.حديثوهو892()5/المسندفيأحمدالإمامرواه(1)

المساجد.في)681(رقمصحيحهفيمسلمرواه)2(

أيضا.المساجدفي)683(رقمصحيحهفي)3(

الكاملفيعديابنغيرأحدماذكره،الضبعي:ويقال،الضبي،سليمان:وقيل،سليمبنسعيدهو)4(

.(2241/)الذهبيلاعتدالاميزانوينظر.متروك:الأزديوقال،الحديثهذالهوساقوضغفه(2381)3/

..أجدوا:(134)6/للبيهقي؟النبوةدلائلفي()5



الأرضية(المعجزأتوأما:فصل)النبوةدلائلكتاب051

إلىوأصحابه،مج!يالهاللهرسولنهضثم،ومزادةوقربةإداوةمنمعهمكانماوملؤوا،وركابهمدوابهم

فقتلوا،أدبارهممنوأمكن،نصرهاللهوأنؤل،المشركينوجوهفضربريحااللهفبعث،المشركين

والناسع!ج!اللهرسولورجع،كثيرةغنائمواستاقوا،كثيرةأسارىوأسروا،عظيمةمقتلة()1(منهم)

.)2(صالحينوافرين

مسلم.صحيحفيوهوهذايشبهماجابوعنقريبا)3(تقدموقد

عن،الطفيلأبيعن،الزبيرأبيعن،مالكطريقمن،مسلمرواهماتبوكغزوةفيوقدمنا

-:!ي!اللهرسوليعني-وقال:قالأنإلى،تبوكغزوةفيالصلاةجمعحديثفذكر.جبلبنمعاذ

فلاجاءهافمن،النهارضحىيضحيحتىتأتوهالنوإنكم،تبوكعيناللهشاءإنغداستأتونإنكم"

منبشيءتبضالشراكمثلوالعين،رجلانإليهاسبقوقدفجئناها:قال"آتيحتىشيئامائهامنيصمن

لهماوقال،فسبهما،نعم:قالا"؟شيئامائهامنمسستماهل":جم!ؤاللهرسولفسألهما،ماء

غسلثم،شيءفياجتمعحتى،قليلاقليلاالعينمن()4(بأيديهم)غرفواثم،يقولأناللهشاءما

قالثم،الناسفاستقى،كثير)5(بماءالعينفجرتفيهاأعادهثم،ويديهوجههفيه!صاللهرسول

.")6(جناناملىءقدهاهناماتوىأنحياةبكطالتإنيوشكمعاذيا":ع!ي!اللهرسول

قصةفيالصدائيالحارثبنزيادعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدطريقمنالوفودبابفيوذكرنا

فيه:طويلاحديثافذكر،وفادته

قلالصيفكانوإذا،عليهاواجتمعناماؤهاوسعناالشتاءكانإذابئرالناإن!اللهرسوليا:قلناثم

ماؤها،فيسعمابئرنافيلنااللهفادع،عدوحولنامنوكل،أسلمناوقدحولنامياهعلىفتفرقنا،ماؤها

بهذهاذهبوا":قالثم،فيهنودعابيدهففركهنحصياتبسبعفدعا،نتفرقولاعليهفنجتمع

."وجلعزاللهواذكرواواحدةواحدةفألقواالبئرأتيتمفإذا،الحصيات

.-البئريعني-قعرهاإلىننظرأنذلكبعداستطعنافما،لناقالماففعلنا:الصدائيقال

)2(

)3(

)4(

)6(

الدلائل.من

الضبعي.سعيدلضعف،ضعيفوإسناده(135-134)6/للبيهقي،النبوةدلائل

الأرضية.المعجزاتفيجابرحديثتقدم

مسلم.صحيحمن

النبوةدلائلمنالمصنفينقلوإنما،غزير:قالأو-منهمربماء1784()4/مسلمصحيحوفي)أ(فيكذا

لفظه.فهذا)5/236(للبيهقي

الفضائل.في(1)0)2281(رقمصحيحهفيمسلمرواه



الأطعمة(تكثيره:باب-بقباءكانتالتيالبئرفيظهرما:باب)النبوةدلائلكتاب

.()1ماجهوابن،والترمذي،داودأبيوسنن،المسندفيالحديثهذاوأصل

الله.رحمهللبيهقي")2(النبوةدلائل"ففيبطولهالحديثوأما

:)3(البيهقيوقال

151

!يو!بركتهمنبقباءكانتالتيالبئرفيظهرماباب

بنأحمدأخبرنا،الشرقيبنحامدأبوحدثنا،العلويالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا

بنأنسأن:حدثهأنه؟سعيدبنيحيىعن،طهمانبنإبراهيمحذثنا،أبيأخبرنا،اللهعبدبنحفص

لينضحالرجلوإن،هذهكانتلقد:فقال،عليهافدللته:قال،هناكبئرعنفسألهبقباءأتاهممالك

يكونأنوإما،منهتوضأيكونأنفإما،فسقيبذنوبوأمرء!ي!اللهرسولفجاء،فينزح،حمارهعلى

ومسح،فتوضأجاءثم،بالفرأيته:قال.بعدنزحتفما:قال،البئرفيفأعيدبهأمرثم،فيهتفل

صلى.ثمخفيهعلى

عن،مثنىبناللهعبدبنمحمدحدثنا،مسكينبنعمروبنالوليدحدثنا:البزاربكرأبووقال

تسمىكانت،دارنافيلنابئرمنفسقيناهفنزلنا،!ي!اللهرسولأتى:قال،أنسعن،ثمامةعن،أبيه

الوجه.هذامنإلايروىهذانعلملا:قالثم.بعد)4(تنزحلافكانت،فيهافتفل،الجاهليةفيالنزور

الأطعمةوالسلامالصلاةعليهتكثيرهباب

أيضا.مواطنفياللبنوتكثيره،()5(مبسوطاسنوردهكماموطنماغيرفيإليهاللحاجةا

والله:يقولكانهريرةأباأن؟مجاهدعن،ذربنعمرحدثنا،روححدثنا:أحمد)6(الإمامقال

ولقد،الجوعمنبطنيعلىالحجرلأشدكنتوإن،الجوعمنالأرضعلىبكبديلأعتمدكنتإن

سألتهما؟وجلعزاللهكتابمنايةعنفسألتهبكرأبوفمر،منهيخرجونالذيطريقهمعلىيوماقعدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ماجهوابن51()4رقمالسننفيداودوأبو()991رقمالجامعفيوالترمذي(916)4/المسندفيأحمدالإمامرواه

حفظه.فيضعيف:التقريبفيالحافظقال،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدإسنادهوفي)717(رقم

الطبقاتفيسعدابنبعضهوروى،وحسنهعساكروابن،البغويورواه357(-355)5/للبيهقي؟النبوةدلائل

ضعيف.هـاسناده327(-1326/)

.(136)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.الأستاركشففيولا(الزخارالبحر)البزارمسندفيالحديثهذاأجدلم

.المطبوعمنوسقط(أ)منأثبتهالقوسينبينما

.515()2/المسندفي



الأطعمة(والسلامالصلاةعليهتكثيره:باب)النبوةدلائلكتاب521

فلمليستتبعنيإلاسألتهما؟اللهكتابمنايةعنفسألتهعنهاللهرضيعمرفمر،يفعلفلمليستتبعنيإلا

لبيك:لهقلت"هريرةأبا":فقالنفسيفيوماوجهيفيمافعرف!القاسمأبوفمر،يفعل

هذالكمأينمن":قال،قدحفيلبنافوجدت،ليفأذنواستأذنت"الحق":فقال،اللهرسوليا

انطلق":قال،اللهرسوليالبيك:قلت"هريرةأبا":قال،فلانآلأوفلانلناأهداه:فقالوا"؟اللبن

جاءتإذا،مالولاأهلإلىيأووالم،الإسلامأضيافالصفةوأهل:قال"ليفادعهمالصفةأهلإلى

منها.يصبولمإليهمبهاأرسلالصدقةجاءتهوإذا،منهاإليهموبعثمنهاأصابهدية!يواللهرسول

أنا:وقلت،وليلتييوميبقيةبهاأتقوىشربةاللبنمنأصيبأنأرجووكنت،ذلكوأحزنني:قال

منيكنولم!اللبنهذامنلييبقىما:وقلت،أعطيهمالذيأناكنتالقومجاءفإذا،الرسول

فيشربالقدحالرجلفأخذ،لهمفأذنفاستأذنوافأقبلوا،فدعوتهمفانطلقت،بدرسولهوطاعةاللهطاعة

فيفوضعهالقدحفأخذ!ي!اللهرسولإلىودفعت،اخرهمعلىأتيتحتىالقدحيردثم،يروىحتى

الله،رسوللبيك:فقلت"هريرةأبا":وقالوتبسمإليونظررأسهرفعثم،فضلةفيهوبقي،يده

فقعدت:قال"فاشربفاقعد":قال،اللهرسولياصدقت:فقلت"وأنتأنابقيت":قال

والذيلا:قلتحتىفأشرباشرب:لييقولزالفما،فشربت"اشرب":ليقالثم،فشربت

الفضلة.منفشرب،القدحإليهفرددت"القدحناولني":قال،مسلكافيلهأجدمابالحقبعثك

وأخرجه.المباركبناللهعبدعن،مقاتلبنمحمدوعن،نعيمأبيعن،)1(البخاريورواه

صحيح.:الترمذيوقال،ذربنعمرعنثلاثتهم،بكير)3(بنيونسعن،هنادعن،)2(الترمذي

،مسعودابنعن،زرعن،(عاصم)حدثني،عياشبنبكرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

منهل!غلاميا":فقال،بكروأبو!ي!اللهرسولبيفمر،معيطأبيبنلعقبةغنماأرعىكنت:قال

بشاةفأتيته"؟الفحلعليهاينز)4(لمشاةمنفهل":قال،مؤتمنولكني،نعم:فقلت:قال"؟لبن

(")اقلص":للضرعقالثم،بكرأباوسقىفشربإناءفيفحلبه،لبنفنزل،ضرعهافمسح

رأسيفمسح:قال،القولهذامنعلمنياللهرسوليا:فقلت،هذابعدأتيتهثم:قال،فقلص

.")6(معلمغليمفإنك،اللهيرحمكغلاميا":وقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الرقا!تى.في)6452(رقمصحيحهفي

القيامة.صفةفي2()947رقمالجامعفي

قبيح.تحريفوهو"بكيربنيونسبنعباد":المطبوعفي

.الوطءعدمعنكناية.يثبلم:"ينزلم"

أصلا.فيهاللبنوجودلعدمحجمهصغرعنكناية.ارتفع:"اقلص"

حسن.وإسناده.07(16)رقمحبانوابن.)8935(رقم(462و1/937)المسندفيأحمدالإمامرواه



153(الأطعمةوالسلامالصلاةعليهتكثيره:باب)النبوةدلائلكتاب

وقال،مسعودابنعن،زرعن،النجودأبيبنعاصمعن،عوانةأبيحديثمنالبيهقيورواه

فحلب،بجفنةبكرأبووأتاه،ويدعوضرعهايمسحجعلثم،فاعتقلهاجذعة)1(بعناقفأتيته:فيه

منعلمنياللهرسوليا:فقلت،فقلص"اقلص":للضرعقالثم،شربثم،بكرأباوسقى،فيها

.بشر)2(نازعنيهاماسورةسبعينعنهفأخذت،"معلمغلائمإنك":وقالرأسيفمسح،القولهذا

لها،لبنلاعجفاءوكانت،شاتهاوالسلامالصلاةعليهوحلبه،معبدأمحديثالهجرةفيوتقدم

زوجها.جاءحتىلبنمنكبيراإناءعندهاوغادر،وأصحابههوفشرب

حين،الأسودبنالمقداد؟والسلامالصلاةعليهمواليهغيرمن،يخدمهكان)3(منذكرفيوتقدم

فحلب،كثيرالبنافوجد،شاةلهليذبحالليلفيقامثم،!ي!اللهلرسولجاءقدكانالذياللبنشرب

الحديث...جداكبيراإناءمنهملأما

الله!رسولأتتأنها؟خبابابنةعن،إسحاقأبيعن،زهيرحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

حتىفيهافحلب،العجينبجفنةفأتيناه"لكمإناءبأعظمائتني":فقال،وحلبهافاعتقلها،بشاة

.")4(وجيرانكمأنتماشربوا":قالثم،ملأها

أخبرنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشرانبنالحسينأبوأخبرنا:البيهقيوقال

هاشمأبيعن،خليفةبنخلفحدثنا،الخزازسليمانبنعصمةحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمد

فيفنزلنا،أربعمئةزهاءوكنا،سفرفياللهرسولمعكنا:قال-صحبةلهوكانت-نافععن،الرماني

لهاشويهةفجاءت:قال،أعلم!يواللهرسول:وقالوا،أصحابهعلىذلكفشق،ماءفيهليسموضع

:قالثم،روواحتىأصحابهوسقىرويحتىفشرب،فحلبها!ي!اللهرسوليديبينفقامت،قرنان

فيقمتثم،بحبلربطتهاثم،وتدالهافوتدتفأخذتها:قال"تملكهاأراكوما،الليلةاملكهانافعيا"

:وقال،يسألنيأنقبلمنفأخبرتهاللهرسولفجئت،مطروحاالحبلورأيت،الشاةأرفلمالليلبعض

."بهاجاءالذيبهاذهب!نافعيا"

بنخلفعن-الأزديالوليدأبي-الوليدبنخلفعن،سعدبنمحمدورواه:البيهقيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

المعز.ولدمنالأنثى:"عناق"

نعيموأبو،الإسنادبهذا،حمادعن،عفانعن(1601/)3/سعدابنوطبقات84()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

حسن.حديثوهو)353(رقمالطيالسيطريقمن(411)صالدلائلفي

النبوية.السيرةفيذلكتقدم

لمخبابوابنة،وجيرانكماشربوا:وفيه(138)6/للبيهقي؟النبوةودلائل()1663رقمالطيالسيداودأبورواه

ترجمة.علىلهانقف



(..السمنوالسلامالصلاةعليهتكثيره)النبوةدلائلكتاب451

.(()1فذكره،نافععن،البصرةأهلمنشيخعن،بشيربن)أبانعن،خليفة

ومتنا.إسناداجداغريبحديثوهذا

بنمحمدبنالعباسأخبرلا،عديبنأحمدأبوأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:البيهقيقالثم

عامرأبيبنعامرحدثنا،الرياحيحفصأبوحدثنا،مريمأبيبنسعيدبنأحمدحدثنا،العباس

لياحلب":!يواللهرسولقال:قال-بكرأبيمولى:يعني-سعدبنالحسنعن،أبيهعن،الخزاز

فاحتلبتها،:قال،حافلالعنزفإذافأتيت:قال،فيهعنزلاالموضعبذلكوعهدي:قال"العنز

فقدتقداللهرسوليا:فقلت(العنز)ففقدتبالرحلةفاشتغلنا:قال،بهاوأوصيتبالعنزواحتفظت

.")2(ربالهاإن":فقال،العنز

حاله.لايعرفمنإسنادهوفي،ومتناإسناداجداغريبحديثأيضاوهذا

.بالحيواناتالمعجزاتمنيتعلقماقسمفيالغزالةحديثوسيأتي

سليملأمالسمنوالسلامالصلاةعليهتكثيره

أنس،عن،ظلالأبيعن،البرجميزيادةبنمحمدحدثنا،شيبانحدثنا:يعلىأبوالحافظقال

ربيبة،معبهابعثتثمالعكةفملأت،عكة)3(فيسمنهامنفجمعت،شاةلهاكانت:قالأمهعن

!يو،اللهرسولأتتحتىربيبةبهافانطلقت،بهايأتدم!ماللهرسولالعكةهذهأبلغيربيبةيا:فقالت

ففرغت"عكتهالهاأفرغوا":قال،سليمأمإليكبهابعثتسمنعكةهذه!اللهرسوليا:فقالت

وتد،علىالعكةفعلقت،البيتفيليستسليموأموجاءت،بهافانطلقت،إليهافدفعتالعكة

إلىبهاتنطلقيأنأمرتكأليس!ربيبةيا:سليمأمفقالت،تقطرممتلئةالعكةفرأتسليمأمفجاءت

ربيبة،ومعهافانطلقت،!لمج!اللهرسولفسليفانطلقيتصدقينيلمفإن،فعلتقد:فقالت؟اللهرسول

والذي:قالت،جاءتقد،فعلتقد:قال،سمنفيهابعكةإليكمعهابعثتإني!اللهرسوليا:فقالت

نإأتعجبينسليمأميا":!يواللهرسوللهافقال:قال،سمناتقطرلممتلئةإنهاالحقودينبالحقبعثك

وكذالناقعب)4(فيفقسمتالبيتإلىفجئت:قالت"وأطعميكلي؟نبيهأطعمتكماأطعمكاللهكان

.)5(شهرينأوشهرابهائتدمنامافيهاوتركت،وكذا

)2(

)3(

)4(

)5(

.(137)6/النبوةدلائلمنأثبتهالقوسينبينما

.(138)6/للبيهقي،النبوةدلائل

الجلد.منوهو،السمنفيهيوضعصغيرز!تى:"عكة"

الضخم.القدح:"قعب"

ضعيف.هلالأبيبنهلالالقسمليظلالأبوإسنادهوفي،)4213(يعلىأبيمسند



155(00السمنوالسلامالصلاةعليهتكثيره)النبوةدلائلكتاب

،الدوريعباسحدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)1(البيهقيقال:ذلكفيآخرحديث

عن،خالدبنيوسفعن،الرمانيهاشمأبيعن،خليفةبنخلفحدثنا،القطانبحربنعليحدثنا

فقبله،اللهلرسولفأهديتهعكةفيفجعلتهليسمناسليت:قالت،البهزيةأوسأمعن،خالدبنأوس

مملوءم!وهيعليهافردوها"عكتهاعليهاردوا":قالثم،بالبركةودعافيهاونفخ،قليلاالعكةفيوترك

سليتهإنما!اللهرسوليا:فقالت،صراخولهافجاءت،يقبلهالماللهرسولأنفظننت:قالت،سمنا

فأكلت"بالبركةوتدعوسمنهافلتأكللهافقولوااذهبوا":فقال،لهاستجيبقدأنهفعلم،لتأكلهلك

ومعاوية،عليأمرمنكانحتى،عثمانوولاية،عمروولاية،بكرأبيوولاية،!ي!النبيعمربقية

.كانما

بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،البيهقيروى:آخرحديث

،هريرةأبيعن،عطاءبنعمروبنمحمدعن،القرشيالمساور)2(أبيبنالأعلىعبدعن،بكير

هجرتهافيالحديثفذكر،رمضانفيأسلمت،شريكأم:لهايقالدوسمنامرأةكانت:قال

يسقيها،منالنومفيفرأتفنامت،تهودحتىيسقيهاأنفأبىعطشتوأنها،لهااليهوديذلكوصحبة

منأقلنفسهافرأتنفسهاإلىفخطبها،القصةعليهقصتاللهرسولجاءتفلما،ريانةوهيفاستيقظت

"تكيلواولاكلوا":وقال،صاعابثلاثينلهاوأمرزيدافزوجها،شئتمنزوجنيبل:وقالت،ذلك

ففرغت،،اللهرسولإلىتحملهاأنجاريتهافأمرت،!يواللهلرسولهديةسمنعكةمعهاوكانت

للجارية:فقالت،ملأىفوجدتهاشريكأمفدخلت،توكئهاولاتعلقهاأنردتهاإذااللهرسولوأمرها

نأفأمرهم،اللهلرسولذلكفذكروا،فعلتقد:فقالت؟اللهرسولإلىبهاتذهبيأنامركألم

منهينقصلمصاعاثلاثينفوجدوهالشعيركالواثم،)3(شريكأمأوكتهاحتىتزلفلم،يوكئوهالا

")4(

.سيء

عن،الزبيرأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقال:ذلكفياخرحديث

وليس،الإداميسألونهابنوهافبينما!للنبيسمنالهاعكةفيتهديكانتالبهزيةمالكأمأن؟جابر

)1(

)2(

)3(

)4(

كما،معينابنوكذبه،متروكالسمتيهوخالدبنيوسف،جداضعيفوإسناده(151)آ/للبيهقي؟النبوةدلائل

.وغيرهالتقريبفي

.النبوةدلائلمنأثبتهوما،المسورابن:الأصلفي

فنيت.حتىمنهافأكلوا،مملوءةرأتهاحينشريكأمأوكتهاوقد:الدلائلفي

.متروكالمساورأبيبنالأعلىعبدفإن،جداضعيفوإسناده(231/412)آ/للبيهقي؟النبوةدلائل
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يدومزالفما،سمنافيهافوجدت)!ي!النبيإلىفيهاتهديكانتالتيعكتهاإلىفعمدت،شيءعندها

لو":قال،نعم:فقالت"؟أعصرتيه":فقال،()1(!ي!اللهرسولوأتت،عصرتهحتىبنيهاأدملها

.")2(مقيماذلكزالماتركتيه

شطرفأطعمهيستطعمهرجلأتاهأنه؟ع!ي!النبيعن،جابرعنالإسنادبهذاأحمدالإمامروىثم

لملو":!ي!اللهرسولفقال،كالوهحتىلهمووصيفوامرأتههومنهيأكلالرجلزالفما،شعيروسق

.")3(لكمولقام،منهلأكلتمتكيلوه

جابر.عن،الزبيرأبيعن،اخروجهمن)4(مسلمالحديثينهذينروىوقد

!ي!اللهرسولالأنصاريطلحةأبيضيافةذكر

أنه؟طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا)5(:البخاريقال

،الجوعفيهأعرفضعيفااللهرسولصوتسمعتلقد:سليملأمطلحةأبوقال:يقولمالكبنأنسسمع

الخبزفلفتلهاخماراأخرجتثم،شعيرمنأقراصافأخرجت،نعم:قالت؟شيءمنعندكفهل

فوجدتبهفذهبت:قالع!ي!اللهرسولإلىأرسلتنيثم،ببعضهولاثتني)6(يديتحتدستهثم،ببعضه

"؟طلحةأبوأرسلك":!اللهرسولليفقال،عليهمفقمت،الناسومعهالمسجدفي!اللهرسول

وانطلقتفانطلق"قوموا":معهلمن!اللهرسولفقال،نعم:قلت"؟بطعام":قال.نعم:فقلت

والناس!ي!اللهرسولجاءقدسليمأميا:طلحةأبوفقال،فأخبرتهطلحةأباجئتحتىأيديهمبين

فأقبل،!ن!اللهرسوللقيحتىطلحةأبوفانطلق،أعلمورسولهالله:فقالت،نطعمهمماعندناوليس

فأمر،الخبزبذلكفأتت"؟عندكما،سليمأمياهلم":اللهرسولفقال،معهطلحةوأبواللهرسول

.34(0)3/المسندمنوأثبته،والمطبوعالأصلمنسقطالقوسينبينما(1)

نأ:بلفظلهيعةابنعنموسىعن347(و)3/،اللفظبهذالهيعةابنعنالحسنعن34(0)3/أحمدالإمامرواه)2(

،شيءعندهاوليس،إدامعنيسألونهابنوهافبينما،!ي!للنبيسمنالهاعكةفيتهديكانتالبهزيةمالكأم

حتىبنيهاإداملهايقيمزالفما،سمنافيهفوجدت!ي!النبيإلىالسمنفيهتهديكانتالتينحيهاإلىفعمدت

وإسناده."مقيماذلكزالماتركتيهلو":قال،نعم:قالت"؟أعصرتيه":فقال،!النبيفأتت،عصرته

الفضائل.فيمسلمعندبنحوهوهو،حسن

لهيعة.ابنعنالحسنعن337(و)3/،لهيعةابنعنموسىعن347()3/المسندفيأحمدالإمامرواه)3(

الفضائل.في2281(و)0228()رقمصحيحهفيمسلمرواهما)4(

.النبوةعلاماتفي)3578(صحيحهفي)5(

به.لفتني:"لاثتني")6(
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ثم،يقولأناللهشاءمافيهاللهرسولقالثم،فأدمتهعكةسليمأموعصرت،ففت!ي!اللهرسولبه

لهمفأذن"لعشرةائذن":قالثم،خرجواثم،شبعواحتىفأكلوا،لهمفأذن،"لعشرةائذن":قال

:قالثمخرجواثمشبعواحتىفأكلوالهمفأذن"لعشرةائذن":قالثم،خرجواثمشبعواحتىفأكلوا

رجلا.ثمانونأوسبعونوالقومكلهمالقومفأكل"لعشرةائذن"

.()1مالكعن،وجهغيرمنومسلم،صحيحهمنأخرمواضعفيالبخاريرواهوقد

عنهاللهرضيمالكبنأنسعناخرطريق

أنس؟عن،البنانيوثابتبكرحدثنا،فضالةبنمباركحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا:يعلىأبوقال

فهل؟طاويا!ي!اللهرسولرأيتإني:فقالسليمأمإلىفجاء،طاويا!يماللهرسولرأىطلحةأباأن

ندعوأنعسىوأصلحيهفاعجنيه:قال.وشعيردقيقمدمننحوإلاعندناما:قالت؟شيءمنعندك

فأتيت،اللهرسولادعأنسيا:فقال،قرصافجاء،وخبزتهفعجنته:قال،عندنافيأكل!ي!اللهرسول

طلحةأبواللهرسوليا:فقلت:قال.وثمانونبضعة:قالأحسبه:مباركقال.أناشومعهاللهرسول

قال.بأصحابهجاءقدأنهأخبرتهحتى،جزعافجئت"طلحةأباأجيبوا":لأصحابهفقال،يدعوك

عن:جميعأوقالا.منيبيتيفيبماأعلماللهرسول:طلحةأبوقال:ثابتوقالقومهفعدى:بكر

سليمأمفأمرتطاويارأيتك،قرص!إلالمح!شيعندنامااللهرسوليا:فقالطلحةأبوفاستقبله،أنس

قال"؟سمنمنهل":وقال،فيهافوضعه،بجفنةودعا،بالقرصفدعا:قال،قرصالكفجعلت

يعصرانها،طلحةوأبواللهرسولفجعل:قال،بهافجاء:قال،شيءالعكةفيكانقد:طلحةأبو

،القرصفانتفخ"اللهباسم":وقالفانتفخالقرصمسحثمسبابتهبهاللهرسولمسحشيءخرجحتى

منعشرةادع":فقال،يميعالجفنةفيالقرصرأيتحتىينتفخوالقرصكذلكيصنعيزلفلم

الله"باسمكلوا":وقالالقرصوسطيده!ي!اللهرسولفوضع:قال،عشرةلهفدعوت"أصحابي

:فقال،أخرىعشرةلهفدعوت"أخرىعشرةليادع":قالثم،شبعواحتىالقرصحواليمنفأكلوا

ذلكمنيأكلونعشرةعشرةيدعويزلفلم،شبعواحتىالقرصحواليمنفأكلوا"اللهباسمكلوا"

وضعحيثالقرصوسطوإن،شبعواحتى،القرصحواليمنوثمانونبضعةمنهأكلحتىالقرص

هو.كما)2(يده!ي!اللهرسول

أعلم.فالله،يخرجوهولم،السننأصحابشرطعلىحسنإسنادوهذا

)1(

)2(

في()2142(45)5ومسلم،النذورفيو)6688(الأطعمةفيو)5386(،الصلاةفي)422(البخاريصحيح

الأطعمة.

.)4151(يعلىأبيمسند
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مالكبنأنسعنأخرىطريق

بنأنسأخبرني-قيسبنسعيدابنيعني-سعدحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

!يواللهورسولفأقبلت،طعامالهجعلوقد،لأدعوه!واللهرسولإلىطلحةأبوبعثني:قال،مالك

أبوفقال،"قوموا":للناسفقال،طلحةأباأجب:فقلتفاستحييتإليفنطر:قال،الناسمع

أدخل":قالثم،بالبركةفيهاودعااللهرسولفمسها:قال.لكشيئاصنعتإنمااللهرسوليا:طلحة

فأكلوا"عشرةأدخل":وقال،وخرجواشبعواحتىفأكلوا"كلوا":فقال"عشرةأصحابيمننفرا

هيأهاثمشبعحتىفأكلدخلإلاأحدمنهميبقلمحتى،عشرةويخرجعشرةيدخلزالفما،شبعواحتى

منها.أكلواحينمثلهاهيفإذا

بناللهعبدعنكلاهما؟نميربناللهعبدبنومحمد،شيبةأبيبنبكرأبيعن)2(مسلمرواهوقد

.الأنصاريقيسبنسعيدبنسعدعنكلاهما،أبيهعن،)3(الأموييحيىبنسعيدوعن،نمير

أخرىطريق

عن،موسىبنمحمدعن،مخلدبنخالدعن،حميدبنعبدعن،الأطعمةفي)4(مسلمرواه

.تقدممانحوفذكر،أنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبناللهعبد

عن،مزردأبيبنمعاويةعن،حاتمعن،المكيعبادبنمحمدعن،الموصلييعلىأبورواهوقد

.)5(أعلموالله،فذكره،طلحةأبيعن،أبيهعن،طلحةأبيبناللهعبدبناللهعبد

أنسعنأخرىطريق

أبيبنالرحمنعبدعن،الرحمنعبدبنحصينحدثنا،عاصمبنعليحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

لي:قالثم،طعامافصنعبهفأمر،شعيرمنبمدينطلحةأبوأتى:قال،مالكبنأنسعن،ليلى

صحيح.حديثوهو2(18)3/المسندفيأحمدالإمامرواه(1)

الأشربة.في(1)243(540)رقمصحيحهفيمسلمرواه)2(

الأشربة.في(1613)3/صحيحهفيمسلمرواه)3(

الأشربة.في(4161)3/صحيحهفيمسلمرواه()4

مسلمإسنادمثلنميربناللهعبدعنشيبةأبيبنبكرأبيعنرواهلكن،مسندهفيالوجههذامنعليهنقفلم)5(

.(433وا4145مسنده)

.232()3/المسندفي!)آ
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وأصحابه،!ي!اللهرسولفأتيت:قال،عندناماتعلموقد،فادعهع!ي!اللهرسولائتانطلق:أنسيا

أمشيفجئت،فقاموا"قوموا":للناسوقال،فقام،طعامهإلىيدعوكطلحةأباإن:فقلت،عنده

علىأردأنأستطعلمإني:قلت،فضحتنا:قال،فأخبرتهطلحةأبيعلىدخلتحتى،يديهبين

.أمرهع!ييهاللهرسول

تناولبالطعامأتيدخلفلما،عشرةعاشرودخل"اقعدوا":لهمقال!ي!اللهرسولانتهىفلما

القومدخلحتى"مكانكمعشرةوليدخل،قوموا":لهمقالثم،شبعواحتىالقوممعهوأكلفأكل

البيتلأهلوفضل:قال،وثمانيننيفاكانوا:قال؟كانواكم:قلت:قال،وأكلواكلهم

أشبعهم.ما

بناللهعبيدعن،الرقيجعفربناللهعبدعن،الناقدعمروعن،)1(الأطعمةفيمسلمرواهوقد

سليمأمطلحةأبوأمر:قال،أنسعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،عميربنالملكعبدعن،عمرو

.تقدممانحوفذكر.منهيأكلطعاماخاصةلنفسه!ي!للنبياصنعي:قال

أنسعنأخرىطريق

زيدبنجريرسمعت،أبيحذثنا،جريربنوهبحذثنا،مخلدبنشجاعحدثنا:يعلىأبوقال

فياللهرسولطلحةأبورأى:قال،مالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنعمروعنيحدث

المسجد،فيمضطجعااللهرسولرأيت:فقالسليمأمفأتى،لبطنظهرايتقلب،مضطجعاالمسجد

فأتيته،،اللهرسولفادعاذهب:طلحةأبوليقالثم.قرصاسليمأمفخبزت،لبطنظهرايتقلب

إلىأسعىفجئت:قال"قوموا":وقالفقام،طلحةأبويدعوكاللهرسوليا:فقلت،أصحابهوعنده

هوإنمااللهرسوليا:فقال،طلحةأبوفتلقاه،أصحابهتبعهكانقداللهرسولأنفأخبرتهطلحةأبي

منهل":فقال،قصعةفيبالقرصوجيء،اللهرسولفدخل"فيهسيباركاللهإن":فقال،قرص

بينمنكلوا":وقالصمثثم،ورفعها،هكذابأصبعهالقرصفغورسمنمنبشيءفجيء"؟سمن

القومأكلحتى،شبعواحتىفأكلوا"عشرةعليأدخل":قالثم،شبعواحتىالقومفأكل"أصابعي

لجيرانأهديتفضلةوفضلت،شبعناحتىوأناسليموأمطلحةوأبو!ي!اللهرسولوأكل،فشبعوا

)2()3(0)4(
بنجريرعن،وهبعن،الحلوانيحسنعن،صحيحهمنالأطعمةديمسلمورواه.

)3/1613(.صحيحه)1(في

السند.بهذاالكبيرمسندهفيلعله)2(

.(1614)3/صحيحهفيمسلمرواه)3(

جرير.أبيهعنفهو،حازمبنجريربنوهبهو()4
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نحوفذكر،مالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنعمروعن،زيد)1(بنجريرعمهعن،حازم

.تقدمما

أنسعنأخرىطريق

محمدعن،هشامعن-زيدابنيعني-حمادحدثنا،محمدبنيونسحدثنا:أحمدالإمامقال

شعيرمدنصفإلىسليمأمعمدت:قال-)2(ذكرهقدوالجعد:حمادقال-أنس-عنسيرينابنيعني-

إلىأرسلتنيثم:قالخطيفة)3(منهفاتخذت،سمنمنشيءفيهاكانعكةإلىعمدتثم،فطحنته

ومنأنا":فقال،تدعوكإليكأرسلتنيسليمأمإن:فقلتأصحابهفيوهوفأتيته:قال!صاللهرسول

معه،ومن!ي!اللهرسولجاءقد:طلحةلأبيفقلتفدخلت:قال،معهومنهوفجاء:قال"معي

نصفمنسليمأماتخذتهاخطيفةهوإنمااللهرسوليا:قال،!ي!النبيجنبإلىفمشىطلحةأبوفخرج

عشرةفدخل:قال"عشرةأدخل":قالثم.فيهايدهفوضع:قال،بهفأتىفدخل:قال،شعيرمد

حتىأكلواكلهمأربعونمنهاأكلحتى،فأكلواعشرةثم،فأكلواعشرةدخلثم،شبعواحتىفأكلوا

.فأكلنا)4(:قالهيكماوبقيت:قال،شبعوا

أبيالجعدعن،زيدبنحمادعن،محمدبنالصلتعن،الأطعمةفي()البخاريرواهوقد

عن،)7(ربيعةأبيربيعةبنسنانوعن.أنسعن،محمد)6(عن،هشاموعن.أنسعن،عثمان

منشيءفيهاعكةإلىوعمدت،خطيفةمنهوجعلتجشته)8(شعيرمنمدإلىعمدتسليمأمأن:أنس

بطوله.الحديث..أصحابهفيوهواللهرسولإلىبعثتنيثم،فعصرتهسمن

:قال)9(الحدانيأشعثسمعت،أبيحدثنا،الضحاكبنعمروحدثنا:الموصلييعلىأبوورواه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مسلم.صحيحمنوالتصحيح.يزيدبنجرير:والمطبوعالأصلفي

روايةفيكماأنسعنأيضاالحديثروىعثمانأباالجعدأنومعناه،المسندمنأثبتهالمعترضتينبينما

.البخاري

يطبخ.ثماللبنعليهيذردقيق:"خطيفة"

صحيح.حديثوهو(471)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

المناقب.فيو)3634(،الصلاةفي()422برقمرواهكما،الأطعمةفي(0554)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

سيرين.ابنهو:محمدعن

الباريفتح.أبيهاسمكنيتهوافقت،ربيعةأبووهو،ربيعةبنسنان:حجرابنالحافظقال":ربيعةأبيسنانعن

/9(574).

ناعم.غيردقيق:والجشيش،جشيشاجعلته:اجشته"

التهذيب.رجالمنالحدانيجابربناللهعبدبنأشعثوهو،ظاهرخطأوهو"الحراني":المطبوعفي
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فذهب،طعالمغ!يماللهرسولعندليسأنهبلغهطلحةأباأن؟مالكبنأنسحدثني:سيرينبنمحمدقال

الحديث.وذكر.خطيفة)1(تعملهأنسليمأموأمربهفجاء،ذلكيومهفعمل،شعيرمنبصاعنفسهفأجر

أنسعنأخرىطريق

عن،أنسبنالنضرعن،ميمونبنحربحدثنا،محمدبنيونسحدثنا:أحمدالإمامقال

فجئته،فافعلعندناتغدىأنرأيتإن:فقل!ماللهنبيإلىاذهب:سليمأمقالت:قالمالكبنأنس

وأناسليمأمعلىفدخلتفجئته:قال"انهضوا":قال،نعم:قلت"؟عنديومن":فقال،فبلغته

الله!رسولفدخل؟أنسياصنعتما:سليمأمفقالت:قال،!اللهرسولمعأقبللمنلدهشن

سمن،منشيءفيهاعكةعنديمنهكانقد،نعم:قالت"سمن؟عندكهل":فقال،ذلكإثرعلى

البركة"فيهاأعظماللهم،اللهباسم":قالثمرباطهاففتح،بهافجئت:قالت"بهافائت":قال

بضعمنهافأكل،قدبىنقعفأخذت،يسميوهوع!ج!اللهنبيفعصرها،فقلبتها"اقلبيها":فقال:قال

.")2(جيرانكوأطعميكلي":فقالسليمأمإلىفدفعها،فضلةوفضل،رجلاوثمانون

به.،المؤدبمحمدبنيونسعن،الشاعربنحجاجعن،الأطعمةفي)3(مسلمرواهوقد

أخرىطريق

عن،الدراورديمحمدبنالعزيزعبدحدثنا،المدينيبنعليحدثنا:البغويالقاسمأبوقال

.431(خزيرصنعتسليمأمأمهأن؟مالكبنأنسعن،أبيهعن،المازنيعمارةبنيحيىبنعمرو

أبيإن:فقلت،الناسظهرانيبينوهوفجئته:قاللمج!ي!اللهرسولفادعبنييااذهب:طلحةأبوفقال

فجئت،أيديهمبينتقدمتبالناسقامرأيتهفلما:قال"انطلقوا":للناسوقالفقام:قال،يدعوك

:وقالالبابعلىطلحةأبوفقام:قال،بالناسع!يماللهرسولجاءكقدأبتيا:فقلت،طلحةأبا

فجعل،بهفجاء"البركةفيهسيجعلاللهفإن،هلمه":فقال،يسيراشيئاكانإنمااللهرسوليا

فأكلواثمانونمنهمفجاءه"عشرةعشرةأدخل":قالثم،يدعوأنشاءبمااللهودعا،فيهيدهاللهرسول

.وشبعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

النبيصفةفي)9(رقممالكعندوهو،صحيحوإسناده)0283(رقم215(-214)5/مسندهفييعلىأبورواه

كي!.

.(422)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.(4161)3/مسلمصحيح

.28()2/الأثيرلابنالنهاية.الدقيقعليهذرنضجفإذا،كثيرماءعليهويصبصغارايقطعلحم:"الخزيرة"



162
(...طلحةأبيضيافةذكر)النبوةدلائلكتاب

بنيحيىعن،الدراورديعن،القعنبيعن،حميدبنعبدعن،)1(الأطعمةفيمسلمورواه

.تقدممابنحو،مالكبنأنسعن،أبيهعن،المازنيالأنصاريحسنأبيبنعمارة

أخرىطريق

عن،الليثيزيدبنأسامةعن،وهبابنعن،حرملةعن،أيضا)2(الأطعمةفيمسلمورواه

.تقدمماكنحوأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنيعقوب

وأفضلوا،البيتأهلوأكل،!ي!اللهرسولأكلثم:هؤلاءحديثبعضوفي:)3(البيهقيقال

جيرانهم.بلغما

فيعنهاختلافمنفيهماعلى،ذلكشاهدأنهعنهاللهرضيمالكبنأنسعنمتواترةطرقفهذه

بنأنسعنرواهفقد؟والمنةالحمدودئه،ترىكمامحالةلامتواترالقصةأصلولكن.حروفهبعض

والجعد،البنانيأسلمبنوثابت،المزنياللهعبدبنوبكر،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق:مالك

)4(ء
بناللهوعبد،ربيعهبنوسنان،الأنصاريسعيدبنيحيىأخوسعيدبنوسعد،عثمانبو

بنومحمد،طلحةأبيبناللهعبدبنوعمرو،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،طلحةأبيبناللهعبد

طلحة.أبيبناللهعبدبنويعقوب،حسنأبيبنعمارةبنويحيى،أنسبنوالنضر،سيرين

عليهفعزم،)5(وعناقشعيرمنصاععلى!ي!إضافتهفيجابرحديثالخندقغزوةفيتقدموقد

العناقتلكمنكلهمفأكلوا-ألفمنقريباأو-ألفاوكانوا،بكمالهمالخندقأهلعلىوالسلامالصلاة

والمنة.الحمدودله،وطرقهومتنهبسندهأسلفناوقد،كانكماوتركوهشبعواحتىالصاعوذلك

-المعروفالهرويالمنذربنمحمدبنالرحمنعبدأبوالحافظذكرهماالغريبالعجيبومن

شيئاآخرهفيوذكر،بطولهوساقهأسندهفإنهالحديثهذافي"الغريبةالعجائب"كتابفي-بشكر

هاشمبنهاشمأخبرنا،مسروربنمحمدحدثنا،طرخانبنعليبنمحمدحدثنا:فقال،غريبا

أهلمنالأنصاريسهلبنالبداحكعبأبوحدثنا،الحرامالمسجدفيبمكة-برزةبأبيويكنى-

بنسهلأبيهعن،بالمصيصةمنهسمعت،بغدادإلىهاروننقلهمالذينالناقلةمن،المدينة

.(1613)3/صحيحهفيمسلمرواه()1

.(1614)3/صحيحهفيمسلمرواه)2(

.(19)6/للبيهقي؟النبوةدلائل)3(

بنالجعدفهو،سبقومما)1/128(التهذيبتقريبمنوالتصحيح.عثمانبنالجعد:والمطبوعالأصلفي)4(

.اليشكريعثمانأبو،دينار

المعز.أولادمنالأنثى:"عناقا")5(
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إلىاللهعبدبنجابرأتى:قال،مالكبنكعبأبيهعن،كعببنالرحمنعبدأبيهعن،الرحمنعبد

وطبخها،عندهمكانتداجنافذبح،منزلهإلىرجعأنهفذكر،الجوعوجههفيفعرف،!ي!اللهرسول

أرسالا،عليهفأدخلهم،الأنصارلهيدعوأنفأمره،!واللهرسولإلىوحملهاجفنةفيتحتهاوثرد

جمعإنهثم،عظمايكسرواولايأكلواأنيأمرهم!اللهرسولوكان،كانمامثلوبقيكلهمفأكلوا

فإذا،تتحركشفتيهأرىأنيإلاأسمعهلابكلامتكلمثم،يدهعليهافوضع)1(الجفنةوسطفيالعظام

ومضيت،فأخذتها:قال"فيهالكاللهباركجابرياشاتكخذ":فقال،أذنيهاتنفضقامتقدالشاة

شاتناواللههذه:فقلتجابر؟ياهذاما:المرأةليفقالت،البيتبهاأتيتحتى،أذنهالتنازعنيوإنها

الله،رسولأنهأشهد،اللهرسولأنهأشهدأنا:فقالت،لنافأحياهااللهدعا،اللهلرسولذبحناهاالتي

الله.رسولأنهأشهد

تقدممامعنىفيأنسعناخرحديث

صاحبوهو-بصريعيسىبنمحمدحدثنا،شيبانحدثنا:والباغنديالموصلييعلىأبوقال

نعم:قال،رأيتهشيءبأعجبأخبرنيأنسيا:مالكبنلأنسقلت،البنانيثابتحدثنا-)2(الطعام

زينبتزوجلما!اللهنبيوإن،فيهأسأتشيئاعليئيعب)3(فلمسنينعشر!اللهرسولخدمتثابتيا

)2(فهلم،غداءلهأصبحأدريولاعروساأصبح!ي!اللهرسولإن،أنسيا:أميليقالت،جحشبنت

اللهنبيإلىبهذااذهبأنسيا:فقالت،(حيسا)لهفجعلت،وبتمربالعكةفأتيتها،العكةتلك

البيت،ناحيةدعه)7(":قال،الحيسذلكفيهحجارةمنبتور)6(!ي!اللهرسولأتيتفلما،وامرأته

فيرأيتومنالمسجدأهلليادعثم"،أصحابهمنونفرا"وعثمانوعلياوعمربكرأباليوادع

أعصيهأنوكرهت،الناسأدعوأنيأمرنيماكثرةومن،الطعامقلةمنأتعجبفجعلت:قال"الطريق

هات":قال،اللهرسوليالا:فقلت"أحد؟منترىهلأنسيا":فقال،والحجرةالبيتامتلأحتى

يربوالتور)8(فجعل،التورفيأصابعثلاثفغمس،قدامهفوضعتهالتوربذلكفجئت"التورذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.للطعامالقصعة:"الجفنة"

يعلى.أبيمسندفيالمعترضةالجملةهذهأجدولم،بالأصلكذا

يغير.فلم:يعلىأبيمسندوفي،الأصلفيكذا:"يعبفلم"

أحضر.:"فهلم"

سويق.معهجعلوربما،كالثريديبقىحتىباليديدلكثم،بالسمنويعجنانأقطمعولدقنواهينزعتمر:"حيسا"

فيه.يشربإناء:"تور"

ضعه.:يعلىأبيمسندوفي،بالأصلكذا

تصحيف.وهو،التمر)أ(في
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ء"....(()أ. به،جئتمانحوالتورفيوبميأجمعولىفرغواإذاحتى،ويحرجولىيتغذونمجعلواويرتمع

جريد.منباباعليهموأسففتفخرجت،"زينبقدامضعه":فقال

واحداأحسب:فقال؟التورذلكمنأكلواالذينكانترىكم،حمزةأبايا:قلنا:ثابتقال

.)2(وسبعيناثنينأووسبعين

.يخرجوهولمالوجههذامنغريبحديثوهذا

ذلكفيهريرةأبيعنآخوحديمث

عن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:الفريابي)3(محمدبنجعفرقال

ادع":فقال!ي!اللهرسولعليخرج:قال،هريرةأبيعن،سالمبنإسحاقعن،يحيىأبيبنأنيس

ع!ي!اللهرسولبابفجئنا،فجمعتهم،رجلارجلاأنبههمفجعلت"الصفةأصحابمنأصحابكلي

:قأل،شعيرمنمدقدرفيهاأنأظنصحفةأيدينابينفوضعت:هريرةأبوقال،لنافأذن.فاستأذنا

فقال،أيدينارفعناثمشئنامافأكلنا:قال"اللهباسمكلوا":وقاليدهعليه!ي!اللهرسولفوضع

قيل"ترونهليسطعاممحمدالفيأمسىمابيدهنفسيوالذي":الصحفةوضعتحينمج!ي!اللهرسول

.)4(الأصابعأثرفيهاأنإلاوضعتحينمثلها:قال؟منهافرغتمحينكانتكمقدر:هريرةلأبي

قدمنا.كما،اللبنشربهمفيالمتقدمةالصفةأهلقصةغيرقصةوهذه

ذلكفيأيوبأبيعنآخوحديت

عن،الجريريسعيدعن،الأعلىعبدحدثنا،خلفبنيحيىسلمةأبوحدثنا:الفريابيجعفرقال

ولأبيلمجيالهاللهلرسولصنعت:قال،الأنصاريأيوبأبيعن،الحضرميمحمدأبيعن،الوردأبي

"الأنصارأشرافمنثلاثينليفادعاذهب":مج!ي!اللهرسولفقال،بهفأتيتهمايكفيهماماقدرطعامابكر

)1(

)2(

)3(

)4(

المسند.منوأثبتها)أ(منسقطت

قال.العبديوهو،عيسىبنمحمدلضعف،جداضعيفوإسناده34()94رقم(916-167)6/يعلىأبيمسند

وقال.ضعيف:الدارقطنيوقال.عنهيحدثأنينبغيلا:زرعةأبووقال.الحديثمنكر:والفلاسالبخاري

ضعفاءفيوالكامل332()5/الميزانلسان.انفردإذابخبرهالاحتجاجيجوزلا:المجروحينفيحبانابن

.224(9)6/الرجال

ونسبته،القاضيبكرأبو،الوقتشيخ،ثبتحافظإمام،المستفاضبنالحسنبنمحمدبنجعفر:الفريابي

.69(1/)4النبلاءأعلامسيرفيترجمته.103سنةتوفي-بلخبنواحيبلدة-فاريابإلى

فيالحافظقالكماالحالمجهول،سالمبنإسحاقإسنادهوفي92()صطيبةدارطبعة،للفريابيالنجوةدلائل

التقريب.
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منثلاثينليفادعاذهب":فقال،تثاقلتفكأني:قال،أزيدهلمح!شيعنديما،عليذلكفشق:قال

أنهشهدواثم،صدرواحتىفأكلوا"اطعموا":فقال،فجاؤوا،فدعوتهم"الأنصارأشراف

قال"الأنصارأشرافمنستينليفادعاذهب":قالثم،يخرجواأنقبلبايعوهثم،اللهرسول

"تربعوا":!اللهرسولفقال،فدعوتهم:قال،بالثلاثينمنيأجودبالستينلأنافوالله:أيوبأبو

منتسعينليفادعفاذهب":قال،يخرجواأنقبلوبايعوهاللهرسولأنهشهدواثمصدرواحتىفأكلوا

ثمصدرواحتىفأكلوافدعوتهم:قال،بالثلاثينمنيوالستينبالتسعينأجودفلأنا:قال"الأنصار

منكلهمرجلاوثمانونمئةذلكطعاميمنفأكل:قال،يخرجواأنقبلوبايعوهاللهرسولأنهشهدوا

.لأنصارا

ومتنا.إسنادا)1(جداغريبحديثوهذا

به.،الأعلىعبدعن،المقدميبكرأبيبنمحمدحديثمن)2(البيهقيرواهوقد

فاطمةبيتفيالطعامتكثيرفيأخرىقصة

عن،لهيعةابنحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا،الحنظليةبنسهلحدثنا:يعلىأبوالحافظقال

فيفطاف،عليهشقحتىطعامايطعملمأياماأقام!ي!اللهرسولأن:جابرعن،المنكدربنمحمد

فإنياكلهشيءعندكهل،يابنية":فقالفاطمةفأتى،شيئامنهنواحدةعنديصبفلمأزواجهمنازل

لهاجار!إليهابعثت!ي!اللهرسولعندهامنخرجفلما،وأميأنتبأبيواللهلا:فقالت"؟جائع

بهذالأوثرنوالله:وقالت،عليهاوغطتلهاجفنةفيفوضعتهمنهافأخذته،لحموقطعةبرغيفين

حسينأ-أو-حسنافبعثت،طعامشبعةإلىمحتاجينجميعاوكانوا،عنديومننفسيعلى!ي!اللهرسول

هلمي":قال،لكفخباتهبشيءاللهأتىقدوأميأنتبأبي:لهفقالت،إليهافرجع!اللهرسولإلى

بركةأنهاوعرفتبهتتإليهانظرتفلما،ولحماخبزأمملوءةهيفإذاالجفنةعنفكشفت"بنيةيا

لكأينمن":وقالاللهحمدراهفلما،اللهرسولإلىوقدمته!ي!نبيهعلىوصلتاللهفحمدت،اللهمن

:وقالاللهفحمد،حساببغيريشاءمنيرزقاللهإن،اللهعندمنهوأبتيا:قالت"؟بنيةياهذا

عنه،فسئلتشيئااللهرزقهاإذاكانتفإنها،إسرائيلبنينساءسيدةشبيهةبنيةياجعلكالذيدلهالحمد"

أكلثم،عليإلى!ي!اللهرسولفبعث"حساببغيريشاءمنيرزقاللهإن،اللهعندمنهو:قالت

حتىجميعابيتهوأهل،!ي!اللهرسولأزواجوجميع،وحسينوحسنوفاطمةوعلي!ي!اللهرسول

)1(

)2(

.(28)صللفريابيالنبوةدلائل

أيضا.ضعيفوإسناده(49)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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وخيرأبركةفيهااللهوجعل،جيرانهاجميععلىبقيتهافأوسعت،هيكماالجفنةوبقيت:قالت،شبعوا

.كثيرا

ومتنأ.إسناداأيضاغريبحديثوهذا

حديث(214:الشعراءأ!هوالافربينعشيرتكوأنذز):تعالىقولهنزلحينالبعثةأولفيقدمناوقد

إليهمفقدم-أربعينمننحواوكانوا-هاشمبنيوالسلامالصلاةعليهدعوتهفيعليعن،ناجدبنربيعة

هوكماوتركوه،روواحتىشرابا(عس)1منوسقاهم،هوكماوتركوهشبعواحتىفأكلوا،مدمنطعاما

.تقدمكما،اللهإلىدعاهمثم،متتابعةأيامثلاثة

!يهطاللهرسولبيتفيأخرىقصة

عن،الشخيربنالعلاءأبيعن،التيميسليمانحدثنا،عاصمبنعليحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

،القومكلوأكلفأكل:قال،ثريدفيهابقصعةأتيإذ!يمالنبيعندنحنبينما:قال،جندببنسمرة

لهفقال:قال،فيتعاقبونهقومويجيء،يقومونثمقوميأكل،الظهرمنقريبإلىيتداولونهايزالوافلم

."السماءمنتمدكانتتكونأنإلا،فلاالأرضمنأما":قال؟بطعامتمذكانتهل:رجل

أتياللهرسولأن؟سمرةعن،العلاءأبيعن،سليمانعن،هارونبنيزيدعنأحمد)3(رواهثم

كانتهل:رجللهقال،اخرونويقعدناسيقوم،غدوةمنالظهرإلىفتعاقبوها،ثريدفيهابقصعة

.السماءإلىوأشار،"هاهنامنإلاتمدكانتما-تعجب-؟أينفمن":لهفقال؟تمذ

العلاءأبيعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرحديثمن،أيضا)4(والنسائيالترمذيرواهوقد

به.،جندببنسمرةعن-الشخيربناللهعبدبنيزيدواسمه-

الصديقبيتقصعةقصة

أعلم.والله،سمرةحديثفيالمذكورةالقصةهيولعلها

حدثهأنه،عثمانأبوحدثنا،أبيهعنمعتموحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:)5(البخاريقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الضخم.القدح:"عس"

رووهالثقاتمنغيرهلأن،عاصمبنعليلضعفضعيفإسنادهأنمع،صحيححديثوهو(12)5/المسندفي

كذلك.

صحيح.حديثوهو(18)5/المسندفي

.674(0)الكبرىسننهمنالولممةفيوالنسائي،المناقبفي)3625(جامعهفيالرمذيرواه

المناقب.في3581()رقم،صحيحهفي
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:مرةقال!ي!النبيوأن،فقراءأناساكانواالصفةأصحابأن:عنهمااللهرضيبكرأبيبنالرحمنعبد

وأ"سادسأو،بخامسفليذهبأربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهباثنينطعامعندهكانمن"

وأمي،وأبيأنافهو:قالبثلاثةبكروأبو،بعشرةع!ي!النبيئوانطلق،بثلاثةجاءبكرأباوإن،قالكما

لبثثم،!يمالنبيعندتعشىبكرأباوإن،بكرأبيبيتوبينبيتنابينوخادمامرأتيقالهلأدريولا

الله،شاءماالليلمنمضىبعدمافجاء،ع!ي!اللهرسولتعشىحتىفلبثرجعثم،العشاءصلىحتى

قد،تجيءحتىأبوا:قالت؟عشيييهمماأو:قال؟ضيفكأوأضيافكعنحبسكما:امرأتهلهقالت

وفي.كلوا:وقال-وسبفجدع-غنثريا:فقال.فاختبأتفذهبت:قال.فغلبوهمعليهمعرضوا

أكثرأسفلهامنرباإلالقمةمننأخذكنامااللهوايم،أبداأطعمهلا:وقال.هنيئالا:أخرىرواية

لامرأته:فقال.أكثرأوم!شيهيفإذابكرأبوفنظر.قبلكانتمماأكثروصارتشبعواحتى،منها

بثلاثقبلمماأكثرالانلهيعينيوقرةلا:قالت؟فراسبنيأختيا(هذاما:أخرىروايةوفي)

النبيإلىحملهاثملقمةمنهاأكلثم-يمينهيعني-الشيطانكانإنما:وقال،بكرأبومنهافأكل.مرار

رجلكلمعرجلاعشراثنافعرفنا)1(الأجلفمضى،عهاقوموبينبينناوكان،عندهفأصبحت،مج!ي!

.قالكماأو،أجمعونمنهافأكلوا:قال،معهمبعثأنهغير،رجلكلمعكمأعلماللهأناس!منهم

.")2(فتفرقنا":يقول!وغيرهم

)3(صحيحهمنأخرمواضعفيرواهوقد،لفظههذا

بكر.أبيبنالرحمنعبدعن،النهديملبنالرحمنعبد

ا)4(.
عثمانأبيعن،وجهعيرمنومسلم،

المعنىهذافيبكرأبيبنالرحمنعبدعناخرحديث

عبدعن،عثمانأبيعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرحدثنا،عارلمحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

منكمأحدمعهل":!يمالنبيفقال،ومئةثلاثينع!ي!اللهرسولمعكنا:قالأنه؟بكرأبيبنالرحمن

بغنمطويل)6(مشعانمشركرجلجاءثم،فعجن،نحوهأوطعاممنصاعرجلمعفإذا"؟طعام

منهفاشترى،بيعبل،لا:قال"؟هديةأم:قالأو-؟عطيةأمأبيعا":ع!ي!النبيفقال،يسوقها

)2(

)3(

)4(

)6(

بين.:البخاريوفي،بالأصلكذا

.عرفاءجعلنا:أي.العرافةمن؟فعرفنا:يقولوغيره:آخرهوفي،ففرقنا:البخاريوفيبالأصلكذا

.الأدبفي61(14)و61(04و)الصلاةفي6(0)2البخاريصحيح

.2(0و)257(0)56مسلمصحيح

.(1/791،891)المسندفيأحمدالإمامرواه

الشعر.منتفش،الرأسثائر:"مشعان"
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لهحزقدإلاوالمئةالثلاثينمنمااللهوايم:قال،يشوىأنالبطنبسوادع!ي!النبيوأمر،فصنعت،شاة

منهاوجعل:قال،لهخباغائباكانوإن،إياهأعطاهشاهداكانإن،بطنهاسوادمنحزةاللهرسول

كماأو،البعيرعلىفحملناه،القصعتينفيوفضلوشبعناأجمعونمنهمافأكلنا:قال،قصعتين

.قال

.سليمانبنمعتمرحديثمن،()1ومسلمالبخاريأخرجهوقد

السفرفيالطعامتكثيرفياخرحديث

أبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن،فليحأخبرنا،عمربنفزارةحدثنا:أحمدالإمامقال

،الطعامإلىواحتاجوا،المسلمونفيهافأرمل،غزاهاغزوةفي!ي!اللهرسولخرج:قالهريرة

فجاء:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرذلكفبلغ،لهمفأذنالإبلنحرفي!يواللهرسولفاستأذنوا

،الزادبغبرات)2(،اللهرسولياادع؟ينحرونهاعدوهموتبلغهمتحملهمإبلهم،اللهرسوليا:فقال

فجمعه،معهمبقيبماالناسفجاء،الزادبغبراتفدعا"أجل":قال،بالبركةفيهاوجلعزاللهفادع

عند!يواللهرسولفقال،كثيرفضلوفضلفملأهابأوعيتهمودعاهم،بالبركةفيهوجلعزاللهدعاثم

دخلشاكغيربهماوجلعزاللهلقيومن،ورسولهاللهعبدأنيوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد":ذلك

.")3(الجنة

سهيل،عنحازمأبيبنالعزيزعبدعن،الزهريمصعبأبيعنالفريابيجعفررواهوكذلك

عن،الأشجعياللهعبيدعن،أبيهعن،النضرأبيبنبكرأبيعن،جميعا)4(والنسائيمسلمورواه

به.،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،مصرفبنطلحةعن،مغولبنمالك

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،زهيرحدثنا:)5(الموصلييعلىأبوالحافظوقال

)2(

)3(

)4(

في2(0)56رقمصحيحهفيومسلم،الهبةفي)2618(ورقم،البيوعفي22()16رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الأطعمة.

.الزادبقايا:"الزادبغبرات"

تعجيل"فيالحافظقال،الفضلأبو،عمربنفزارةإسنادهفي422(-421)2/المسندفيأحمدالإمامرواه

بالمتابعة.حديثهيتحسنإنمالكنهالبخاريرجالمنكانوإنوفليح،نظرفيه:"المنفعة

.)4987(الكبرىفيوالنسائي،الإيمانفي()27رقمصحيحهفيمسلمرواه

.(1)991رقممسندهفييعلىأبورواه
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تبوكغزوةكانتلما:قال-الأعمششك-هريرةأبيعنأو،()1(سعيدأبيعن)،صالحأبي

:فقال؟وادهنافأكلنانواضحنافنحرنالناأذنتلو،اللهرسوليا:فقالوا،مجاعةالناسأصاب

ادعثم،أزوادهمبفضلادعهمولكن،الظهرقلفعلواإن،اللهرسوليا:فقال،عمرفجاء"افعلوا"

أزوادهم،بفضلودعافبسطبنطعاللهرسولفأمر،البركةذلكفييجعلأناللهلعلبالبركةعليهالهم

يسير،ذلكمنشيءالنطععلىاجتمعحتى،بالكسرةوالآخر،التمربكفيجيءالرجلفجعل:قال

العسكرفيتركواماحتى،أوعيتهمفيفأخذوا"أوعيتكمفيخذوا":قالثم،بالبركةعليهمفدعا

وأنياللهإلاإلهلاأنأشهد":!ي!اللهرسولفقال،فضلةوفضلتشبعواحتىوأكلوا،ملؤوهإلاوعاء

."الجنةعنه)2(فتحتجبشاكغيرعبدبهااللهيلقىلا،اللهرسول

الأعمش،عن،معاويةأبيعنكلاهما،كريبوأبيعثمانبنسهلعنأيضا)3(مسلمرواهوهكذا

مثله.فذكر،هريرةأبيأوسعيدأبيعن،صالحأبيعن

القصةهذهفياخرحديت

الأوزاعي،أخبرنا-المباركابنهو-اللهعبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا:أحمدالإمامقال

:قالأبيحدثني،الأنصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدحدثني،المخزوميحنطببنالمطلبأخبرنا

بعضنحرفيع!يواللهرسولالناسفاستأذن،4(مخمصةالناسفأصابغزاةفيع!يواللهرسولمعكنا

نحرفيلهميأذنأنهمقد!ي!اللهرسولأنالخطاببنعمررأىفلما،بهاللهيبلغنا:وقالوا،ظهورهم

رأيتإنولكن؟رجالاجياعاغداالعدولقينانحنإذابناكيف،اللهرسوليا:قال،ظهورهمبعض

بدعوتك،سيبلغنااللهفإنبالبركةفيهااللهتدعوثم،وتجمعهاأزوادهمببقايالناتدعوأن،اللهرسوليا

وفوقالطعاممنبالحبةيجيئونالناسفجعل،أزوادهمببقايا!ي!النبيفدعا،دعوتكفيلناسيباركأو

يدعو،أناللهشاءمافدعاقامثم،!ي!اللهرسولفجمعها،تمرمنبصاعجاءمنأعلاهمفكان،ذلك

فضحك،مثلهوبقي،ملؤوهإلاوعاءالجيشفيبقيفما،يحتثواأنوأمرهمبأوعيتهمالجيشدعاثم

عبداللهلايلقى،اللهرسولأنيوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد":وقالنواجذهبدتحتى!ي!اللهرسول

.")5(القيامةيومالنارعنهحجبتإلابهايؤمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(124-114)2/يعلىأبيومسند)أ(منوالتصحيح،سعيدعن:الأصلفي

الجنة.عنفيحجب:المسندوفي،بالأصلكذا

.الإيمانفي)27(رقمصحيحهفي

.جوع:"مخمصة"

.(184-174)3/المسندفيأحمدالإمامرواه
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.()1تقدممانحوبإسنادهالمباركبناللهعبدحديثمن،النسائيرواهوقد

القصةهذهفياخرحديث

حدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،الأدميالمعلىبنأحمدحذثنا:البزاربكرأبوالحافظقال

أبيبنالرحمنعبدبنإبراهيمعن-الخطاببنعمرولدمنأظنه-بكرأبوحدثني،سلمةبنسعيد

جاءهبعسفانكناإذاحتىتهامةغزوةفيع!ي!اللهرسولمعكانأنه،الغفاريخنيسأباسمعأنه،ربيعة

بذلكفأخبر،نعم:قال،نأكلهأنالظهرفيلنافأذنالجوعجهدنا،اللهرسوليا:فقالواأصحابه

ماذافعلىالظهرينحرواأنالناسأمرت؟صنعتمااللهنبيئيا:فقال،اللهرسولفجاءالخطاببنعمر

فيفتجمعهأزوادهمبفضليأتواأنتأمرهمأنأرى:قال"؟الخطاببنياترىفما":قال؟يركبون

بأوعيتكم"ائتوا":قالثم،لهمدعاثمثوبفيأزوادهمفضلفجمعوافأمرهم،لهمتدعوثمثوب

،السماءماءمنوشربوا،معهونزلوافنزل،مطرواجاوزفلما،بالرحيلأذنثم،وعاءهإنسانكلفملأ

عنأخبركمألا":اللهرسولفقال،معرضاالآخروذهباللهرسولمعاثنانفجلس،نفرثلاثةفجاء

وأما،عليهاللهفتابتائبافأقبلالاخروأما،منهاللهفاستحىاللهمنفاستحىواحدأما؟الثلاثةالنفر

."عنهاللهفأعرضفأعرضالآخر

.الإسنادبهذاالحديثهذاإلاخنيسأبوروىنعلملا:البزارقالثم

الحسنبنإسحاقحدثنا:الشافعيبكرأبيعن،بشرانبنالحسينأبيعن)2(البيهقيرواهوقد

بنالرحمنعبدبنعمروبنبكرأبوحدثني،سلمةبنسعيدحدثنا،رجاءأبوأخبرنا،)3(الحربي

خنيسأباسمعأنه؟ربيعةأبيبناللهعبدبنالرحمنعبدبنإبراهيمعن،الخطاببنعمربناللهعبد

.فذكره،الغفاري

القصةهذهفيالخطاببنعمرعناخرحديث

يزيدحدثنا،فضيلابنحدثنا-الرفاعيزيدبنمحمد-هشامأبوحذثنا:يعلىأبوالحافظقال

)1(

)2(

)3(

حسن.الحديثهـاسناد،(0411)رقموالليلةاليومعملوفي)3987(الكبرىالسننفي

وقد،حسنالحديثوسند:وقال52()4/الإصابةفيحجرابنالحافظورواه122()6/الدلائلفيالبيهقي

عندعنهاخرشاهدوله،الصحيحينفيوشاهده،الأصبهانيينروايةالمحامليأماليمنالثانيفيبعلوسمعناه

أنس.عنالحاكم

طبقاتفيهوكما،ببغدادالحربيةأهلمنحنبليوهوأثبتناهماوالصواب،محرف"الخرزي":والمطبوعأفي

وغيرها.(904)8/والوافي(014/)13النبلاءأعلاموسير،(1/121)الحنابلة
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!ي!اللهرسولمعكنا:قال،عمرجدهعن،أبيهعن،عاصمبناللهعبيدبنعاصمعن-زيادأبيابنوهو-

ألا:الأنصارفقالت،جياعوالناسشباعوهم،حضرقدالعدوإن،اللهرسول!يا:فقلنا،غزاةفي

الرجلفجعل"بهفليجىءطعامفضلمعهكانمن":!ي!اللهرسولفقال؟الناسفنطعمهانواضحناننحر

إلى!ي!النبيفجلس!،صاعاوعشرينبضعاالجيشفيماجميعفكان،وأكثروأقلوالصاعبالمديجيء

وفي)1(جرابهفييأخذالرجلفجعل"تنتهبواولاخذوا":!ي!النبيفقال!،بالبركةفدعاجنبه

ثم،هوكماوالطعامففرغوا،فيملؤهقميصهكمليربطالرجلأنحتى،أوعيتهمفيوأخذوا،غرارته)2(

.")3(النارحراللهوقاهإلامحقعبدبهايأتيلا،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنأشهد":!بيهالنبيقال!

،زيادأبيبنيزيدعن،جريرعن،الطالقانيإسماعيلبنإسحاقعن،أيضا)4(يعلىأبوورواه

.فذكره

أعلم.والله،قبلهلمامتابعأنهكما،بالصحةلهشاهدقبلهوما

ذلكفيالأكوعبنسلمةعنآخرحديث

حدثنا،القاريالحضرميإسحاقبنيعقوبحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:يعلىأبوالحافظقال!

نأفأمرنا،خيبرغزوةفي!ي!اللهرسول!معكنا:قال،أبيهعن،سلمةبنإياسعن،عماربنعكرمة

فتطاولتفتمطيت)6(:قال،أزوادناعليهفنثرنا،نطعا)5(فبسط-التمرمنيعني-أزوادنافيمانجمع

فحزرتهفنظرتتطاولتثم،فأكلنا:قال!،مئةعشرةأربعونحن،شاةكربضة)8(فحزرته)7(،فنظرت

فقبضها:وقال!إداوةفيبنطفةرجلفجاء:قال"؟وضوءمنهل":!يماللهرسولوقال،شاةكربضة

أناسفجاء:قال،مئةعشرةأربعونحن،دغفقةندغفقها)9(كلنافتوضانا:قال!،قدحفيفجعلها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.لمزوداهو:وقيل،وعاء:لجرابا:"بهجرا"

.العدلشبهوعاء:"غرارته"

اللهعبيدبنعاصموشيخه،زيادأبيبنيزيدفيه،ضعيفوإسناده023()رقم(991)1/مسندهفييعلىأبورواه

اللهعبيدبنعاصموفيه،يعلىأبورواه:03(4)8/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.ضعيفانوهما،عاصمابن

.ثقاترجالهوبقية،جماعةوضعفه،العجليوثقه،العمري

ضعيف.وإسناده23(0)رقم(1/991)مسندهفييعلىأبورواه

بساطا.:"نطعا"

.وطالامتد:وتمطى،أنظرحتىتطاولت:"فتمطيت"

قدرته.:"فحزرته"

.شاةجلوسمقدار:"شاةربضة"

.كثيراصبانصبها:"ندغفقها"
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.")1(الوضوءفرغقد":فقال؟وضوءألااللهرسوليا:فقالوا

عن،عماربنعكرمةعن،محمدبنالنضرعن،السلمييوسفبنأحمدعن،)2(مسلمرواهوقد

جربنا.حشوناثمشبعناحتىفأكلنا:وقال،سلمةأبيهعن،إياس

نأحدثقدأنه؟ميناءبنسعيدحدثني:قالحيث،الخندقحفرفيإسحاقابنذكرهما3ولمدم

تمرمنجفنةفأعطتني،رواحةبنتعمرةأميدعتني:قالت-بشيربنالنعمانأخت-سعدبنلبشيرابنة

بها،فانطلقتفأخذتها:قالت.بغدائهمااللهعبدوخالكأبيكإلىاذهبي،بنيةأي:قالتثم،ثوبيفي

قلت::قالت"؟معكهذاما!بنيةياتعالي":فقال،وخاليأبيألتمسوأناع!يماللهبرسولفمررت

:فقال.يتغديانهرواحةبناللهعبدوخاليسعدبنبشيرأبيإلىأميبهبعثتنيتمرهذا،اللهرسوليا

فنبذبالتمردعاثم،لهفبسطبثوبأمرثم،ملأتهمافمالمجيواللهرسولكفيفيفصببته:قالت"هاتيه"

الخندقأهلفاجتمع"الغداءإلىهلمأنالخندقأهلفياصرخ":عندهلإنسانقالثم،الثوبفوق

.الثوبأطرافمنليسقطوإنه،عنهالخندقأهلصدرحتىيزيدوجعلمنهيأكلونفجعلوا،عليه

التمروالسلامالصلاةعليهوتكثيرهأبيهودينجابرقصة

جابر؟حدثني،عامرحدثني،زكرياحدثنا،نعيمأبوحدثنا:")4(النبوةدلائل"فيالبخاريقال

نخله،يخرجماإلاعنديوليس،ديناعليهتركأبيإن:فقلتلمجيوالنبيفأتيت،دينوعليهتوفيأباهأن

التمربيادرمنبيدرحولفمشى،الغرماءعلييفحشلكيلامعيفاثطلق،عليهماسنينيخرجمايبلغولا

.)5(أعطاهممامثلوبقيلهمالذيفأوفاهم"انزعوه":فقال،عليهجلسثم،آخرثم،فدعا

.مختصراهنارواههكذا

به.جابرعنالشعبيشراحيلبنعامرعن،طرقمنأسندهوقد

ببركةأنهوحاصلها،كثيرةبألفاظ؟جابر)6(عنمتعددةطرقمنرويقدالحديثوهذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.56(10/)مسندهفييعلىأبورواه

اللقطة.في()9172رقمصحيحهفيمسلمرواه

النبوية.السيرةفيذلكتقدم

.البخاريصحيحفيالإسلامفيالنبوةعلاماتباب:بهالمراد

المناقب.في0358()رقمصحيحهفيالبخاريرواه

و)6923()5923(فيوأطرافه،البيوعفي)2127(رقمصحيحهفيعنهاللهرضيجابرحديثالبخاريروى

في246(-245)6/والنسائي،و)0625(4(5و)358553(و)و)2781(و)9027(026(و)241(5و)5

أيضا.الوصايافي(2884)رقمسننهفيداودوأبو،الوصايا
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أحديومقتلقدوكان،أبيهديناللهوفىتمرهعلىوجلوسهحائطهفيومشيهلهودعائهغ!ي!اللهرسول

يؤملهكانمافوق،أكثرهالتمرمنلهفضلهذاومع،بعدهماولاالعامذلكفيوفاءهلايرجووكان

والمنة.الحمدولله،ويرجوه

سلمانقصة

مكاتبتهفيدينهلوفاءالذهبمنالقطعةتلك!ب!هاتكثيرهفي

رجل-حبيبأبيبنيزيدحدثني،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمدالإمامقال

:قال،سلمانعن-القيسعبدمن

ثملسانهعلىفقلبهاتج!ي!اللهرسولأخذها؟اللهرسولياعليالذيمنهذه)1(تقعوأين:قلتلما

.)2(أوقيةأربعينحقهممنهافأوفيتهمفأخذتها"منهافأوفهمخذها":قال

وتمرههريرةأبيمزودذكر

العالية،أبيعن،المهاجرعن-زيدابن:يعني-حمادحدثنا،يونسحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

بينفصفهن:قالبالبركةفيهنلياللهادع:فقال،بتمراتيوما!ي!اللهرسولأتيت:قالهريرةأبيعن

وسقاوكذاكذامنهفحملت:قال"تنثرهولايدكوأدخل،مزودفياجعلهن":ليفقال،دعاثميديه

حقويعنانقطععنهاللهرضيعثمانقتلفلما.حقوييفارقلاوكان،ونطعمونأكل،اللهسبيلفي

.)4(فسقط

أبيعن،المهاجرعن،زيدبنحمادعن،البصريالقزازموسىبنعمرانعن،الترمذيورواه

الوجه.هذامنغريبحسن:الترمذيوقال،عنه،العاليةأبيرفيععن،مخلد

عنهأخرىطريق

بنالحسينأنبأنا،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظقال

)2(

)3(

)4(

بعضمنذهبمنالدجاجةبيضةبمثل!يه!اللهرسولفأتي:سلمانعنهاقال،ذهبقطعةالمراد:هذهتقعوأين

.المغازي

عنه.اللهرضيسلمانعنالراويلجهالةضعفإسنادهوفي)23628(رقم(444)5/المسندفيأحمدالإمامرواه

.352(:)2المسندفي

موضعوالمراد،وسطيأي:"حقويو"،هريرةأبيمناقب-المناقبفي)9383(رقمالجامعفيالترمذيرواه

.الإزارشد
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السختياني،أيوبحدثنا،زيادأبوزيادبنسهلحدثتا،عمروبنحفصحدثنأ،القطانعباسبنيحيى

:قالهريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن

قال!:"؟لمح!شيعندك،هريرةأبايا":فقال!الطعاممنعوزفأصابهمغزاةفيع!اللهرسول!كان

فجئت"نطعاهات":قال!،بالمزودفجئت:قال!"بهجئ":قال!،ليمزودفيتمرمن!شي:قلت

()1(اللهباسم:قال!ثم،تمرة)وعشرونإحدىهوفإذا،التمرعلىفقبضيدهفأدخل،فبسطتهبالنطع

فلاناادع":فقال!،فجمعه،هكذابهفقال!،التمرعلىأتىحتى،ويسميتمرةكليضعفجعل

ثم،وخرجواشبعواحتىفأكلوا"وأصحابهفلاناادع":قال!ثم،وخرجواشبعواحتىفأكلوا"وأصحابه

وشبعوافأكلوا"وأصحابهفلاناادع":قال!ثم،وخرجواوشبعوافأكلوا"وأصحابهفلاناادع":قال!

،المزودفيفأدخلتهتمروفضل،وأكلتفأكل،فقعدت"اقعد":ليقال!ثم،وفضل،وخرجوا

كنتفما:قال!"عليكفيكفى)2(تكفيولاوخدهيدكفأدخلشيئاأردتإذا،هريرةأبايا":ليوقال!

فوقع،رحليخلفمعلقاوكان:قال!،اللهسبيلفيوسقاخمسينمنهفأخذتيديأدخلتإلاتمراأريد

.)3(فذهبعثمانزمنفي

ذلكفيهريرةأبيعنأخرىطريق

أبيعن،أبيهعن،منصورأبيبنيزيدعن،العدويأسلمبنسهلعن،طريقينمنالبيهقيروى

قال!:هريرة

وقتل،صويحبهوكنتع!ح!اللهرسول!موت:بمثلهنأصبلمالإسلامفيمصيباتبثلاثأصبت

أبايا":فقال!،سفرفي!ي!اللهرسول!معكنا:قال!؟هريرةأباياالمزودوما:قالوا،والمزود،عثمان

قال!:،بهفأتيتهتمرافأخرجت"بهجئ":قال!،مزودفيتمر:قلت:قال!"؟شيءأمعكهريرة

الجيشأكلحتىكذلكثم،شبعواحتىفأكلواعشرةفدعوت"عشرةادع":قال!ثم،فيهودعافمسه

فيهيدكفأدخلشيئامنهتأخذأنأردتإذا،هريرةأبايا":فقال!،المزودفيمعيتمرمنوبقي،كله

كلها،عمرحياةمنهوأكلت،كلهابكرأبيحياةهمنهوأكلت،ع!النبيحياةمنهفأكلت:قال!تكبهولا

أكلتكمأخبركمألا،المزودوانتهبيديفيماانتهبعثمانقتلفلما،كلهاعثمانحياةمنهوأكلت

.وسق)4(مئتيمنأكثرمنهأكلت؟منه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(011)6/النبوةدلائلمنأثبتهالقوسينبينما

فيه.مالتستخرجالمزودلاتقلب:"ممفيولا"

حسن.وإسناده(011-901)آ/للبيهقي،النبوةدلائل

حسن.هـاسناده(111)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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العقديعمروبنالملكعبدعنأخرىطريق

175

أبيعن،المتوكلأبيعن-مسلمابنيعني-إسماعيلحدثنا،عامرأبوحدثنا:(أحمد)1الإمامقال

:لقا،هريرة

منهنأكلنزلفلم،البيتسقففيفعلقناهمكتلفيفجعلته،تمرمنشيئا!ي!اللهرسولأعطاني

بالمدينة.أغارواحيثالشامأهلأصابه،آخرهكانحتى

أحمد.بهتفرد

ذلكفيساريةبنالعرباضعنحديخط

الواقديعمربنمحمدطريقمنترجمتهفيعساكرابنالحافظرواه

:قال،العرباضعن،سعدبنموسىعن،سبرةأبيابنحدثني

إلىفرجعنالحاجةفذهبنا،بتبوكونحنليلةفرأينا،والسفرالحضرفيع!ي!اللهرسولبابألزمكنت

سراقةبنجعالوطلع،فأخبرته"؟الليلةمنذكنتأين":فقال،عندهومنتعشىوقد!اللهرسول

شيئأفطلب،سلمةأمبيتع!ي!اللهرسولفدخل،جائعكلنا،ثلاثةفكنا،المزنيمغفلبناللهوعبد

فيفوضعها،تمراتسبعفاجتمعينفضهاالجربفأخذ"شيء؟منهل":بلالأفنادى،يجدهفلمنأكله

وخمسينأربعافأحصيت،فأكلنا"اللهباسمكلوا":وقال.اللهوسمىيدهعليهنووضع،صحفؤ

خمسينمنهماكلفأكل،أصنعمايصنعانوصاحباي،الأخرىيديفيونواها،أعدهاكلها،تمرة

الغدكانفلما"جرابكفيارفعهنيابلال":فقال،هنكماالسبعالتمراتفإذاأيديناورفعنا،تمرة

كماوإنهنأيدينارفعناثم،لعشرةوإناشبعناحتىفأكلنا"اللهباسمكلوا":وقالالصحفةفيوضعهن

عنالمدينةإلىنردحتىالتمراتهذهمنلأكلتوجلعزربيمنأستحيأنيلولا":فقال،سبعهن

.يلوكهن)2(فانطلقالغلامذلكإلىفدفعهن،المدينةأهلمنغليمطلعالمدينةإلىرجعفلما"آخرنا

آخرحديث

له:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبيحديثمن،ومسلمالبخاريروى

حسن.حديثوهو32(4)2/المسندفيأحمدالإمامرواه(1)

.متروكوهوالواقديإسنادهوفي34(1/1)6منظورلابندمشقتاريخمختصر(2)
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حتىمنهفأكلت،ليرففيشعييرشطرإلا،كبدذويأكلهم!شيبيتيفيوماع!ي!اللهرسولتوفيلقد

.ففني)1(فكلته،عليطال

اخرحديث

أبيعن،معقلعن،أعينبنالحسنعن،شبيببنسلمةعن،"صحيحه"فيمسلمروى

جابر:عن،الزبير

وضيفهماوامرأتهمنهيأكلالرجلزالفما،شعيبروسقشطرفأطعمهيستطعمه!يمالنبيأتىرجلاأن

.")2(لكمولقاممنهلأكلتمتكلهلملو":فقالع!ي!النبيفأتىكالهحتى

جابير:عنالإسنادوبهذا

عندهاوليسالأدمفيسألونبنوهافيأتيها،سمناعكتهافيع!ي!اللهرسولإلىتهديكانتمالكأمأن

حتىبيتهاأدملهايقيمزالفما،سمنافيهفتجد!لمجماللهرسولإلىفيهتهديكانتالذيإلىفتعمد،شيء

زالتماتركتيهالو":فقال،نعم:قالت"؟أعصرتيها":فقالع!ي!اللهرسولفأتت،عصرتها

.")3(قائمة

.جابر)4(عن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنعن،موسىعن،أحمدالإمامرواهماوقد

اخرحديث

بنعثمانبنيحيىحدثنا،البغداديجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)5(البيهقيقال

عن،)6(إسحاقأبوحدثنا،يزيدبنيونسحذثنا،لهيعةابنحذثنا،اللهعبدبنحسانحدثنا،صالح

فأنكحهالتزويجاللهرسولاستعانأنه؟المطلبعبدبنالحارثبننوفلجدهعن،الحارثبنسعيد

منرجلعندفرهناهابدرعهأيوبوأبارافعأباع!ي!اللهرسولفبعث،يجدهفلمشيئافالتمس،امرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الزهد.في)7392(رقمصحيحهفيومسلم،الرقاقفي)6451(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفضائل.في)2281(رقمصحيحهفيمسلمرواه

الفضائل.في0228()رقمصحيحهفيمسلمرواه

.347()3/المسندفيأحمدالإمامرواهما

ضعيف.لهيعةابنإسنادهوفي(411)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

وهو،الصوابهوأثبتناهوما.طبقتهمنعنهالراوييزيدبنيونسإذ،خطأوهو،"إسحاقابن":المطبوعفي

ترجمةفيالحديثهذاروىحينماحجرابنالحافظبهصرحوقد،التهذيبرجالمنالسبيعياللهعبدبنعمرو

.(بشار)(577)3/الإصابةمنالحارثبننوفل
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كلناهثم،سنةنصفمنهفطعمنا:قال،إليهع!ي!اللهرسولفدفعه،شعيرمنصاعابثلاثيناليهود

."عشتمامنهلأكلتيملهلملو":فقال!ي!اللهلرسولذلكفذكرت:نوفلقال،أدخلناهكمافوجدناه

اخرحديث

ابنسعيد)1(أبوأخبرنا،الأصفهانييوسفبناللهعبدأخبرنا:"الدلائل"فيالبيهقيالحافظقال

بنبكرأبوأخبرنا،يونسبناللهعبدبنأحمدأخبرنا،الدوريمحمدبنعباسحدثنا،الأعرابي

:قالهريرةأبيعن،سيرينابنعن-حسانابنيعني-هشاموعن،عياش

نعتجنماارزقنااللهم:امرأتهفقالت،البريةإلىفخرج،الحاجةمنبهممافرأىأهلهرجلأتى

فجاء:قال،وشواءخبزاملأىوالتنور،تطحنوالرحا،خميراملأىالجفنةفإذا:قال،ونختبز

للنبي!ذلكفذكر،حولهمافكنسالرحافرفع،اللهرزقنعم:قالت؟شيءعندكم:فقالزوجها

."القيامةيومإلىلدارتتركتهالو":فقال

،الترمذيإسماعيلأبوحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليوأخبرنا

أبيعنالمقبريسعيدأبيبنسعيدعن،سعدبنالليثحدثني،صالحبناللهعبدصالحأبوحدثنا

حركتلو:امرأتهفقالت،شيءأهلهعندوليسفخرج،حاجةذاكانالأنصارمنرجلاأن؟هريرة

طعاماعندناأنفظنوا،الدخانورأواالرحاصوتجيرانيفسمع،سعفاتتنوريفيوجعلت،رحاي

الرحا،وسمعزوجهافأقبل:قال،الرحاتحركوقعدتفأوقدتهتنورهاإلىفقامت؟خصاصةبناوليس

دقيقا،وتصبلتدوررحاهماوإنفدخلافأخبرته؟تطحنينكنتماذا:فقال،البابلهلتفتحإليهفقامت

ذلكفذكرزوجهافأقبل،خبزامملوءافوجدتهتنورهاإلىخرجتثم،ملئإلاوعاءالبيتفييبقفلم

تركتموهالو":ع!ي!اللهرسولفقال،ونفضتهارفعتها:قال"؟الرحافعلتفما":قالع!ي!للنبي

.)3(حياتكم:قالأو-")2(حياتيلكمزالتما

ومتنا.سنداغريبوهذا

اخرحديث

:هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن:مالكوقال

)1(

)2(

)3(

.زيادبنمحمدبنسعيدأبوأنبأنا(501)6/النبوةدلائلفي

شك.غيرمن.حياتكملكمزالتماتركتموهالو:الدلائلفي

.(601-501)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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حلابها،فشربأخرىثم،حلابهافشربفحلبتبشاةلهفأمر،كافرضيف!ضافهع!ي!اللهرسولأن

فأمر!ي!اللهرسولفأتى،فأسلمأصبحإنهثم،شياهسبعحلابشربحى،حلابها)1(فشربأخرىثم

)2(المسلمإن":ع!ي!اللهرسولفقال،يستتمهافلمبأخرىلهأمرثم،حلابهافشربفحلبتبشاةله

."أمعاء)3(سبعةفييشربوالكافر،واحدمعىفييشرب

مالك.حديثمن)4(مسلمورواه

اخرحديث

حدثني،الصفارعبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيالحافظقال

الأعمش،حدثنا،غياثبنحفصحدثنا،الأولعبدبنالحسينحدثنا،)5(حاتمبنالفضلبنمحمد

:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

فجزأها:قال.كوةفيكسرةإلايجدفلمشيئالهفطلب:قال،أعرابيع!ي!النبيضاف

إنكمحمديا:فقال:قال.فأفضلفأكل:قال"!كل":وقال،عليهاودعاأجزاء!ي!اللهرسول

.)6(صالحلرجلإنك:فقال"أسلم":مج!ي!النبيلهفقال،صالحلرجل

.نحوه،بإسنادهغياثبنحفصعن،عثمانبنسهلحديثمن)7(البيهقيرواهثم

اخرحديت

قال،الحافظعليبنالحسينعليأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيالحافظقال

عن،مسعرعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،البرجميزيادبنمحمدحدثنا:الأهوازيعبدانذكروفيما

:قالمسعودبناللهعبدعن،مرةعن،زبيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فشربه.أخرىثم،فشربهأخرىثم(429)2/الموطأفي

.يشربالمؤمن(429)2/الموطأفي

.(01)رقم(الكافرمعىفيجاءماباب)النبيصفةكتاب249()2/الموطأفيمالكرواه

المصارين.وهي،وأعنابكعنب،أمعاءمفرد:"معىو"

المحلب.وهو،اللبنفيهيحلبالذيوالإناء،يحلبالذياللبن:"حلابهاو"

الأطعمة.في2()630صحيحهفي

.يعرفلامجهولوهوجابرابن:الدلائلفي

ابنوكذبه.عنهأحدثلا:زرعةأبوقال-الأولعبدبنحسينإسنادهوفي()6/117للبيهقي؟النبوةدلائل

.(1/953)الميزان،معين

ضعيف.وإسناده(1-17118)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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شيئا،منهنواحدةعنديجدفلم،طعاماعندهنيبتغيأزواجهإلىفأرسل،ضيفاع!ي!النبيأضاف

(1شا!مصليةلهفأهديت:قال"أنتإلايملكهالافإنه،ورحمتكفضلكمنأسألكإنياللهم":فقال

.")2(الرحمةننتظرونحن،اللهفضلمنهذا":فقال

مرسلا.زبيدعنوالصحيح:قال،عنهالأهوازيعبدانبنمحمدحدثنيه:عليأبوقال

بناللهعبيدأخبرنا،الأهوازيالحارثبنالحسنحدثنا،أبيحدثنا،عبدانبنمحمدحدثناه

)3(.
مرسلا.فدكره،زبيدعن،مسعرعن،موسى

اخرحديت

،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدانبنعمروأبوحدثنا،السلميالرحمنعبدأبوأخبرنا:البيهقيقال

حدثنا،السرحبنبشربنعمروحدثنا،الرحمنعبدبنسليمانحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا

:قالالأسقعبنواثلةجدهعن،أبيهعن،الخطاببنواثلةحدثنا،السائبأبيبنسليمانبنالوليد

فانطلق،البيعةأهلمنرجلمنارجلكلأتىأفطرناإذافكنافصمنا،الصفةأهلفيونحنرمضانحضر

فانطلقنا،أحديأتنافلمالقابلةعليناوأتت،صباحاوأصبحنا،أحديأتنالمليلةعلينافأتت،فعشاهبه

لمح!،شيعندهاهليسألهانسائهمنامرأةكلإلىفأرسل،أمرنامنكانبالذيفأخبرناهع!ي!اللهرسولإلى

فاجتمعوا،ع!ي!اللهرسوللهمفقالكبد،ذومايأكلبيتهافيأمسىماتقسمأرسلتإلاامرأةمنهنبقيتفما

ومستأذنإلايكنفلم"غيركأحديملكهالابيدكفإنهاورحمتكفضلكمنأسألكإني"اللهم:وقالفدعا

فقال،شبعناحتىفأكلنا،أيدينابينفوضعتع!ي!اللهرسولبهافأمر،ورغفمصليةبشاةفإذا،يستأذن

.(")رحمتهعندهلنا4(ذخروقدفضلهفهذا،ورحمتهفضلهمناللهسألناإنا":!اللهرسوللنا

الذراعحديث

مجلسفيغفاربنيمنرجلحدثني،إسحاقبنيحيىحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإمامقال

:فلانحدثني:قال،اللهعبدبنسالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

":مشوية."مصلية

غيرالصحيحرجالورجالهالطبرانيرواه(1915/)5المجمعفيالهيثميوقال()6/128للبيهقي؟النبوةدلائل

سيأتي.كمامتصلاهذايصحلالكن:قلت.ثقةوهوالبرجميزيادبنمحمد

ضعيف.أي،مرسلوهووذكرهع!النبيأضاف:قالزبيدعن:(912-128)6/النبوةدلائلفي

ادخر.:المطبوعوفي.واتخذاختارأي:ذخر:والدلائلالأصلفيكذا

ترجمة.علىلهنقفلمأبيهعنالخطاببنواثلةإسنادهوفي(912)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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يحيى:قال.(1ذراعا)فنوول"الذراعناولني":فقال،ولحمخبزمنبطعامأتي!ي!اللهرسولأن

:فقال"الذراعناولني":قالثم،فأكلها،ذراعافنوول"الذراعناولني":قالثم،هكذاإلاأعلمهلا

.")2(بهدعوتماذراعامنهاأناولزلتماسكتلووأبيك":فقال!ذراعانهماإنمااللهرسوليا

نأينهاكماللهإن":!ي!اللهرسولقال:يقولعمربناللهعبدسمعت،فلاهذهأما:سالمفقال

."بابائكمتحلفوا

.أخرىطردتىمنرويوقد،مثلهعن،مبهمعنوهو،الحديثهذاإسنادوقعهكذا

أبيعن،شرحبيلعن-الرازي:يعني-جعفرأبوحدثنا،الوليدبنخلفحدثنا:أحمدالإمامقال

:قال!ي!النبيمولى،رافع

شاة:قال"؟رافعأباياهذاما":فقال،!ي!اللهرسولفدخل،القدرفيفجعلها،شام!لهأهديت

ثم،الذراعفناولته"رافعأباياالذراعناولني":فقال،القدرفيفطبختها،اللهرسوليالناأهديت

:فقال"الاخرالذراعناولني":قالثم،الاخرالذراعفناولته"الاخرالذراعناولني":قال

فذراعأذراعالناولتنيسكتلوإنكأما":!ي!اللهرسولفقال،ذراعانللشاةإنمااللهرسوليا

عندهمفوجدإليهمعادثم،فصلىقامثمأصابعهأطرافوغسلفاهفمضمضبماءدعاثم"سكتما

.4)3(مايمسولمفصلىالمسجددخلثم،فأكلباردالحما

الرحمنعبدحدثني،حمادحدثنا،مؤفل)5(حدثنا:أحمد)4(الإمامقال:رافعأبيعنأخرىطريق

:قال،رافعأبيعن،عمتهعن،رافعأبيابن

:قالثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا":ليفقال،بهافأتي،مصليةشاةع!ي!اللهلرسولصنع

للشاةهلاللهرسوليا:فقلت"الذراعناولني،رافعأبايا":قالثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا"

.الذراعيعجبه!ي!اللهرسولوكان:قال،بهدعوتمامنهالناولتنيسكتلو:فقال؟ذراعانإلا

التيالشاةتلكفيالذراعفيسموهبخيبر-اللهلعائن-عليهماليهودعلمتلماولهذا:قلت

)2(

)3(

)4(

)5(

فأكلها.ذراعافنوول(48)2/والمسند31(1)8/الزوائدمجمعفي

وهويستملمراووفيهأحمدرواه:312()8/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال(48)2/المسندفيأحمدالإمامرواه

.بشواهدهحسنحديث

لضعفضعيفإسنادوهذا،الذراعمناولةقصةفيلغيرهحسنوإسناده293()6/المسندفيأحمدالإمامرواه

فيالدارقطنيالإمامبينهكما،الإسنادهذافي،عنهاختلفوقدفيهمختلفالرازيجعفروأبو،سعدبنشرحبيل

.فائدةتجدفراجعه(02)7/العلل

حسن.حديثوهو)92374(رقم8()6/المسندفيأحمدالإمامرواه

المسند.منأثبتناماوالصواب،نوفلاسمهلأحمدشيخانعرفولا"نوفل!:المطبوعفي
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فيذلكقدمناكما،نهسةمنهنهس)1(لما،السممنفيهبماالذراعفأخبره،اليهوديةزينبأحضرتها

مبسوطا.خيبرغزوة

حدثني،الحباببنزيدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:يعلىأبوالحافظقال:أخرىطريق

:قالرافعأبيعن،رافعأبيبناللهعبيدمولىفائد

ثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا":فقالمكتلفيبشاةالخندقيوم!ي!اللهرسولأتيت

فقلت:"الذراعناولني،رافعأبايا":قالثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا":قال

."سألتكماناولتنيهساعةسكتلو":فقال؟ذراعانإلاأللشاةاللهرسوليا

الوجه.هذامنانقطاعفيه

مولىفايدحدثنا،سليمانبنفضيلحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا:أيضايعلىأبووقال

يوموذلك،بشاةرافعأبيإلىبعث!ي!النبيأن:أخبرتهسلمىجدتهأن؟اللهعبيدحدثني،اللهعبيد

الخندقمنراجعا!النبيئفلقيه،بهاانطلقثم،خبزمعهاليسرافعأبوفصلاها،أعلمفيماالخندق

ثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا:قالثم،فوضعه"معكالذيضع،رافعأبايا":فقال

فقلت:"الذراعناولني،رافعأبايا":قالثم،فناولته"الذراعناولني،رافعأبايا":قال

سألتك.مالناولتنيسكتلو:فقال؟ذراعينغيرللشاةهل،اللهرسوليا

أبيه،عن،عجلانابنحدثنا،الضحاكحدثنا:أحمدالإمامقال.هريرةأبيطريقمنرويوقد

:هريرةأبيعن

"الذراعأعطني":فقال،إياهفناولته"الذراعأعطني":ع!ي!اللهرسولفقال،طبختشاةأن

لوإنكأما":قال،ذراعانللشاةإنمااللهرسوليا:فقال"الذراعأعطني:قالثم،إياهفناولته

.")2(لوجدتهاالتمستها

سعيدبندكينعن،()3(قيسعن،إسماعيلعن)وكيعحدثنا:أحمدالإمامقال:اخرحديث

قم":لعمرمج!ي!النبيفقال،الطعامنسألهوأربعمئةأربعونونحن،!ي!اللهرسولأتينا:قال،الخثعمي

العربكلامفيالقيظ:وكيعقال،والصبيةيقيظنيماإلاعنديما،اللهرسوليا:فقال"فأعطهم

فصعدمعهوقمناعمرفقام:قال.وطاعةسمعا،اللهرسوليا:قال"فأعطهمقم":قال.أشهرأربعة

)1(

)2(

)3(

نهش.:الأسنانوبكل،الأسنانبأطرافاللحممنأخذ:"نهس"

حديثهفإن،عجلانبنمحمدأجلمنحسنوإسناده،هريرةأبيحديثمن(517)2/رقمالمسندفيأحمدرواه

الصحيح.مرتبةإلىيرتقيلا

.حازمأبيابنهووقيس،خالدأبيابنهووإسماعيل،المسندمنوأثبته،الأصلمنسقطالقوسينبينما
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شبيهالتمرمنالغرفةفيفإذا:دكينقال!،البابففتح،حجزتهمنالمفتاحفأخرجلهغرفةإلىبنا

اخرهم،لمنوإنيالتفتثم،شاءماحاجتهمنارجلكلفأخذ:قال!،شأنكم:قال!،الرابضبالفصيل

.()1تمرةمنهنرزألمفكأنا

وهو-قيسعن-خالدأبيابنوهو-إسماعيلعن،عبيد)2(ابنيويعلىمحمدعن،أحمدرواهثم

.1(به)دكينعن-حازمأبيابن

به.،إسماعيلعن،يونسبنعيسىعن،الرواسيمطرفبنالرحيمعبدعنداود)4(أبوورواه

،نضرةأبوحدثنا،نباتةبنحشرجحدثنا،نعيمأبوحدثنا:العزيزعبدبنعليقال!:آخرحديث

قال!:،رجاءأبوحدثني

ما":ع!ي!اللهرسول!فقال!،يستوفيههوفإذا،الأنصارلبعضحائطادخلحتىع!يىاللهرسول!خرج

!و:اللهرسول!لهفقال!،ذلكأطيقفماأرويهأنأجهدإنى:قال!"؟هذاحائطكأرويتإنليتجعل

،أرواهأنلبثفما،الغرب!صاللهرسول!فأخذ،نعم:قال!"؟تمركمنأختارهاتمرةمئةليتجعل"

وأصحابههوفأكل:قال!،تمرةمئةتمرهمن!واللهرسول!فاختار،حائطيغرقت:الرجلقالحتى

منه.أخذها)5(كما،تمرةمئةعليهردثم،شبعواحتى

عن،بسندهتاريخهأول!من"النبوةدلائل"فيعساكرابنالحافظأورده،غريبحديثهذا

.أوردناهكما،البغويالعزيزعبدبنعلي

الكريمةبيدهع!ي!اللهرسولغرسهاالتيالنخيلأمرمنكانماالفارسيسلمانإسلامذكرفيتقدموقد

قلبهحينالذهبتكثيرهمنكانوما،ثلاثمئةوكنالجميعأنجببل،واحدةمنهنيهلكفلم،لسلمان

.وأرضاهعنهاللهرضيوعتق،كتابتهنجوممنعليهكانماسلمانمنهقضىحتى،الشريفلسانهعلى

عميطاللهلرسولالشجرانقيادباب

بنيعقوبحرزةأبيعن،إسماعيلبنحاتمحديثمن،)6(مسلمرواهالذيالحديثتقدمقد

قال!:،اللهعبدبنجابرعن،عبادةبنالوليدبنعبادةعن،مجاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.حديثوهو(0175)6رقم(4174/)المسندفيأحمدالإمامرواه

تحريف.وهو"أبي":المطبوعفي(154-531)2/دمشقتاربخمختصرفيمنظورابنذكره

حديثهما.فصلوقد(174)4/المسند

.الأدبفي()5238سننهفي

.(154-531)2/دمشقتاريخمختصرفيمنظورابنذكره

الأرضية.المعجزاتفيوتقدم.(الطويلجابرحديث)بابوالرقائقالزهدفي03(11)رقمصحيحهفيمسلمرواه



183(كطثوواللهلرسولالشجرانقيادباب)النبوةدلائلكتاب

ماءمنبإداوةفالبعته،حاجتهيقضيع!جواللهرسولفذهبأفيح)1(واديانزلناحتى!ي!النبيمعسرنا

أغصانها،منبغد!منفأخذإحداهماإلىفانطلق،الواديبشاطئشجرتانوإذا،بهيستترشيئايرفلمفنظر

الشجرةأتىحتى،قائدهيصانعالذيالمخشوشكالبعيرمعهفانقادت"اللهبإذنعليانقادي":وقال

الذيالمخشوشكالبعيرمعهفانقادت"اللهبإذنعليانقادي":وقالأغصانهامنبغصنفأخذ،الأخرى

عليالتئما:وقالجمعهما-:-يعنيبينهمالأمبينهمافيمابالمنتصفكانإذاحتى،قائدهيصانع

نفسي،أحدثفجلست،فيبعدبقربييحسأنمخافةأحضر)2(فخرجت:جابرقال،فالتأمتا"اللهبإذن

علىمنهماواحدةكلوقامتافترقتاقدالشجرتانوإذا،مقبلاللهبرسولأنافإذا،لفتةمنيفحانت

.-وشمالايميناهكذا)3(-برأسهوقالوقفةوقفاللهرسولفرأيت،ساق

الحمدودله،تقدمكما،البحردسره)4(الذي،الحوتوقصة،الماءقصةفيالحديثتماموذكر

والمنة.

آخرحديث

عن-نافعبنطلحةوهو-سفيانأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

:قال،أنس

بعضضربةمن،بالدماءخضبقد،حزينجالسوهو،يومذات!ي!اللهرسولإلىجبريلجاء

نأأتحب:جبريللهفقال:قال"وفعلواهؤلاءبيفعل":قال؟مالك:لهفقال:قال،مكةأهل

،الشجرةتلكادع:فقالالواديوراءمنشجرةإلىفنظر:قال،نعم:فقال:قال؟آيةأريك

مكانها،إلىفرجعتفأمرها،فلترجعمرها:فقال،يديهبينقامتحتىتمشيفجاءت:قال،فدعاها

."حسبي":!ي!اللهرسولفقال

معاوية.أبيعن،طريفبنمحمدعن،)6(ماجهابنإلايروهولم،مسلمشرطعلىإسنادوهذا

آخريثحد

:الخطاببنعمرعن،رافعأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحديثمن،البيهقيروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سعا.وا:"فيحأ"

.شديدأسعياوأسعىأعدو:"أحضر"

وشمالا.يمينابرأسهإسماعيلأبووأشار-هكذابرأسهوقال:2357()4/مسلمصحيحفي

.ألقاه:"البحردسره"

.(131)3/مسندهفي

الفتن.في4()280رقمسننهفي
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منأباليلاايةاليومأرنياللهم":فقال،المشركوناذاهلماكئيباالحجونعلىكاناللهرسولأن

انتهتحتىالأرضتخدفأقبلت،المدينةأهلعقبةقبلمنشجرةفنادى،فأمر:قال"بعدهاكذبني

.(")1قوميمنبعدهاكذبنيمنأباليما":فقال:قال،موضعهاإلىفرجعتأمرهاثم:قال،إليه

عبدبنأحمدحدثنا،الأصمحدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحاكمأخبرنا:البيهقيقالثم

:قال،الحسنعن،فضالةبنمباركعن،بكيربنيونسعن،الجبار

،إياهقومهتكذيبمناللهشاءماالغممندخلهوقد،مكةشعاببعضإلىع!يماللهرسولخرج

هذهأغصانأيإليكادع:إليهاللهفأوحى"الغمهذاعنيويذهب،إليهأطمئنماأرنييارب":فقال

لهفقال،!ي!اللهرسولجاءحتىالأرضفيخدثممكانهمنفانتزع،غصنافدعا:قال،شئتالشجرة

:المشركونقالقدوكان،نفسهوطابتاللهرسولاللهفحمد،فرجع"مكانكإلىارجع":اللهرسول

،64:الز!أ!الجهلونأيهاأغبدمروفتةأدلهأفغترقل):اللهفأنزل!؟محمدياوأجدادكأباكأفضلت"

.(2)الآيات

قبله.مالهيشهدالمرسلوهذا:)3(البيهقيقال

اخرحديث

-جندببنحصينوهو-ظبيانأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

:قال،عباسابنعن

أطبمنفإنيكتفيكبينالذيالخاتمأرنياللهرسوليا:فقالعامربنيمنرجلع!ي!النبيأتى

ادع":فقال،نخلةإلىفنظر:قال،بلى:قال"؟ايةأريكألا":!ماللهرسوللهفقال،الناس

فقال،مكانهإلىفرجع"ارجع":ع!يمأدلهرسوللهفقال،يديهبينينقزفجاء،فدعاه"العذقذلك

.هذا)5(منأسحررجلاكاليومرأيتما،عامربنيآليا:العامري

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالصاعدالطريق:"عقبةو".ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليإسنادهفي(13)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

تشق.:"تخدو"،الجبل

.البصريالحسنعنمرسلوهو(41)6/للبيهقي،النبوةدلائل

شاهد.الموصولمنتقدملماالمرسلوهذا:البيهقيقال:الدلائلفي

.)1/223(مسندهفي

صحيح.حديثوهو(5491)رقم223(/1)المسندفيأحمدالإمامرواه
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عن،أبيهعن،عبيدةأبيبنمحمدطريقمن)1(البيهقيأسندهوقد،أحمدالإمامرواههكذا

:قال،عباسابنعن،ظبيانأبيعن،الأعمش

منيريبكهل؟تشتكيفما،وعلماطباعنديإن:فقالع!ي!اللهرسولإلىعامربنيمنرجلجاء

منلكفهل،قولالتقولفإنك:قال."والإسلاماللهإلىأدعو":قال؟تدعوما)2(إلى؟شيءنفسك

فانقطع"غصنياتعال":منهالغصنفقال،شجرةيديهوبين"ايةأريتكشئتإن،نعم":قال؟آية

فقال.فرجع"مكانكإلىارجع":فقال،يديهبينقامحتىينقزأقبلثم،الشجرةمنالغصن

.أبداقلتهشيءعلىألومكلا،صعصعةبنعامرآليا:العامري

وجه.كلمنيجبولمالأمرسلمأنهيقتضيوهذا

الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليالحسنأبوأخبرنا:)3(البيهقيقالوقد

أبيبنسالمعن،الأعمشعن،زيادبنالواحدعبدعن،عائشةابنحدثنا،قماشأبيابنوحدثنا

:قالعباسابنعن،الجعد

أعذاقاللهرسولوحول:قال؟أصحابكيقولالذيهذاما:فقال،اللهرسولإلىرجلجاء

فأقبل،منهاعذقافدعا:قال،نعم:قال"؟آيةأريكأنلكهل":اللهرسولفقال:قال،وشجر

أمرهثم،يديهبينوقفحتى،رأسهويرفعويسجدالأرضيخديديهبينوقفحتى،الأرضيخد

فرجع.

.أبدايقولهبشيءأكذبهلاوالله،صعصعةبنعامرآليا:يقولوهوالعامري)4(فخرج:قال

عليأبوأنبأنا،قتادةبننصرأبوأخبرنا:البيهقيقال:أسلمالعامريأنفيها،أخرىطريق

أنبأنا،الأصبهانيبنسعيدبنمحمدحدثنا،العزيزعبدبنعليأنبأنا،الرفاءبنمحمدبنحامد

:قال،عباسابنعن،ظبيانأبيعن،سماكعن،شريك

العذقهذادعوتإنأرأيت":قال؟اللهرسولأنكأعرفبم:قالع!ي!اللهرسولإلىأعرابيجاء

النخلةمنينزلالعذقفجعلالعذقفدعا:قال،نعم:قال"؟اللهرسولأنيأتشهد،النخلةهذهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(16)6/للبيهقي،النبوةدلائلفي

تدعو؟منإلى:(16)6/للبيهقي؟النبوةدلائلفي

صحيح.حديثوهو(ا-617)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

فرجع.:)أ(وفي،النبوةدلائلفيكذا
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إلىعادحتىفرجع"ارجع":لهقالثم،اللهرسولأتىحتىينقزفجعل،الأرضفيسقطحتى

.()1وآمن،اللهرسولأنكأشهد:فقال،مكانه

.)2(الأصبهانيسعيدبنمحمدعن،"التاريخ"فيالبخاريرواه:البيهقيقال

أعلم.والله،وجلعزاللههداهلماوامنفأسلم،لنفسهتبصرثم،سحرإنهأولاقالولعله:قلت

بنمحمدبكرأبوأخبرنا:النيسابورياللهعبدأبوالحاكمقال:ذلكفيعمرابنعن،اخرحديث

حذثنا،الجعفيأبانبنعمربناللهعبدالرحمنعبدأبوأنبأنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،الوراقاللهعبد

فأقبل،سفرفيع!ي!اللهرسولمعكنا:قال،عمرابنعن،عطاءعن،حيانأبيعن،فضيلبنمحمد

"؟خيرإلىلكهل":قال،أهليإلى:قال"؟تريدأين":اللهرسوللهقالمنهدنافلما،أعرال!

هل:قال"ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنتشهد":قال؟هوما:قال

فأقبلت،الواديشاطئعلىوهي!ي!اللهرسولفدعاها"الشجرةهذه":قال؟تقولماعلىشاهدمن

منبتها،إلىرجحتإنهاثم،قالكماأنهفشهدتثلاثافاستشهدها،يديهبينفقامت،خداالأرضتخد

.)3(معكوكنتإليكرجعتوإلا،بهمأتيتكيتبعونيإن:فقال،قومهإلىالأعرابيورجع

أعلم.والله،أحمدالإمامرواهولا،)4(يخرجوهولمجيدإسنادوهذا

باب

فراقهمنوشغفا،اللهرسولىإلىشوقا،الجذعحنين

وفرسان،الشأنهذاأئمةعند،القطعتفيدمتعددةبطرق،الصحابةمنجماعةحديثمنوردوقد

.الميدانهذا

أهلخرجه،متواترمنتشرمشهوزحديثوهو:")5(الشفاء"كتابهفيعياضالقاضيقال)

،عباسوابن،عمروابن،وأنس،وجابر،أبي:منهم،عشربضعةالصحابةمنورواه،الصحيح

.()6(عنهماللهرضي،وداعةأبيبنوالمطلب،سلمةوأم،وبريدة،سعيدوأبو،سعدبنوسهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حربابنهووسماك،الحفظسيءالنخعياللهعبدابنوهوشريكإسنادهوفي.(15)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.بشواهدهحسنفالحديث،الحديثحسنصدوق

.(2164/)3/للبخاري؟الكبيرالتاريخ

.(1ا-ه4)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الستة.الكتبفيأي

.(427)1/عياضللقاضيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا

.)أ(منوأثبته،المطبوعمنسقطالقوسينمابين
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:)1(اللهرحمهالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوالإمامقال:كعببنأبيعنالأولالحديث

عن،كعببنأبيبنالطفيلعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدأخبرني:قال،محمدبنإبراهيمحدثنا

،الجذعذلكإلىيخطبوكان،عريشأالمسجدكانإذنخلةجذعإلىيصليع!ي!النبيكان:قال،أبيه

الناسويسمع،الجمعةيومعليهتقوممنبرألكنجعلأنلكهل،اللهرسوليا:أصحابهمنرجلفقال

موضعهووضعالمنبرصنعفلما،المنبرعلىاللاتيهندرجاتثلاثلهفصنع"نعم":قال؟خطبتك

فلما،إليهفمر،عليهفيخطبالمنبرذلكعلىيقومأن!ي!للنبيبدا،!ي!اللهرسولفيهوضعهالذي

الجذعصوتسمعلما!ي!النبيفنزل،وانشقتصدعحتىخار،إليهيخطبكانالذيالجذعذلكجاوز

فكان،عنهاللهرضيكعببنأبيالجذعذلكأخذالمسجدهدمفلما،المنبرإلىرجعثم،بيدهفمسحه

.رفاتأ)2(وعاد،الأرضةوأكلتهبليحتىعنده

عن،الرقيعمروبناللهعبيدعن،عديبنزكرياعن:)3(حنبلبنأحمدالإمامرواهوهكذا

حتىبيدهفمسحه:وعنده.فذكره،كعببنأبيعن،الطفيلعن،عقيلبنمحمدبناللهعبد

مثله.والباقي.إليهصلىصلىإذاوكان،المنبرإلىرجعثم،سكن

به.،الرقيعمروبناللهعبيدعن،الرقياللهعبدبنإسماعيلعن)4(ماجهابنرواهوقد

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا:)5(الموصلييعلىأبوالحافظقال:مالكبنأنسعنالثانيالحديث

بنأنسحدثنا،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقحدثنا،عماربنعكرمةحدثنا،الحنفييونسبنعمر

مالك:

فجاءه،الناسفيخطبالمسجدفيمنصوصبجذعإلىظهرهيسندالجمعةيومكاناللهرسولأن

فلما،الثالثةعلىويقعد،درجتانمنبرألهفصنع؟قائمكأنكعليهتقعدشيئالكأصنعألا:فقالروميئ

اللهرسولإليهفنزل،!ي!اللهرسولعلىحزنا؟لخوارهارتج،الثوركخوارخارالمنبرعلىاللهنبيئقعد

لماألتزمهلملوبيدهمحمدنفسوالذي":قالثم،سكتالتزمهفلما،يخوروهو،فالتزمهالمنبرمن

فدفن.!ي!اللهرسولبهفأمر"اللهرسولعلىحزناالقيامةيومحتىهكذازال

.(1/241)الثافعيمسند(1)

غيرمنسيأتيولكن،متروكالأسلمييحيىأبيبنمحمدبنإبراهيمالثافعيشيخفإن،جداضعيفإسناده)2(

ولم،المتابعةعندحديثهفيتحسنبهيعتبرإنماضعيفعقيلبنمحمدبناللهعبدأيضأإسنادهفيأنكما.طريقه

لها.مايشهدنعرفولا،للجذعأبيأخذقصةعلىيتابع

عقيل.بنبزدمحمداللهعبدوفيه،(137)5/مسندهفي)3(

الإقامة.في(141)4سننهفي()4

.)3384(رقم31(1)6/مسندهفي)5(
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منغريبصحيح:وقال.به،يونسبنعمرعن،غيلانبنمحمودعن،)1(الترمذيرواهوقد

الوجه.هذا

عن،حمادحدثنا،هدبةحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقال:أنسعنأخرىطريق

!ي!:النبيعن،أنسعن،ثابت

اتخذفلما،نخلةجذعإلىيخطبكانأنه()2(!ي!النبيعن،الحسنعن،الشهيدبنوحبيب)

يومإلىلحنأحتضنهلملو":وقال،فسكناحتضنهحتى"!ي!اللهرسولفجاءفحن،إليهتحولالمنبر

عن،سلمةبنحمادعن،أسدبنبهزعن،خلادبنبكرأبيعن،ماجهابنرواهوهكذا")3(القيامة

شرطعلىإسنادوهذا.بهعباسابنعن،عمارأبيبنعمارعن،حمادوعن،أنسعن،ثابت

مسلم.

بنأنسعن،الحسنعن،المباركحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدالإمامقال:أنسعنأخرىطريق

:قال،مالك

ليابنوا":قالالناسكثرفلما،خشبةإلىظهرهيسندالجمعةيومخطبإذا!ي!اللهرسولكان

أنهمالكبنأنسفأخبر:قال،المنبرإلىالخشبةمنفتحول،عتبتينلهفبنوا-يسمعهمأنأراد-"منبرا

إليهافمشى،المنبرعن!ي!اللهرسولنزلحتىتحنزالتفما:قال،الوالهحنينتحنالخشبةسمع

.)4(فسكنت،فاحتضنها

أحمد.بهتفرد

أنسعن،الحسنعن،فضالةبنمباركعن،فروخبنشيبانعن،البغويالقاسمأبورواهوقد

إلىتحنالخشبة،اللهعباديا:قالثم،بكىالحديثبهذاحدثإذاالحسنفكان:وزاد،فذكره

.)5(لقائهإلىتشتاقواأنأحقفأنتم،اللهمنلمكانهإليهشوقااللهرسول

عن،الخياطاللهعبدبنسالمعن،مسلمبنالوليدحديثمن،)6(نعيمأبوالحافظرواهوقد

.فذ!ه،مالكبنأنس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المناقب.في)3627(رقمالجامعفي

.)أ(منوأثبتهالمطبوعمنسقطالقوسينبينما

فيالبوصيريوقال،أنسوعنعباسابنعن،الصلاةإقامةكتابفي)1415(رقمسننهفيماجهابنرواه

صحيح.حديثوهوثقاتورجاله،صحيحإسناده:الزوائد

حسن.إسنادوهذا،صحيححديثوهو،()69132رقم226()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.بشواهدهحسنحديثوهو(057)4/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيرواهالبغويطريقمن

.513()2/نعيملأبيالنبوةدلائل
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أبيبنمحمدبنالحارثحدثنا،خلأدبنبكرأبوحدثنا:نعيمأبوقال:أنسعنأخرىطريق

:قال،أنسعن،الحكمحدثنا،عئادبنيعلىحدثنا،أسامة

يومإلىلحنأحتضنهلملو":وقالفاحتضنه،الجذعفحن،جذعإلىيخطب!ي!اللهرسولكان

.(")1القيامة

عبدحذثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنالثالثالحديث

:قالجابرعن،أبيهعن،أيمنبنالواحد

ثجار-غلاملهاوكان-الأنصارمنامرأةفقالت:قال،نخلةجذعإلىيخطبع!يىاللهرسولكان

لهفاتخذ:قال"بلى":قال؟عليهتخطبمنبرالكيتخذأنأفامرهنجاراغلاماليإن،اللهرسوليا

يئنكماعليهيقومكانالذيالجذعفأن:قال،المنبرعلىخطبالجمعةيومكانفلما:قال،منبرا

."الذكرمنفقدلمابكىهذاإن":!ي!النبيفقال،الصبي

أحمد.رواههكذا

عن،أبيسمعت:قال،أيمنبنالواحدعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا:)3(البخاريقالوقد

الله:عبدبنجابر

:-رجلأو-الأنصارمنامرأةفقالت-نخلةأو-شجرةإلىالجمعةيوميقومكان!ي!الثهرسولأن

إلىدفعالجمعةيومكانفلما،منبرالهفجعلوا"شئتمإن":قال؟منبرالكنجعلألا،اللهرسوليا

:قال.يسكنالذيالصبيأنينيئنإليهفضمه!ي!النبينزلثم،الصبيصياحالنخلةفصاحت،المنبر

."عندهاالذكرمنتسمعكانتماعلىتبكيكانت"

عن،أبيهعن،أيمنبنالواحدعبدحديثمن،صحيحهمنموضعماغيرفيالبخاريذكرهوقد

به.،جابرعن،المخزوميعمرةأبيابنمولى،المكيالحبشيأيمن

عن،بلالبنسليمانعن،أخيحدثني،إسماعيلحدثنا:البخارفيقال:جابرعنأخرىطريق

الأنصارياللهعبدبنجابرسمعأنه؟مالكبنأنسبناللهعبيدبنحفصحدثني،سعيدبنيحيى

فلما،منهاجذعإلىيقومخطبإذا!ي!النبيفكان،نخلمنجذوععلىمسقوفاالمسجدكان:يقول

)2(

)3(

المختصر.هوالمطبوعأنومعلوم،نعيمأبيدلائلمنالمطبوعفيأجدهلم

.03(10/)المسندفيأحمدالإمامرواه

.البيوعفي2(0)59ورقم،المناقبفي)3584(رقمصحيحهفي
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يدهفوضع!النبيجاءحتى،العشاركصوتصوتاالجذعلذلكفسمعنا،عليهوكان،المنبرلهصنع

.)1(فسكنتعليها

.البخاريبهتفرد

حدثنا،المساورأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،البزاربكرأبوالحافظقال:عنهأخرىطريق

عن،إسحاقأبيوعن،اللهعبدبنجابرعن-ذكوانوهو-صالحأبيعن،الأعمشعن،عوانةأبو

:قالجابرعن،كريب

عليه؟تقومالكرسيمثللكاتخذنالو:فقالوا،!يالهالنبيإليهايخطبالمسجدفيخشبةكانت

.)2(فسكنتعليهايدهفوضعفاحتضنهافأتاها،الحلوجالناقةتحنكماالخشبةفحنت،ففعل

عن،صالحأبيعن،الأعمشعن،عوانةأبيعنحدثناهقدأناأحسب:البزاربكرأبوقال

عوانة.أبيعن،المساورأبورواهاالتيالقصةبهذهجابرعن،كريبص،إسحاقأبيوعن،جابر

عن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،كرامةبنعثمانبنمحمدوحدثنا

.بنحوهع!ي!النبيعن،جابرعن،)3(كريبأبيبنسعيد

كرب)3(أبيبنسعيدعنيروينعلمولا،خطأوكريب،كرب)3(أبيبنسعيدهوإنماوالصواب

.إسحاقأبوإلا

جيد.وهو،الوجههذامنيخرجوهولم:قلت

أبيعن،إسرائيلحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا:أحمد)4(ايإمامقال:جابرعنأخرىطريق

:قال،اللهعبدبنجابرعن،كربأبيبنسعيدعن،إسحاق

عليهايدهفوضعفأتاها،الناقةحنينحنتمنبرلهجعلفلما،خشبةإلىيخطب!والنبيكان

فسكنت.

)1(

)2(

)3(

)4(

الجمعة.في()189ورقم،المناقبفي)3585(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

قاربتالتيالإبلمنالحوامل:العشار:الخطابيوقال.الحاملالناقةوهي،عشراءجمع:"العشارو"

.الولادة

.الأستاركشففيولاالزخارالبحرفيالروايةهذهأجدلم

خطأ."كريب":المطبوعفي

زرعةأبووثقة،ثقةكربأبيبنسعيد،صحيحهـاسناده(14)510رقم392()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

بسببالميزانفيفذكرههذاعلىيقفلمالذهبيوكأن(532الترجمة4/والتعديلالجرح).بهوناهيك،الرازي

.(156)2/لهالمدينيبنعليتجهيل
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أحمد.بهتفرد

كثير،بنمحمدحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال:جابرعنأخرىطريق

:قالاللهعبدبنجابرعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،كثيربنسليمانحدثنا

حنينه،سمعناحتىالجذعحنالمنبرجعلفلما،المنبرلهيجعلأنقبلجذعإلىيقوم!ي!النبيكان

فسكن.عليهيدهكي!اللهرسولفمسح

كثير.بنسليمانإلاالزهريعنرواهنعلملا:البزارقال

الستة.الكتبأصحابمنأحديروهولم،الصحيحشرطعلىرجاله،جيدإسنادوهذا:قلت

رجلعن،الزهريعن،معمرعنالرزاقعبدورواه:")1(الدلائل"فينعيمأبوالحافظوقال

جابر.عن،سماه

)2(صء"
بنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،كثيربنسليمانعن،عليبنعاصمأبيطريقمناوردهلم

مثله.جابرعن،المسيب

حدثنا،المساوربنعيسىحدثنا،الخرازعليبنأحمدحدثنا،خلادبنبكرأبوحدثنا:قالثم

جابر:عن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليد

لملو":وقال،فسكنفاحتضنهالجذعحنالمنبربنيفلما،جذعإلىيخطبكاناللهرسولأن

.")3(القيامةيومإلىلحنأحتضنه

)4(
عن،إسحاقأبيوعن.جابرعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،عوانةابيحديثمنرواهلم

مثله.،جابرعن،كريب

:قالوروح،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)5(الإمامقال:جابرعنأخرىطريق

:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه؟الزبيرأبوأخبرني:جريجابنحدثنا

عليه،واستوىمنبرهلهصنعفلما،المسجدسواريمننخلةجذعإلىيستندخطبإذاع!ي!النبيكان

)1(

)2(

)3(

)4(

نعيم.لأبي؟الدلائلمنمنتخبلأنه؟المطبوعالدلائلفيأجدهلم

.المطبوعالدلائلفيأجدهلم

.بشواهدهحسنحديثهـوهوا293بحلبالعربيةالمكتبةطبعة3(0)2رقمنعيملأبي؟النبوةدلائل

.بشواهدهحسنحديثوهو03(4)رقمنعيملأبي؟النبوةدلائل

.(41)750رقم592()3/المسندفيأحمدالإمامرواه
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فاعتنقها!يماللهرسولإليهانزلحتى،المسجدأهلسمعهاحتى،الناقةكحنينالساريةتلكفاضطربت

فسكتت.:روحوقال.فسكنت

.يخرجوهولممسلمشرطعلىإسنادوهذا

أبيعن،سليمانعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال:جابرعنأخرىطريق

:قال،جابرعن،نضرة

،الجذعفحن:قال،منبرااتخذثم-جذعإلى:قالأو-شجرةأصلفييقومغ!ي!اللهرسولكان

يأتهلملو:بعضهمفقال،فسكنفمسحهغ!يماللهرسولأتاهحتى،المسجدأهلسمعهحتى:جابرقال

القيامة.يومإلىأبدألحن

عن،عديأبيابنعن،خلفبنبكرعن،)2(ماجهابنإلايروهولم،مسلمشرطعلىوهذا

به.،جابرعن،النضريالعبدي)3(قطعةبنمالكبنالمنذر-نضرةأبيعن،التيميئسليمان

أبيعن،عيينةبنسفيانحدثنا:)4(شيبةأبيبنبكرأبوقال:سعدبنسهلعنالرابعالحديث

!يماللهرسولكان:فقال؟ع!يىاللهرسولمنبرشيءأيمن:فقالواسعدبنسهلأتوا:قال،حازم

أتاهحتى،الجذعحنفصعدالمنبراتخذفلما،خطبإذاإليهيصليالمسجدفيجذعإلىيستند

سكن.حتىفوطنهع!ي!اللهرسول

وابن،راهويهبنإسحاقرواهوقد.شرطهماعلىوإسناده،)5(الصحيحينفيالحديثهذاوأصل

نافع،بناللهعبدورواه،جدهعن،أبيهعن،سعدبنسهلبنعباسبنالمهيمنعبدعن،فديكأبي

.فذكره،أبيهعن،سهلبنعباسعن،عمربناللهعبدعن،وهبوابن

.بنحوه،أبيهعن،سعدبنسهلبنعباسابنعن،عرفةبنعمارةعن،لهيعةابنورواه

عن،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)6(الإمامقال:عباسبناللهعبدعنالخامسالحديث

عنهما:اللهرضيعباسابنعن،عمارأبيبنعمار

)2(

)3(

)4(

)6(

.03(6)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

.الصلاةإقامةفي(41)17رقمسننهفي

قبيح.تحريفوهو"قطفة":المطبوعفي

.)87(شيبةأبيابنمسند

.()45(54)4رقمصحيحهفيومسلم،الصلاةفي)377(رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

.)1/924(مسندهفي
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حن،إليهوتحولالمنبراتخذفلما،المنبريتخذأنقبلجذعإلىيخطبكان!يماللهرسوقأن

."القيامةيومإلىلحنأحتضنهلمولو":قال،فسكنفاحتضنهفأتاه،عليه

سلمة.بنحمادحديثمن،()1ماجهابنإلايروهولم،مسلمشرطعلىالإسنادوهذا

بنيحيىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:)2(البخاريقال:عمربناللهعبدعنالسادسالحديث

نافعا،سمعت:قال-العلاءبنعمروأبيأخو-العلاءبنعمرواسمهحفصأبوحدثنا،غسانأبوكثير

:قال،عنهمااللهرضيعمرابنعن

عليه.يدهفمسحفأتاه،الجذعفحن،إليهتحولالمنبراتخذفلما،جذعإلىيخطب!يوالنبيكان

عاصم،أبوورواه.بهذانافععن،العلاءبنمعاذأخبرنا،عمربنعثمانأخبرنا:الحميدعبدوقال

.البخاريذكرهوهكذا.ع!يمالنبيعن،عمرابنعن،نافععن،روادأبيابنعن

غسانأبيكثيربنويحيىعمروبنعثمانعن،الفلاسعليبنعمروعن،)3(الترمذيرواهوقد

غريب.صحيححسن:وقال.به،العلاءبنمعاذعنكلاهما،)4(العنبري

الجهضمي،عليبننصربنعليورواه:")5(أطرافه"فيالمزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

عن،عمربنعثمانعن،آخرينفيالدارميالرحمنعبدبناللهوعبد،الخلالخالدبنوأحمد

حميد،بنعبدإنه:يقال-البخاريذكرهالذي:يعني-هذاالحميدوعبد:قال.العلاءبنمعاذ

أعلم.والله

وهئم،،العلاءبنعمر)6(واسمه،حفصأبيعن:البخاريقولإن:قيلوقد:شيخناقال

.الترمذيروايةفيوقعكما؟العلاءبنمعاذوالصواب

والله،بالكليةتسميتهمنهاكتبتالتيالنسخفيأرهولم،النسخجميعفيثابتاهذاوليس:قلت

أعلم.

عمر.بناللهعبدعن،رجاءبناللهعبدحديثمن،)7(نعيمأبوالحافظالحديثهذاروىوقد

.()1415سننهمنالصلاةإقامةفي()1

.النبوةدلائلفي)3583(صحيحهفي)2(

.الصلاةفي(05)5رقمالجامعفيرواه)3(

ظاهر.تحريفوهو"العنبريغسانأبيعنكثيربنويحمى":المطبوعفي(4)

.بشار(الدكتور)تحقيق9484حديثعقيب61(0)5/الأشرافتحفة()5

.والبخاريالتحفةمنأثبتناهوما،خطأ"عمرو"المطبوعفي)6(

نعيم.أبيدلائلمنالمطبوعفيأجدهلم)7(
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:قال،عمرابنعن،نافععنكلاهما،روادأبيابنعن،عاصمأبيحديثومن

الحديث.فذكر.منبرالكنتخذألا:الداريتميمقال

جنابأبيعن،خلفحدثنا،حسينحدثنا:أحمد)1(الإمامقال:عمرابنعنأخرىطريق

:قال،عمربناللهعبدعن،أبيهعن-حيةأبيبنيحيىوهو-

نأيريدأمرحدثأو،جمعةيومكانإذاإليهظهره!ي!اللهرسوليسندالمسجدفينخلةجذعكان

"تفعلواأنعليكملا":قال؟قيامككقدرشيئااللهرسوليالكنجعلألا:فقالوا،الناسيكلم

علىجزعاالبقرةتخوركماالجذعفخار:قال،عليهفجلس:قال،مراقثلاثمنبرالهفصنعوا

سكن.حتىومسحهفالتزمه،!ي!اللهرسول

أحمد.بهتفرد

عن،عاصمبنعليحدثنا:)2(الكشيحميدبنعبدقال:الخدريسعيدأبيعنالسابعالحديث

:قال،الخدريسعيدأبوحدثني،العبدينضرةأبيعن،الجريري

كثرقدإنه،اللهرسوليا:الناسلهفقال،نخلةجذعإلىالجمعةيوميخطب!ي!اللهرسولكان

:قال؟الناسليراكعليهتقوممنبرااتخذتفلو،يروكأنليحبونوإنهم-المسلمين:يعني-الناس

ولم،نعم:قال"؟تجعله":قال،أنا:فقالرجلإليهفقام"؟المنبرهذالنايجعلمن،نعم"

من":فقالعادثم،فقعد"اقعد":قال،فلان:قال"؟اسمكما":قال،اللهشاءإن:يقل

نإ:يقلولم،نعم:قال"؟تجعله":قال،أنا:فقالرجلإليهفقام"؟المنبرهذالنايجعل

هذالنايجعلمن":فقالعادثم،فقعد"اقعد":قال،فلان:قال"؟اسمكما":قال،اللهشاء

:قال،اللهشاءإن:يقلولم،نعم:قال"؟تجعله":قال،أنا:فقال،رجلإليهفقام"؟المنبر

إليهفقام"المنبرهذالنايجعلمن":فقالعادثم،فقعد"اقعد":قال،فلان:قال"؟اسمكما"

إبراهيم،:قال"؟اسمكما":قال،اللهشاءإننعم:قال"؟تجعله":قال،أنا:فقال،رجل

."اجعله":قال

)1(

)2(

.()2/901المسندفي

منالمنتخبوطبع،أيضابالسين،الكسيفيهويقال،تصحيفوهو.الليثي:المطبوعوفي(أ)فيكذا

فيه.ليسالحديثوهذا،مسنده
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المنبر!س!اللهرسولصعدفلما،المسجداخرفي!ي!للنبيالناساجتمعالجمعةيومكانفلما

عن!ي!اللهرسولفنزل:قال،المسجداخرفيوأناأسمعتنيحتى،النخلةوحنتفاستقبلعليهفاستوى

هذهإن":قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدالمنبرإلىعادثم،سكنتحتىيزلفلم،فاعتنقهاالمنبر

يومإلىسكنتلما،فأعتنقهاإليهاأنزللملوفوالله،فارقهالما،اللهرسولإلىشوقاحنتإنماالنخلة

."القيامة

أعلم.تعالىوالله،غرابةالسياقفيولكن،مسلمشرطعلىإسنادوهذا

بنيحيىحدثنا،المرزبانبنمسروقحدثنا:)1(يعلىأبوالحافظقال:سعيدأبيعنأخرىطريق

:قال،سعيدأبيعن،نوفبنجبروهوالوداكأبيعن،مجالدعن،زكريا

،)2(الروممنرجلأتاهحتى،جمعةكليخطب،عليهايتوكأخشبةإلىيقوم!ي!النبيكان

لهفجعل:قال"نعم":قال،قائمكأنككنتعليهقعدتإذاشيئالكجعلتشئتإن:فقال

عليها،يدهفوضع!والنبينزلحتى،ولدهاعلىالناقةحنينالخشبةحنتعليهجلسفلما،المنبر

البارحةوعمربكروأبو!ي!اللهرسولجاء:قالوا؟هذاما:فقلنا،حولتقدرأيتهاالغدكانفلما

فحولوها.

.3(أيضاغريبوهذا

أحمدبنعليحديثمن)4(نعيمأبوالحافظورواه:عنهااللهرضيعائشةعنالثامنالحديث

عائشة،عن،بريدةبناللهعبدعن،حيانبنصالحعن،عليبنحيانعن،قبيصةعن،الجوربي

فلمذهبحتىوغار،الاخرةالجذعفاختار،والاخرةالدنيابينخيرهأنهوفيه،بطولهالحديثفذكر

)5(.و

.يعر!

ومتنا.إسناداغريبحديثهذا

)2(

)3(

)4(

.(1)567مسندهفي

تصحيف.وهو.القوممنيعلىأبيمسندفي

سعيد.بنمجالدلضعف؟ضعيفوإسناده

بطوله،نعيملأبي؟الدلائلفيووجدته،للبيهقي؟النبوةدلائلفيأجدهلملأني؟خطأوهو،البيهقي(أ)في

.الإسنادوبهذا

مجمعفيالهيثميذكرهوقد.حيانبنصالحلضعف،ضعيفوإسناده)031(رقمنعيملأبي؟النبوةدلائل

ضعيف.وهو،حيانبنصالحوفيه،الأوسطفيالطبرانيرواه:وقال(2182/)الزوائد
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بنوعمرو،القاضيشريكطريقمن،نعيمأبوروى:عنهااللهرضيسلمةأمعنالتاسعالحديث

سلمة،أمعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،الدهنيعمارعنثلاثتهم،هلالبنومعلى،قيسأبي

قالت:

كماخارتفقدتهفلما-منبرأو-كرسيئلهفصنع،خطبإذاإليهايستندخشبةء!ي!اللهلرسولكان

.)1(فسكنت!ي!اللهرسولفأتاها،المسجدأهلسمعحتى،الثوريخور

شريك.لفظهذا

.دوممنكانتأنها:هلالبنمعلىروايةوفي

.يخرجوهولمجيدإسنادوهذا

سلمة،أمعن،سلمةأبيعن،الدهنيعمارحديثمن،)2(والنسائيأحمدالإمامروىوقد

."الجنةفيرواتبمنبريقوائم":!ي!اللهرسولقال:قالت

.")3(الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبينما":الإسنادبهذاأيضاالنساليوروى

فيهاوأنعمتأملهامنوكذا،الفنهذاأئمةعندذلكبوقوعالقطعتفيد،الوجوههذهمنالطرقفهذه

.المستعانوبالله،الرجالبأحوالمعرفتهمع،والتأملالنظر

الحسن،أبيبنأحمدأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظقالوقد

قال:-الرازيحاتمأبا:يعني-أبيقال:قال،الرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدحذثنا

الشافعي:ليقال،سوادبنعمرو

محمداأعطى:فقال،الموتىإحياءعيسىأعطى:لهفقلت،!ي!محمداأعطىمانبيااللهأعطىما

صوته،سمعحتىالجذعحنالمنبرلههيئفلما،المنبرلههيئحتىجنبهإلىيخطبكانالذيالجذع

.ذلك)4(منأكبرفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

الهيثمي:وقال،سلمةأمعنمقارببلفظالزوائدمجمعفيووجدته.المطبوعنعيملأبيالنبوةدلائلفيأجدهلم

وكلامالحفظالسئالقاضيشريكروايةمنوهوقالهكذا:قلت.موثقونورجاله،الكبيرفيالطبرانيرواه

منه.أجودالمصنف

المساجد.في34()2/سننهفيوالنسائي318()6/المسندفيأحمدرواه

و928)6/وأحمد)092(الحميديأخرجهالوجههذاومن.)0942(الكبرىسننهمنالحجفيالنسائيأخرجه

.318(و292

مناقبفيحاتمأبيابنإلىوعزاه6(30)6/الباريفتحفيحجرابنالحافظوذكره68()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الشافعي.
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عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليالحسنأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظقال

رجلعن،الزهريعن،الأخضرأبيبنصالححدثنا،أنسبنقريشحدثنا،الكديميحدثنا،الصفار

:يقولذرأباسمعت:قال،السلمييزيدبنسويد:لهيقال

جالسايومافرأيته،!ي!اللهرسولخلواتأتبعرجلاكنت،رأيتهشيءبعدبخيرإلاعثمانأذكرلا

يمينعنجلسثمعليهفسلمأبوبكرفجاء،إليهجلستحتىفجئتخلوتهفاغتنمت،وحده

يمينعنجلس!ثمفسلمعثمانجاءثم،بكرأبييمينعلىوجلسفسلمعمرجاءثم،!ي!اللهرسول

سمعتحتىفسبحنكفهفيفأخذهن-حصياتتسع:قالأو-حصياتسبعاللهرسوليديوبين،عمر

حتىفسئحنبكرأبيكففيفوضعهنأخذهنثم،فخرسنوضعهنثم،النحلكحنينحنينالهن

حتىفسبحن،عمريدفيفوضعهنتناولهنثم،فخرسنوضعهنثم،النحلكحنينحنينالهنسمعت

حتىفسبحنعثمانيدفيفوضعهنتناولهنثم،فخرسنوضعهنثم،النحلكحنينحنينالهنسمعت

.(")1النبوةخلافةهذه":!ي!النبيفقال،فخرسنوضعهنثم،النحلكحنينحنينالهنسمعت

الأخضر،أبيبنصالحعن،أنسبنقريشعن،بشاربنمحمدرواهوكذلك:البيهقيئ)2(قال

سويدبنالوليدذكر:قال،الزهريعن،حمزةأبيبنشعيبروايةوالمحفوظ،حافظايكنلموصالح

قالهكذا.ذرأبيعنالحديثهذالهذكربالربذةذرأباأدركممنكانالسنكبيرسليمبنيمنرجلاأن

البيهقي.

حدثنا:الزهريأحاديثفيهاجمعالتي"الزهريات"في)3(الذهلييحيىبنمحمدقالوقد

:قالشعيبحدثنا،أبواليمان

بينماأنهذكر،بالربذةذرأباأدركممنكان،السنكبيرسليمبنيمنرجلاأنسويدبنالوليدذكر

)1(

)2(

)3(

الحديثيضعكان،المتروكينأحد،الكديمييونسبنمحمد:إسنادهوفي(64-65)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

سمع،ماعليهاختلط:الأخضرأبيبنوصالح312()3/المجروحين.حديثألفمنأكثروضعولعله،وضعأ

والذهبي)1/368(المجروحينفيحبانوابن()2/891الضعفاءفيالعقيليوذكره.بشيءليس:معينابنفقال

.(2288/)الميزانفي

ضعيف.وإسناده،(65)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الحديثأهلوإمام،المشرقأهلعالم،البارعالحافظالعلامةالإمام،الذهلياللهعبدبنيحيىبنمحمد

.(1/2273)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.582سنةتوفي.وجوده،وصنفه،الزهريعلمجمع،بخراسان
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أظنفأنا:السلمييقول،عفانبنعثمانذكرإذ؟المجلسفيذروأبوالمجلسذلكفييوماقاعدهو

العلمأهلبعضلهعرضعثمانلهذكرفلما،بالربذةإياهلإنزالهمعتبةعثمانعلىذرأبينفسفيأن

رأيتلقدأشهدفإنيخيراإلاعثمانفيتقللا:قالذكرهفلما،معتبةعليهنفسهفيأنيظنوهو،بذلك

وأمنهلأسمع!ي!النبيخلواتألتمسرجلاكنت،أموتحتىأنساهلامشهدامنهوشهدت،منظرامنه

فيأنهفأخبرنيالخادمعنهفسألتبيتهمنخرجقد!النبيفإذا،الأياممنيومأفهجرت،عنهلآخذ

فردعليهفسلصت،وحيفيأنهأرىحينئذوكأني،الناسمنأحدعندهليسجالسوهوفأتيته،بيت

غيرفمكثت،لييذكرهولا،شيءعنأسألهلا،جنبهإلىفجلست"؟بكجاءما":قالثم،السلام

اللهبيجاء:قال."؟بكجاءما":قالثمالسلامفردعليهفسلممسرعايمشيبكرأبوفجاء،كثير

استوىإذاحتى،الطريقوبينهابينه،ع!ي!النبيمقابلربوةإلىفجلس،اجلسأنبيدهفأشار،ورسوله

لهوقال،ذلكمثلففعلعمرجاءثم،يمينيعنجنبيإلىفجلسبيدهفأشار،جالسابكرأبو

السلامفردفسلمعثمانجاءثم،الربوةتلكعلىبكرأبيجنبإلىوجلس،ذلكمثل!اللهرسول

فقعدبيدهأشارثم،الربوةإلىفقعدبيدهإليهفأشار،ورسولهاللهبيجاء:قال"؟بكجاءما":وقال

حصياتعلىقبضثم"يبقينماقليل":قالأنهغيرأولهاأفقهلمبكلمة!النبيفتكلم،عمرجنبإلى

النبيكفيفيالنحلكحنينحنينلهنسمعحتى،يدهفيفسبحن-ذلكمنقريبأو،تسعأو-سبع

منهأخذهنثم،!ي!النبيئكففيسئحنكمابكرأبيكففيفسبحن،وجاوزنيبكرأباناولهنثم،!ياله

بكر،أبيكففيسبحنكماكفهفيفسبحنعمرناولهنثم،حصىفصرنفخرسنالأرضفيفوضعهن

بكرأبيكفتفيلصبحنمانحوكفهفيفسبحنعثمانناولهنثم،فخرسنالأرضفيفوضعهنأخذهنثم

.فخرسن)1(الأرضفيفرضعهنأخذهنثم،وعمر

لهيقالرجلعن:فقال،الزهريعن،الأخضرأبيبنصالحرواه:عساكرابنالحافظقال

أصح.شعيبوقول،السلمييزيدبنسويد

الرحمنعبدبنالوليدعن،هندأبيبنداودروىوقد:"النبوةدلائل"كتابفي)2(نعيمأبووقال

مثله.،ذرأبيعن،نفيربنجبيرعن،الجرشي

.(1-180ص)57عفانبنعثمانجزء.عساكرلابندمشقتاريخ()1

فيالطبرانيأخرجه:وقال(917)5/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهوقد،)338(رقمنعيملأبي؟النبوةدلائل)2(

وإسناده992()8/النبوةعلاماتفيهذامنأحسنطريقوله،ضعيفوهو،حميدأبيبنمحمدوفيهالأوسط

الخلافة.في:الزهريقولفيهاوليس،صحيح

معالواحدةالطريقهذهإلالهفليستالحصىتسبيحوأما:)6/295(الباريفتحفيحجرابنالحافظوقال

ضعفها.
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.هريرةأبيعنوفيه:قال.سعيدأبيعن،المسيببنوسعيدحوشببنشهرورواه

الطعامتسبيحنسمعكناولقد:قالأنهعنهاللهرضيمسعودابنعن،)1(البخاريرواهماتقدموقد

يؤكل.وهو

بنسعدبنإسحاقبنعثمانبناللهعبدحديثمن،البيهقيالحافظروى:ذلكفيآخرحديث

أسيدأبيجدهعن،أبيهعن،الساعديأسيدأبيبنحمزةبنمالكأميأبوحدثني:قال،وقاصأبي

:قال،ال!اعدي

حتىوبنوكأنتغدامنزلكترم)2(لاالفضلأبايا":المطلبعبدبنللعباسلمجماللهرسولقال

عليكم"السلام":فقالعليهمفدخل،أضحىبعدماجاءحتىفانتظروه"حاجةفيكمليفإن،آتيكم

الله،نحمدبخيرأصبحنا:قالوا"؟أصبحتمكيف":قال،وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليك:فقالوا

تقاربوا":لهموقال"اللهأحمدبخيرأصبحت":قال؟اللهرسولياأنتوأمنابأبيناأصبحتفكيف

وصنوعميربيا":وقال،بملاءتهعليهماشتملأمكنوهإذاحتى"بعضإلىبعضكميزحفتقاربوا

البابأسكفة)3(فأمنت:قال"هذهبملاءتيإياهمكستريالنارمنفاسترهمبيتيأهلوهؤلاء،أبي

.(4)آمينآمينامين:فقالتالبيتوحوائط

أبيبناللهعبدبنإبراهيمإسحاقأبيعن،مختصرا53("سننه"فيماجهبناللهعبدأبورواهوقد

به،)الزهريالوقاصيوقاصأبيبنسعدبنإسحاقبنعثمانبناللهعبدعن،الهرويحاتم

جماعة.عنهروى()6(الوقاصيعثمانبناللهوعبد

.)7(أحاديثيروي:حاتمأبووقال،أعرفهلا:معينابنقالوقد

حدثني،طهمانبنإبراهيمحدثنا،بكيرأبيبنيحيىحدثنا:أحمد)8(الإمامقال:اخرحديث

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.تقدموقد.المناقبفي)9357(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.تبرخلا:"ترملا"

البيت.إلىالداخلعليهايطأالتيالخشبةأو،البابعتبة:"البابأسكفة"

النبيأن:جدهعن،أبيهعن،حمزةبنمالك:البخاريقال.ضعيفوإسناده71()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

عليه.يتابعلا.الحديث..العباسدعا!سيد

الدلائل""فينعيمأبوورواه.حسنوإسناده،الطبرانيرواه:وقال275()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

يصح.ولاإسنادهبحسنقالهكذا:قلت.34(0)رقم

.الأدبفي371()1رقم،ماجهابنسنن

غيرها.منالنصيستقيملامنهالابدإضافةالحاصرتينبينما

.238()2/التهذيبتقريبتحريرينظر

.حرببنسماكأجلمنحسنوإسناده(9وه98)5/مسندهفي
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يسلمكانبمكةحجرألأعرفإني":!ج!اللهرسولقال:قال،سمرةبنجابرعن،حرببنسماك

."الآنلأعرفهإني،أبعثأنقبلعلي

به.،بكيرأبيبنيحيىعن،)2(شيبةأبيبنبكرأبيعن)1(مسلمرواه

به.،سماكعن،معاذبنسليمانعن،)3(الطيالسيداودأبوورواه

عن،ثورأبيبنالوليدحدثنا،الكوفييعقوببنعبادحدثنا:الترمذفي)4(قال:اخرحديث

فيفخرجنا،بمكةع!ح!النبيمعكنت:قال،طالبأبيبنعليعن،يزيدأبيبنعبادعن،السدي

حديثوهذا:قالثم.اللهرسولياعليكالسلام:قالإلاشجرولاجبلاستقبلهفمانواحيهابعض

أبيبنفروةمنهم،يزيدأبيبنعبادعن،ثورأبيبنالوليدعن،واحدغيررواهوقد،غريبحسن

.المغراء)5(

عن،)6(الخيوانيعمارةأبيعن،السديعن،خيثمةبنزيادحديثمن،نعيمأبوالحافظورواه

عليه.سلمإلاحجبرولاشجبرعلىيمزلافجعل،ع!جماللهرسولمعخرجت:قال،علي

ولاشجرولابحجرلايمزجعل،إليهأوحيوقدرجعلماوالسلامالصلاةعليهأنهالمبعثفيوقدمنا

الله.رسولياعليكالسلام:لهقالإلاشيءولامدر

وأمره،الترابمنالقبضةبتلكوالسلامالصلاةعليهرميهحنينووقعة،بدروقعةفيوذكرنا

بدروقعةفيأما،سريعاذلكعقبوالتأييدوالظفرالنصرفيكون،الصادقةبالحملةيتبعوهاأنأصحابه

الآية!رمم!آدلهولكفرميفإذرمئتوما):الأنفالسورةفيسياقهافيتعالىاللهقالفقد

.(17:الأنفالأ

الحمدودله،هاهناإعادتهعنأغنىبماوألفاظهبأسانيدهالأحاديثفيذكرناهفقدحنينغزوةفيوأما

والمنة.

حولالأصنامفوجدالحرامالمسجددخللما!اللهرسولأنالفتحغزوةفيذكرنا:اخرحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفضائل.في)2277(مسلمصحيح

.11464/مصنفهفيوهو

.)7091(مسندهفي

.)3626(جامعهفي

النسخبعضفيوقعبل،واستغرابهتحسينهعلىفاقتصراللهرحمهالترمذيالإمامبهاأعلهالتيالعلةهيفهذه

.)بشار(الصوابوهو،فقط"غريب":(101)95والتحفة

اليمن.فيبلدة،خيوان:إلىنسبة
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جاءقل،زهوقاكانالباطلإنالباطلوزهقالحقجاء":ويقوليدهفيبشيءيطعنهافجعل،الكعبة

.")1(يعيدوماالباطليبدئوماالحق

سقط.إلا:روايةوفي،لقفاهخرإلامنهاصنمإلىيشيرلاجعلأنهروايةوفي

حدثنا:قالا،القاضيالحسنبنأحمدبكروأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيوقال

بنبشرحدثنا:قالا،اللخميعيسىبنوأحمدنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمأخبرني:قالأنهشهابابنعن،الأوزاعيأخبرنا،بكر)3(

قالت:،عائشة

الذينالقيامةيومعذاباالناسأشدإن":قالثمفهتكهبقراممستترةوأنا!ي!اللهرسولعليدخل

.")4(اللهبخلقيشبهون

،يدهعليهفوضع،عقابتمثالفيهبترس!ي!اللهرسولأتي:عائشةوقالت:الأوزاعيقال

وجل.عزاللهفأذهبه

باب

النبوةدلائلمنبالحيواناتيتعلقما

إليهوشكواهلهوسجودهالنادالبعيرقصة

عمهعن-عمرابنهو-حفصعن،خليفةبنخلفحدثنا،حسينحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

:قال،مالكبنأنس

وأن،ظهرهفمنعهمعليهماستصعب)7(وأنه،عليه)6(يسنونجمللهمالأنصارمنبيتأهلكان

ومنعناعلينااستصعبوأنه،عليهنسنيجمللناكانإنه:فقالوا،!ي!اللهرسولإلىجاؤواالأنصار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيوالترمذي،الجهادفي(1781)رقمصحيحهفيومسلم،المغازيفي()4287رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.تقدموقد.التفسيرفي)3138(رقمالجامع

.81()6/النبوةدلائل

التهذيب.رجالمن،البجليالتنيسيبكربنبشروهو،محرف"بكير":المطبوعفي

صحيحهفيومسلم،اللباسفي)5495(رقمصحيحهفيالبخاريرواه..عذاباالناسأشدإن:عائشةحديث

.اللباسفي2(01)5رقم

.()3/158المسندفي

البئر.منعليهايستقىوالناقة.الساقية:والسانية.بالسانيةيسقون:"يسنون"

....استصعبالجملوأن:(581)3/المسندوفي،والمطبوع)أ(فيكذا
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الحائطفدخل،فقاموا"قوموا":لأصحابهكي!هاللهرسولفقال،والنخلالزرععطشوقد،ظهره

الكلبمثلصارقدإنه،اللهرسوليا:الأنصارفقالت،نحوهلمجي!النبيئفمشى،ناحيتهفيوالجمل

أقبللمجي!اللهرسولإلىالجملنظرفلما"بأسمنهعليليس":فقال،صولتهعليكنخافوإناالكلب

العمل،فيأدخلهحتى،قطكانتماأذلبناصيتهع!ي!اللهرسولفأخذ،يديهبينساجداخرحتىنحوه

:فقال،لكنسجدأنأحقونحن،لكتسجدلاتعقلالبهيمةهذه،اللهرسوليا:أصحابهلهفقال

عظممنلزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلبشريسجدأنلبشرصلحولو،لبشيريسجدأنلبشريصلحلا"

ثم،والصديدبالقيح)1(تنبجسقرحةرأسهمفرقإلىقدمهمنكانلوبيدهنفسيوالذي،عليهاحقه

."حقهأدتمافلحستهاستقبلته

.به)2(خليفةبنخلفحديثمنبعضهالنسائيروىوقد،جيدإسنادوهذا

حدثنا،مرتينأبيمنسمعته،سلامبنمصعبحذثنا:أحمد)3(الإمامقال:ذلكفيجابررواية

:قال،اللهعبدبنجابرعن،حرملةبنالذيالعن،الأجلح

يدخللاجملفيهإذا،النجاربنيحيطانمنحائ!إلىدفعناإذاحتىسفرمنكي!اللهرسولمعأقبلنا

البعير،فدعا،الحائطأتىحتىفجاء،ع!يماللهلرسولذلكفذكروا:قال،عليهشدإلاأحدالحائط

فخطمه"خطاماهاتوا":!ي!اللهرسولفقال:قال،يديهبينبركحتىالأرضإلىمشفرهواضعأفجاء

أنييعلمإلاوالأرضالسماءبينشيءليسإنه":فقال،الناسإلىالتفتثم:قال،صاحبهإلىودفعه

."والإنسالجنعاصيإلااللهرسول

الثقة.وبه،اللهشاءإن،اخربسياقاخروجهمنجابرعنوسيأتي،أحمد)4(الإمامبهتفرد

عباسابنرواية

،الجيارخالدأخومهرانبنيزيدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوالحافظقال

:قال،عباسابنعن،حرملةبنالذيالعن،الأجلحعن،عياشبنبكرأبوحدثنا

جم!يماللهرسولإليهفجاء،حائطفيندقدبعيرألناإناللهرسوليا:فقالوا،اللهرسولإلىقومجاء

الصديق:بكرأبولهفقال،أصحابهوأعطاهخطمهحتىرأسهمطأطئافجاء"تعال":فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

تتفجر.:المطبوعوفي)أ(فيكذا

الزينة.في2(41)8/المجتبىفي

.31(5)3/المسندفي

.لغيرهصحيححديثهوو،الحديثحسنصدوقحرملةبنالذيال،حسنإسناده
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إلا،اللهنبيأنييعلمإلاأحدلابتيهابينما":!لمج!اللهرسولفقال،نبيأنكعلمكأنه،اللهرسوليا

.(")1والإنسالجنكفرة

نأإلااللهم،جابرعنأحمدالإمامروايةوالأشبه،جداغريبعباسابنعن،الوجههذامنوهذا

أعلم.والله،عباسابنوعن،جابرعن،الذيالعنرواهقدالأجلحيكون

الفضلبنالعباسحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوالحافظقال:عباسابنعنأخرىطريق

ابنعن،عكرمةعن،المدينييزيدأبيعن،الدباغعزةأبوحدثنا،الزياديعونأبوحدثنا،الأسفاطي

:عباس

إلىجاءثم،البابعليهمافسدحائطافأدخلهما،فاغتلما)2(فحلانلهكان،الأنصارمنرجلاأن

فيجئتإني،اللهنبييا:فقال،الأنصارمننفرمعهقاعدوالنبي،لهيدعوأنفأراد!ي!اللهرسول

نأليتدعوأنفأحب،البابعليهماوسددتحائطاأدخلتهماوإني،اغتلماليفحلينفإنحاجة

الرجلفأشفق"افتح":فقالالبابأتىحتىفذهب"معناقوموا":لأصحابهفقال،لياللهيسخرهما

!ي!اللهرسولرأىفلما،البابمنقريباالفحلينأحدفإذا،البابففتح"افتح":فقال،ع!يوالنبيعلى

ثم،منهوأمكنهرأسهفشدبخطامفجاء"منهوأمكنكرأسهأشدبشيءائت":اللهرسولفقال،لهسجد

أشدبشيءائتني":للرجلفقال،ساجدالهوقعراهفلما،الآخرالفحلإلىالحائطأقصىإلىمشى

ذلك!اللهرسولأصحابرأىفلما"لايعصيانكفإنهمااذهب":فقال،منهوأمكنهرأسهفشد"رأسه

لأحد،يسجدأنأحداآمرلا":قال؟لكنسجدأفلا،لكسجدافحلانهذان،اللهرسوليا:قالوا

.")3(لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحل!يسجدأنأحداأمرتولو

غريب.ومتنغريبإسنادوهذا

عن،السجزيحمدانبنأحمدعن"النبوةدلائل"كتابهفيحامدبناللهعبدمحمدأبوالفقيهورواه

به.،الزياديعونأبيعونبنمحمدعن،ادم)5(بنبشرعن،)4(البجيريبجيربنمحمدبنعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

35()6/النبوةدلائلفيالبيهقيأيضأورواه.)12744(رقم012()12/الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه

للبيهقيوعزاه.الكبرىالخصائصفيوالسيوطي،مركماعنهاللهرضيجابرعن)927(رقمالدلائلفينعيموأبو

وللطبراني.نعيمولأبي

هاجا.:"فاغتلما"

.(012)30رقم282(/11)للطبرانيالكبيرالمعجم

السمعاني.أنسابمن"البجيري"فيكمابجيرجدهإلىمنسوبوهو،تصحيفوهو"البحتري":المطبوعفي

.(409/)التهذيبفيوترجمته،البصرييزيدبنآدمبنبشرهو
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عن،أوفىأبيبناللهعبدعن،الورقاءأبيفائدعن،إبراهيمبنمكيطريقمنأيضارواهوقد

.عباسابنعنتقدممابنحو،لمجي!النبي

بنعمرأخبرنا،حمدانبنأحمدأخبرنا:الفقيهحامدبناللهعبدمحمدأبوقال:هريرةأبيرواية

أبيعن،أبيهعن،اللهعبيدبنيحيىعن،جريرحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا،بجيربنمحمد

:قالهريرة

رفعالناضحأقبلفلما،بناضحنحنفإذا،حائطإلىفأشرفنا،ناحيةإلىلمجيواللهرسولمعانطلقنا

نسجدأنأحقفنحن:!ي!اللهرسولأصحابفقال،الأرضعلىجرانهفوضع!ي!اللهبرسولفبصررأسه

ولو،اللهدونلأحديسجدأنلأحدينبغيما؟اللهأدون!اللهسبحان":فقال،البهيمةهذهمنلك

."لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتاللهدونمنلشيءيسجدأنأحداأمرت

عن،ميمونبنمهديحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال:ذلكفيجعفربناللهعبدرواية

قالا:،وعفانبهزوحدثنا""حجعفربناللهعبدعن،سعدبنالحسنعن،يعقوبأبيبنمحمد

بناللهعبد-عنعليبنالحسنمولى-سعدبنالحسنعن،يعقوبأبيبنمحمدحدثنا،مهديحدثنا

وكان،أبداأحدابهأخبرلاحديثاإليفأسر،خلفهيومذات!يىاللهرسولأردفني:قال،جعفر

حيطانمنحائطايومافدخل،نخلحائش)3(أوهدف)2(حاجتهفيبهاستترماأحب!ي!اللهرسول

حناللهرسولرأىفلما:وعفانبهزوقال،عيناه)5(وذرفتفجرجر)4(،أتاهقدجملفإذا،الأنصار

فتىفجاء"؟الجملصاحبمن":فقال،فسكنوذفراه)7(سراته)6(اللهرسولفمسح.عيناهوذرفت

إليئشكاإنه؟اللهملكهاالتيالبهيمةهذهفياللهتتقيأما":فقال،اللهرسولياليهو:قالالأنصارمن

.")8(وتدئبهتجيعهأنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.402()1/المسندفي

مرتفعة.أرض:"هدف"

له.مفردلا،النخلجماعة:"نخلحائش"

حنجرته.فيصوتهردد:"جرجر"

ماقيه.منعينيهدموعسالت:"ذرفت"

.ظهره:"تهسرا"

.الأذنخلفالشاخصالعظم:الذفرى:"ذفراه"

الزائد.بالعملوتجهدهتتعبه:"تدئبه"
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به.،ميمونبنمهديحديثمن)1(مسلمرواهوقد

حدثنا:قالا،وعفانالصمدعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:ذلكفيالمؤمنينأمعائشةرواية

عن،المسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن()3(المعنىأخبرنا:عفانقال)-سلمةابنهو-حماد

عائشة:

يا:أصحابهفقال،لهفسجدبعيمفجاء،والأنصارالمهاجرينمننفبرفيكان!ي!اللهرسولأن

وأكرموا،ربكماعبدوا":فقال،لكنسجدأنأحقفنحن،والشجرالبهائملكتسجد،اللهرسول

جبلمنتنقلأنأمرهاولو،لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداامراكنتولو،أخاكم

."تفعلهأنلهاينبغيكانأبيضجبلإلىأسودجبلومن،أسودجبلإلىأصفر

،عفانعن،)5(شيبةأبيبنبكرأبيعن،)4(ماجهابنروىوإنما،السننشرطعلىالإسنادوهذا

.آخرهإلى"..لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداأمرتلو":به،حمادعن

الخزاعي،سلمةأبوحدثنا:أحمد)6(الإمامقال:أخرىقصةهيأو،الثقفيمرةبنيعلىرواية

:قالسيابة)7(بنيعلىعن،جبيرةأبيبنحبيبعن،بهدلةبنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا

إلىإحداهمافانضمت)8(وديتينفأمرحاجتهيقضيأنفأراد،لهمسيرفي!يوالنبيمعكنت

ابتلحتىجرجرثم،الأرضإلىبجرانهفضرببعيزوجاء،منابتهماإلىفرجعتاأمرهماثم،الأخرى

إليهفبعث"نحرهيريدصاحبهأنيزعمإنه؟البعيريقولماأتدرون":!ي!اللهرسولفقال،حولهما

:فقال،منهإليأحبمالمالياللهرسوليا:فقال"؟ليأنتأواهبه":فقال!اللهرسول

يعذبقبرعلىوأتى:قال،اللهرسولياكرامتهليمالاأكرملاجرملا:فقال"معروفابهاستوص"

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.و)9242(،مختصراالحيضكتابفي)342(رقمصحيحهفي

.لغيرهحسنمنهالأولالشطر،76()6/المسندفي

.76()6/المسندمنأثبتهالقوسينبينما

تقوىمنهالأولىوالقطعة،جدعانبنزيدبنعليلضعفبطولهضعيفوإسناده،النكاحفي()1852رقمسننهفي

الشواهد.ببعض

.603(4/و)2/528مصنفهفيوهو

.172()4/المسندفي

الإصابة.وغيرهحجرابنالحافظقيده،التحتانيةبتخفيفوهي،أمهوسيابة،مرةبنيعلىهو:سيابةبنيعلى

/4()966.

النخل.صغار:الودي:"وديتين"
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عنهيخففأنعسى":وقال!،قبرهعلىفوضعتبجريدةفأمر"كبيرمخيرفييعذبإنه":فقال!صاحبه

.")1(رطبةدامتما

السائب،بنعطاءعن،معموأخبرنا،الوزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال!:عنهأخرىطريق

قال!:،الثقفيمرةبنيعلىعن،حفصبناللهعبدعن

البعيررآهفلما،عليهيسنىببعيرمررناإذمعهنسيرنحنبينا:!صاللهرلممول!منرأيتهنأشياءثلاثة

بعنيه"":فقال!،فجاء"؟البعيرهذاصاحبأين":فقال!مج!ج!النبيعليهفوقف،جرانهووضعجرجر

معيشةلهممابيتلأهلوإنه،لكنهبهبل،لا:قال!"بعنيهبل،لا":فقال!،لكأهبهبل،لا:فقال!

ثم:قال!."إليهفأحسنواالعلفوقلةالعملكثرةشكافإنهأمرهمنهذاذكرتإذاأما":قال!،مخيره

فلما،مكانهاإلىرجعتثمغشيتهحتىالأرضتشقشجرةفجاءت،!اللهرسول!فناممنزلافنزلناسرنا

فأذنمج!ج!اللهرسول!علىتسلمأنفيوجلعزربهااستأذنتشجرةهي":فقال!،لهذكرتاستيقظ

إنياخرج":فقال!بمنخرهع!النبيفأخذ،جنةبهلهابابنامرأةفأتتهبماءفمررناسرناثم:قال!."لها

ولبن،بجزر)3(امرأةفأتته،الماءبذلكمررناسفرنامنرجعنافلماسرناثم:قال"اللهرلممولمحمد

بالحقبعثكوالذي:فقالتالصبيعنفسألها،اللبنمنفشوبواأصعحابهوأمر،الجزرتردأنفأمرها

.)4(بعدكريبامنهرأيناما

أخبرني،حكيمبنعثمانحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا:أحمد)5(الإممامقال:عنهأخرىطريق

قال!:،مرةبنيعلىعن،العزيزعبدبنالوحمنعبد

سفرفيمعهخرجتلقد:بعديأحديراهاولا،قبليأحدراهاماثلاثاغ!ج!اللهرسول!منرأيتلقد

أصابهصبيئهذا،اللهرسول!يا:فقالت،لهاصبيمعهاجالسةبامرأةمررنا،الطريقببعضكناإذاحتى

بينهفجعلته،إليهفرفعته"ناولينيه":قال!،مرةكمأدريمااليومفييؤخذ،بلاءمنهوأصابنا،بلاء

ثم"اللهعدواخسأ،اللهعبدأنا،اللهباسم":وقال!ثلاثافيهفنفثفاهفغرثم،الرحلواسطةوبين

ورجعنا،فذهبنا:قال!"فعلمافأخبرينا،المكانهذافيالرجعةفيالقينا":فقال!،إياهناولها

بالحقبعثكوالذي:فقالت"؟صبيكمافعل":فقال!،ثلاثشياهمعهاالمكانذلكفيفوجدناها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.جبيرةأبيبنحبيبلجهالةضعيفإسناده

.)4/173(المسندفى

.الشاءمنيذبحما:"الجزر"

السائب.بنعطاءواختلاط،حفصبناللهعبدلجهالةضعيفإسناده

.017()4/المسندفي
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."البقيةوردواحدةمنهافخذانزل":قال،الغنمهذهفاحترز)1(،الساعةحتىشيئامنهحسسناما

شيءمنترىهلانظر،ويحك":قالبرزناإذاحتىالجبانةإلىيوبمذاتوخرجت:قال

شجرة:قلت"؟بقربهافما":قال،تواريكأراهاماشجرةإلايواريكشيئاأرىما:قلت"؟يواريني

:قال"اللهبماذنتجتمعاأنيأمركماع!ي!اللهرسولإن:فقلإليهمافاذهب":قال،منهاقريبأومثلها

ترجعأنيأمركما!ييهاللهرسولإن":لهمافقلإليهمااذهب":فقال،رجعثملحاجتهفبرزفاجتمعتا

فرجعت."مكانهاإلىمنكماواحد؟كل

عيناهذرفتثم،يديهبينبجرانهضرب)2(حتىنجيبجملجاءإذيومذاتجالسأمعهوكنت:قال

لرجلفوجدته،صاحبهألتمسفخرجت:قال"لشأنالهإن،الجملهذالمنانظر،ويحك":فقال

شأنه،ماواللهأدريلا؟شأنهوما:فقال"؟هذاجملكشأنما":فقال،إليهفدعوتهالأنصارمن

فلا":قال،لحمهونقسمننحرهأنالبارحةفائتمرنا،السقايةعنعجزحتى،عليهونضحناعليهعملنا

.به)3(بعثثمالصدقةبسمةفوسمه،اللهرسوليالكهوبل:فقال"بعنيهأوليهبه،تفعل

عن،عمروبنالمنهالعن،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإمامقال:عنهأخرىطريق

اخرج":ع!ي!اللهرسولفقال،لممأصابهقدلهابابنامرأةأتتهأنه:ع!ي!النبيعن،مرةبنيعلى

:قال،سمنمنوشيئأأقطمنوشيئأكبشينإليهفأهدت:قال،فبرأ:قال"اللهرسولأنا،اللهعدو

كماالشجرتينقصةذكرثم"الآخرعليهاوردالكبشينوأحدوالسمنالأقطخذ":اللهرسولفقال

.)5(تقدم

بنالمنهالعن،عمرةأبيبنحبيبعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،أسودحدثنا:أحمد)6(وقال

:قال،يعلىعن،عمرو

والنخلتين،،الصبيأمرفذكررأيتمادونإلا!ي!اللهرسولمنرأىالناسمنأحداأنأظنما

:قال"تنحرهأنتريدكبرإذاحتىسانيهأنكزعم؟يشكوكلبعيركما":قالأنهإلا،البعيروأمر

.)7(أفعللابالحقبعثكوالذي،ذلكأردتقدنبيابالحقبعثكوالذيصدقت

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.فاجترر:المطبوعوفي)أ(فيكذا

.صوى:المطبوعوفي،صؤب:المسندوفي،)أ(فيكذا

العزيز.عبدبنالرحمنعبدلجهالةضعيفإسناده

.(172و171)4/المسندفي

.مرةبنيعلىمنيسمعلمعمروبنالمنهالف!ن،لانقطاعهضعيفإسناده

.)4/173(المسندفي

سابقه.مثلضعيفإسناده
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محمدبنعباسحدثنا:الأصمعن،وغيرهالحاكمعن)1(البيهقيروى:عنهأخرىطريق

أبيه،عن،مرةبنيعلىبناللهعبدبنعمرعن،شريكحدثنا،الأصبهانيبنحمدانحدثنا،الدوري

:قال،جدهعن

ابنمعهابامرأةفمر،مكةطريقفيمعهكنت،قبليأحدراهاما5أشياثلاثة!ج!اللهرسولمنرأيت

دعوتشئتإن":فقال،ترىكماهذاابني،اللهرسوليا:فقالت،منهأشدلممارأيتمالممبهلها

به،فجيء"البعيرهذابصاحبعلي":فقال،يرغوجرانهناذبعيرعلىفمرمضىثم.لهفدعا"له

."ينحرونيأنأرادواعندهمكبرتإذاحتىفاستعملونيعندهمنتجت:يقولهذا":فقال

:قال"ليفلتجتمعافمرهمااذهب":ليفقال،متفرقتينشجرتينورأىمضىثم:قال

حاجته.فقضى،فاجتمعتا

أمهوهيات،بهماذهبوقدالغلمانمعيلعبوهوالصبيعلىمر،انصرففلما،مضىثم:قال

إلاشيءمنما":ع!جوالنبيفقال،اللمممنشيءإليهعادما:وقالت،كبشينلهفأهدت،أكبشأ

.")2(والإنسالجن-فسقةأو-كفرةإلا،اللهرسولأنيويعلم

القصةبهذهحدثمرةبنيعلىأن؟المتبحرينعندوالقطعالظنغلبةتفيدمتعددةجيدةطرقفهذه

ابنسوىشيئامنهمأحديروولم،الستةالكتبأصحابدونأحمدالإمامكلهبهذاتفردوقد،الجملةفي

بنيونسعن،خثيم(ابن)عن،سليمبنيحيىعن،كالسببنحميدبنيعقوبعنروىفإنه،ماجه

.أبعد)3(الغائطإلىذهبإذاكان!ي!اللهرسولأن؟مرةبنيعلىعن،خباب

.)4(كثيرةوجوهمنوطرقه"النبوةدلائل"كتابهفيالبعيربحديثنعيمأبوالحافظاعتنىوقد

إليهيزدلفنفجعلنذود)5(بست!ج!اللهرسولجيء:قالاليمانيقرطبناللهعبدحديثأوردثم

.الوداعحجةفيالحديثقدمتوقد.يبدأبأيتهن

)2(

)3(

)4(

)5(

.(23-22)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.مرةبنيعلىبناللهعبدبنعمرلضعف،ضعيفإسناده

وهذا،)331(شعبةبنالمغيرةحديثمن.صحيححديثوهو،الطهارةفي)333(رقمسننهفيماجهابنرواه

ورمييخطىءصدوق"التقريبفيحجرابنالحافظقالوإنجداضعيفخباببنيونسفإن،ضعيفإسناد

وقال،الحديثمنكر:البخاريوقال،والنسائي،معينوابن،مهديوابن،القطانيحيىضعفهفقد"بالرفض

مفرطةشيعيةفيهسوءرجل:العللفيالدارقطنيوقال،كذاب:الجوزجانيوقال.الحديثمضطرب:مرة

.(4913/التقريبتحرير)

البعير.سجودعن)287(إلى)278(رقممنالأحاديث:نعيملأبي؟النبوةدلائلمنالمطبوعالمختصرفي

إبل.:"ذود"
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الصحابةمنواحدغيرعنانفأوذكرنا،الشجرتينقصةنحواللهعبدبنجابرعنأسلفناقد:قلت

أعلم.فالئه،هذاغيريكونأنيشبهبسياقلكن؟الجملحديثمننحوأ

طرقمن،الحالفيوبرؤه،لهوالسلامالصلاةعليهودعاؤهيصرعكانالذيالصبيحديثوسيأتي

.أخرى

عبدبنأحمدعن،الأصمالعباسأبيعن،وغيرهالحاكماللهعبدأبيعنالبيهقيالحافظروىوقد

:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،الملكعبدبنإسماعيلعن،بكيربنيونسعن،الجبار

فنزلنا،أحديراهلاحتىتباعدالبرازأرادإذا!يواللهرسولوكان،سفرفي!ي!اللهرسولمعخرجت

فملأت"بناوانطلقالأداوةخذ،جابريا":ليفقال،شجرولاعلمفيهاليسالأرضمنبفلاةمنزلا

ءسح!:اللهرسولفقال،أذرعبينهماشجرتانفإذا،نرىنكادلاحتىفمشينا،وانطلقنا4ماالأداوة

خلفكما"أجلسحتىبصاحبتكالحقي:اللهرسوللكيقول:الشجرةلهذهفقلانطلق،جابريا"

حاجته.قضىحتىخلفهمافجلس،بصاحبتهافلحقتفرجعتففعلت

عرضتقدبامرأةنحنوإذا،تظللناالطيررؤوسناعلىكأنمافسرنارواحلنافركبنارجعناثم

فوقف،يدعهلامراتثلاثيومكلالشيطانيأخذههذاابنيإن،اللهرسوليا:فقالت!سي!اللهلرسول

ذلكوأعاد"اللهرسولأنا،اللهعدؤاخسأ":فقالالرحلمقدمةوبينبينهفجعلهفتناوله!سي!اللهرسول

تقودهماكبشانومعهاالمرأةتلكلناعرضت،الماءبذلكوكنارجعنافلفا،إئاهناولهاثم،مراتثلاث

فقال،بعدإليهعادإنبالحقبعثكفوالذي،هديتيمنياقبل،اللهرسوليا:فقالت،تحملهوالصبي

."الآخروردواأحدهماخذوا":!سي!اللهرسول

فقال،ساجداخزالسماطينبينكانفلما،نا!جملفجاء،بيننا!ي!اللهورسولسرناثم:قال

لناهو:الأنصارمنفتيةفقال"؟الجملهذاصاحبمن،الناسأيهايا":!ي!اللهرسول

عليهوكانتسنهكبرتفلما،سنةعشرينمنذعليهسنونا:قالوا"؟شأنهفما":قال،اللهرسوليا

هو،اللهرسوليا:قالوا"؟تبيعونيه":!ي!اللهرسولفقال،غلمتنابينلنقسمهنحرهأردناشحيمة

البهائم،منلكنسجدأنأحقنحن،اللهرسوليا:قالوا"أجلهيأتيهحتىإليهفأحسنوا":قال،لك

.")1(لأزواجهنالنساءكانذلككانولو،لبشريسجدأنلبشرينبغيلا":!ي!اللهرسولفقال

أبيعن،الصفراءأبيبنالملكعبدبنإسماعيلحديثمن،)2(ماجهوابنداودأبوروىوقد

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده،(91ا-8)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

صحيححديثوهو،الطهارةفي)335(رقمسننهفيماجهوابن،الطهارةفي)2(رقمسننهفيداودأبورواه

.بشواهده
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.(أبعد)1المذهبذهبإذاكان!اللهرسولأن:جابرعن،الزبير

بنالحسنأخبرنا،إسحاقبنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووحدثنا:)2(البيهقيقالثم

أنه؟الزبيرأبيعن-سعدابنهو-زيادعن،زمعةعنقرةأبوحدثنا،حمةأبوحدثنا،زيادبنعلي

النبيعن،مسعودبناللهعبدعن،يحذثعبيدةأباسمعأنه؟يحدثالكوفيخباببنيونسسمع

شيئايجدفلم:قال،أحديراهلاحتىيبعدوكان،الغائطإلىفذهبمكةإلىسفرفيكانأنه:ع!ي!

!ى!
جابر.حديثمنبنحو،الجملوقصةالشجرتينقصةفذكر،بشجرتينلمحبصر،بهيموارى

أظنه-زيادعن،صالحبنزمعةبهاينفردالروايةوهذه:قال،أصحجابروحديث:البيهقيئقال

الزبير.أبي-عنسعدابن

لهما،تشهدبل،مرةبنويعلىجابرحديثتنافيولا،محفوظةأيضاهذهتكونوقد:قلت

بنيونسوعن.جابرعن،المكيتدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبيعندالحديثهذاويكون

.)3(أعلموالله،أبيهعن،مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبيعن،خباب

بنخارجةعن،الزهريعن-ضعيفوهو-الصدفييحيىبنمعاويةحديثمن،البيهقيوروى

الصبيقصةوفيه،اللهعبدبنوجابرمرةبنيعلىحديثسياقنحوطويلاحديثازيد،بنأسامةعن،زيد

"الذراعناولني":قالثم،فناولته"الذراعناولني":فقالمشويةبشاةأمهومجيء،يصرعكانالذي

سكتلوبيدهنفسيوالذي":فقال؟ذراعمنللشاةكم:فقلت"الذراعناولني":قالثم،فناولته

الحجارةصارتحتى،معهماالحجارةوانتقالواجتماعهماالنخلاتقصةذكرثم"دعوتمالناولتني

.المستعانوبالله،وإسنادهبلفظ!)5(أوردهلمفلهذا،البعيرقصةسياقهفيوليس.)4(النخلاتخلفرجما

عن،الرازيمنصوربنيعلىإلىبسنده،الثقفيسلمةبنغيلانترجمةفيعساكرابنروىوقد

:قال،سلمةبنغيلانعن،عاصمبنبشرعن،شيبةبنشبيب

الصبيوقصة،الخلاءعندبهماواستتارهالشجرتينقصةفذكر،عجبافرأينا!اللهرسولمعخرجنا

البعيرينقصةذكرثم.فعوفي"اللهعدواخرج،اللهرسولأنااللهباسم":وقوله،يصرعكانالذي

أعلم.والله،أخرىقصةهذهفلعل.الواحد)6(البعيرفيتقدممابنحو،لهسجداوأنهماالنادين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(أحديراهلاحتىانطلقالبرازأرادإذاكان)ماجهوابنداودأبيعندلفظه

.2(0)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

بينا.كما،ضعيفخباببنيونسلكن

.26(-42)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.وإسنادهبلفظهالدلائلفيأوردهالبيهقيلأن؟تعالىاللهرحمهكثيرابنهووالمتكلم،يوردهلم:الأصلفي

.223(0/2)منظورلابندمشقتاريخمختصر
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،تبوكمنمرجعهموذلك،أعياقدكانالذيجملهوقصةجابر)1(حديثسلففيماذكرناوقد

أماميتقدمجعلحتىمثلهيسرلمسيرافساروضربهلهفدعاع!ي!النبيئفلحقه،القومأخرياتفيوتأخره

أصليضرلاالرواةمنوقعكثيراختلافثمنهوفي،منهوالسلامالصلاةعليهشراءهوذكرنا،الناس

.بيناهكماالقصة

صوتأالناسسمعحينطلحةأبيفرسعلىوالسلامالصلاةعليهركوبهأنس)2(فيحديثوتقدم

!يالهاللهرسولفوجدوا،الصوتذلكنحوالفرسانوركب،يبطئوكان،الفرسذلكفركب،بالمدينة

سيفا،متقلدوهوعليهشيءلاعرياركبهقدوكان،حقيقةلهيجدفلم،الأمرذلككشفبعدمارجعقد

لسابقا.:أي"لبحراوجدناهوإن،شيءمنوجدناما،تراعوالنتراعوالن":يقولوهوفرجع

كلهوذلك،غبارلهيكشفولا،يجارىلاذلكبعدفكان،الليلةتلكقبليبطأالفرسذلكوكان

.والسلامالصلاةعليهببركته

دلائل"كتابهفي،الفقيهحامدبناللهعبدمحمدأبوالشيخقال:البعيرقصةفيغريبآخرحديث

بنالعزيزعبدسعيدأبوحدثنا،الفارسيعليأبوأخبرني:الفوائدكثيرحافلكبيرمجلدوهو،"النبوة

عليبنالرحمنعبدحدثنا،الراسبيخالدبنمحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،القواسشهلان

حدثنا،جدهعن،أبيهعن،أبيحدثني،الرازيهندأبيبنزيادبنسعيدبنسلامةحدثنا،البصري

)3(،ص
:قال-الرازي:يعني-اوسبنعنيم

!و:اللهرسولفقال،فزعا!راللهرسولعلىوقفحتىيعدوبعيوأقبلإذ!اللهرسولمعجلوساكنا

أمنقدتعالىاللهأنمع،كذبكفعليككذاباتكوإن،صدقكفلكصادقاتكفإن،اسكنالبعيرأيها"

،بنحرهأهلههمبعيرهذا":قالالبعيرهذايقولما،اللهرسوليا:قلنا"لائذنايخافولا،عائذنا

عادالبعيرإليهمنظرفلما،يتعادونأصحابهأقبلإذ؟كذلكنحنفبينا"بنبيكمفاستغاث،منهمفهرب

بينإلانلقهفلم،أيامثلاثةمنذمناهرببعيرناهذا،اللهرسوليا:فقالوا.!يالهاللهرسولهامةإلى

ربيإنهيقول":قاليقولما،اللهرسوليا:فقالوا"الشكايةمريشكو":ع!ي!اللهرسولفقال،يديك

موضعإلىرحلتمالشتاءكانفإذا،الكلأموضعإلىالصيففيعليهتحملونوكنتم،حواراإبلكمفي

:قالوا"؟مواليهمنالصالحالعبدجزاءما":فقال،اللهرسولياذلككانقد:فقالوا"الدفء

)2(

)3(

الحديث.تقدم

الحديث.تقدم

مختلق.أنهفظهر،الاسميقبهذينالإصابةفيأجدهولم،تميم:رسمهصورةكأن)أ(وفي،المطبوعفيكذا
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لأن،منكمبالرحمةأولىوأنا،تغيثوهفلماستغاثفقد":قال،ننحرهولالانبيعهفإنا،اللهرسوليا

."المؤمنينقلوبفيوأسكنهاالمنافقينقلوبمنالرحمةنزعالله

هامةعلىفرغا"اللهلوجهحزفأنتانطلقالبعيرأيها":قالثم،درهمبمئة!يمالنبيفاشتراه

ثم"آمين":فقالالثالثةرغاثم"آمين":فقالالثانيةرغاثم"امين":اللهرسولفقال،!ي!اللهرسول

اللهجزاك":يقول:قالالبعير؟هذايقولما،اللهرسوليا:فقلنا.!يماللهرسولفبكى،الرابعةرغا

سكنتكماالقيامةيومأمتكرعباللهسكن:قال،امين:قلت،خيراوالقرآنالإسلامعنالنبيأيها

:قال،آمين:قلت،دميحقنتكماأعدائهامنأمتكدماءاللهحقن:قال،امين:قلترعبي

وأخبرني،واحدةومنعنيفأعطانيهاربيسألتخصالهذه:وقلتفبكيت،بينهابأسهااللهجعللا

.")1(كائنهوبماالقلمفجرى،بالسيفأمتكفناءأناللهعنجبريل

هذاسوىأوردهالدلائلفيالمصنفينهؤلاءمنأحداأرلم،جداغريبالحديثهذا:قلت

أعلم.والله،أيضاومتنهإسنادهفيونكارم!غرابةوفيه،المصف

!ب!لهالغنمسجودفيحديث

الحمصي،عوفبنمحمدحدثنا:صاعدبنيحيىقال:أيضاحامدبناللهعبدمحمدأبوقال

،الرازيجعفرأبوحدثنا،عثمانأبوالكندييوسفبنعبادحدثنا،الزبيديالعلاءبنإبراهيمحدثنا

:قالمالكبنأنسعن،أنسبنالربيععن

فسجدتغنمالحائطوفي،الأنصارمنورجلوعمربكرأبوومعهللأنصارحائطا!يمالنبيدخل

يسجدأنينبغيلاإنه":فقال،الغنممنلكبالسجودأحقنحنكنا،اللهرسوليا:بكرأبوفقال،له

.")2(لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنلأحدينبغيكانولو،لأحدأحد

.لايعرفمنإسنادهوفي،غريب

بالرسالةوشهادته،الذئبقصة

سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الحدانيالفضلبنالقاسمحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

:قال،الخدري

)1(

)2(

)3(

الصنعة،ظاهرةوالقصة.فائدةولاتحتهالاطائلالتيالغرائبهذهمثلعنوإياهأغناناماكانكثيرابناللهرحم

.النبوةمنطقعنالبعدكلبعيدة

.()276رقمنعيملأبي،النبوةودلائل،()مخطوطحامدبناللهلعبد،النبوةدلائل

وطرفه.السوطعلاقة:"سوطهعذبةو".84(-83)3/المسندفي
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تتقيألا:فقالذنبهعلىالذئبفأقعى،منهفانتزعهاالراعيفطلبه،فأخذهاشاةعلىالذئبعدا

أخبركألا:الذئبفقال!الإنسكلاميكلمنيذئمبعجبييا:فقال؟إلياللهساقهرزقامنيتنزع؟الله

حتىغنمهيسوقالراعيفأقبل:قال،سبققدمابأنباءالناسيخبربيثرب!ي!محمد؟ذلكمنبأعجب

فنودي!ي!اللهرسولفأمر،فأخبره!ي!اللهرسولأتىثم،زواياهامنزاويةإلىفزواها،المدينةدخل

والذي،صدق":!ي!اللهرسولفقال،فأخبرهم،أخبرهم:للراعيفقالخرجثم،جامعةالصلاة

نعله،وشراك،سوطهعذبةالرجلويكلم،الإنسالسباعيكلمحتىالساعةتقوملابيدهمحمدنفس

."بعدهأهلهأحدثبمافخذهويخبره

والذي":قولهمن)1(الترمذيإلايروهولم،البيهقيصححهوقد،الصحيحشرطعلىإسنادوهذا

عن،أبيهعن،وكيعبنسفيانعن.اخرهإلى"..الإنسالسباعيكلمحتىالساعةتقوملابيدهنفسي

ثقةوهو،القاسمحديثمنإلانعرفهلاصحيحغريبحسنحديثوهذا:قالثم.الفضلبنالقاسم

.مهديوابنيحيىوثقه،الحديثأهلعندمأمون

شعيب،أخبرنا،اليمانأبوحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:الخدريسعيدأبيعنأخرىطريق

:قال!ي!النبيعن،حدثهالخدريسعيدأباأن؟شهرحدثني،حسينأبيبناللهعبدحدثني

فأدركهغنمهمنشاةفأخذالذئبعليهعدا،لهغنمفيالمدينةنواحيبعضفيأعرابيبينا

يخاطبه،بذنبهمستذفرا!4(أقعىثم،يمشيالذئبفعانده،وهجهجه)3(منهفاستنقذها،الأعرابى

لتتركإنكوالله:فقال!يخاطبنيبذنبهمستذفرذئمبمنواعجبا:قال،اللهرزقنيهرزقاأخذت:فقال

يحدثالحرتينبينالنخلتينفي!ي!اللهرسول:قال؟ذلكمنأعجبوما:قال،ذلكمنأعجب

بعضإلىألجأهاحتىبغنمهالأعرابيفنعق:قال،ذلكبعديكونوماسبققدماأنباءعنالناس

صاحبالأعرابيأين":قال!ي!النبيصلىفلما،بابهعليهضربحتى!ي!النبيإلىمشىثم،المدينة

الأعرابيفحدث"رأيتوبماسمعتبماالناسحدث":!ي!النبيلهفقال،الأعرابيفقام"؟الغنم

الساعة،قبلتكونآيات،صدق":ذلكعندلمجوالنبيفقال،منهسمعوماالذئبمنرأىبماالناس

أحدثبماعصاهأوسوطهأونعلهفيخبرهأهلهمنأحدكميخرجحتىالساعةتقوملابيدهنفسيوالذي

."بعدهأهله

)1(

)2(

)3(

)4(

الفتن.في(1812)الترمذيجامع

.3/98المسندفي

به.صاخ:"هجهجه"

رجليه.بينذنبهجاعلا:"مستذفرا"
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.)1(يخرجوهولم،السننأهلشرطعلىوهذا

عن،حوشببنشهربناللهعبدبنمعقلعلىقرأت:قال!النفيليحديثمنالبيهقيئ)2(رواهوقد

بنأحمدعن،الأصمعن،عمروأبيبنسعيدوأبيالحاكمعنرواهثم.فذكره،سعيدأبي

سعيدأبيعن،حوشببنشهرعن،بهرامبنالحميدعبدعن،بكيربنيونسعن،الجبارعبد

.فذكره

بنسعيدعن،الزهريعن،تميمبنيزيدبنالرحمنعبدطريقمننعيمأبوالحافظورواه

.)3(فذكره،سعيدأبيعن،المسيب

بنأشعثعن،معمرأخبرنا،الرزا!تىعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال!:ذلكفيهريرةأبيحديث

قال!:هريرةأبيعن،حوشببنشهرعن،)5(اللهعبد

تلعلىالذئبفصعد:قال!،منهانتزعهاحتىالراعيفطلبه،شاةمنهافأخذغنمراعيإلىذئحبجاء

رأيتإندله:الرجلفقال!،منياشزعتهوجلعزاللهرزقنيهرزدتىإلىعمدت:وقال!فاستذفرفأقعى

هوومامضىبمايخبركمالحرتينبينالنخلاتفيرجلهذامنأعجب:الذئبفقال!،يتكلمذئباكاليوم

الله:رسول!قال!ثم!ي!النبيفصدقهوخبرهفأسلم!النبيإلىفجاء،يهودياالرجلوكان،بعدكمكائن

وسوطهنعلاهتحدثهحتىيرجعفلايخرجأنالرجلأوشكقد،الساعةيديبينأماراتمنأمارةإنها"

."بعدهأهلهأحدثهبما

سعيدأبيمنسمعهقدحوشببنشهرولعل،يخرجوهولم،السننشرطعلىوهو،أحمدبهتفرد

.)6(أعلموالله،أيضاهريرةوأبي

حدثنا،جعفربنمحمدبناللهعبدحدثنا:"النبوةدلائل"فينعيمأبوقال!:ذلكفيأنسحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حوشب.بنشهرلضعفضعيفإسناده

.تقدمكما،ضعيفوإسناده،(42-43)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

،نضرةأبيعنالحدانيالفضلبنالقاسمعنموجودهووإنما،الإسنادبهذاالمطبوعنعيمأبيدلائلفيأجدهلم

سعيد.أبيعن

.603()2/المسندفي

أحمدمسندمنأثبتناهوما،يصحولا،الحمرانيالملكعبدبنأشعثأنهيعنيوهذا"الملكعبد":المطبوعفي

معمرعنهوروىحوشببنشهرعنالراويوهوالبصريالحدانيجابربناللهعبدبنأشعثوهو،الصوابوهو

ترجمتهفيكما،معمرعنهروىولاشهرعنيروفلمالملكعبدابنأما.3272/الكمالتهذيبفيكماراشدابن

.(بشار)277()3/الكمالتهذيبمن

حوشب.بنشهرلضعفضعيفإسناده
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بنالملكعبدعن،الرفاءالحسينحذثنا،سالمبنالحسنبنعليحدثنا،مندهبنيحيىبنمحمد

بنهشامحدثنا،ناجيةبنمحمدبناللهعبدحدثنا:-الطبرانيهو-سليمانوحدثنا،أنسعن،عمير

:قالمالكبنأنسعن،عميربنالملكعبدعن،الرفاءسليمانبنحسينحذثنا،اللؤلؤييونس

الرعاءفاشتد،شاةمنهافأخذالذئبفجاء،غنميعليفشردتتبوكغزوةفي!يوالنبيمعكنت

كلاممنتعجبونما":فقال،القومفبهت:قالمني؟تنزعونهااللهأطعمنيهاطعمة:فقال،خلفه

.(")1ومكذبمصدقفمنمحمدعلىالوحينزلوقدالذئب

الملك.عبدعن،سليمانبنحسينبهتفرد:نعيمأبوقالثم

بنالملكعبدعنعديابنلهأورد،كوفيالطلحيلهيقالهذاالرفاءسليمانبنالحسين:قلت

.عليها)2(يتابعلا:قالثم،أحاديثعمير

،عديبنأحمدأبوأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:البيهقيقال:ذلكفيعمرابنحديث

حسن،بنجعفرحدثنا،عيسىأبيبنيوسفبنيعقوبحدثنا،السجستانيداودأبيبناللهعبدحدثنا

عمر:ابنقال:قال،المسيببنسعيدعن،حرملةبنالرحمنعبدحدثثا،حسنأبوأخبرني

فقال،فيهمنانتزعهاحتىالراعيووثبشاةفأخذالذئبجاءإذ،ع!ي!اللهرسولعهدعلىراعكان

ذئبمنالعجب:الراعيلهفقال؟منيتنزعهااللهأطعمنيهاطعمةتمنعنيأناللهتتقيأما:الذئبله

الناسيخبرالنخلفيالرجلذلك؟كلاميمنأعجبهوماعلىأدلكأفلا:الذئبفقال،يتكلم

وأسلم،فأخبرهع!ي!اللهرسولجاءحتىالراعيفانطلق،كلاميمنأعجبوالآخرينالأولينبحديث

.")3(الناسبهحدث":!ي!اللهرسوللهفقال

الذئب،مكلمبنو:لهميقالالراعيهذاولد:داودأبيبنبكرأبولناقال:عديابنالحافظقال

منالخزاعيأشعثبنومحمد:قال،أهبانالذئبمكلمواسم،خزاعةمنوهم،ونعمأموالولهم

.ولده

الحديث.يقويمماوهذا،ذلكاشتهارعلىفدل:)4(البيهقيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

المصنف.قالكماضعيفوإسناده-المطبوعنعيملأبيالنبوةدلائلفيأجدهلم

.773()2/الضعفاءفيالكامل

،عديابنالحافظكلاموبعضالسندبعضوفيه.للبيهقي؟النبوةدلائلمنسقطتالروايةهذهأنالمؤكدمن

.(44)6/الدلائلفيمبسوطمتعددةبطرقللراعيالذئبكلاموحديث

جهالة.إسنادهوفي(44)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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حدثني،طلحةأبوحدثني:")1(التاريخ"فيالبخاريإسماعيلبنمحمدحديثمنرويوقد

،عمروبنأنسعن،أوسبنربيعةعن،الأسلميعامربناللهعبدسمع،الأسلميحمزةبنسفيان

ليسإسناده:البخاريقال.وأسلمالذئبفكلمه،ليغنمفيكنت:قال،أوسبنأهبانعن

.بالقوي

سمعت،الرازيأحمدبنالحسينسمعت،السلميالرحمنعبدأبيعنالبيهقيروىثم

:يقولالمقريسليمانأبا

،ضرباترأسهفضربت،الطريقعنبييحيدالحمارفجعلحمارعلىالبلدانبعضفيخرجت

كلمك:لهقلت:قال،تضربذاهودماغكعلىفإنما،سليمانأبايااضرب:وقالإليرأسهفرفع

وأكلمك.كمامملمني:قال!يفهمكلاما

عبدحدثنا،عليبنحبانحدثنا:منصوربنشعيدقالوقد:الذئبفيهريرةأبيعنآخرحديث

:قالهريرةأبيعن،الحارثيالأدبرأبيعن،عميربنالملك

وافدهذا":!يواللهرسولفقال،بذنبهيبصبصوجعل!يوالنبييديبينفأقعىالذئبجاء

حجراالقوممنرجلوأخذ،نفعللاوالله:قالوا،شيئاأموالكممنلهتجعلواأنليسألكمجاء،الذئاب

."؟الذئبوما،الذئب":لمجيواللهرسولفقال،عواءولهالذئبفأدبرفرماه

بنيزيدعن،مسلمةبنمحمدعن،الأصبهانياللهعبدأبيعن،الحاكمعن،)2(البيهقيرواهوقد

به.،عميربنالملكعبدعن،شعبةعن،هارون

بنالملكعبدعن،شعبةعن،غندرعن،المثنىبنمحمدعن،البزار)3(بكرأبوالحافظورواه

بنجريرعن،موسىبنيوسفوعن.فذكره،هريرةأبيعن،مكحولعن،رجلعن،عمير

:قال،هريرةأبيعن،الأوبرأبيازياداعن،عميربنالملكعبدعن،الحميدعبد

تعطوهأنيسألكمجاءكم؟الذئبوما،الذئبهذا":قالثمالغداةصلاةيوماع!يه!اللهرسولصلى

."عواءوله-ولىأو-فمربحجررجلفرماه،أموالكمفيتشركوهأو

:قال،أسيدأبيبنحمزةعن،الزهريعن:إسحاقبنمحمدوقال

الطريق،علىذراعيهمفترشاالذئبفإذا،بالبقيعالأنصارمنرجلجنازةفيع!ي!اللهرسولخرج

)1(

)2(

)3(

.(245//1)للبخاري؟الكبيرالتاريخ

فيالحافظقالعليبنحبانإسنادهوفي.الحاكمعن93(و)6/،منصوربنسعيدعن4(0)6/النبوةدلائلفي

دلس.وربماحفظهتغيرعميربنالملكوعبد.ضعيف:التقريب

.2()432رقم(431)3/للهيثميالأستاركشف
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من":قال،اللهرسوليارأيكنرى:قالوا"لهفافرضوايستفرضجاء)1(هذا":!يواللهرسولفقال

رواه.الذئبفانطلق،خالسهمأنالذئبإلىفأشار:قال،كثير:قالوا"عامكلفيشاةسائمةكل

.)2(البيهقي

:قال،حنطببناللهعبدبنالمطلبعن،سقاهرجل)3(عنالواقديوروى

فإن،إليكمالسباعوافدهذا":فقال،يديهبينفوقفذئبأقبلإذالمدينةفي!يواللهرسولبينا

رزقه"فهوأخذفما،منهواحترزتمتركتموهأحببتموإن،غيرهإلىيعدوهلاشيئالهتفرضواأنأحببتم

ولهفولى:قال،خالسهمأنالثلاثبأصابعهإليهفأومأ،بشيءلهأنفسناتطيبما،اللهرسوليا:فقالوا

.)5(عسلان)4(

حدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،المثنىبنمعاذحدثنا،أحمدبنسليمانحذثنا:نعيمأبووقال

:قال-جهينةأو-مزينةمنرجلعن،عطيةبنشمرعن،الأعمشحدثنا،سفيان

هذه":!ي!اللهرسولفقال،فأقعين،اللهرسولصلىحينذئبمئةمنقريبالذئابوفودأتت

إليهفشكوا"سواهماعلىوتأمنواطعامكمقوتمنلهنلتفرضوايسألنكمجئنكم،الذئابوفود

.عواء)6(ولهنفخرجن:قال.فأنذروهم،الحاجة

بنأهبانوعن،سعيدوأبي،هريرةأبيعنفذكر،الذئبحديثعلى)7(عياضالقاضيتكلموقد

الذئب.مكلم:لهيقالوأنه،أوس

ذئبمع،أميةبنوصفوان،حرببنسفيانلأبيهذامثلجرىأنهوهبابنروىوقد:قال

ذلكمنأعجب:الذئبفقال،ذلكمنفعجبا،الذئبفانصرف،الحرمالظبيفدخلظبياأخذوجداه

لأنوالعزىواللات:سفيانأبوفقال،النارإلىوتدعونهالجنةإلىيدعوكمبالمدينةاللهعبدبنمحمد

.خلوفا)8(لتتركنهابمكةهذاذكرت

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

أويس.هذا:النبوةدلائلفي

.(04)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

..المطلبعن،عبادةبنشعيبحدثني:-الواقديأي-عمربنمحمدقال935(/1)الكبرىالطبقاتفي

.اضطراب:"عسلان"

عن)272(رقمالدلائلفينعيموأبو..يسيربتصرفكثيرابننقلهوقد935()1/سعدلابن؟الكبرىالطبقات

.متروكوهو،الواقدي

نعيم.لأبي؟المطبوعالنبوةدلائلفيأجدهلم

العربي.الكتابدار:طالبجاويبتحقيق(1/437)عياضللقاضي؟الشفاء

.سكانغيرمنفارغةأي:"خلوفا"
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تج!يطالنبيبيتفيكانالذيالوحشقصة

ويجفهويوقرهوالسلامالصلاةعليهيحترمهوكان

اللهرضيعائشةقالت:قال،مجاهدعن،يونسحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

عنها:

أحسفإذا،وأدبروأقبل،واشتذلعب!يالهاللهرسولخرجفإذا،وحشنع!يىاللهرسوللالكان

يؤذيه.أنكراهيةالبيتفي!ي!اللهرسولدامما،يترمرمفلم)2(ربضدخلقد!ييهاللهبرسول

إسحاقأبيابنوهو-يونسعنكلاهما،قطنأبي)4(وعن،)3(وكيععنأيضأأحمدورواه

أعلم.والله،مشهورحديثوهو،يخرجوهولم.الصحيحشرطعلىالإسنادوهذا-السبيعي

الأسدقصة

منها،لوحافركبالسفينةبهمانكسرتحينحديثه!يماللهرسولمولى""سفينةترجمةفيذكرناوقد

قال،!ي!اللهرسولمولىسفينةإنيالحارثأبايا:لهفقال،الأسدفيهافوجدالبحرفيجزيرةدخلحتى

.)6(يودعنيأنهفرأيت،ساعةهمهمثم،الطريقعلىأقامنيحتىيحاذينيوجعل)5(منكبيفضرب

:المنكدربنمحمدعن،الجحشي)8(عن،معمرحذثنا:)7(الرزاقعبدوقال

هاربأفانطلق،الرومأرضفيأسرأو،الرومبأرضالجيشأخطأع!ي!اللهرسولمولىسفينةأن

كيتأمريمنكانمج!ي!اللهرسولمولىإني،الحارثأبايا:فقال،بالأسدهوفإذا،الجيشيلتمس

إلىيمشيأقبلثم،إليهأهوىصوتاسمعكلما،جنبهإلىقامحتى،يبصبصهالأسدفأقبل،وكيت

عنه.الأسدرجعثم،الجيشأبلغهحتىكذلكيزلفلم،جنبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ا-12113)6/المسندفي

.يتحركولمسكن:"يترمرملم

.2(90)6/المسندفيأحمدأخرجهوكيعحديث

.(015)6/المسندفيوحديثه،الهيثمبنعمروهوقطنوأبو،المطبوعمنسقطت

...بذنبهوضربني،ساعةهمهمثم:وفيه،بمنكبهضربنيحتى(45)6/للبيهقي؟النبوةدلائلفي

.(45)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.2(4450رقم11/281)المصنف

بنسعيدوهو،الرزاقعبدمصنففيالذيوهو،أثبتناهماوالصواب،خطأ"الحجبي":المطبوعفي

التهذيب.رجالمن،صدوق،الجحشيالرحمنعبد
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.()1البيهقيرواه

921

الغزالةحديث

-إملاء-أحمدبنسليمانحدثنا:"النبوةدلائل"كتابهفياللهرحمهالأصبهانينعيمأبوالحافظقال

هلالبنالكريمعبدحدثنا،ميمونبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا

:قال،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،المريصالحعن،الجعفي

الله،رسوليا:فقالت،فسطاطعمودعلىفشدوهاظبيةاصطادواقدقومعلىع!ي!اللهرسولمر

فقال"؟هذهصاحبأين":فقال،إليهموأعودأرضعهماليفاستأذن،خشفان)2(وليأخذتإني

لنامن:فقالوا"إليكموترجعترضعهماخشفيهاتأتيحتىعنهاخلوا":قال،اللهرسوليانحن:القوم

الله!رسولبهمفمر،فأوثقوهاإليهمرجعتثم،فأرضعتفذهبت،فأطلقوها"أنا":قال؟بذلك

لكهي:فقالوا"؟تبيعونها":فقال،اللهرسوليانحنذاهو:فقالوا"؟هذهأصحابأين":فقال

.)3(فذهبتفأطلقوها"عنهاخلوا":فقال،اللهرسوليا

بنموسىبنأحمدحدثنا-أصلهمن-الغطريفيأحمدبنمحمدأحمدأبوحدثنا:نعيمأبووقال

بنحسانحدثنا،خلادبنيحيىبنزكرياحدثنا،بالبصرةسيرينبنمحمدبناللهعبيدبننصربنأنس

زوجسلمةأمعن،محصنبنضبةعن،الحسنعن،حسانبنهشامعن،أبيحدثنا،تميمبنأغلب

قالت:!ي!النبي

:قال،اللهرسوليا،اللهرسوليا:يهتفهاتفإذاالأرضمنصحراءفيع!ي!اللهرسولبينا

فالتفت:قال،اللهرسوليا،اللهرسوليا:الهاتففإذابعيدغيرفمشيت:قال،أحدأأرفلمفالتفت

أعرابيوإذا،وثاقفيمشدودةظبيؤعلىوهجمتالصوتفاتبعت،بييهتفالهاتفوإذا،أحداأرفلم

ولي،قبلصادنيالأعرابيهذاإن،اللهرسوليا:الظبيةفقالت،الشمسفينائمشملؤفيمنجدل

"؟وتفعلين":قال؟وثاقيإلىأعودثمأرضعهماحتىتطلقنيأنرأيتفإن،الجبلهذافيخشفان

الخشفينفأرضعتفمضت.ع!ي!اللهرسولفأطلقها،أفعللمإنالعشارعذاباللهعذبني:قالت

)1(

)2(

)3(

يعلى،وأبي،سعدابنعن65()2/الكبرىالخصائصفيالسيوطيوذكره.(46)6/للبيهقي؟النبوةدلائلفي

حسن.حديثوهو،نعيموأبي،والبيهقي،وصححهوالحاكم،مندهوابن،والبزار

.لغزالاولد:والخشف،ولدان:"خشفان"

فيالطبرانيأخرجه:وقال)2/266(الخصائصفيالسيوطيوذكره،)274(رقمنعيملأبي؟النبوةدلائل

.(592)8/الزوائدمجمعفيالهيثميقالوكذلك.ضعيفوهو،المريصالحطريقمننعيموأبوالأوسط
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نإ،اللهرسولياوأميأنتبأبي:فقال،الأعرابيئانتبهإذيوثقها!ي!اللهرسولفبينا:قال،وجاءت

فيتعدوفخرجت،فأطلقها،لكهي:قال"نعم":قلت:قال؟حاجةمنفيهافلك.قبيلاأصبتها

.(1)اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد:وتقولالأرضفيبرجليهاتضربوهيفرحاالصحراء

عن،الهيثمبننوح،الصدوقختنيحدثني:فقال،إياسأبيبنادمرواهوقد:نعيمأبوقال

.يجاوزهولمحسانبنهشامعن،أبيهعن،أغلببنحسان

،مهديبنإبراهيمحديثمن"النبوةدلائل"كتابهفيالفقيهحامدبناللهعبدمحمدأبورواهوقد

به.،سلمةأمعن،ضبةبنالحسنعن،حسانبنهشامعن،أبيهعن،تميمبنأغلبابنعن

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا-إجازة-الحافظاللهعبدأبوأنبأني:)2(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

حدثنا،قادمبنعليحدثنا،الغفاريغرزةأبيبنحازمبنأحمدحدثنا،الشيبانيدحيمبنعلي

:قال،سعيدأبيعن،عطيةعن،طهمانبنخالدالعلاءأبو

أرجعثمخشفيفأرضعأذهبحتىخلنياللهرسوليا:فقالت،خباءإلىمربوطةبظبيةع!يمالنبيمر

فحلها،:قال،لهفحلفتعليهافأخذ:قال"قوموربيطةقومصيد":ع!ي!اللهرسولفقال،فتربطني

خباءأتىثم،!ي!اللهرسولفربطها،ضرعهافيمانفضتوقدجاءتحتىقليلاإلامكثتفما

الموتمنالبهائمتعلملو":ع!جواللهرسولقالثم،فحلهالهفوهبوهامنهمفاستوهبها،أصحابها

."أبداسمينامنهاأكلتمما،تعلمونما

أخبرنا،القاضيالحسنبنأحمد)3(بكرأبوأخبرنا؟ضعيفاخروجهمنوروي:البيهقيقال

بنيعلىحدثنا،عليبنعمروحفصأبوحدئنا،موسىبنبشرحدئنا،الهرويمحمدبنحامدعليأبو

:قالأرقمبنزيدعن،كثيرأبيعنحمادبنالهيثمحدثنا،الغزالإبراهيم

الخباء،إلىمشدودةظبيةفإذا،أعرابيبخباءفمررنا:قال،المدينةسككبعضفيع!يمالنبيمعكنت

فياللبنتعقدوقد،البريةفيخشفينليوإن،اصطادنيالأعرابيهذاإن،اللهرسوليا:فقالت

ع!يم:اللهرسوللهافقال.البريةفيخشفيإلىفأرجعيدعنيهوولافأستريحيذبحنيهوفلاأخلافي)4(،

ع!ي!اللهرسولفأطلقها:قال،العشار)5(عذاباللهعذبنيوإلانعم:قالت"؟ترجعينتركتكإن"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رواه:وقال،عنهااللهرضيسلمةأمعنالزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،المطبوعنعيمأبيدلائلفيأجدهلم

ضعيف.وهو،تميمبنأغلبوفيهالطبراني

ضعيف.وإسناده34()6/؟النبوةدلائلفي

خطأ.،"محمد":البيهقيفي

.الثديحلمةوهو:خلفمفردها:"أخلافي"

.الأموالمنالعشريأخذالذيالمكوسصاحب:"العشار"
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فقال،قربةومعهالأعرابيوأقبل،الخباءإلى!ي!اللهرسولفشدهاتلمظ)1(جاءتأنتلبثفلم

.!)2(اللهرسولفأطلقها،اللهرسوليالكهي:قال"؟أتبيعنيها":!ي!اللهرسول

الله.رسولمحمداللهإلاإلهلا:تقولوهي،البريةفيتسيحرأيتهاواللهفأنا:أرقمبنزيدقال

.فذكره،موسىبنبشرحذثنا،مطربنالحسنبنأحمدبنمحمدعليأبوحدثنا:نعيمأبوورواه

أعلم.والله،نكارةبعضهوفي:قلت

فيوهيجاءتالتيالشاةتلكحديث،)3(اللبنوالسلامالصلاةعليهتكثيرهبابفيذكرناوقد

فذهبتيحفظهاأنوأمره،فحلبهايحلبهاأنبكرأبيمولى،سعيدبنالحسن!ي!اللهرسولفأمر،البرية

."بهاجاءالذيبهاذهب":!ي!اللهرسولفقال،يشعرلاوهو

أعلم.والله،تقدمكما،صحابيينعن،طريقينمنمرويوهو

والغرابةالنكارةمنفيهماعلىالضبحديث

بيهقناحيةمننامينقريةساكنيمن،الدامغانيعليبنأحمدمنصورأبوأخبرنا:)4(البيهقيقال

وستيناثنتينسنةشعبان-فيالحافظعديبناللهعبدأحمدأبوحدثنا-كتابهأصلمنعليهقراءة-

حدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،السلميالوليدبنعليبنمحمدحدثنا()5(بجرجان)وثلاثمئة

بنعمرعن،عمرابنعن،عامرعن،هنمأبيبنداودعن،كهمس!حذثنا،سليمانبنمعمر

:الخطاب

كمهفيوجعله.ضباصادقدسليمبنيمنأعرال!جاءإذأصحابهمنمحفلفيكان!ي!اللهرسولأن

فجاءنبيأنهيذكرالذيهذا:قالوا؟هذاما:قالالجماعةرأىفلما،ويأكلهفيشويهرحلهإلىبهليذهب

منك،أمقتولا،منكإليأبغضلهجةذيعلىالنساءاشتملتماوالعزىواللات:فقالالناسفشق

والأبيضوالأحمرالأسودبقتلكفسررت،فقتلتكعليكلعجلتعجولاقومييسمينيأنولولا

وغيرهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

به.شفتيهافتمسحالشربأوالاكلبعدلسانهاتخرج:"تلمظ"

الكبرىالخصائصفيوالسيوطي)273(رقمنعيملأبي؟النبوةودلائل34-35()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

شيخعنباطلخبرله،لاأعرفه:الغزالإبراهيمبنيعلىترجمةفيالاعتدالميزانفيالذهبيقال.)2/267(

شيخه.ولاهولالايعرف:كثيرأبيعن،حمادبنوالهيثم.بإسنادهذكرهثم،واه

ذلك.تقدم

.38(36-)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.النبوةدلائلمنإضافة
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الحليمأنعلمتأما،عمريا":قال!.فأقتلهفأقومدعني،اللهرسولتيا:الخطاببنعمرفقال!

."؟نبيايكونأنكاد

فيتكرمنيولمالحقغيروقلت،قلتماقلتأنعلىحملكما":وقالالأعرابيعلىأقبلثم

بكيؤمنأوبكامنتلاوالعزىواللات-ط!!جمصاللهبرسولاستخفافا-؟أيضاوتكلمني:فقال"؟مجلسي

ضب"يا":ع!جواللهرسولفقال!-اللهرسوليديبينوطرحهكمهمنالضبوأخرج-الضبهذا

من":قال!.القيامةوافىمنزينياوسعديكلبيك:جميعاالقوميسمعهمبينعربيبلسانالضبفأجابه

الجنةوفي،سمبيلهالبحروفي،سلطانهالأرضوفي،عرشهالسماءفيالذي:قال"؟ضبياتعبد

وقد،النبيينوخاتمالعالمينربرسول:فقال"؟ضبياأنافمن":قال،عقابهالناروفي،رحمته

وماجئتكلقدوالله،عينبعدأثراأتبعلاوالله:الأعرابيفقال،كذبكمنخابوقد،صدقكمنأفلح

لأحبكوإني،ومني،عينيومن،والديمنإليأصمااليوموإنك،منكإليأبغضالأرضظهرعلى

الله:رسول!فقال،اللهرسول!وأنكاللهإلاإلهلاأنوأشهد،وعلانيتيوسري،وخارجيبداخلي

إلاالصلاةتقبلولا،بصلاةإلايقبلولايعلىولايعلوالدينهذاإن،بيهداكالذيدلهالحمد"

."بقرآن

الوجيز)1(فيولاالبسيطفيسمعتفمازدني:قالمهوأحداللههوقل)فعلمه،فعلمني:قال

!هوأحذهواللهقل)قرأتإنإنك،بشعرليس،اللهكلامهذاإنأعرابييا":أطقا،هذامنأحسن

قرأتهاوإذا،القرآنثلثيقرأمنكأجرلككانمرتينقرأتهاوإن،القرانثلثقرأمنكأجرلككانمرة

ويعطياليسيريقبل.إلهناالإلهنعم:الأعرابيقال"كلهالقرانقرأمنكأجرلككانمراتثلاث

فقال،منيأفقرهورجلقاطبةسليمبنيفيما:فقال"؟4ماألك":ع!يهالهاللهرسولفقال!.الجزي!!

.أبطروه)2(حتىفأعطوه"أعطوه":لأصحابه!اللهرسول

وفوقالبختية)4(دون،عشراء)3(ناقةعنديلهإن!اللهرسوليا،عوفبنالرحمنعبدفقال:قال

الأعرابي.إلىفأدفعهاوجلعزاللهإلىبهاأتقرب،تبوكيومإليأهدشما،تلحقولاتلحق،الأغرى)5(

لك":قال،نعم:قال"؟القيامةيوماللهعندلكمافأصف،ناقتكوصفت":!اللهرسولفقال

الهودجوعلى،هودجعليهاأصفرزبرجدمنوعنقها،أخضرزبرجدمنقوائمهاجوفاءدرةمنناقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.وهو.الرجز:37()6/للبيهقي؟النبوةدلائلوفيالأصلفيكذا

بالنعم.أشبعوه:"أبطروه"

أشهر.عشرةحملهاعلىمضىالتيالناقة:"العشراء"

الخراسانية.الإبل:"البختية"

.المهزولأو،مولودكل:"الأغرى"
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فقال"القيامةيومراكمنكلبهايغبطك.الخاطفكالبرقالصراطعلىبكوتمر،والإستبرقالسندس

رضيت.قد:الرحمنعبد

فقال،رمحوألفسيفألفمعهم،دابةألفعلىسليمبنيمنأعرابيألففلقيهالأعرابيفخرج

إلهلاأنأشهدأنا،تفعلوالا:قال.فنقتلهالهتناسفهالذيهذاإلىنذهب:قالوا؟تريدونأين:لهم

محمداوأناللهإلاإلهلاأننشهد:بأجمعهمفقالوا،الحديثوحذثهم،اللهرسولمحمداوأناللهإلا

عنه،وافواحيثيقبلونركابهمعنونزلوا،رداءبلافتلقاهم،اللهلرسولفقيل،دخلواثم،اللهرسول

كونوا":قال.بأمركمرنا!اللهرسوليا:قالواثم،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا:يقولونوهم

.()1غيرهمألفغيرهممنولاالعربمنيؤمنفلم"الوليدبنخالدرايةتحت

عديبنأحمدأبيعنبالإجازةالمعجزاتفيالحافظاللهعبدأبوشيخناأخرجهقد:البيهقيقال

الحافظ.

:-وقراءةإملاء-الطبرانيأحمدبنالقاسمأبيعن"الدلائل"فينعيمأبوالحافظورواه:قلت

الإسماعيليبكرأبوورواه.مثلهفذكر.كنانةبنبكرأبوالبصريالسلميالوليدبنعليبنمحمدحدثنا

السلمي.الوليدبنعليبنعليبنمحمدعن

أيضاوهو،فيهالأسانيدأمثلهوذكرناهوماهريرةوأبيعائشةعنذلكفيروي:البيهقيقال

أعلم.والله،السلميهذاعلىفيهوالحمل،ضعيف

الحمارحديث

الحسنأبوأخبرنا:حامدبناللهعبدمحمدأبوفقال،الكبارالحفاظمنواحدغيرأنكرهوقد

إملاء--يزيدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،بجيربنمحمدبنعمرحدثنا،السحركيحمدانبنأحمد

عن،الهذليحبيببناللهعبدعن،حذيفةأبوحدثنا،الصهباءأبيبنعقبةبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا

:قال،منظورأبيعن،السلميالرحمنعبدأبي

أواقوعشر،خفافأزواجوأربعةبغالأزواجأربعةسهمهمنأصابهخيبر!شي!نبيهعلىاللهفتحلما

رواه:وقال492(-292)8/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.)275(رقم،النبوةدلائلفينعيمأبوورواه)1(

الحديثهذافيوالحمل:البيهقيقال،البصريالوليدبنعليبنمحمدشيخهعنوالأوسطالصغيرفيالطبراني

له.أصللاموضوعالضبحديثأنإلىوالذهبيدحيةابنذهبوقد.الصحيحرجالرجالهوبقية:قلت.عليه

شرح.موضوعإنه:وقيل،فيهمطعونوهو.متناولاإسنادأيصحلا:المزيوقال.651()3/الميزان

.(941-4/481)المواهب
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ما":لهفقال،الحمارفكلمهالحمار!ي!النبيفكلم:قال،ومكتل،أسودوحمار،وفضةذهبا

يبقلم،نبيإلايركبهملمكلهمحماراستينجدينسلمناللهأخرج،شهاببنيزيد:قال"اسمك

لرجلقبلككنتقد،تركبنيأنأتوقعككنتوقد،غيركالأنبياءمنولا،غيريجدينسلمن

،يعفورسميتك":!ي!النبيفقال،ظهريويضرببطنييجيعوكان،عمدابهأعثروكنت،يهودي

نزلفإذا،لحاجتهيركبه!ي!النبيفكان،لا:قال"؟الإناثتشتهي":قال،لبيك:قال"يعفوريا

أجبأنإليهأومأالدارصاحبإليهخرجفإذا،برأسهفيقرعهالبابفيأتي،الرجلبابإلىبهبعثعنه

،قبرهفصارت،فيهافتردىالتيهانالهيثملأبيكانبئرإلىجاء!ي!النبيقبضفلما،!ي!اللهرسول

.!)1(اللهرسولعلىمنهجزعا

مشهورطائروهي،الحمرةحديث

بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،سعدبنالحسنعن،المسعوديحدثنا:الطيالسيداودأبوقال

:قالأبيهعن،مسعود

علىتر!الحمرةفجاءت،حمرةبيضةفأخرجغيضةرجلفدخلسفرفي!ي!اللهرسولمعكنا

فقال،بيضتهاأخذتأنا:القوممنرجلفقال"؟هذهفجعأيكم":فقال،وأصحابهلمجي!اللهرسول

)2(ا"
بها"رحمهردهرده"

عن،معاويةأبوحدثنا:الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعن،البيهقيوروى

:قال،أبيهعن،مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدعن،الشيبانيإسحاقأبي

إلىالحمرةفجاءت:قال.فأخذناهماحمرةفرخافيهابشجرةفمررناسفرفياللهرسولمعكنا

:قال،نحن:فقلنا:قال"؟بفرخيهاهذهفجعمن":فقال،)3(تعرشوهي!ي!اللهرسول

.()4ترجعفلم،موضعهماإلىفرددناهما"ردوهما"

)1(

)2(

)3(

)4(

الفصولكتابهفيالقائلوهو،عنهصفحايضربأنكثيرابنبالحافظالأولىوكان،لهأصلولاباطلالخبر

أبيبنمحمدأبوماذكرهإلا،ضعيفولاصحيحطريقمنلهأصللاباطلشيءفهذا:إليهأشارأنبعد232()ص

الإسفراييني،إسحاقأبوهذاذكروقد.موضوعأنهالشأنبهذاالعلمأهليشكولا،مردودمنكرطريقمنحاتم

.موضوعلأنه؟ذكرهتركالأولىوكان،استطرادأالشفاءكتابهفيعياضالقاضيذكرهحتى،الحرمينوإمام

ضحكة.وهوأصللهليس:فقالعنهالحجاجأباشيخناسألت

حسن.حديثوهو32()6/للبيهقي؟النبوةودلائل)336(رقم(44)صالطيالسيمسند

تحريفوهو.تفرش:داودأبيوسننالدلائلفيووردت.تحتهامنعلىبجناحيهاوتظللترتفع:"تعرش"

ظاهر.

-ورواه.الذهبيووافقه،وصححه)4/923(المستدركفيالحاكمرواهوقد)6/33(للبيهقي؟النبوةدلائل
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بنالحسينبنومحمدالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيقال:غرابةوفيه،ذلكفياخرحديث

عتبةبنعبيدبنمحمدحدثنا،الأموييعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،العلويداود

عباسابنعن،عكرمةعن،البقالسعيدأبوحدثنا،حبانحدثنا،الصلتبنمحمدحدثنا،الكندي

:قال،عنهمااللهرضي

:قال،خفيهونزعسمرةتحتفقعديومافذهب:قال،أبعدالحاجةأرادإذا!ي!اللهرسولكان

فقال.\(سالخعأسودمنهفانسلت.السماءفيبهفحلقالآخرالخففأخذطيرفجاء،أحدهماولبس

شرومن،رجليهعلىمشىماشرمنبكأعوذإنياللهم،بهااللهأكرمنيكرامةهذه":!ي!اللهرسول

.")2(بطنهعلىيمشيما

الرجلينعصاإضاءةفيجاءماباب)

()3(عندهمنخرجاحينع!ب!النبيأصحابمن

حدثنا:قال،قتادةعن،أبيحدثني،معاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:)4(البخاريقال

مالك:بنأنس

بينالمصباحينمثلومعهما،مظلمةليلةفي!ي!النبيعندمنخرجا!ي!النبيأصحابمنرجلينأن

أهله.أتىحتىواحدمنهماواحدكلمعصارافترقافلما،أيديهما

أنس:عن،ثابتعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

ذهبحتى،لهماحاجةفيع!ي!النبيعندتحدثاالأنصارمناخرورجلاالأنصاريحضيربنأسيدأن

منهماواحدكلوبيد،ينقلبان!ي!اللهرسولعندمنخرجاحتىالظلمةشديدةليلةوهي،ساعةالليلمن

للاخرأضاءتالطريقبهماافترقتإذاحتى،ضوئهافيمشياحتىلهماأحدهماعصافأضاءت،عصية

.()أهلهبلغحتىعصاهضوءفيمنهماواحدكلأتىحتىضوئهافيمشىحتى،عصاه

)1(

)2(

)م!(

)4(

)5(

إسحاقأبيعن،موسىبنمحبوبعنالأدبفي52(آ)8ورقم،الجهادفي)2675(رقمسننهفيداودأبو

أبيه.عن،اللهعبدبنالرحمنعبدعن،سعدابنعن،الشيبانيإسحاقأبيعن،الفزاري

سنة.كلجلدهيسلخلأنهبذلكسمي،السوادشديد،الحياتمنالأسوداسم:"سالخ"

حجرابنالحافظقالكمامتروكوهو،طريفبنسعدسندهوفي039(0)رقم"الأوسط"فيالطبرانيعندوهو

بالوضع.حبانابنورماه،التقريبفي

قبله.بمالهصلةولاآخرحديث:الأصلوفي،77()آ/للبيهقيالنبوةدلائلمنأثبتهالعنوانهذا

المناقب.في)9363(والصلاةفي()465رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عنه=ورواه)54102(رقم028()11/مصنفهفيالرزاقعبدوأخرجه.78(-)6/77للبيهقي،النبوةدلائل
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.فذكره،معمروقال:فقال.)1(البخاريعلقهوقد

حضيربنوأسيدبشربنعبادأن:أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،أيضاالبخارفيوعلقه

مثله.فذكر،!شي!النبيعندمنخرجا

أسد.بنبهزعننافعبنبكرأبيعن،)2(النسائيرواهوقد

به.،سلمةبنحمادعن،كلاهماهارونبنيزيدطريقمنالبيهقيوأسنده

الوهابعبدبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيقال:آخرحديث

صالح،أبيعن،العلاءبنكاملأنبأنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمدحذثنا،الأصبهاني

:قال.هريرةأبيعن

فإذا،ظهرهعلىوالحسينالحسنوثبسجدفإذايصليوكان،العشاءع!ي!اللهرسولمعنصليكنا

هاهنا،وواحداهاهناواحداجعلصلىفلما،عاداعادفإذا،رفيقاوضعافوضعهماأخذهمارأسهرفع

الحقا":فقال4(برقهلافبرقت."لا":قال؟أمهماإلىبهماأذهبألا،اللهرسوليا:فقلتفجئته

.دخلا)5(حتىضوئهافييمشيانزالافما"بأمكما

،حمزةبنسفيانحدثنا،الحجاجبنأحمدحدثني:")6(التاريخ"فيالبخاريقال:اخرحديت

فتفرقناع!ي!اللهرسولمعكنا:قال،أبيهعن،الأسلميعمروبنحمزةبنمحمدعن،زيدبنكثيرعن

أصابعيوإن،منهموماهلكظهرهمعليهاجمعواحتىأصابعيفأضاءت،دحمسةظلماءليلةفي

لتنير.

.حمزةبنسفيانعن،الحزاميالمنذربنإبراهيمحديثمن)7(البيهقيورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لابنوعزاه08()2/الكبرىالخصائصفيالسيوطيوذكره)4/78(التعليقتغليقكتابهفيحجرابنالحافظ

نعيم.وأبي،والبيهقي،والحاكم،سعد

التعليقتغليقكتابهفيحجرابنوصلهماوقد.الأنصارمناقبفي)5038(رقمبعدصحيحهفيالبخاريعلقهما

المستدركفيوالحاكم272(و091)3/المسندفيأحمدالإمامرواهأنسعنثابتوحديث.97(-)4/78

.يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيح:وقال288()3/

.(141)له،الصحابةفضائلفيوهو)8245(الكبرىسننهمنالمناقبفي

.76()6/الدلائلفي

متلألئا.ضوءاأظهرت:"برقةبرقت"

الحديث.حسنفهو،العلاءبنكاملأجلمنحسنوإسناده(513)2/المسندفيأحمدالإمامورواه

.(146/)2/التاريخفيالبخاريرواه

.97()6/الدلائلفي



227(000الرجلينعصاإضاءةفيجاءما:باب)النبوةدلائلكتاب

به.،حمزةبنسفيانعن،الزهريحمزةبنإبراهيمحديثمن()1الطبرانيورواه

المزني،اللهعبدبنأحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:)2(البيهقيقال:آخرحديث

أبيبنالحميدعبدحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،كريبأبوحدثنا،الحضرمياللهعبدبنمحمدحدثنا

أبي:أخبرني،عبسأبيبنزيدبنميمونأخبرني،حارثةبنيمنالأنصاريعبس

مظلمةليلةفيفخرج،حارثةبنيإلىيرجعثمالصلواتع!ي!اللهرسولمعيصليكان،عبسأباأن

حارثة.بنيداردخلحتىعصاهفيلهفنور،مطيرة

.بدراشهدممنعبسأبو:البيهقيقال

مندمشقبجامعالصلاةيشهدكانأنه،التابعينمنوهو،الأسودبنيزيدعنوروينا:قلت

.)3(المظلمةالليلةفيقدمهإبهاملهأضاءتفربماجسرين

بآية!يالهاللهرسولسألوأنه،الهجرةقبلبمكةالدوسيعمروبنالطفيلإسلامقصةفيقدمناوقد

هو:يقولوالااللهم:فقال.عينيهبيننوولهأضاءالثنيةمنوانهبطإليهمذهبفلما،بهاقومهيدعو

القنديل.مثليرونهجعلواحتىسوطهطرفإلىاللهفحوله.مثلة

عن،مسلمبنعقانحديثمن،البيهقيالحافظروى:الداريلتميمكرامةفيهاخرحديث

:قال،()حرملبنمعاويةعن()4(العلاءأبيعن)،الجريريعن،سلمةبنحماد

المؤمنين،أميريا:قال،النارهذهإلىقم:فقالالداريتميمإلىعمرفجاءبالحرةناوخرجت

تميمفجعل،النارإلىفانطلقا،وتبعتهما:قال،معهقامحتىبهيزلفلم:قال؟أناوماأناومن

)1(

)2(

)3(

)4(

الطبراني،رواه:وقال411()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)1992(رقم915()3/الكبيرالمعجمفي

.خلافزيدبنكثيروفي،ثقاتورجاله

.الظلامشديدة:"دحمسةو"

لمالحاكملأن،مرسل:الذهبيوقال35(35-ا0)3/المستدركفيالحاكمورواه97(78-)6/النبوةدلائلفي

فيالسيوطيوذكره،)405(رقمالدلائلفينعيمأبوورواه.عبسأبيبنزيدبنميمونالإسنادفييذكر

مجاهيل.وفيه،322()2/الكبرىالخصائص

جسرين.منقريبةوهي،زبدينقريةوذكر318()27/منظورلابندمشقتاريخمختصر

بناللهعبدبهيزيدهو،هذاالعلاءوأبو،النبوةدلائلمنواستدركتهوالمطبوعالأصلمنساقطقوسينبينما

.العامريالشخير

تائباعمرعلىقدمثمالردةفيمسيلمةمعوكان،إدراكله،الكذابمسيلمةصهرالحنفيحرملبنمعاوية

.(3794/)الإصابة



(...الأمةهذهمنلوليكرامةفيحديث)النبوةدلائلكتاب228

لمكمنرأىمنليس:يقولعمرفجعل:قال،خلفهاتميمودخل،الشعبدخلتحتىبيديهيحوشها

.(ثلاثا13قالها،ير

الأمةهذهمنلوليكرامةفيهحديث

لنبيه.معجز!فهولولييثبتماكللأن،المعجزاتمنمعدود!وهي

سبرةأبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،إدريسبناللهعبدحدثنا:عرفةبنالحسنقال

:قال،النخعي

:قالثم،ركعتينصلىثمفتوضأفقام،حمارهنفق،الطريقببعضكانفلمااليمنمنرجلأقبل

وتبعثالموتىتحييأنكأشهدوأنا،مرضاتكوابتغاءسبيلكفيمجاهدأالدثينة)2(منجئتإنياللهم

ينفضالحمارفقام،حماريتبعثأناليومإليكأطلب،منةاليومعليلأحدتجعللا،القبورفيمن

.)3(أذنيه

الشريعة.لصاحبكرامةيكونهذاومثل،صحيحإسنادهذا:البيهقيقال

بنإسماعيلعن،عبيدبنمحمدعن،وغيرهالذهلييحيىبنمحمدرواهوكذلك:البيهقيقال

أعلم.والله،عنهما)4(إسماعيلعندوكأنه،الشعبيعن،خالدأبي

بنإسحاقحدثنا:"الموتبعدعاشمن"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبوقال:أخرىطريق

عن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عبيدبنمحمدحدثنا:قالوا،وغيرهمابجيربنوأحمدإسماعيل

الشعبي:

فأبىمعهمينطلقأنفأرادوه،منهمرجلحمارفنفق،اللهسبيلفيمتطؤعيناليمنمنأقبلواقوماأن

أشهدوإني،مرضاتكوابتغاءسبيلكفيمجاهداالدثينةمنجئتإنياللهم:قالثموصلىفتوضأفقام

ليتبعثأنإليكأطلبفإني،منةعليلأحدتجعللا،القبورفيمنوتبعثالموتىتحييأنك

فلحق،وأجراهركبهثم،وألجمهفأسرجهأذنيهينفضالحمارفقام،الحمارإلىقامثم،حماري

.)5(حماريبعثاللهأنشأني:قال؟شأنكما:لهفقالوا،بأصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.مختصرأكثيرابننقلهوقد08()6/للبيهقي،النبوةدلائل

منزلوالدفينةالدثينة:الزمخشريوقال...وعدنالجندبينناحيةوهي،الدفينة:المطبوعوفيالأصلفيكذا

.44(0)2/البلدانمعجم.سليملبني

.(48)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

منهما.سمعهوكأنه:البيهقيدلائلوفي،الأصلفيكذا

.(94)6/للبيهقي؟النبوةودلائل68()صالدنياأبيلابن؟الموتبعدعاشمن



922(الحضرميبنالعلاءقصةمعأخرىقصة)النبوةدلائلكتاب

.-بالكوفةيعني-الكناسةفييباعأوبيعالحماررأيتفأنا:الشعبيقال

بناللهعبدبنمسلمعن،جدهعن،أبيهعن،هشامبنالعباسوأخبرني:الدنياأبيابنقال

غازيا،عمرزمنفيخرجيزيدبننباتة:لهيقال،النخعمنرجلالحمارصاحبأن،النخعيشريك

له:فقيل،بالكناسةبعدفباعه:قالأنهغير.)2(القصةفذكر،حمارهنفقعميرةبشق)1(كانإذاحتى

هذافحفظت،أبياتثلاثةرهطهمنرجلقالوقد؟أصنعفكيف:قال؟لكاللهأحياهوقدحماركتبيع

البيت:

ومفصلعضوكلمنهماتوقدحمارهالإلهأحياائذيومنا

طنتوكيف،السعديةحليمةحمارةمنكانما،والسلامالصلاةعليهرضاعهبابفيذكرناوقد

فيبالركبأذمت)3(كانتوقد،رضيعوهوء!ي!اللهرسولعليهامعهاركبلمارجوعهافيالركابتسبق

مكة.إلىمسيرهم

وكثرةوسمنهاوشياههم-يحلبونهاكانواالتيالناقةوهي-شارفهمفيعليهمبركتهظهرتوكذلك

عليه.وسلامهاللهصلوات،ألبانها

الحضرميبنالعلاءقصةمعأخرىقصة

بنإبراهيمبنوإسماعيلالمهلبيعجلانبنخداشبنخالدحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقال

،الأنصارمنشاباعدنا:قالمالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،المريصالححدثنا:قالا،بشار

وقد:قالت،احتسبيه:لأمهبعضناوقال،الثوبعليهومددنافأغمضناه،ماتأنمنبأسرعكانفما

فإذا،رسولكإلىوهاجرت،بكآمنتإنياللهم:وقالتالسماءإلىيديهافمدت،نعم:قلنا؟مات

الثوبفكشف:قال،اليومالمصيبةهذهعليئتحمللااللهمفأسألك،ففرجتهادعوتكشدبينزلت

معنا.وأكلأكلناحتىبرحنافما،وجههعن

عن،الذميكأبيبنطاهربنمحمدعن،عديابنعنالمالينيسعيدأبيعن،البيهقيرواهوقد

عنحديثهفيلينمع-وعبادهاالبصرةزفادأحد-المريبشيربنصالحعن،)4(عائشةبناللهعبيد

.عميرةبسر:البيهقيدلائلوفي،الأصلفيكذا(1)

.(94)6/للبيهقي؟النبوةدلائل)2(

.بطأتأ:"أذمت")3(

تحريف،وكله"عائشةبنعبيد":البيهقيدلائلمنالمطبوعوفي،"عائشةبناللهعبد":المطبوعفي)4(

عائشةذريةمنلأنه،عائشةابنلهوقيل،التيميعمربنحفصبنمحمدبناللهعبيدوهو،أثبتناهماوالصواب

وفروعه.التهذيبفيكما،طلحةبنت



الحضرمي(بنالعلاءقصةبمأخرىقصة)النبوةدلائلكتاب023

.(عمياء)1عجوزاكانتالسائبأمأنوفيه،القصةفذكر،أنس

مالك.بنوأنسعديابنعن-انقطاعفيهيعني-مرسلاخروجهمنرويوقد:البيهقيقال!

قال!:،أنسعن،عونبناللهعبدعن،يونسبنعيسىطريقمنساقهثم

قال!:؟حمزةأباياهيما:قلنا،الأممتقاسمتهالماإسرائيلبنيفيكانتلوثلاثاالأمةهذهفيأدركت

،النساءإلىالمرأةفأضاف،بلغقدلهاابنومعهامهاجرةامرأ!فأتته!اللهرسول!عندالصفةفيكنا

وأمرع!ي!النبيفغمضه،قبضثمأيامافمرضالمدينةوباءأصابهأنيلبثفلم،إليناابنهاوأضاف

حتىفجاءت:قال!،فأعلمتها"فأعلمهاأمهائت،أنسيا":قال!،نغسلهأنأردنافلما،بجهازه

،زهداالأوثانوخالفت،طوعالكأسلمتإنياللهم:قالتثم،بهمافأخذت،قدميهعندجلست

ليطاقةلاماالمصيبةهذهمنتحملنيولا،الأوثانعبدةبيتشمتلااللهم،رغبةلكوهاجرت

اللهقبضحتىوعاشوجههعنالثوبوألقىقدميهحركحتىكلامهاانقضىمافوالله:قال!،بحملها

أمه.هلكتوحتى،ص!رسوله

فيوكنت:أنسقال!،الحضرميبنالعلاءعليهمواستعملجيشاالخطاببنعمرجهزثم:قال!

ودوابنا،العطشفجهدنا،شديدوالحر،الماءآثارفعفوابنانذرواقدالقومفوجدنا،مغازينافأتيناغزاته

فينرىوما،السماءإلىيدهمدثم،ركعتينبناصلىلغروبهاالشمسمالتفلما،الجمعةيوموذلك

الغدرملأتحتىوأفرءت،سحاباوأنشأريحااللهبعثحتىيدهحطمافوالله:قال!.شيئاالسماء

،جزيرةإلىالبحرفيخليجاجاوزواوقدعدوناأتيناثم،واستقيناركابناوسقينافشربنا،والشعاب

قال!:،اللهباسمأجيزوا:قال!ثم،كريميا،حليميا،عظيميا،علييا:وقال!الخليجعلىفوقف

أتيناثم،وسبيناوأسرنافقتلناعليهالعدوفأصبنايسيراإلانلبثفلم،دوابناحوافرالماءيبلمافأجزنا

فيرمي)2(حتىيسيراإلانلبثفلم:قال!،دوابناحوافرالماءيبلمافأجزنا،مقالتهمثلفقال!،الخليج

هذا:فقلنا؟هذامن:فقال!،دفنهمنفراغنابعدرجلفأتى،ودفناهوغسلناهلهفحفرنا:قال!،جنازته

ميلين،أوميلإلىنقلتموهفلو،الموتىتلفظالأرضهذهإن:فقال!،الحضرميابنهذا،البشرخير

نبشه،علىفاجتمعنا:قال!،تأكلهللسباعنعرضهأنصاحبناجزاءما:فقلنا،الموتىتقبلأرضإلى

إلىالترابفأعدنا:قال!،يتلألأنووالبصرمداللحدوإذا،فيهليسصاحبناإذااللحدإلىوصلنافلما

.ارتحلنا)3(ثماللحد

)1(

)2(

)3(

.(5-152)6/للبيهقيالنبوةودلائل(28)صالدنياأبيلابن؟الموتبعدعاشمن

دفنه.فيرؤيحتى:البيهقيدلائلفي

=الخطاببنعمرأيامإلىعاشالحضرميبنالعلاءأن؟الخبرهذاويعارض.(51-53)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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استسقائه،فيالحضرميبنالعلاءقصةفيهريرةأبيعنرويوقد:اللهرحمه)1(البيهقيقال

.هذامنبنحو،الموتقصةدون،الماءعلىومشيهم

آخر.إسناداالقصةلهذه"التاريخ"في)2(البخاريوذكر

عن،العجليمطربنالصلتعن،فضيلبنمحمدعن،كريبأبيعن،الدنياأبيابنأسندهوقد

:قال،منجاببنسهمعن،سهمبنالملكعبد

علي،ويا،حليميا،عليميا:الدعاءفيوقال.فذكره،الحضرميبنالعلاءمعغزونا

لأحدتجعلفلاتركناهفإذا،ونتوضامنهنشربغيثااسقنا،عدوكنقاتلسبيلكوفيعبيدكإنا،عظيميا

تطلعولاجثتياخف:الموتفيوقال.عدوكإلىسبيلالنااجعل:البحرفيوقال.غيرنانصيبافيه

أعلم.والله.)3(عليهيقدرفلم،أحداعورتيعلى

بنالحسنحدثنا،الصفارإسماعيلأنبأنا،بشرانبنالحسينأبوأنبأنا:البيهقيقال:أخرىقصة

:قالأصحابهبعضعن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عثمانبنعلي

بفرسهاقتحمثم،اللهباسم:المسلمينمنرجلفقال،خلفهاوالأعاجممادةوهيدجلةإلىانتهينا

الأعاجمإليهمفنظر،الماءعلىفارتفعوااقتحمواثم،اللهباسم:الناسفقال،الماءعلىفارتفع

بعذبةمعلقاكانقدحاإلاالناسفقدفما:قال.وجوههمعلىذهبواثم،)4(ديوانديوان:وقالوا

؟ببيضاءصفراءيبادلمن:يقولالرجلفجعل،فاقتسموهاالغنائمأصابواخرجوافلما،سرج

محمدبناللهعبدمحمدأبوأنبأنا،السلميالرحمنعبدأبوأخبرنا:)5(البيهقيقال:أخرىقصة

حدثنا:قالا،اللهعبدبنوهارونسهلبنالفضلحدثنا،السراجالعباسأبوحدثنا،السمري

منبالخشبترميوهي،دجلةإلىجاءالخولانيمسلمأباأن:المغيرةبنسليمانحدثنا،النضرأبو

اللهفندعوشيئامتاعكممنتفقدونهل:وقال،أصحابهإلىوالتفتالماءعلىفمشى،مدها

وجل؟عز

صحيح.إسنادهذا:البيهقيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.بالبصرةوتوفي

.(53)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(2605/)3/للبخاري؟الكبيرالتاريخ

.(163)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

عفريت.،جني:تعنيفارسيةلفظة

.(54)6/الدلائلفي
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(...خارجةبنزيدقصة)النبوةدلائلكتاب

ألقاهحينالعنسيالأسودمع-ثوببناللهعبدواسمه-الخولانيمسلمأبيإا(قصةوستأتي:قلت

.السلامعليهإبراهيمالخليلعلىكانتكماوسلامابرداعليهفكانت،النارفي

الموتبعدوكلامهخارجةبنزيدقصة

عنهم.اللهرضيلعثمانثم،لعمرثم،الصديقبكرلأبيوبالخلافة،لمجولمحمدبالرسالةوشهادته

منصوربنيحيىجديأنبأنا،العنبريطاهرأبيبنصالحأبوأخبرنا:)2(البيهقيبكرأبوالحافظقال

بنيحيىعن،بلالبنسليمانحدثنا،القعنبيأنبأنا،كشمردعمروبنمحمدعليأبوحدثنا،القاضي

المسيب:بنسعيدعن،سعيد

فسجي،عفانبنعثمانزمنتوفيالخزرجبنالحارثبنيمنثم،الأنصاريخارجةبنزيدأن

صدق،الأولالكتابفيأحمدأحمد:قالثم،تكلمثم،صدرهفيجلجلةسمعواإنهمثم،بثوبه

بنعمرصدقصدق،الأولالكتابفياللهأمرفيالقوينفسهفيالضعيفالصديقبكرأبوصدق

أربعمضت،منهاجهمعلىعفانبنعثمانصدقصدق،الأولالكتابفيالأمينالقويالخطاب

بئر،خبرجيشكمعنوسيأتيكمالساعةوقامت،الضعيفالشديدوأكل،الفتنأتت،اثنتانوبقيت

أريس.بئروما،أريس

ثم،صدرهفيجلجلةفسمع،بثوبهفسجي،خطمةبنيمنرجلهلكثم:سعيدقال:يحىقال

.صدقصدقالخزرجبنالحارثبنيأخاإن:فقال،تكلم

القعنبي،عن،)3(الحسنبنموسىعن،إسحاقبنبكرأبيعن،الحاكمعن،البيهقيرواهثم

.شواهد)4(وله،صحيحإسنادهذا:وقال.فذكره

حدثنا:"الموتبعدعالشمن"كتابفي،الدنياأبيبناللهعبدبكرأبيطريقمنساقهثم

:قال.خالدأبيبنإسماعيلعن،إدريسبناللهعبدحدثنا،يونسبنالرحمنعبدمسلمأبو

يعني-بشيربنالنعمانأبيهبكتاب،الرحمنعبدبنالقاسمحلقةإلىبشيربنالنعمانبنيزيدجاءنا

عليك،سلام،هاشمأبيبنتاللهعبدأمإلىبشيربنالنعمانمن،الرحيمالرحمناللهبسم-أمهإلى

منكانوأنه،خارجةبنزيدبشأنإليكلأكتبإليكتبتفإنك،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني

نسخة.فيذلكفلعل.ذكرناوقد:892()صالواحدعبدمصطفى.دبتحقيق،المطبوعالشمائلفي(1)

.(55)6/للبيهقى؟النبوةدلائل)2(

الحسن.بنقريشعنالبيهقيدلائلفي)3(

.(56)6/للبيهقي؟النبوةدلائل(4)
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الأولىصلاةبينفتوفي-المدينةأهلأو-)1(الناسأصحمنيومئذوهو،حلقهفيوجعأخذهأنهشأنه

.وكساءببردينوغشيناهلظهرهفأضجعناه،العصروصلاة

إليهفانصرفت،وفاتهبعدتكلمقدزيداإن:فقال،المغرببعدأسبحوأنا،مقاميفياتفأتاني

الذي،)2(الثلاثةأجلدالأوسط:لسانهعلىيقالأويقولوهو،الأنصارمنقومحضرهوقد،مسرعا

المؤمنين،أميراللهعبد،ضعيفهمقوئهميأكلأنالناسيأمرلاكان،لائملومةاللهفييباليلاكان

ذنوبمنالناسيعافيوهوالمؤمنينأميرعثمان:قالثم.الأولالكتابفيذلككانصدقصدق

،الأحماء)4(وأبيحتنظامفلابعضابعضهموأكلالناساختلفثم،أربعوبقي)3(اثنتانخلت،كثيرة

فمن،وأطيعواواسمعواأميركمعلىأقبلوا:الناسأئها،وقدرهاللهكتاب:وقالواالمؤمنونارعوىثم

النبيونويقول،الناروهذهالجنةهذهأكبرالله،مقدوراقدرااللهأمروكان،ذمايعهدنفلاتولى

قتلااللذينوسعدا،لأبيه،خارجةليأحسستهل،رواحةبناللهعبديا.عليكمسلام:والصديقون

خفتثم(18-15:المعارجأ!فأؤشوجمع!%تروتولمتمن!تذعواللشوىنزاعة!لظئ!لالآنها)؟أحديوم

إلىبعضنافنظر،أنصتواأنصتوا:يقولسمعناه:فقالوا،كلامهمنسبقنيعماالرهطفسألت،صوته

سلام،اللهرسولأحمدهذا:فقالوجههعنفكشفنا:قال،الثيابتحتمنالصوتفإذا،بعض

ضعيفاكان،اللهرسولخليفة،الأمينالصديقبكرأبو:قالثم،وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليك

.)5(الأولالكتابفيوكانصدقصدق،اللهأمرفيقويا،جسمهفي

بنالحسينبنعليعن،نجيدبنعمروأبيعن،قتادةبننصرأبيعنالبيهقيالحافظرواهثم

:وقال.)6(فذكره،خالدأبيبنإسماعيلعن،معاويةبنزهيرعن،سليمانبنالمعافىعن،الجنيد

صحيح.إسنادهذا

بنيزيدبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليدعن"البعث"كتابفيعماربنهشامروىوقد

بنزيد:لهيقالمنارجلتوفي:قال،بشيربنالنعمانحدثني،هانئبنعميرحدثني:قال،جابر

.تقدممانحوفذكر،ثوباعليهفسجيناخارجة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شك.غيرمنالمدينةأهلأصحمن:البيهقيدلائلفي

.القومأجلد:البيهقيدلائلفي

ظاهر.تحريفوفيها.أربعوهيليلتانخلت:البيهقيدلائلفي

التحريف.يحتمل)أ(فيوالرسمالاكماءوأنتجت:الشمائلوفي(56)6/البيهقيدلائلفيكذا

.(57)6/للبيهقي؟النبوةودلائل32()صالدنياأبيلابن؟الموتبعدعاشمن

.(57)6/السابقالمصدر
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كما،أريسبئرفيهاوذكر،بشيربنالنعمانعن،سالمبنحبيبعنذلكوروي:البيهقيقال

المسيب.ابنروايةفيذكرنا

منبكرأبييدفيكانثم،يدهفيفكانخاتمااتخذ!ج!النبيأن:فيهاوالأمر:)1(البيهقيقال

ستخلافتهمنمضىبعدماأريسبئرفيمنهوقعحتىعثمانيدفيكانثم،عمريدفيكانثم،بعده

خارجة.بنزيدلسانعلىقيلكما،الفتنأسبابوظهرت،عمالهتغيرتذلكفعند،سنين

اختلافعلى،اثنتانوبقيأربعمضتأو،أربعوبقياثنتانمضت:قولهمنالمرادةوهي:قلت

أعلم.والله،الرواية

زمنتوفي،بدرأشهدالأنصاريالخزرجيخارجةبنزيد:"التاريخ"في)2(البخاريقالوقد

.الموتبعدتكلمالذيوهو،عثمان

أعلم.والله،صحيحةبأسانيدجماعةعن،الموتبعدالتكلمفيرويوقد:)3(البيهقيقال

بناللهعبدعن،حصينعن،الطحانخالدحدثنا،البزارهشامبنخلفحدثنا:الدنياأبيابنقال

:الأنصاريعبيد

الرحيم،اللينعثمان،الصديقبكرأبو،اللهرسولمحمد:فقالتكلمسلمةبني)4(منرجلاأن

.عمر)د(فيقالإيشأدريولا:قال

.)6(كتابهفيالدنياأبيابنرواهكذا

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبيبنسعيدأبوأخبرنا:البيهقيالحافظقالوقد

عبيدبناللهعبدعن،الرحمنعبدبنحصينأخبرنا،عاصمبنعليأخبرنا،طالبأبيبنيحيىحذثنا

:قال،الأنصاري

:فقال،القتلىمنالأنصارمنرجلتكلمإذ،الجمليومأوصفينيومالقتلى)7(يثورونهمبينما

.سكت)8(ثم،الرحيمعثمان،الشهيدعمر،الصديقبكرأبو،اللهرسولمحمد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(57)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.382(/1)2/للبخاري؟الكبيرالتاريخ

.(58)6/النبوةدلائل

مسيلمة.قتلىمن:البيهقيدلائلفي

.(58)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.مجهولالأنصاريعبيدبناللهعبدإسنادهوفي)37(الدنياأبيلابن؟الموتبعدعاشمن

للدفن.القتلىيرفعون:"يثورون"

.مجهول:التقريبفيالحافظقال،الأنصاريعبيدبناللهعبدإسنادهوفي(58)6/النبوةدلائل
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:"البعث"كتابفيعماربنهشاموقال

235

باب

وعجائبهمالأمواتكلامفي

:قالالعبسي)1(حراشبنربعيعن،عميربنالحكمعبدحدثنا،الثقفيهشامبنالحكمحدثنا

ثموجههعنالثوبرفعجئنافلما،نجهزهفذهبناماتثمفمرضته،حراشبنالربيع:أخيمرض

ولقينيربيبعدكملقيتولكن،بلى:قال،متقد،السلاموعليك:قلنا،عليكمالسلام:قال

أبشركمأنلييأذنأنسألتهوإني،أخضرسندسمنثياباكسانيثم،غضبانغيروربوريحانبروح

وقعتكحصاةكانتقالهافلما،تنفرواولاوبشروا،وقاربوافسددوا،ترونكماالأمروإن،ليفأذن

.ماءفي

كتابه.اخروهي،البابهذافيكثيرةبأسانيدأوردهثم

جداغريبحديث

يونسبنمحمدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيقال

الحردة-لهايقالبقريةعدنمنوانصرفنا-اليمانيمحمدأبوعبيدبنشاصونة)2(حدثنا،الكديمي

:قالجدهعن،أبيهعن،اليماميمعيقيببنمعرضبناللهعبدبنمعرضحدثني

وسمعت،القمردارةمثلووجههع!ي!اللهرسولفيهافرأيتبمكةدارافدخلتالوداعحجةحججت

الله،رسولأنت:قال"؟أنامن":ع!ي!اللهرسوللهفقال،ولديومبغلامرجلجاءه،عجبامنه

فكنا:أبيقال،شبحتىذلكبعديتكلملمالغلامإن:قالثم"فيكاللهبارك،صدقت":قال

.منه)3(أسمعفلامعمرعلىأمزكنتوقد:شاصونةقال،اليمامةمباركنسميه

)1(

)2(

)3(

تقريب.الجماعةلهوروى،مئةسنةتوفيمخضرم،عابدثقة،الكوفي،العبسيمريمأبو:حراشبنربعي

.(1)987رقمترجمة(02ه)صالتهذيب

الكمالوتهذيب4/896الخطيبتاريخفيكماأثبتناهماوالصواب،خطأوهو"شاصوية":الإصابةفيوقع

.بشارالدكتوربتحقيقكلاهما75()27/

يضعكان،الوضاعينالمتروكينأحد؟الكديمييونسبنمحمد:إسنادهوفي95()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الضعفاءفيوالكامل312()2/المجروحين.حديثألفمنأكثروضعولعله،وضعاالحديثالثقاتعلى

وقال:اليماميمعيقيببنمعرضترجمةفي(445)4/الإصابةفيالحديثحجرابنالحافظوذكر.4922()6/

الكديمي.علىواستنكروه،شاصونةوكذلكمجهولانوشيخهومعرض:عقبه
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واستغربوا،عليهوأنكروهبسببهالكديمييونسبنمحمدفيالناستكلممماالحديثهذا:قلت

أنهالعابدجريجقصةفي)1(الصحيحفيثبتفقد،شرعاولاعقلاينكرمماهذاوليس،هذاشيخه

براءةإسرائيلبنوفعلم،الراعيابن:قال؟أنتمنابن،بابوسيا:لهفقال،البغيتلكابناستنطق

ذلك.تقدموقد.إليهنسبكانمماجريجعرض

أيضأ.غريببإسنادأنهإلا،الكديميطريقغيرمنالحديثهذارويقدأنهعلى

بنأحمدبنمحمدالحسينأبوأنبأنا،الزاهدعثمانأبيبنالملكعبدسعدأبوأخبرنا:البيهقيقال

حدثنا،أبيحدثنا،الفضلأبوعبيدبنعثمانبنمحبوببنالعباسحدثنا-صيدابثغر-الغسانيجميع

:قال.جدهعن،أبيهعن،معيقيببنمعرضبناللهعبدبنمعرضحدثني،عبيدبنشاصونةجدي

منهفسمعت،القمركدارةوجهه!اللهرسولفيهافرأيتبمكةدارأفدخلتالوداعحجةحججت

،غلاميا":!اللهرسوللهفقال،خرقةفيلفهوقد،ولديومبغلاماليمامةأهلمنرجلأتاه،عجبا

بعدها.يتكلملمالغلامإنثم"فيكاللهبارك":لهفقال،اللهرسولأنت:قال"؟أنامن

عن،الوراقالعباسبنعليالحسنأبيعن،الحافظاللهعبدأبوشيخناذكرهوقد:)2(البيهقيقال

شاصونة،بنمحمدبنالعباسالفضلأبيعن،القزوينيالمقريمحمدبنخلفبنأحمدالفضلأبي

:قال،الزاهدعمرأبيعن،أصحابنامنالثقةأخبرنيوقد:الحاكمقال

إلىوحملت،عقبالشاصونةفيهافوجدتالحديثهذاعنفسألت،حردةدخلتاليمندخلتلما

)3(و.-

لمحزرلهلمحبره

.الكلاموقتفييخالفهمرسلبإسنادالكوفيينحديثمنأصلالحديثولهذا:)4(البيهقيقال

أشياخه:بعضعن،عطيةبنشمرعن،الأعمشعن،وكيعحديثمنأوردثم

.)5(اللهرسولأنت:قال"؟أنامن":قال،قطيتكلملمشبقدبصبيأتيع!ي!النبيأن

)1(

)2(

)3(

)5(

أحاديثفي)3436(ورقمالصلاةفيالعملفي)6012(رقمصحيحهفيالبخاريرواهاالإسرائيليجريجقصة

والصلة.البرفي255(0)رقمصحيحهفيومسلم،الأنبياء

السابق.الحديثفيمركمامجهولينرواةلوجودتالفوإسناده6(0-95)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

عنترفعلاالقصةوهذه.)4/445(الإصابةفيحجرابنالحافظذلكوذكر65()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الحديث.هذاعلىالخطيبكلاموينظر.الجهالةشاصونة

ضعيف.والمرسلالمؤلفذكركمامرسلوهو(06)6/النبوةدلائل

=،الكوفيالكاهليالأسديعطيةبنوشمر،مرسلوالحاكمالبيهقيعندوالخبر61()6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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الأعمش،عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعنروىثم

:قال،أشياخهبعضعن،عطيةبنشمرعن

فقال،ولدمنذيتكلملمهذاابنيإن،اللهرسوليا:فقالتتحركقدلهابابنامرأةجاءت

الله.رسولأنت:فقال"؟أنامن":فقال،منهفأدنته"منيأدنيه":ع!ي!اللهرسول

يصرعكانالذيالصبيقصة

فبرأوالسلامالصلاةعليهلهفدعا

قصةمع،الثقفيمرةبنويعلى،اللهعبدبنوجابر،زيدبنأسامةروايةمنذلكتقدمقد

بطوله.الحديث...الجمل

جبيربنسعيدعن،السبخيفرقدعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

:عباسابنعن

طعامناعنديأخذهوإنه2(لممالمبهإناللهرسوليا:فقال،ع!ي!اللهرسولإلىبولدهاجاءتامرأةأن

الأسودالجرومثلمنهفخرج،ثعة)3(فثعلهودعاصدره!ي!اللهرسولفمسح:قال،طعامناعلينافيفسد

)4(-.
أحمد.بهلمرد،يسعى

واحتمل،واحدوغيرشعبةعنهروىوقد،الحفظسيئولكنه،صالحرجلالسبخيوفرقد

)5(،
أعلم.والله،تقدممماشاهدهاهنارواهولما،يثه

أعلم.والله،غيرهاأخرىتكونأنويحتمل،إيرادهاسبقماهيالقصةهذهتكونوقد

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،مرزوقبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوقال:ذلكفيآخرحديث

:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن-السبخييعني-فرقد-حدثناموسىابنيعني-صدقة

فقال،غلبنيقدالخبيثهذاإناللهرسوليا:فقالت،الأنصارامرأ!منفجاءتهبمكةع!ي!النبيكان

والذي:قالت."حسال!ولاذنول!عليكليسالقيامةيومتجيئينعليهأنتماعلىتصبريإن":لها

)2(

)3(

)4(

.(2012/التقريب)تحريرصدوق:التقريبفيحجرابنالحافظلقولمعنىفلا،توثيقهعلىمجمع

.1923/المسندفي

.جنون:"لمم"

.قاء:"ثغ"

ضعيف.وإسناده(04621)رقموالطبراني(1)9رقمالدارميورواه

.(155)3/التقريبأحكامتحريرفيمبينهوكماالأئمةضعفهضعيفالسبخيفرقدأفإن،يحتمللا:قلت
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إذافكانت،لهافدعا،يجردنيأنالخبيثأخافإني:قالت،اللهألقىحتىلأصبرنبالحقبعثك

.عنها)1(فيذهب،اخسأ:لهوتقول،بهافتعلقالكعبةأستارتأتييأتيهاأنخشيت

عنهحدثوفرقد،بأسبهليسوصدقة،الوجههذامنإلااللفظبهذايروىنعلمهلا:البزارقال

فيه.حفظهسوءعلىحديثهواحتمل،وغيرهشعبةمنهم،العلمأهلمنجماعة

أبيمسلمبنعمرانعن،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:عباسابنعنأخرىطريق

:عباسابنليقال:قال،رباحأبيبنعطاءحدثنا،بكر

إني:فقالت!ج!اللهرسولأتتالسوداءهذه:قال،بلى:قلت؟الجنةأهلمنامرأةأريكألا

نألكاللهدعوتشئتوإن،الجنةولكصبرتشئتإن":قال،لياللهفادع،وأتكشفأصرع

لها.فدعا:فقال،عنيينكشفولاأنكشفألااللهفادعأصبربللا:قالت"يعافيك

عن)4(مسلموأخرجه-القطانسعيدابن-وهويحيىعنمسددعن)3(البخاريرواهوهكذا

،البصريالفقيهبكرأبيمسلمبنعمرانعنكلاهما،الفضلبنوبشر،القطانيحيىعن،القواريري

عن،مخلدحدثنا،محمدحدثنا:البخاريقالثممثلهفذكر،عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن

الكعبة.سترعلىسوداءطويلةامرأةتلكزفرأمرأىأنه؟عطاءأخبرني:قال،جريجابن

قديما،خويلدبنتخديجةمشاطةكانتهذهزفرأمأن")5(الغابة"فيالأثيرابنالحافظذكروقد

أعلم.فالله،رباحأبيبنعطاءأدركهاحتىعمرتوأنها

بنمحمدحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيقال:اخرحديث

:قال،هريرةأبيعن،عطاءعن،تميمةأبيبنإياسحدثنا،القنويحبيببنقرةحدثنا،يونس

أحبأو-إليكقومكأحبإلىابعثنياللهرسوليا:فقالت!ي!هاللهرسولإلىالحمىجاءت

إلىفجاؤوا،فصرعتهمإليهمفذهبت"الأنصارإلىاذهبي":فقال،قرةشك-إليكأصحابك

فكشفت،لهمفدعا،بالشفاءلنااللهفاح،عليناالحمىأتتقداللهرسوليا:فقالوا،!اللهرسول

لمنأبيوإن)الأنصارمنفإني،لياللهادع،اللهرسوليا:فقالتامرأةفاتبعته:قال،عنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فرقدوفيه،البزاررواه:وقال703()2/الزوائدمجمعفيالهيثصيوذكره)773(رقم367()1/الأستاركشف

ضعيف.السبخي

.)1/346-347(أحمدمسند

المرضى.في()5652صحيحهفي

والصلة.البرفي)2576(صحيحهفي

.(584)5/الأثيرلابن؟الغابةأسد
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تصبرينأو،عنكفيكشفلكأدعوأنإليكأحبأيهما":فقال،لهمدعوتكمااللهفادع،(الأنصار

.خطرأ13(لجنتهواللهأجعلولاثلاثاأصبربلاللهرسولياواللهلا:فقالت"؟الجنةلكوتجب

ضعيف.الكديمييونسبنمحمد

بناللهعبدحدئنا،الصفارعبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيقالوقد

،الأحولعاصمحدثنا-ومئةوثمانينخمسسنة-لاحقبنهشامحدثنا،أبيحدثنا،حنبلبنأحمد

:قال،الفارسيسلمانعن،النهديعثمانأبيعن

وأمص،اللحمأبري،الحمىأنا:قالت"؟أنتمن":فقال!راللهرسولعلىالحمىاستأذنت

فشكوا،وجوههماصفرتوقدجمي!اللهرسولإلىفجاؤوا،فأتتهم"قباءأهلإلىاذهبي":قال،الدم

فأسقطتتركتموهاشئتموإن،عنكمفيكشفاللهدعوتشئتمإن؟شئتمما":لهمفقال،الحمىإليه

.)2(اللهرسولياندعهابل:قالوا"ذنوبكم

الستة.الكتبأصحابمنأحديروهولم،أحمدالإماممسندفيهوليسالحديثوهذا

الجحفة،إلىحماهايذهبأنالمدينةلأهلوالسلامالصلاةعليهدعاءهالهجرةأولفيذكرناوقد

ودعائه،بهاحلولهببركةاللهفصححها،اللهأرضأوبأمنكانتالمدينةفإن،ذلكلهاللهفاستجاب

عليه.وسلامهاللهصلوات،لأهلها

المديني،جعفرأبيعن،شعبةحدثنا،روححدثنا:أحمدالإمامقال:ذلكفياخرحديث

حنيف:بنعثمانعنيحدثثابتبنخزيمةبنعمارةسمعت

أخرتشئتإن":فقال،يعافينيأناللهادع،اللهرسوليا:فقالع!ي!النبيأتىضريرارجلاأن

ع!ي!اللهرسولفأمره:قال،لياللهادعبل،لا:قال"لكدعوتشئتوإن،لاخرتكأفضلفهوذلك

نبيمحمدبنبيكإليكوأتوجهأسألكإنياللهم":الدعاءبهذايدعووأنركعتينويصلييتوضأأن

:قال"فيوتشفعهفيهوتشفعنيفتقضىهذهحاجتيفيربيإلىبكأتوجهإني،محمديا،الرحمة

.فبرأالرجلففعل:قال"فيهتشفعني"أنفيهاأنأحسب:بعدقالثم.مرارايقولفكان

يقلولم"فيشفعهاللهم":وقال.به،شعبةعن،عمربنعثمانعن،أيضاأحمد)3(رواهوقد

أعلم.والله،الراويمنغلطوكأنها،الأخرى

)1(

)2(

)3(

.وضاعكذابوهوالكديمييونسبنمحمدلوجودجداضعيفوإسناده(516)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

وفي.البيهقيعننقلا)2/87(الكبرىالخصائصفيالسيوطيوذكرهأ-165(95)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

النسائي.وقواه،بهالاحتجاجيجوزلا:حبانابنوقالى،أحمدالإمامحديثهتركلاحقبنهشامإسناده

.)4/138(المسندفي
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بنمنصوربنأحمدعن)3(ماجهوابن،غيلانبنمحمودعن،)2(والنسائي)1(الترمذيرواهوهكذا

أبيحديثمنإلانعرفهلاغريبصحيححسن:الترمذيوقال،عمربنعثمانعن،كلاهما،سيار

الخطمي.جعفر

بنعمارةعن،الخطميجعفرأبيعن،سلمةبنحمادبنمؤملعن،أيضاأحمد)4(رواهثم

الحديث.فذكر،حنيفبنعثمانعن،خزيمة

به.سلمةبنحمادعن،حبانعن،معمربنمحمدعن،)3(النسائيرواهوهكذا

أبيعن،أبيهعن،هشامبنمعاذعن،المثنىبنمحمدعنيحيىبنزكرياعن)6(النسائيرواهثم

حنيف.بنعثمانعمهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعن،جعفر

أعلم.والله،الوجهينمنالخطميجعفرأبيعندولعله،تقدمماتخالفالروايةوهذه

الحبطي،سعيدبنشبيببنأحمدعن،سفيانبنيعقوبحديثمن،والحاكمالبيهقيروىوقد

عمهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعن،المدينيجعفرأبيعن،القاسمبنروحعن،أبيهعن

:قال،حنيفبنعثمان

قائدليليمساللهرسوليا:فقالط،بصرهذهابإليهفشكا،ضريررجلوجاءه!س!اللهرسولسمعت

أسألكإنياللهم:قلثم،ركعتينصلثمفتوضأالميضأةائت":!يوالثهرسولفقال،عليئشقوقد

فشفعهاللهم،بصريليفتجليربيإلىبكأتوجهإنيمحمديا،الرحمةنبيمحمدبنبيكإليكوأتوجه

لمكأنهالرجلدخلحتىبناالحديثطالولا،تفرقنامافوالله:عثمانقالط."نفسيفيوشفعنيفي

.قط)7(ضربهيكن

عمهعن،سهلبنأمامةأبيعن،جعفرأبيعن،الدستوائيهشامأيضاورواه:البيهقيقال

حنيف.بنعثمان

حدثني،عمربنالعزيزعبدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقال:آخرحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الدعواتفي)3578(رقمالجامعفي

صحيح.حديثوهو)965(رقموالليلةاليومعملفي

.الصلاةفي()1385سننهفي

.)4/138(المسندفي

.)658(رقموالليلةاليومعملفيالنسائي

.66(5)رقموالليلةاليومعملفيالنسائيرواه

.بشواهدهصحيححديثوهو(168)6/للبيهقي؟النجوةدلائل
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فويكبنحبيب-خالهاأوخالهأنأو-خالهعن،أمهعنأبيهعن،سعدبنسلامانبنيمنرجل

حدثها:

"؟أصابكما":فسأله،أصلأشيئأبهمايبصرلا،مبيضتانوعيناهلمجييهاللهرسولإلىخرجأباهأن

الله!رسولفنفث:قال،ببصريفأصبتحيةبيضعلىرجليفوقعتليجملاأمرئ)1(كنت:فقال

.لمبيضتان)2(عينيهوإن،سنةثمانينلابنوإنه،الإبرةفيالخيطليدخلوإنهفرأيته،فأبصرعينيهفي

المعنىهذافيمضىوقد:قال.)3(مدركبنحبيب:يقولوغيره.كتابهفيكذا:البيهقيقال

يدريلافكان،موضعهاإلىاللهرسولفردها،حدقتهفسالتعينهأصيبتأنهالنعمانبنقتادةحديث

.()4أصيبتأيهما

أحد.غزوةفيذلكتقدموقد:قلت

فبرأ-ساقهانكسروقد-عتيكبناللهعبدرجلعلىالكريمةبيدهمسحهرافعأبيمقتلفيذكرناوقد

ساعته.من

()ساعتهمنفبرأ-بالناريدهاحترقتوقد-حاطببنمحمديدمسح!يمأنه:بإسنادهالبيهقيوذكر

به.كانتسلعةكفهمنفذهبت،الجعفي)6(شرحبيلكففينفثوالسلامالصلاةعليهوأنه

.فبرأأرمدوهوعليعينيفيتفلهخيبرغزوةفيوتقدم:قلت

فحفظه.القرانلحفظالدعاءذلكالسلامعليهتعليمهفيحديثهعليئعن)7(الترمذيوروى

منشيئأينسىلافإنهاليومرداءهيبسطمن":وجماعةهريرةلأبيقالأنه)8(الصحيحوفي

لكلهريرةأبيمنحفظاذلككان:فقيل،تلكمقالتهمنشيئاأنسفلمفبسطته:قال،"مقالتي

أعلم.فالله،غيرهوفي:وقيل،اليومذلكفيمنهسمعهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أرعى.:المطبوعوفي،أمرن:الاستعيابوفي،الأصلفيكذا

جهالة.إسنادهوفي(173)آ/للبيهقي،النبوةدلائل

.المطبوعالبيهقيدلائلفيذلكأجدلم

.(173)آ/للبيهقي؟النبوةدلائل

(1)240رقموالليلةاليومعملوفيالكبرىالسننفيوالنسائي(174،175،176)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

حسن.حديثوهو254(و253)آ/الكبرىفيوالنسائي925()4/مسندهفيأحمدورواه

ضعيف.وإسناده(17آ)آ/للبيهقي،النبوةدلائل

.(ضعيفيعني)غريبحديثهذا:وقال،الدعواتفي0357()رقمالجامعفيالترمذيرواه

المناقب.في3(آ)48رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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.فبرأ()1وقاصأبيبنلسعدودعا

لهيدعوأن!اللهرسولمنوطلب،مرضهامرضةفيطالبأبيلعمهدعاأنه؟)2(البيهقيوروى

ساعته.منفبرألهفدعا،ربه

استقصاؤها.يطولجداكثيرةهذافيوالأحاديث

،الإسنادضعيفةأحاديثوتركنا،منهأطرافإلىأشرناطيباكثيراالنوعهذامنالبيهقيأوردوقد

.المستعانوبالته،تركناعماأوردنابماواكتفينا

كلاهما،والمغيرة:مسلمزاد،زائدةأبيبنزكرياحديثمن)3(الصحيحينفيثبت:آخرحديث

الله:عبدبنجابرعن،الشعبيشراحيلعن

لي،ودعافضربه!ي!اللهرسولفلحقني:قال،يسيبهأنفأراد،أعياقدجملعلىيسيركانأنه

مثله.يسرلمسيرافسار

كيف":فقال،عليهأقدرفلاخطامهأحبسكنتحتىقدامهاالإبليديبينزالفما:روايةوفي

منه.اشتراه!ي!اللهرسولأنذكرثم،اللهرسوليابركتكأصابتهقد:فقلت"؟جملكترى

قدملماثم،المدينةإلىحملانهاستثنىوأنه،كثيرةرواياتعلىثمنهمقدارفيالرواةواختلف

بطوله.الحديث،أيضاالجمللهأطلقثم،وزادهثمنهفنقدهبالجملجاءهالمدينة

محمدبنحسنحديثمن،)4(البخاريصحيحفيوهو،لهواللفظالبيهقيروى:آخرحديث

:قال،مالكبنأنسعن،سيرينبنمحمدعن،حازمبنجريرعن،المروزي

الناسفركب،وحدهيركضخرجثم،بطيئاطلحةلأبيفرسا!ي!اللهرسولفركبالناسفزع

.اليومذلكبعدسبقمافوالله:قال"لبحوإنهتراعوالن":فقال.لمجواللهرسولخلفيركضون

بنعليحدثنا،الهرويمحمدبنحامدأنبأنا،القاضيبكرأبوأخبرنا)5(البيهقيقال:اخرحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

الوصية.في()8()1628رقمصحيحهفيمسلمرواه

معين:ابنوقال.البيهقيذلكذكركماضعيفوهو،البكاءهيثم:إسنادهوفي(017)6/للبيهقي،النبوةدلائل

19()3/المجروحين.بذاكليس:مرةوقالضعيفوهو،بالبصرةقاصاكان:البكاءالحنفيجمازبنالهيثم

.256(0)7/الضعفاءفيوالكامل931()4/الاعتدالوميزان

في)715()901(و)011(رقمصحيحهفيومسلم،الشروطفي)2718(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.المساقاة

.الجهادفي)6892(رقمصحيحهفيالبخاريعندوهو(1ا-5253)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(153)6/للبيهقيالنبوةدلائل
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أبيبناللهعبدحدثني،زيادبنسلمةبنرافعحدثنا،الرقاشياللهعبدبنمحمدحدثنا،العزيزعبد

:قال،الأشجعيجعيلعن،(الأشجعي)الجعد

فيفكنت:قال،ضعيفةعجفاءليفرسعلىوأنا،غزواتهبعضفي!ي!اللهرسولمعغزوت

عجفاءاللهرسوليا:فقلت"الفرسصاحبياسر":وقال!ي!اللهرسولفلحقني،الناسأخريات

رأيتنيفلقد:قال"لهباركاللهم":وقالبهافضربهامعه)1(مخفقة!ي!اللهرسولفرفع:قال،ضعيفة

ألفا.عشرباثنيبطنهامنبعتولقد،الناستقدمأنبرأسهاأمسك

.فذكره،الرقاشياللهعبدبنمحمدعن،رافعبنمحمدعن)2(النسائيورواه

سلمةبنرافععن،الخباببنزيدعن،يعيشبنعبيدعن،خيثمةأبيبنبكرأبورواهوهكذا

.فذكره،الأشجعي

عن،أبيحدثني:الجعدأبيبنالجعدبنزيادبنرافعوقال:")3(التاريخ"فيالبخاريوقال

.فذكره،جعيلعن،سالمأخيالجعدأبيبنالثهعبد

زيادبنسهلأبوأنبأنا،ببغدادالقطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا:)4(البيهقيقال:آخرحديث

عن،معاويةبنمروانحدثنا،عديبنزكرياحدثنا،الجوهريشاذانبنمحمدحدثنا،القطان

:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،كيسانبنيزيد

الأنصارأعينفيفإنإليهانظرتهلا":فقال،امرأةتزوجتإني:فقالع!ي!النبيإلىرجلجاء

الذهبينحتونكأنهم":قالشيئأفذكر"؟تزوجتهاكمعلى":قال،إليهانظرتقد:قال"؟شيئا

فبعث"فيهتصيبوجهفيسأبعثكولكن،نعطيكهلمح!شياليومعندناما،الجبالهذهعرضمنوالفضة

:قال،تنبعثأنناقتيأعيتني،اللهرسوليا:فقال،فأتاه،فيهمالرجلوبعثعبسبنيإلىبعثا

برجله.فضربهافأتاها،للقيامعليهكالمعتمديده!ي!اللهرسولفناوله

القائد.بهتسبقرأيتهالقدبيدهنفسيوالذي:هريرةأبوقال

.مروانعنمعينبنيحيىعنالصحيحفي()مسلمرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.القاموس.درةأوسيرنحوبهيضربشيء:"مخفقة"

.الفرسضربباب،السيرفي:)8818(رقمالكبرىالسننفي

.2(1/294/)التاريخفيالبخاري

.(154)6/النبوةدلائلفي

.الزوجحالإلىبالنسبةالمهرإكثاركراهة:وفيه.النكاحفي()75(4241)رقمصحيحهفي
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بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،المزكيإسحاقأبيبنزكرياأبوأخبرنا:)1(البيهقيقال:آخرحديث

مجاهد:عن،الأعمشأخبرنا،عونبنجعفرأبوأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوب

:فقال،فيهلييباركأناللهفادعبعيرأاشتريتإني:فقال!اللهرسولفأتىبعيرأاشترىرجلاإن

إني:فقال!اللهرسولبهفأتى،اخربعيرااشترىثم،نفقأنيسيراإلايلبثفلم"فيهلهباركاللهم"

بعيرااشترىثم،نفقحتىيلبثفلم"فيهلهباركاللهم":فقال،فيهلييباركأنالثهفادعبعيرااشتريت

فادع،فيهمالييباركأناللهفدعوتبعيريناشتريتقد،اللهرسوليا:فقال!اللهرسولفأتى،آخر

.سنة)2(عشرينعندهفمكث"عليهاحملهاللهم":فقال،عليهيحملنيأنالله

الأوليين.المرتينفيالآخرةأمرإلىصاروالسلامالصلاةعليهودعاؤه،مرسلوهذا:البيهقيقال

اللهعبدبنإسماعيلأنبأنا،السلميالرحمنعبدأبوأخبرنا:البيهقيالحافظقال:آخرحديث

حدثنا،الواسطيخلادبنمحمدبناللهعبدأميةأبوأخبرنا؟العسكريسعدبنعليحدثنا،الميكالي

أبيه،عن،إسافبنخبيببنالرحمنعبدبنخبيبحدثنا،سعيدبنالمستلمأخبرنا،هارونبنيزيد

:قالإسافبنخبيبجدهعن

معكنشهدأننشتهيإنا:فقلنا،مغازيهبعضفيقوميمنورجلأنا،!يماللهرسولأتيت

:قال"المشركينعلىبالمشركيننستعينلافإنا":قال،لا:قلنا"؟أسلمتم":قال،مشهدأ

فأتيت،.يديفتعلقت،فجافتنيعاتقيعلىضربةفأصابتني!يماللهرسولمعوشهدتفأسلمنا)3(

)4(قتلتهالذيابنةتزوجتثم،ضربنيالذيوقتلت،وبرأتفالتأمتوألزقهافيهافتفل،!يخ!اللهرسول

أباك)د(أعجلرجلاعدمتلا:فأقول،الوشاحهذاوشحكرجلاعدمتلا:تقولفكانت،وضربني

.النارإلى

فيهافتفل:يذكرولم،مثلهبإسنادههارونبنيزيدعن،الحديثهذاأحمد)6(الإمامروىوقد

.فبرأت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقعت؟عليهيحملهبأنالدعاءالبعيرصاحبسألهثم:البيهقيكلاموتتمة(ا-54155)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

ضعيف.والمرسل،مرسلحديثوهو.وأنماهاوأطيبهازكاةأفضلإليهالإجابة

.(178)6/النبوةدلائلفي

فأسلمت.:البيهقيدلائلفي

تحريف.وفيها.فقتلتهضربتهالذيابنةتزوجتثم:البيهقيدلائلفي

عجل.:البيهقيدلائلفي

ضعيف،وإسناده،منيعبنأحمدعن)1/418(الإصابةفيحجرابنالحافظوذكره،454()3/:المسندفي

هذاغيرمنصحيح،المشركينعلىبالمشركيننستعينلاإنا:قولهأنعلى،الرحمنعبدبنخبيبوالدلجهالة

الوجه.
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عمربنورقاءعن،القاسمبنهاشمالنضرأبيحديثمن،الصحيحينفيثبت:آخرحديث

:قال،عباسابنعن،يزيدبناللهعبدعن،السكري

ابن:قالوا"؟هذاصنعمن":قالخرجفلما،وضوءالهفوضعت،الخلاء!ي!اللهرسولأتى

.")1(الدينفيفقههاللهم":قال،عباس

موسىبنالحسنعن،الدورقيعباسعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعنالبيهقيوروى

:عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،زهيرعن،الأشيب

فيفقههاللهم":قالثم-سعيدشك،منكبي:قالأو-كتفيعلىيدهوضعع!ي!اللهرسولأن

.")2(التأويلوعلمه،الدين

فيبسناهويقتدى،بهداهيهتدىإمامافكان،عمهابنفيالدعوةهذه!يملرسولهاللهاستجابوقد

عقلهكانوما،قبلهالصحابةعلومإليهانتهتفإنه،التفسيروهوالتأويلعلمفيولاسيما،الشريعةعلوم

ع!يم.اللهرسولعمهابنكلاممن

عباسابنأنلو:مسعودبناللهعبدقال:قال،مسروقعن،)3(الضحىأبيعنالأعمشقالوقد

.)4(عباسابنالقرآنترجماننعم:لهميقولوكان،مناأحدعاشرهماأسنانناأدرك

حصلهبماظنكفما،سنةوثلاثينببضعمسعودبناللهعبدوفاةعنعباسابنوفاةتأخرتوقدهذا

؟المدةهذهفيبعده

،البقرةسورةلهمففسرعرفةعشيةفيعباسابنالناسخطب:قالأنهأصحابهبعضعنرويناوقد

.وأرضاهعنهاللهرضي.لأسلموا)5(والديلموالتركالرومسمعهلوتفسيراففسرها،سورةقالأو

الصحابة.فضائلفي)2477(رقمصحيحهفيومسلم،الوضوءفي(1)43رقمصحيحهفيالبخاريرواه(1)

ولم،الإسنادصحيححديثهذا:وفال534()3/المستدركفيوالحاكم391(-291)6/للبيهقي؟النبوةدلائل)2(

وعلمه،الدينفيفقههاللهم"الألسنةعلىاشتهرتاللفظةوهذه:15(5)7/الفتحفيحجرابنالحافظقال،يخرجاه

بنسعيدعنخثيمابنطريقمناللفظبهذاأحمدعندوالحديث،يصبولم،للصحيحينبعضهمنسبهاحتى"التأويل

.3()330رقماللهرحمهشاكرأحمدبشرحالمسندوانظر.آخرينوجهينمنالطبرانيوعند،عباسابنعن،جبير

طبعة)6632(رقمترجمة(53ه)صالتهذيبتقريب.الضحىأبووهو:صبيحبنمسلمعن:البيهقيدلائلفي)3(

هـ.ا654بحلبالرشيددار

ابنالحافظوقال.وصححهما(537)3/المستدركفيالحاكمعندحديثانوهما(391)6/للبيهقي؟النبوةدلائل(4)

ابنأدركلو:مسعودابنعن،صحيحبإسنادتاريخهفيسفيانبنيعقوبوروى:(001)7/الفتحفيحجر

...أسنانناعباس

فتح.اخروجهمنالحليةفينعيمأبورواهكما،وائلأبيعنصحيحبإسنادتاريخهفيسفيانبنيعقوبرواه)5(

.(051)7/الباري
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والولد،المالبكثرةمالكبنلأنسدعاوالسلامالصلاةعليهأنه)1(الصحيحفيثبت:آخرحديث

،خلدةأبيعن،الطيالسيداودأبيعن،غيلانبنمحمودعنالترمذفي)2(روىحتى،كذلكفكان

)3(بستانلهوكان،لهودعاسنينعشرخدمه:فقال؟!ي!النبيمنأنسسمع:العاليةلأبيقلت:قال

المسك.ريحمنهيجيءريحانفيهوكان،مرتينالفاكهةالسنةفييحمل

:قال!ي!أنه:روايةوفي،عليهاينيفماأومئةمنقريبلصلبهلهولدأنه)4(الصحيحفيرويناوقد

مئة.فعفر"عمرهأطلاللهم"

الله،عبد!اللهرسولسماهغلامالهفولدت،ليلتهماغابرفيطلحةولأبيسليملأم!دعاوقد

.)5(الصحيحفيذلكثبت،القرانحفظقدكفهمتسعةصلبهمنفجاء

:هريرةأبيعن،الغبريكثيرأبيعن،عماربنعكرمةحديثمنمسلمصحيحفيوثبت

خلفتغتسلأمهفوجدهريرةأبوفذهب،لهافدعا،اللهفيهديهالأفهيدعوأنع!ي!اللهرسولسألأنه

يبكيهريرةأبوفجعل،اللهرسولمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:قالتفرغتفلما،الباب

المؤمنين،عبادهإلىاللهيحببهماأنلهمايدعوأنوسأله،اللهرسولبذلكفأعلمذهبثم،الفرحمن

.يحبنا)6(وهوإلامؤمنةولامؤمنفليس:هريرةأبوقال،ذلكفحصل،لهمافدعا

أيامفيذكرهشهراللهأنالدعوةهذهتمامومن،وأرضاهعنهاللهرضيذلكفيهريرةأبوصدقوقد

.المعنويوالتقديرالقدريالتقييضمنوهذا،الجمعةخطبةيديبينالناسيذكرهحيثالجمع

لهوفىعا،فعوفي!ريضوهووقاصأبيبنلسعددعا،والسلامالصلاةعليهأنهالصحيحفيوثبت

السراياأميرفنعم،كذلكفكان")7(رميتهوسدددعوتهأجباللهم":فقال،الدعوةمجابيكونأن

.كانوالجيوش

الصحابة.فضائلفي2(481)رقمصحيحهفيومسلم،الدعواتفي(4634و)6334()رقمصحيحهفيالبخاريرواه(1)

غريب.حسنحديثهذا:وقال،)3833(رقمالجامعفيالترمذيرواه2()

.البصرةفي:بستان)3(

.(1)248143()رقمصحيحهفيمسلمرواه)4(

في)2144(رقمصحيحهفيومسلم،العقيقةفي(0547و)،الجنائزفي(1013)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)5(

.الاداب

الصحابة.فضائلفي)1924(رقمصحيحهفيمسلمرواه)6(

بهتفردحديثهذا:وقال.دعوتهوأجب،رميتهسدداللهم:بلفظ05(0)3/المستدركفيالحاكمرواه)7(

فهوشواهدولهضعيفوإسناده.الذهبيووافقه،المدينةأهلمنثقةشيخوهو،الشجريخالدبنهانئبنيحيى

حسن.بها
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الفقر،وكثرة،العمربطولبالزورفيهشهدحين،قتادةبنأسامةسعدةأبيعلىدعا)1(وقد

دعوةأصابتنيمفتونكبيزشيغ:يقولالرجلذلكسئلإذافكان،ذلكفكان،للفتنوالتعرض

.سعد)2(

عمره)3(فطالرأسهعلىبيدهومسح،يزيدبنللسائبدعا!يوأنه:وغيرهالبخاريصحيحفيوثبت

جم!،اللهرسوليدأصابتموضغمنهيشبولم،معتدلالقامةتاموهو،سنةوتسعينأربعابلغحتى

.)4(وقواهبحواسهومتع

زيدأبوحدثني،أحمربنعلباءحدثنا،ثابتبنعزرةحدثنا،عمارةبنحرميحدثنا:أحمدوقال

:قال،الأنصاري

جماله"وأدمجملهاللهم":قالثم،رأسيعلىبيدهفمسح"منيادن":!ي!اللهرسولليقال

لمالوجهمنبسطكانولقد،()يسيرةنبذإلابياضلحيتهفيوما-سنةيعني-ومئةبضعافبلغ:قال

)6(او

ماتحتىوجههينمبض

.موصولصحيحإسناده:السهيليقال

.المطلوبوتحصل،القلوبتشفي،المعنىهذافيكثيرةنظائرلهذاالبيهقيأوردولقد

الأعلى،عبدحدثنا:معينبنيحيىوقال،معتمرحدثنا،عارمحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

:قالالعلاءأبيعنيحدثأبيسمعت:قال-سليمانابنهو-معتمرحدثنا

فرأيته:قال،الدارمؤخرفيرجلفمر:قال،فيهماتالذيمرضهفيملحانبنقتادةعندكنت

علىكأنورأيتإلارأيتهقلماوكنت:قال،وجههمسحقد!يوالثهرسولكان:وقال،قتادةوجهفي

.)7(الدهانوجهه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وقاصأبيبنسعدأي

.الصلاةفي()453رقمصحيحهفيومسلم،الأذانفي)755(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

في)2345(رقمصحيحهفيومسلم،(النبوةخاتمباب)المناقبفي)3541(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(النبوةخاتمإثباتباب)الفضائل

أخرجه:وقال،يزيدبنالسائبوصفمنكثيرابنالحافظإليهأشارما4(90)9/الزوائدمجمعفيالهيثميذكر

ثقة.وهو،السائبمولىعطاءغير،الصحيحرجالالكبيرورجال،الكبيرفيالطبراني

.يسيرةنبذة:المطبوعوفي،يسيرنبذالمسندوفي،الأصلفيكذا

صحيح.وإسناده34(77،0)5/المسندفيأحمدالإمامرواه

ورجالهأحمدرواه:وقال931()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره28(27-)5/المسندفيأحمدالإمامرواه

الصحيح.رجال
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عليهرأىحينبالبركةعوفبنالرحمنلعبددعاوالسلامالصلاةعليهأنه؟)1(الصحيحينفيوثبت

والمغانم،المتجرفيلهففتح،!ي!لرسولهاللهفاستجاب،العرسلأجلالزعفرانمن)2(الردعذلك

ألفا.ثمانينعلىالثمنربععنالأربعنسائهمنامرأصولحتماتلماإنهبحيثجزيلماللهحصلحتى

الجعدأبيبنعروةعنيخبرونالحيسمعأنه؟غرقدةبنشبيبطريقمنالحديثفيوثبت

إحداهماوباع،شاتينبهفاشترى"أضحية"شاةبهلهليشتريديناراأعطاه!ماللهرسولأن،المازني

فيبالبركةلهفدعا:روايةوفي"يمينكصفقةفيلكاللهبارك":لهفقال،وديناربشاةوأتاه،بدينار

.فيه)3(لربحالتراباشترىلوفكان،البيع

أبيعن،أيوبأبيبنسعيدحدثنا،وهبابنأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:البخاريوقال

عقيل:

عمروابنالزبيرابنفيلقاهالطعامفيشتري)4(السوقإلىهشامبناللهعبدجدهبهيخرجكانأنه

هيكماالراحلةأصابفربما،فيشركهمبالبركةلكدعاقد!يهاللهرسولفإنبيعكفيأشركنا:فيقولان

.)5(المنزلإلىبهافيبعث

سليمانبنمحمدبنعليحدثنا،عديابنأنبأنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:البيهقيوقال

عن،سئاربنأيوبحذثنا،اللهعبدبنشبابةحدثنا،المستملييزيدبنمحمدحدثنا،الحلبي

:قال،بلالعن،بكرأبيعن،جابرعن،المنكدربنمحمد

فقلت:"؟الناسأين":فقال،أحداالمسجدفييرفلم!ي!النبيفخرج،باردةغداةفيأذنت

.يتروحون)6(فرأيتهم"البردعنهمأذهباللهم":فقال،البردمنعهم

فيحذيفةعنالمشهورالحديثفيمضىقد)7(ونظيره،سياربنأيوببهتفرد:البيهقيقالثم

.الخندققصة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.النكاحفي(1)427رقمصحيحهفيومسلم،2(0)94رقمالنكاحفيصحيحهفيالبخاريرواه

الطيب.أثر:"ح!الر"

صحيح.حديثوهو(2542)رقمماجهوابن3384()رقمداودوأبو364(2)رقمالبخاريرواه

.السوقإلىأو-السوقمن:البخاريفي

.الدعواتفي)6353(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

سياربنأيوبفيه،ضعيفوإسناده،)293(رقمنعيملأبي؟النبوةودلائل224()6/للبيهقي،النبوةدلائل

)1/928(للذهبي؟الاعتدالميزان.أيضاضعيفالمستمليوفيه،متروك:النسائيوقال،ضعيف

.34(1/5)عديلابن؟الضعفاءفيوالكامل(1/171)والمجروحين

ومثله.:البيهقيدلائلفي
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اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيقال:اخرحديث

اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا،إسماعيلبنمحمدالترمذيإسماعيلأبوأنبأنا-إملاء-الأصبهاني

عمر:ابنعن،نافععن،ذئبأبيابنعن،اللهبيعليأبيبنعليحدثنا،الأويسي

امرأةإني،اللهرسوليا:فقالت،امرأم!لهفعرضت،معهالخطاببنوعمرخرجع!ي!اللهرسولأن

فدعته"زوجكليادعي":ع!ييهاللهرسوللهافقال،المرأةمثلبيتيفيليزوجومعي،محرمةمسلمة

جفماأكرمكوالذي:الرجلفقال"؟اللهعبدياامرأتكفيتقولما":لهفقال،جزارا)1(وكان

"؟أتبغضينه":!يماللهرسوللهافقال،الشهرفيواحدةمرةجاء)2(:امرأتهفقالت،منهارأسي

اللهم":قالثمزوجهاجبهةصعلىجبهتهافوضع"رؤوسكماأدنيا":!ي!اللهرسولفقال،نعم:قالت

."صاحبهإلىأحدهماوحبببينهماألف

رأسها،علىأدماتحملالمرأةفطلعت،الخطاببنعمرومعهالنمطبسوقع!ييهاللهرسولمرثم

والذي:فقالت"؟وزوجكأنتكيف":فقال،رجليهفقبلتوأقبلتطرحته!يماللهرسولرأتفلما

وأنا:عمرفقال"اللهرسولأنيأشهد":!يماللهرسولفقال،منهإليأحبتالدولاطارفماأكرمك

.)3(اللهرسولأنكأشهد

للمناكير.الروايةكثيروهو،اللهبيعليأبيبنعليبهتفرد:)4(اللهعبدأبوقال

هذهيعني-اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،المنكدربنمحمدبنيوسفروىوقد:البيهقيقال

.الخطاببنعمريذكرلمأنهإلا-القصة

بنعليحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا:البغويالقاسمأبوقال:اخرحديث

الطفيل:أبيعن،جدعانبنزيد

جبهتهفيشعرم!فنبتتبجبهتهوأخذبالبركةلهفدعا،مج!ي!اللهرسولبهفأتى،غلالملهولدرجلاأن

فأخذه،جبهتهعنالشعرةفسقطتأجابهمالخوارجزمنكانفلما،الغلامفشب،فرسهلبة)5(كأنها

)1(

)2(

)3(

)4(

.خرازا:البيهقيدلائلوفي،الأصلفيكذا

الشهر.فيواحدةمرةما:البيهقيدلائلفي

عنيروي،لهبأبيولدمن،الفهبيعليأبيبنعليفيه،ضعيفوإسناده)6/228(للبيهقي؟النبوةدلائل

وقال،الحديثمنكر:البخاريوقال.بهالاحتجاجيجوزلا،المقلوباتالثقاتوعن،الموضوعاتالثقات

التكلفظاهرةوالقصة0183()5/الضعفاءفيالكامل)2/157(المجروحين.متروك:والنسائيحاتمأبو

.النبوةنورإشراقةعنالبعدكلبعيدة.والصنعة

.المستدركفيليسوهذا.الحاكمأي:اللهعبدأبوقال

.268()5/النهاية.السزةمنقريبإلىالعانةفوقماالهلبة:"فرسهلبة"
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بركةإلىترألم:لهوقلنافوعظناهعليهفدخلنا:قال،بهميلحقأنمخافةوقيدهفحبسهأبوه

.(تاب)1إذجبهتهإلىالشعرةتلكاللهفرد:قال،رأيهمعنرجعحتىبهنزلفلم؟وقعتجمي!اللهرسول

عن،الكلبيأسامةأبيعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعنالبيهقيبكرأبوالحافظرواهوقد

-)2(ا
أبيعن،وهببنسيفحدثني،التيميإبراهيمبنإسماعيليحيىأبيعن،مسدمهبنسريح

الطفيل:

الله!رسولإلىأبوهبهفذهبشديدصداغأصابه،عمروبنفراس:لهيقالليثبنيمنرجلاأن

!ي!اللهرسولأصابعموضعفيفنبتت،تنقصت)3(حتىفجذبهاعينيهبينبجلدةوأخذ،يديهبينفأجلسه

.يصاع)4(فلمالصداععنهوذهب،شعر!

.تقدمماكنحوالشعرةفيالقصةبقيةوذكر

بنيعلىحدثنا،الحرانيالقاسمبنهاشمحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال:اخرحديث

الله!رسولأتيت:قال-الجعدييعني-النابغةحدثني،العقيليجرادبناللهعبدسمعت،الأشدق

قولي:منفأنشدته

مظهراذلكفوقلنرجووإناوتكزماعفةالعبادعلونا

:قال"اللهشاءإنأجل":قال،الجنةإلى:قلت:قال"؟ليلىأباياالمظهرأين":قال

قولي:منفأنشدته"أنشدني"

يكدراأنصفوهتحميبوادرلهيكنلمإذاحلمفيخيرولا

أصدرا)5(الأمرأوردماإذاحليئملهيكنلمإذاجهلفيخيرولا

.")6(فاكاللهيفضضلاأحسنت":قال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

والنسائي،والجوزجانيسعدابنضعفه،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي023()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.322()6/التهذيبوتهذيب(0184)5/الضعفاءفيالكاملهـ.ا03سنةمات.بقويليس:غيرهموقال

التهذيبرجالمنوهو،البيهقيدلائلمنأثبتناهوما،تحريفوهو"مسلمبنسريج":المطبوعفي

التيمي.إبراهيمبنإسماعيليحيىأبيعنروايتهعلىالمزينصوقد(484/)12

.تجزأتأي:تبعضت:المطبوعوفي،تنقصت:البيهقيدلائلوفي،الأصلفيكذا

غيرضعفه،يحيىأبايكنىكوفيالتيمييحيىأبوإبراهيمبنإسماعيلإسنادهوفي231()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الضعف.ظاهروالخبر281(/1)التهذيبوتهذيب03(1/2)الضعفاءفيالكامل.واحد

منه.حلماعنهتراجعثمتنفيذهطلب:"وأصدراالأمرأورد"

الأشدقبنيعلىوفيهالبزاررواه:وقال)8/126(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)4021(رقمالبزاررواه

ضعيف.
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ومتنا.إسناداالبزاررواههكذا
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أنبأنا،عبدانبنمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا:فقالأخرىطريقمنالبيهقيالحافظرواهوقد

خالدبناللهعبدبنإسماعيلحدثنا،سواربنمحمدبنجعفرحدثنا،المؤملبنمحمدبنبكرأبو

أنشدت:يقول-جعدةبني-نابغةالنابغةسمعت:قالالأشدقبنيعلىحدثني،الرقيالسكري

فأعجبه:،الشعرهذا!ي!اللهرسول

مظهرا)1(ذلكفوقلنرجووإناوثراءنامجدناالسماءبلغنا

:"اللهشاءإنكذلك":قال.الجنة:قلت"؟ليلىأباياالمظهرأين":فقال

يكدراأنصفوهتحميبوادرلهيكنلمإذاحلمفيخيرولا

أصدراالأمرأوردماإذاحليئملهيكنلمإذاجهلفيخيرولا

."فاكاللهيفضضلاأجدت":جم!ي!النبيفقال

.سن)2(لهذهبوماسنةومئةنيفعليهأتىولقدرأيتهفلقد:يعلىقال

سمعني:يقولنابغةسمعت:جرادبناللهعبدعن،سليمبنمجاهدعنوروي:)3(البيهقيقال

قولي:منأنشدوأنامج!ي!اللهرسول

مظهراذلكفوقلنرجووإناوتكرماعفةالسماءبلغنا

انفلت.ولاسنلهسقطماالمنهلالبردكأنهاكلهاسنهرأيتفلقد:قال،بمعناهالباقيذكرثم

،عمروأبييوسفبنسعيدوأبوالقاضيبكرأبوأخبرنا:)4(البيهقيالحافظقال:آخرحديث

يوسف،بن()هشامحدثنا،القطانبحربنعليحدثنا،الدوريعباسحدثنا،الأصمحدثنا:قالا

أنس:عن،التيميوسليمانثابتحدثنا،معمرحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.وشهرةوعلؤاظهوراأي:"مظهرا"

الحافظوقال(905)3/والإصابة،)385(رقمنعيملأبي؟النبوةودلائل233(232-)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

،أصبهانتاريخفينعيموأبو،مسنديهمافيسفيانبنوالحسنالبزارأخرجهوهكذا:مثلهذكرأنبعدحجرابن

نعيمأبيعنذكرثم...الحديثساقطوهو:قال،الأشدقبنيعلىروايةمنكلهم،الألقابفيوالشيرازي

بها.يعتضدومتابعاتشواهد

جرادبناللهعبدإسنادهوفي.السكنلابنوعزاه(167)2/للسيوطي؟الكبرىوالخصائص233()6/النبوةدلائل

.مجهول

صحيح.وإسناده236()6/للبيهقي؟النبوةدلائلفي

.البخاريرجالمنالصنعانييوسفبنهشاموهو،محرف"هاشم":المطبوعفي
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بقلوبهمأقبلاللهم":قالثم-بدأبأيتهنأدريلا-واليمنوالشامالعراققبلنظر!ي!اللهرسولأن

.(")1أوزارهممنوحططاعتكإلى

،بريبنبحربنعليعن،الصغانيإسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعنرواهثم

.)2(بمعناهفذكره

ثابت،بنزيدعن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،القطانعمرانحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

أقبلاللهم":فقالالشامقبلنظرثم"بقلوبهمأقبلاللهم":فقالاليمنقبل!ي!اللهرسولنظر:قال

.")3(ومدناصاعنافيلناوبارك،بقلوبهمأقبلاللهم":فقالالعراققبلنظرثم"بقلوبهم

أهلووعد،العراققبلوالبركةالخيركانثم،الشامأهلقبلاليمنأهلأسلم،الأمروقعوهكذا

الأمر.اخرإلىالدينبنصرةوالقيامالهدايةعلىبالدوامالشام

ويتحول،الشامإلىالعراقأهلخياريتحولحتىالساعةتقوملا":"مسنده"فيأحمدوروى

.")4(العراقإلىالشامأهلشرار

حدثني:عماربنعكرمةعن،الحباببنزيدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،مسلموروى

حدثه:أباهأن؟الأكوعبنسلمةبنإياس

:قال،أستطيعلا:قال"بيمينككل":لهفقال،بشماله!ي!اللهرسولصظأكلرجلاأن

.فيه)5(إلىرفعهافما:قال،الكبرإلامنعهما"استطعتلا"

:لظ،أسهعن،إياسعن،عكرمةعن،الطيالسيالوليد)6(أبورواهوقد

أستطيع،لا:قال"بيمينككل":فقالبشمالهيأكلوهو،العيرراعيبنبسر!ي!اللهرسولأبصر

بعد.فيهإلىيدهوصلتفما:قال"استطعتلا":قال

ورائهم.منوحط:والدلائلالأصلوفي،المطبوعفيكذا(1)

ورائهم.منوأحط:وفيه236()6/للبيهقي؟النبوةدلائل)2(

.قالكماوهو،غريبحسن:وقال:مختصرا3493()الترمذيورواه236()6/للبيهقي؟النبوةدلائل)3(

عنه.اللهرضيأمامةأبيعن2(94)5/المسندفيأحمدالإمامرواه(4)

ابنذكرهكذا،الأشجعيالعيرراعيبنبسرهوالمذكوروالرجل،الأشربةفي2(120)رقمصحيحهفيمسلمرواه()5

.مشهورصحابيوهو،وآخرونماكولاوابنالأصبهانينعيموأبومنده

المصنف.منهينقلالذي238()6/البيهقيدلائلفيالذيهوأثبتناهوما،غلطوهو"داودأبو"المطبوعفي)6(
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:قال،عباسابنعن،()1حمزةأبيعن،شعبةحديثمن،مسلمصحيحفيوثبت

حطأتين-أو-حطأةفحطأني)2(فجاءني،منهفاختبأت!ي!اللهرسولفجاءالغلمانمعألعبكنت

وهوفأتيته،الثانيةفأرسلني،يأكلوهوأتيته:فقلت،يأكلوهوفأتيته،حاجةفيمعاويةإلىوأرسلني

.")3(بطنهاللهأشبعلا":فقال،يأكلوهوأتيته:فقلت،يأكل

إسماعيل:بنموسىعن،عليبنهشامعن،حمادبنعليعن،الحاكمعن،البيهقيروىوقد

:قالعباسابنسمعت:حمزةأبيعن،عوانةأبوحدثني

علىفاختبأتفذهبت،إليإلاجاءما:فقلت،جاءقداللهرسولفإذاالغلمانمعألعبكنت

فذهبت:قال-الوحييكتبوكان-"معاويةليفادعاذهب":وقال!،حطأةفحطأنيفجاء،باب

فأتيته"ليفادعهاذهب":فقال،يأكلإنه:فقلتلمجي!اللهرسول!فأتيت،يأكلإنه:فقيل،لهفدعوته

فما:قال."بطنهاللهأشبعلا":الثالثةفيفقال،فأخبرتهاللهرسولفأتيت،يأكلإنه:فقيل،الثانية

.بعدها)4(شبع

:فيقال،إمارتهأيامفيالدعوةهذهووافقته،بعدهايشبعلاعنهاللهرضيمعاويةكانوقد:قلت

أعيا.وإنماأشبعلاوالله:يقولوكان،بلحمطعامامراتسبعاليومفييأكلكانإنه

بعدها.يقمفلم،فأقعد،عليهفدعا،غلاميصفونوهمأيديهمبينمزأنه)5(تبوكغزوةفيوقدمنا

فقال،بوجهه)7(واختلج،كلامفي!ي!النبيحاكىرجلاأن،)6(البيهقيأوردهاطرقمنوجاء

.ماتحتىعمرهمدةويرتعشيختلجيزلفلم"كذلككن":!ي!اللهرسول

أعلم.فالله،الحكمبنمروانأبو،العاصأبيبنالحكمأنهالرواياتبعض)8(فيوردوقد

بنيغزوةفي!ي!اللهرسول!معخرجنا:قال،اللهعبدبنجابرعن،أسلمبنزيدعن:مالكوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وحسب.المتابعاتفيبهيعتبرضعيفوهو،القصابحمزةأبوالأسديعطاءأبيبنعمرانهو

الكتفين.بينمبسوطةباليدالضربوهو.قفدنيأي:"حطأةفحطأني"

والصلة.البرفي026()4رقمصحيحهفيمسلمرواه

علىتدلزيادةالحديثهذافيحمزةأبيعن،هريمعنوروي:بعدهوقال)6/243(للبيهقيالنبوةدلائل

الاستجابة.

النبوية.السيرةفيهذاتقدم

التيميالقرشيمليكةأبيبناللهعبدبنبكرأبيبنالرحمنعبدحديثمن24(923-.)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

منقطع.والإسناد،ضعيفوهو،المدنيالمليكي

.واضطربتحزك:"اختلجو"

.2(04)6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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!ي!اللهرسولفأمره،العيبة)1(فيثوبانوله،خلقاقدثوبانعليهالذيالرجلفيالحديثفذكر،أنمار

فقال،اللهسبيلفي:الرجلفقال،")2(عنقهاللهضرب؟لهما":اللهرسولفقال،ولىثم،فلبسهما

.)3(اللهسبيلفيالرجلفقتل"اللهسبيلفي":!اللهرسول

كثير.النوعهذامنوردوقد

قريباسنوردهاكماالقطعتفيدالصحابةمنجماعةعنمتعددةبطرقالصحيحةالأحاديثفيثبتوقد

لهقربةذلكفاجعل،أهلالذلكوليسلعنتهأوجلدتهأوسببتهمناللهم":قالأنه؟!يوفضائلهبابفي

."القيامةيومعندكبهاتقربه

أحدهمالذين،السبعةالنفرأولئكعلى!صدعائهفيمسعودابنحديثالبعثةأولفيقدمناوقد

عنهوألقته،الجزورسلا)4(والسلامالصلاةعليهظهرهعلىطرحواحين،وأصحابههشامبنجهلأبو

بنوشيبة،هشامبنجهلبأبيعليكاللهم،بقريشعليكاللهم":قالانصرففلما،فاطمةابنته

بالحقبعثهفوالذي:مسعودابنقال،السبعةبقيةسمىثم"عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،ربيعة

عليه.متفقوهو.الحديث000بدر)6(قليب)5(القليبفيصرعىرأيتهملقد

ثابت،عن-المغيرةابنيعني-سليمانحدثنا،هاشمحدثني:أحمد)7(الإمامقال:آخرحديث

:قال،مالكبنأنسعن

هاربافانطلق،!اللهلرسوليكتبوكان،عمرانوالالبقرةقرأقدالنجاربنيمنرجلمناكان

نألبثفما،بهوأعجبوا،لمحمديكتبكانهذا:وقالوا،فرفعوه:قال،الكتاببأهللحقحتى

لهفحفرواعادواثم،وجههاعلىنبذتهقدالأرضفأصبحت،فواروهلهفحفروا،فيهمعنقهاللهقصم

.منبوذافتركوه،وجههاعلىنبذتهقدالأرضفأصبحت،وواروه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الثيابحمستو:"العيبة"

.باختصارذكرهكثيرابنوالحافظ؟لهخيراهذاألي!،عنقهاللهضرب؟لهما:!واللهرسولفقال:الموطأفي

عنأسلمبنزيدحديثمناللباسفي019()2/الموطأفيمالكعندوهو244()6/للبيهقي"النبوةدلائل

حسن.وإسناده،جابرعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدحديثمن(183)4/الحاكمورواه.جابر

.الكرشهو:وقيل،أمهبطنفيالولدفيهيكونالذي:"الجزورسلا"

فيه.ماءلاالبئر:"القليب"

والنسائي،الجهادفي()4917رقمصحيحهفيومسلم،وغيرهالوضوءفي24(0)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الطهارةفي(ا-161162/)سننهفي

وجههاعلىطرحته:نبذتهومعنى.مراتثلاثوالنبذالحفرتكراروفيه223()3/المسندفيأحمدالإمامرواه

للناظرين.عبرة
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به.،القاسمبنهاشمالنضرأبيعن،رافعبنمحمدعن،)1(مسلمورواه

أنس:عن،حميدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال!:أنسعنأخرىطريق

عمرانوالالبقرةقرأإذاالرجلوكان،عمرانوالالبقرةقرأقدوكان،!يمللنبييكتبكانرجلأأن

?،ص)3(
فيقول،حكيماعليما:فيكتب،رحيماغفورا:عليهيملي!ي!اللهرسول!فكان-عظميعني-فيناعز

فيكتب:،حكيمأعليمأ:عليهويملي،شئتكيفأكتب:فيقول"وكذاكذااكتب":!يمالنبيئله

بالمشركين.فلحقالإسلامعنالرجلذلكفارتد:قال،شئتكيفأكتب:فيقول،بصيراسميعأ

نإ":!لج!النبيفقال،الرجلذلكفمات،شئتماإلاأكتبلاكنتوإني،بمحمدأعلمكمأنا:وقال

."تقبلهلا()4الأرض

فقال،منبوذأفوجدهالرجلذلكفيهاماتالتيالأرضأتىأنهطلحةأبوفحدثني:أنسقال

.الأرضتقبلهفلممرارأدفناهقد:قالوا؟الرجلهذاشأنما:طلحةأبو

.يخرجوهولمالشيخينشرطعلىوهذا

أنسعنأخرىطريق

:قال،مالكبنأنسعن،العزيزعبدحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا:()البخاريوقال

:يقولوكان،نصرانيأفعادلمجيمللنبييكتبوكان،عمرانوال!البقرةوقرأفأسلمنصرانيرجلكان

محمدفعلهذا:فقالوا،الأرضلفظتهوقدفأصبح،فدفنوهاللهفأماته،لهكتبتماإلامحمديدريلا

،استطاعواماالأرضفيلهفأعمقوالهفحفروا،-فألقوهصاحبناعننبشوامنهمهربلما-وأصحابه

.فألقوهالناسمنليسأنهفعلموا،الأرضلفظتهوقدفأصبحوا

باب

بماعنهافأجاب!يوواللهرسولعنهاسئلالتيالمسائل

الأنبياءعنالموروثةالكتبفيلهاالموافقالحقيطابق

عنهايسألونأشياءعنيسألونهمالمدينةيهودإلىوبعثت،قريشنبهتعنتتماالبعثةأول!فيذكرناقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المنافقين.صفاتفي2781()رقمصحيحهفي

.012()3/مسندهفي

عظم.بمعنىوهيجذ:المسندفي

تقبله.لم:المسندفي

.(الإسلامفيالنبوةعلاماتباب)المناقبفي)3617(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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رجلوعن،صنعوامايدرىفلاالدهرفيذهبواأقواموعن،الروحعنسلوه:فقالوا،ع!ح!اللهرسول

وجلعزاللهفأنزل،لمج!ي!اللهرسولذلكعنسألوارجعوافلما،والمغاربالمشارقبلغالأرضفيطواف

.(85:ا!سراءأ!ظيلاإلاالغ!صنأوتيتوومآربىأقرمنالروحقلالروحعنوشئلونث!و:تعالىقوله

وأفردوه،الحميدالعزيزباللهوامنواقومهمدينفارقواالذينالفتيةخبرفيهايشرحالكهفسورةوأنزل

وتسعسنةثلاثمئةبعداللهأيقظهمثم،فيهفناموا،الكهفوهوغاراونزلوا،قومهمواعتزلوا،بالعبادة

كانوما،والكافرالمؤمنالرجلينخبرقصثم،العزيزكتابهفيعلينااللهقصماأمرهممنوكان،سنين

والمواعظ.الحكممنلهماجرىوماوالخضرموسىخبرذكرثم،أمرهمامن

.(83:الكهفأ!ذتحرا!هلخكمسأتلواقلأتقزنتنذىع!ولمجتئلونك):قالثم

العالم،فيالمصالحمنعملوما،والمغاربالمشارقمنإليهوصلوماخبرهذكرثم،شرحثم

حقا،منهاكانما،الكتابأهلبأيديالتيالكتبمنيوافقهوإنما،الواقعفيالواقعهوالإخباروهذا

للناسليبينالكتابعليهوأنزلبالحقمحمدابعثاللهفإن،مردودفذاكمبدلأمحرفاكانماوأما

الكتفإليكوأنزتنا):والإنجيلالتوراةذكربعدتعالىاللهقال،والأحكامالأخبارمنفيهاختلفواما

إسلامقصةالهجرةأولفيوذكرنا.(48:المائدةأ!علتهومهئمناات!نبمنيدتهبتنلمامصدقابالحق

:قالوأنه،سلامبناللهعبد

نأ)1(علمتوجههرأيتفلما،انجفلفيمنفكنت،إليهالناسانجفلالمدينةع!ح!اللهرسولقدملما

،الأرحاموصلوا،السلامأفشوا،الناسأيها":يقولسمعتهماأولفكان،كذاببوجهليسوجهه

.")2(بسلامالجنةتدخلوا،نياموالناسبالليلوصلوا،الطعاموأطعموا

أنس:عن،حميدعن،وغيره،عطيةبنإسماعيلحديثمن،وغيرهالبخاريصحيحفيوثبت

طعامأولوما؟الساعةأشراطأولما،نبيإلايعلمهنلاثلاثعن:ع!ح!اللهرسولسؤالهقصة

انفا،جبريلبهنأخبرني":ع!يماللهرسولفقال؟أمهوإلىأبيهإلىالولدينزعوما؟الجنةأهليأكله

أهليأكلهطعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنالناستحشرفنارالساعةأشراطأولأما:قالثم

ماءسبقوإذا،أبيهإلىالولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقفإذاالولدوأما،الحوتكبدفزيادةالجنة

.")3(أمهإلىالولدنزعالرجلماءالمرأة

)2(

)3(

قلت.:المطبوعوفي،الأصلفيكذا

فيوالترمذي59()14/و624(و536)8/المصنففيشيبةأبيوابن451()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

صحيح.حديثوهوالصلاةإقامةفي()1334رقمسننهفيماجهوابن،القيامةصفةفي2()485رقمالجامع

عنكلاهما(801)3/المسندفيأحمدالإمامعندوهو،الأنصارمناقبفي)3893(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،البيهقيرواهوقد

فيالذيالسوادعنفسأله:قالأنهإلاسلامبناللهعبدمساءلةفذكر،المقبريسعيدعن،معشرأبي

كانا)1(فإنهماالقمرفيالذيالسوادوأما":قالأنإلىالحديثفذكر،الساعةأشراطبدل،القمر

الذيفالسواد.(12:أ!سراءأ!هوأللءاية!حؤناءايتهتوالنهارأللوجعقا):وجلعزاللهفقال،شمسين

.)2(اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنأشهد:سلامبناللهعبدفقال"المحوهورأيت

أنبأنا،المزكيإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا:البيهقيالحافظقال:معناهفيآخرحديث

توبة،أبو،نافعبنالربيعأخبرنا،سعيدبنعثمانحدثنا-)3(عبدوسبنمحمدبنأحمد-أبوالحسن

نأ؟الرحبيأسماءأبوأخبرني:يقولسلامأباسمعأنه؟سلامبنزيدعن،سلامبنمعاويةحدثنا

:قال،حدثهثوبان

فدفعته،محمدياعليكالسلام:فقال،اليهودأحبارمنحبوفجاءه!ي!اللهرسولعندقائماكنت

سميتهإنما:قال؟اللهرسوليا:تقولألا:قلت:قال؟تدفعنيلم:قال،منهايصرعكاددفعة

فقال"محمدأهليبهسمانيالذياسميإن":!ي!اللهرسولفقال،أهلهبهسماهالذيباسمه

بأذني،أسمع:قال"؟حدثتكإنلمح!شيينفعك":!يىاللهرسولفقال،أسألكجئت:اليهودي

؟والسمواتالأرضغيرالأرضتبدليومالناسأين:اليهوديلهفقال،سل:لهفقالمعهبعودفنكت

فقراء":فقال؟إجازةالناسأولفمن:قال"الجسردونالظلمةفي":!ي!اللهرسولفقال

وما:قال"الحوتكبدزيادة":قال؟الجنةيدخلونحينتحفتهمفما:اليهوديقال"المهاجرين

عليه؟شرابهمفما:قال"أطرافهامنيأكلكانالذيالجنةثورلهمينحر":قال؟إثرهعلىغذاؤهم

صدقت.:قال"سلسبيلأتسمىفيهاعينمن":قال

ينفعك":قال.رجلانأورجلأونبيإلاالأرضمنأحديعلمهلاشيءعنأسألكوجئت:قال

المرأةوماءأبيضالرجلماء":قال،الولدعنأسألكجئت:قال،بأذنيأسمع:قال"؟حذثتكإن

أنثاالرجلمنيالمرأةمنيعلاوإذا،اللهبإذنأذكراالمرأةمنيالرجلمنيفعلااجتمعافإذا،أصفر

)1(

)2(

)3(

.سلامبناللهعبدهووالسائل،عنهاللهرضيأنس

شمسين.كأنهمافإنهما:البيهقيدلائلفي

كان:شيبةأبيابنقال؟السندينجيحمعشرأبيلضعف،ضعيفوإسناده262()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.منكرةبأحاديثالمقبريعنيحدث

.عيدروس:المطبوعوفي،البيهقيودلائلالأصلفيكذا
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أعلموماعنهسألنيإنه":لمج!ي!النبيفقال،انصرفثم،لنبيوإنك،صدقت:اليهوديفقال"اللهبإذن

.")1(بهاللهأتانيحتىمنهشيئا

وهذا،به،نافعبنالربيع،توبةأبيعن،الحلوانيعليبنالحسنعن،)2(مسلمرواهوهكذا

أعلم.والله،غيرهيكونأنويحتمل،سلامبناللهعبدهويكونأنيحتملالرجل

حدثني،حوشببنشهرعن،بهرامبنالحميدعبدحدثنا:الطيالسيداودأبوقال:اخرحديث

:قال،عباسابن

عنهانسألكخلالعنحدثنااللهرسوليا:فقالواع!ي!اللهرسولعنديومااليهودمنعصابةحضرت

أناإنبنيهعلىيعقوبأخذومااللهذمةلياجعلواولكن،شئتمعماسلوني":قال،نبيإلايعلمهالا

شئتم"عماسلوا":قال،ذلكلك:قالوا"الإسلامعلىلتتابعني)3(صدقاتعرفونهبشيءحدثتكم

تنزلأنقبلمننفسهعلىإسرائيلحرمالذيالطعامعنأخبرنا،نسألكثمخلالأربععنأخبرنا:قالوا

تكونحتىالأنثىتكونوكيف،ذكرايكونحتىمنهالذكريكونكيفالرجلماءعنوأخبرنا،التوراة

حدثتكمأنالئناللهعهدفعليكم":قال؟الملائكةمنوليكومن،النومفيالنبيهذاعنوأخبرنا،أنثى

هل،موسىعلىالتوراةأنزلالذيباللهأنشدكم":قال،وميثاقعهدمنشاءمافأعطوه"لتتابعني

سقمهمناللهشفاهلئننذرادلهفنذر،فيهسقمهطالشديدامرضامرض-يعقوب-إسرائيلأنتعلمون

إليهالطعاموأحب،الإبلألبانإليهالشرابأحبوكان،إليهالطعاموأحبإليهالشرابأحبليحرمن

الذياللهفأنشدكم:قال"عليهماشهداللهم":اللهرسولفقال،نعماللهم:قالوا"؟الإبللحمان

رقيقالمرأةماءوأن،أبيضالرجلماءأنتعلمونهل،موسىعلىالتوراةأنزلالذي،هوإلاإلهلا

وإن،اللهبإذنذكراكانالمرأةماءالرجلماءعلاوإن،اللهبإذنوالشبهالولدلهكانعلافأدهما،أصفر

اشهداللهم":اللهرسولقال.نعماللهم:قالوا"؟اللهبإذنأنثىكانالرجلماءالمرأةماءعلا

."عليهم

النبيهذاأنتعلمونهل،موسىعلىالتوراةأنزلالذي،هوإلاإلهلاالذيباللهوأنشدكم":قال

."عليهماشهداللهم":قال.نعماللهم:قالوا"؟قلبهينامولاعيناهتنام

جبريلوليي":قال،نفارقكأونجامعكفعندها،الملائكةمنوليكعنحدثناالانأنت:قالوا

)1(

)2(

)3(

فيها.وأثربعودالأرضفيخط:فنكتومعنى.صحيحوإسناده)6/263-264(للبيهقي؟النبوةدلائل

أنثى.الولدكان:وآنثا.ويلاطفلهويخصفالرجلإلىيهدىما:وتحفتهم.الصراط:والجسر

الحيض.في)315(رقمصحيحهفيمسلمرواه

قريب.فيهاوالتحريف.لتبايعني266()6/البيهقيدلائلفي
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الملائكةمنغيرهوليككانلو،نفارقك:فقالوا"وليهوهوإلاقطنبيااللهيبعثماولم،السلامعليه

اللهفأنزل،الملائكةمنعدوناإنه:قالوا"؟تصدقوهأنيمنعكمفما":قال،وصدقناكلبايعناك

ونزلت،(79:البقرةأالآية!اللهبإدنققبكعكنزلهفإلملجتريلعدواكالفمنقل!الو:وجلعز

.(09:البقرة1(1)لايةامهوغفحمثعكبغضبفبآبى)

بناللهعبدسمعت،مرةبنعمروعنشعبةحدثنا،يزيدحدثنا،أحمدالإمامقال:آخرحديث

:قال،المراديعسالبنصفوانعنيحدثسلمة

ايت!قمتعولقذءانتناموسى):الآيةهذهعننسألهحتىالنبيهذاإلىبنااذهب:لصاحبهيهوديقال

فقال:فسألاه،أعينأربعلهلصارتسمعكلوفإنه،شيئالهتقللا:فقال(101:أ!سرأءأ!بينمخ

بالحق،إلااللهحرمالتيالنفستقتلواولا،تزنواولا،تسرقواولا،شيئاباللهتشركوالا":ع!النبي

:قالأو،محصنةتقذفواولا،ليقتلهسلطانذيإلىببريءتمشواولا،الرباتأكلواولا،تسحرواولا

فقبلا:قال"السبتفيتعدواألاخاصةعليكميهودمعشرياوأنتم-الشاكشعبة-الزحفمنتفروالا

ألادعاالسلامعليهداودإن:قالا؟تتبعانيأنيمنعكمافما:قال،نبيأنكنشهد:وقالاورجليهيديه

.يهودتقتلناأنأسلمناإننخشىوإنا،نبيذريتهمنيزال

به،،شعبةعن،طرق)2(منوالبيهقيوالحاكمجريروابنماجهوابنوالنسائيالترمذيرواهوقد

صحيح.حسن:الترمذيوقال

وذلك،الكلماتبالعشرالآياتالتسعالراويعلىاشتبهوكأنه،فيه)3(مملممنرجالهوفي:قلت

بنيوشعب،مصرديارمنخرجوابعدماالطورليلةبهاوكلمهموسىإلىاللهأوصاهاالتيالوصاياأن

اللهكلموحينئذ،أيضاالطورعلىوقوفالعلماءمنمعهومنوهارون،حضورالطورحولإسرائيل

وخوارقدلائلفتلكالآياتالتسعوأما،الحديثهذافيفسرتوقد،كلماتالعشربهذهلهآمراموسى

واليد،،العصاوهي،مصربدياريديهعلىاللهوأظهرها،السلامعليهموسىبهاأيدعادات

.الثمراتونقص،والجدب،والدم،والضفادع،والقمل،والجراد،والطوفان

أعلم.والله،الكفايةفيهبما")4(التفسير"فيذلكعلىالقولبسطتوقد

)2(

)3(

)4(

.(267-266)6/البيهقيدلائلمننقلهالمصنفولكن(2731)رقمالطيالسيداودأبورواه

ماجهوابن،)8656(و)3541(الكبرىفيوهو111()7/والنسائي،الاستئذانفي)2733(الترمذيرواه

.(166)8/السننفيوالبيهقي،(1/9)والحاكم،(1/172)5تفسيرهفيجريروابن،الأدبفي037()5

.2(17)2/التقريبتحريرفيمبينهوكمابهيعتبرضعيففهو،المراديسلمةبناللهعبدإلىيشيرلعله

.66()3/كثيرلابن؟العظيمالقرآنتفسير
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أدثهعندلأخرةالدارالمإنكالتقل!و:البقرةسورةفيتعالىقولهعند"التفسير"فيذكرناوقد

بالطدين!عليمواللهأيذيهتمقدمتبماأبذايتمنؤهولن!صندقين!نغإنائمؤتفتمنواالناسدونمنضالصة

دلهأؤلآأنكتمزعضتخإنهادواألذهمتيخأيههاقل!و:قولهوهي،الجمعةسورةفيومثلها،(59-49:اد!قرةأ

-6:الجمعةأ!لطنمينبأعلينمواللهإلذيهؤقدمتبمااأبايحضؤولوولا!ص!!نبختمإناتمؤتفتمنواألاس!ونمن

علىبالموتيدعواوأن،المباهلةإلىدعاهمأنهالصوابوأن،ذلكفيالمفسرينأقوالوذكرنا،(7

ويعود،عليهمتنقلبالدعوةوأن،أنفسهمبظلملعلمهمذلكعنفنكلوا،المسلمينأومنهمالمبطل

إليهم.وبالها

إلىيدعوهمأناللهفأمره،مريمابنعيسىفيحاجوهحيننجرانأهلمنالنصارىدعاوهكذا

وفسدحمخناولمحسبماوإلئآبمؤناأبتإلغتعالؤافقلالعفوحمتكضذمابغدمنفيهصآخكفمن):قولهفيالمباهلة

.(16:عمرأنالأمهـوال!ذبىعلىاللهلعنتفنخع!نتتهلثضوأنفسكثموأنفسنا

!هومدأالرخنلهفقيمدذألضئ!ترفى؟نمنقل):قولهفيالمباهلةوجهعلىالمشركينعلىدعاوهكذا

الحمدودله،كفايةفيهبما"التفسير"كتابنافيالآياتهذهعندذلكفيالقولبسطناوقد.(75:مريمأ

والمنة.

!ي!اللهرسولبأنهاليهوداعترافيتضمن:اخرحديمث

مذموممنهمبقصدولكن،إليهتحاكمهمويتضمن

اللهذفهموقد،ذلكفاحذرواوإلا،اتبعوههواهميوافقبماحكمإنأنه:بينهمائتمرواأنهموذلك

القصد.هذاعلىالعزيزكتابهفي

المسيب،بنسعيدعندجالساكنت:قال،الزهريعن،معمرحدثنا:المباركبناللهعبدقال

أبيأصحابمنوكان،الحديبيةشهدأبوهكان،مزينةمنرجلهووإذا،يوقرهوهورجلسعيدوعند

منهمرجلزنىوقد-اليهودمننفرجاءإذ!ي!اللهرسولعندجالساكنت:هريرةأبوقال:قال،هريرة

الرجمدونحداأفتانافإن،بالتخفيفبعثنبيفإنهالنبيهذاإلىبنااذهبوا:لبعضبعضهمفقال-وامرأة

أنبيائه.مننبيبتصديقنلقاهحيناللهعندواحتججنافعلناه

فيالرجممنعليناكتبفيمااللهعصينافقد،عصيناهبالرجمأمرناوإن:الزهريعن:مرةقال

.التوراة
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منارجلفيترىماالقاسمأبايا:فقالوا،أصحابهفيالمسجدفيجالسوهو!ي!اللهرسولفأتوا

أتواحتى،المسلمينمنرجالمعهوقام،شيئاإليهميرجعولم!ي!اللهرسولفقام؟أحصنمابعدزنى

أنشدكم،اليهودمعشريا":ع!ي!اللهرسوللهمفقال،التوارةيتدارسونفوجدوهم،اليهودمدراسبيت

:قالوا"؟أحصنإذازنىمنعلىالعقوبةمنالتوراةفيتجدونما،موسىعلىالتوراةأنزلالذيبالله

)1(
وسكت:قال.الاخرظهرأحدهماظهرفيولوا،حمارعلىاثنينيحملواأنوالتجبية،لجبيه

.النشدةبهألظصامتاع!ي!اللهرسولرآهفلما،شابفتىوهو،حبرهم

أولفما":ع!ي!النبيقال،أحصنمنعلىالرجمالتوراةفينجدفإنانشدتهمإذأما:حبرهمفقال

فزنى،الرجمعنهفأخر،ملوكنامنبملكقرابةذومنارجلزنى:فقال"؟وجلعزاللهأمرترخصتمما

حتىنرجمهلاواللهلا:فقالوا،دونهقومهفقام،يرجمهأنالملكذلكفأرادالناسمنإثرهفيآخربعده

حكمبماأحكمفإني":ع!ي!اللهرسولفقال،العقوبةهذهعلىبينهمفاصطلحوا،عمهابنفلانايرجم

فرجما.بهماع!ي!اللهرسولفأمر"التوراةفي

ألنبيوتبهاولؤريحيهمفيهاهدىألتؤرلةأنزتناإنا!و:فيهمنزلتالآياتهذهأنوبلغنا:الزهريقال

.(44:المائدةأ!هووادهالذيناشلموالذينأ

عمر.ابنعنالصحيحفيشاهدوله

ل!الرسوليأيها!!و:تعالىقولهعندالأحاديثمنالسياقهذافيوردماذكرناوقد:قلت

هادواأئذينومفقلوبهثمتؤمنولؤبأفوههوءامناقالوآاثذيفمنأتكفرفىيشرعونالذلى!زنك

أوتيت!إنيقولونمواضحعهءبقدمنألكلويحرفونيآتوكلؤءاخرينلقؤمرسمعوتللتبسمعوت

أنفسهم،عندمنوابتدعوهعليهاصطلحواالذيوالتحميمالجلديعني(41:ادمائدةأ!فخذوبرهذا

يحكملموإن:يعني،(41:ادمائدةأ!هوفاضذروالؤتؤتؤهوإن!ه:فخذوهبهذامحمدلكمحكمإن:يعني

أولمثشئأاللهمفلهوتقلثفلنفتنتهواللهيردومن!و:تعالىاللهقال،قبولهفاحذروابذلكلكم

نألىإ(14:المائدةأ!عظيوعذاس!الأخرةفىولهؤخزىلدلياافىلهغقلوبه!يطهرأنأدلهلؤيردالذين

!ههبأتمؤمنينأوليكومآذالائ!تجدمنمايتولؤتثصأللهحكمفيهاألتؤرنةوعندهوصككهونككيف):قال

اللهحكمفيهوأن،كتابهمفياعتقادهمإلىبالنسبةوقصدهمظنهمسوءعلىتعالىاللهفذمهم(43:المائدةأ

والتجبية.التحميممنابتدعوهماإلىعنهيعدلونثم،صحتهيعلمونذلكمعوهم،بالرجم

يحدثمزينةمنرجلاسمعت:قال،الزهريعن،إسحاقبنمحمدالحديثهذاروىوقد

باللهأنشدك":صوريالابنع!ي!اللهرسولفقال:وعنده،فذكرهحدثهمهريرةأباأن؟المسيببنسعيد

نحممه.:وبهامشه.نجبه:البيهقيدلائلوفي،الأصلفيكذا(1)
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فقال!:"؟التوراةفيبالرجمإحصانهبعدزنىفيمنحكماللهأنتعلمهل،إسرائيلبنيعندأيامهوأذكرك

يحسدونك.ولكنهم،مرسلنبيأنكيعرفونإنهم،القاسمأباياواللهأما،نعماللهم

.النجاربنمالكبنغنمبنيفيمسجدهبابعندفرجمابهمافأمرك!يالهاللهرسول!فخرج

فىي!رعونالذيف!شزنكلاألرسول!يأيها!الو:اللهفأنزل،صورياابنذلكبعدكفرثم:قال

.الايات،41:المائدةأ!هوالكفر

فيبيناهاقدصحيحةبروايات،وغيرهعمرابنحديثفيالأعورصوريابناللهعبدذكروردوقد

النبي!يخدمكانيهودياغلاماأن،أنسعن،ثابتحدثنا:سلمةبنحمادقال!:آخرحديث

!ص:اللهرسول!لهفقال!،التوراةيقرأرأسهعندأباهفوجد،يعودهع!يالهاللهرسولفأتاه،فمرض

وصفاتينعتيالتوارةفيتجدونهل،موسىعلىالتوارةأنزل!الذيباللهأنشدك،يهودييا"

وصفتكنعتكالتوراةفينجدإنا،اللهرسولياواللهبلى:الفتىفقال،لا:فقال!"؟ومخرجي

عندمنهذاأقيموا":لأصحابهالنبيفقال!،اللهرسول!وأنكاللهإلاإلهلاأنأشهدوإنيومخرجك

.)2(اللفظبهذاالوجههذامنالبيهقيرواه."أخاكم(ولوا)1،رأسه

بنعطاءعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوقال!:آخرحديث

قال!:،أبيهعن،اللهعبدبنعبيدةأبيعن،السائب

فلما،التوراةيقرأيهوديوإذا،كنيسةع!ي!النبيفدخل،الجنةرجللإدخال!!نبيهابتعثاللهإن

فقال!"؟أمسكتملكمما":!النبيفقال!،مريضرجلناحيتهاوفي:قال!،أمسكصفتهعلىأتى

،يدكارفع:وقال!التوراةأخذحتىيحبوالمريضجاءثم،فأمسكوانبيصفةعلىأتواإنهم:المريض

محمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد،أمتكوصفةصفتكهذه:فقال!،صفتهعلىأتىحتىفقرأ

.")3(أخاكملوا":ع!ي!النبيفقال!،ماتثم،اللهرسول!

إلهلافوالذي،أسلموايهودمعشريا":فقال!اليهودمدراسعلىوقف:!ي!النبيإن:آخرحديث

.")4(أريدذلك":فقال!،القاسمأبايابلغتقد:فقالوا"إليكماللهرسول!أنيلتعلمونإنكمهوإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

ودفنه.بتجهيزهاهتمواأي:الولايةمن:"ولوا"

حسن.حديثوهو272()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

قبله.الذيلهيشهدولكن.مسعودبناللهعبدأبيهمنيسمعلمعبيدةوأبو272-273()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

بلفظوالسيرالجهادفي)1765(رقمصحيحهفيومسلم،الإكراهفي)4496(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

-:أيكتبهمدراسةصاحبكانالذيهولأنهإليهالبيتونسب،اليهودكبيربهالمراد:المدراسوبيت.متقارب
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الأنبياءبهبشرتقد!ي!هاللهرسولأن:المعنىحيثومن،رسولهوسنةاللهكتاببهيقطعفالذي

ويخفونه.ذلكيكتمونأكثرهمولكن،ذلكيعلمونالأنبياءوأتباع،قبله

لإنجيلوآآلتؤرلةفىعندهخمكنوبامجدونهوأئذىالأثالنبىالرسوليتبعوتألذين):تعالىاللهقال

إضرهتمعنهمويضعآلخفبثعلتهوويحرمالطينتلهصويحلأ!رعنويخهمهتمبالمغروفيآمرهم

همأوليهكمعهؤانزلالذىالنوروآتبعواونصروهوعزروهبهءءامنوافالذلىعلهوكانتالتىوالاسنهنل

هولاإإلهلاوالأزض!آلسنؤتمقثلألذىجميعاإل!خأللهرسولإقالثاسيهأيهاقل!آلمفلحوت

!هولقتدوتلعل!غوآتبعؤو!مسهءباللهيؤحمتألذ!صآلاىالنبىورسولهبأدله!امنواويميتيخىء

.(158-157:الأعرافأ

تعالى:وقال(114:ا!نعامأ!هوبالحقرئكمنمنزل!وأنهريغلمونالكئفءاتئنهووائذين):تعالىوقال

وقال(461:البقرةأمهويغلمونوهتملحقأليكنمونمنهمفىيقاوإنهتمأبتايغردؤنيغرفونهوكماالكتبءاتينهمالذين)

!وائبلغعليثفإنماتولؤاوإتاقتدوافقدأشلموافإقءأستتؤوالأمينالكتفأوتواللذينوقل!و:تعالى

بهءلانذكم):تعالىوقال(52:إبراهيمأ!بهءولينذد!اللناسبنغهذا):تعالىوقال،(02:عمرأنآلأ

تعالى:وقال(17:هودأ!هوفألنارآ،خزابمنبهءلكفرومنم!:تعالىوقال(91:ا!نعامأ!وبلغومن

.(07:يسأ!البهفريىعلىاتقؤل!عؤ/حياكانلينذرمنا

القرانبلغهمنفكل،وعجمهمعربهممنالخلقوسائرالكتابوأهلالأميينإلىبعثتهتعالىفذكر

يؤمنولانصرانيولايهوديالأمةهذهمنأحدبييسمعلابيدهنفسيوالذي":!يالهقال،لهنذيرفهو

.()1مسلمرواه."الناردخلإلابي

شهر،مسيرةبالرعبنصرت:قبليالأنبياءمنأحديعطهنلمخمساأعطيت":الصحيحينوفي

وكان،الشفاعةوأعطيت،وطهورامسجداالأرضليوجعلت،قبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلت

.")2(عامةالناسإلىوبعثتقومهإلىيبعثالنبي

)1(

)2(

.393(/21)الفتح.قراءتها

ونسخالناسجميعإلى!ي!محمدنبينابرسالةالإيمانوجوبباب،الإيمانفي()153رقمصحيحهفيمسلمرواه

،بيدهمحمدنفسوالذي":بلفظ،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن35(0)2/المسندفيوأحمد،بملتهالملل

أصحابمنكانإلا،بهأرسلتبالذييؤمنولميموتثم،نصرانيولايهودي،الأمةهذهمنأحدبييسمعلا

."النار

جعلت=:!ي!النبيقولباب،الصلاةفي()438ورقم،أولهفيالتيممفي)335(رقمصحيحهفيالبخاريرواه



(بم!!اللهرسولعنهاسئلالتيالمسائل:باب)النبوةدلائلكتاب264

والجن،الإنسإلى:وقيل،والعجمالعربإلى:")1(قيلوالأحمرالأسودإلىبعثت":وفيهما

ذلك.منأعموالصحيح

إلىالنبوةتناهتحتى،قبلهالأنبياءعنالموروثةالكتبفيموجودة!بهالبشاراتأنوالمقصود

فيخبرهاللهوقصن،إسرائيلبنيفيالبشارةبهذهقاموقد،مريمابنعيسىوهو،إسرائيلبنيأنبياءاخر

منيةفبرسولومبشراالؤرلهمنيدىبينلمامصدقالييهوإأدلهرسولإقيلإلترءشبغصىيماتنيمسىقالوإد):لىتعافقال،دلك

.(6:لصفاأ!أحمدرآكهبغدى

منبهجاءفيما،المتقدمةالكتبفيموجودذكرهبأنعليهوسلامهاللهصلواتمحمدفأخبار

الموافقباتفاقالخلقأعقلمنذلكمعوهو،تقذمكماالصحيحةالأحاديثمنعنهوردوفيما،القران

أشدمنذلكلكان،ذلكمنبهأخبربماواثقايكنلملولأنه،قطعاذلكفيصدقهعلىيدل،والمفارف

هوبليخالفهمنعندحتىالخلقأعقلمنأنهوالغرض،عاقلذلكعلىيقدمولا،عنهالمنفرات

الأمر.نفسفيأعقلهم

يحصللمعموماالافاقأقطارفيأمتهدولةوعمت،والمغاربالمشارقفيدعوتهانتشرتقدإنهثم

لحذركذلككانولو،أحدكلمنأعظمضررهلكان،نبياع!ي!محمديكنلمفلو،قبلهاالأمممنلأمة

فيالضلالةدعاةمنحذرواقدجميعهمفإنهم،التنفيرأشدمنهأممهمولنفروا،التحذيرأشدالأنبياءعنه

حتى،الكذابالأعور،الدجالالمسيحعلىونصوا،بهموالاقتداءاتباعهمعنأممهمونهوا،كتبهم

ولا،محمدمنالتحذيرعلىالأنبياءمننبيينصلمأنهومعلوئم،قومه-الرسلأولوهو-نوحأنذرقد

باتباعه،والأمر،بوجودهوالبشارة،عليهوالثناء،مدحهخلافبشيءعنهالإخبارولا،عنهالتنفير

طاعته.منوالخروج،مخالفتهعنوالنهي

لمحامصدقرسول!غجذثصوحكمة!تفمنءاتئتىلمحآالنبتنميثقاللهأضذوإذ!و:تعالىاللهقال

الثنهدين!منمعكموأنافاشهدواقالأقرزنالوآقاإضر3لكخذعكوأضذتمءأقررتضقالولتنمحرنهبهءلتؤمننمعكخ

عنهما:اللهرضيعباسابنقال82(-081عمرأنالأ!هوأئقسقوتهمفأولتيلثذلثبغدتوكفمن

علىيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمننحيوهومحمدبعثلئن،الميثاقعليهأخذإلانبيااللهبعثما

.)3(البخاريرواه.وليتبعنه)2(بهليؤمننأحياءوهممحمدبعثلئنالميثاقأمته

)1(

)2(

)3(

بنجابرحديثمنالصلاةومواضعالمساجدكتابفي)521(صحيحهفيومسلم.وطهورامسجداالأرضلي

عنهما.اللهرضياللهعبد

قبله.الذيجابرحديثمنجزءوهو"وأسودأحمركلإلىبعثت"بلفظ(152)رقمصحيحهفيمسلمرواه

لينصرنه.:(1437/)للشوكانيالقديرفتحفي

=،غلطهودانماعباسوابنعليكلاممنذكرهوقد،البخاريعنتفسيرهفيكثيرابنيذكرهولم،البخارييروهلم
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تحصر.أنمنوأكثرتذكرأنمنأشهروهي،المتقدمةالكتبفيع!ي!بهالبشاراتوجدتوقد

عند"التفسير"كتابفيوقررنا،ذلكمنصالحاطرفاوالسلامالصلاةعليهمولدهقبلقدمناوقد

.كثيرةاثارالذلكالمقتضيةالايات

جمعهمما،بتلاوتهاويتدينون،بصحتهايعترفونالتيكتبهمفيوجدمماشيئاهاهنانوردونحن

بأيديهم.التيكتبهممنذلكعلىواطلع،منهمامنممنوحديثاقديماالعلماء

مضمونهماوالسلامالصلاةعليهالخليلإبراهيمقصةفيبأيديهمالتيالتوراةمنالأولالسفرففي

الأرضفاسلكقمأن:النمروذنارمنسلمهبعدما،السلامعليهإبراهيمإلىأوحىاللهإن:وتعريبه

علىوحرصت،منهلولدهاذلكيكونأنطمعتسارةعلىذلكقصفلما.لولدكومغاربهامشارقها

نأالسلامعليهإبراهيموظن،فارانوجبالالحجازبريةإلىالخليلبهماذهبحتى،وولدهاهاجرإبعاد

ذريةيرزقفإنهإسحاقولدكأما:مضمونهماإليهاللهأوحىحتى،إسحاقلولدهتكونالبشارةهذه

يعني؟ماذماذذريتهمنوجعلت،ذريتهوكثرت،وعظمتهباركتهفإنيإسماعيلولدكوأما،عظيمة

عظيمة.أمةلهوتكون،إماماعشراثناذريتهفيوجعلت،ع!ي!محمدا

فأنبعالملكوجاء،ولدهاعلىوحزنتفعطشتالبيتعندالخليلوضعهاحينهاجربشرتوكذلك

.السماءنجومعددذريةله،عظيممنهسيولدفإنه،الولدبهذابالاحتفاظوأمرها،زمزم

أعلىولا،جاهاأوسعولاقدراأعظم،آدمذريةمنبل،إسماعيلذريةمنيولدلمأنهومعلوم

،والمغاربالمشارقعلىأمتهدولةاستولتالذيوهو،ع!ي!محمدمن،منصبأأجلولا،منزلة

الأمم.سائرعلىوحكموا

الأمموكل،الأممكلعلىيدهتكونإسماعيلولدأن:الأولالسفرمنإسماعيلقصةفيوهكذا

!ص.لمحمدإلاالطائفةعلىيصدقلأحديكنلموهذا.يسكنإخوتهمساكنوبجميع،يدهتحت

إسرائيل:لبنيقلأن:السلامعليهموسىإلىأوحىاللهأن،موسىقصةفيالرابعالسفرفيوأيضا

.تسمعونوإياهبفيهوحييوأجعل،موسىيامثلكأقاربهممننبيالهمسأقيم

قولهعند)1/437(القديرفتحتفسيرهفيالشوكانيذلكذكركماالطبريجريرابنرواهوإنما،النساخمنولعله

.عمرانالسورةمن81()آية!...ابخمتنميثقاللهوإذأضذ):تعالى

لئنمحمدمنالعهدعليهأخذإلابعدهفمنآدمنبيااللهيبعثلم:قالعليعنجريرابنوأخرج:الشوكانيقال

!هو...ابخمتنميثقاللهأضذوإذ)تلاثم،قومهعلىالعهدفيأخذويأمرهولينصرنه،بهليؤمننحيوهوبعث

ورقم،عباسابنعن)876(رقمنحوهحاتمأبيابنوأخرج،نحوهعباسابنعنالمنذروابنجريرابنوأخرج

.(1/437)للشوكانيالقديرفتحفيالرواياتبقيةوانظر،طاووسأبيهعنطاووسابنعن)877(
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عمرهاخرفيإسرائيلبنيخطبالسلامعليهموسىأن-الميعادسفروهو-الخامسالسفروفي

إليهم،وإحسانه،عليهموأياديه،اللهبأياموذكرهم-التيهسنيمنوالثلاثينالتاسعةالسنةفيوذلك-

يأمركم،إليكمأرسلنيمامثلأقاربكممننبيالكمسيبعثاللهأنواعلموا:قالفيمالهموقال

الخزيفلهعصاهفمن،الخبائثعليكمويحرم،الطيباتلكمويحل،المنكرعنوينهاكم،بالمعروف

.الآخرةفيوالعذاب،الدنيافي

منوأشرق،سيناءطورمناللهجاء:بأيديهمالتيالتوراةآخروهوالخامسال!فرآخرفيوأيضا

عليه،نارشمالهوعن،نوريمينهعن،قدسهربواتمنوظهر،فارانجبالمنواستعلن،ساعير

السلامعليهموسىاللهكلمالذيالجبلوهو-سيناءطورمنوشرعهاللهأمرجاء:أي.الشعوبتجتمع

-السلامعليهمريمابنعيسىبهاكانالتيالمحلة-المقدسبيتجبالوهيساعيرمنوأشرق-عنده

علىإلاذلكيكنولم،خلافبلاالحجازجبالوهي،فارانجبالمنأمرهوعلاظهرأي،واستعلن

!ي!.محمدلسان

محمدبلدثم،عيسىثم،موسىمحلةذكر،الوقوعيالترتيبعلىالثلاثةالأماكنهذهتعالىفذكر

قاعدةعلىمنهالأفضلثم،منهالأفضلثم،أولاالفاضلذكرالثلاثةالأماكنبهذهتعالىأقسمولما،!!

السلامعليهعيسىكانحيثالمقدسبيتمحلةبهاوالمراد!هووألريؤنوألين):تعالىفقال،القسم

الذيالبلدوهو(-3ا:التينأ!والأميناللدوهذا!الوموسىعليهاللهكلمالذيالجبلوهو!وسينينوطور)

!ص.محمدامنهابتعث

.الكريماتالآياتهذهتفسيرفيالمفسرينمنواحدغيرقاله

ختامبأنه،!ولمحمدضربهمثلوفيه،والعبادةبالجهادالأمةهذهصفةالسلامعليهداودزبوروفي

دارابنىرجلكمثلقبليالأنبياءومثلمثلي":)1(الصحيحينفيالحديثبهوردكما،المبنيةالقبة

ذلكومصداق"؟اللبنةهذهوضعتهلا:ويقولونبهايطيفونالناسفجعل.لبنةموضعإلافأكملها

.(04:ا!حزابأ!لنبتنأوضاتوأدلهرسولولبهن):تعالىقولهديأيضا

الملوكوتأتيه،البحرإلىالبحرمنكلمتهوتنفذودعوتهنبوتهستنبسطبأنه!محمدصفةالزبوروفي

وينقذ،الأممعنالضرويكشف،المضطريخلصوأنه،والهدايابالقرابينطائعينالأقطارسائرمن

إلىذكرهويدوم،يومكلفيعليهاللهويبارك،وقتكلفيعليهويصلى،لهناصرلاالذيالضعيف

.!محمدعلىينطبقإنماوهذا.الأبد

)1(
أحمدمسندفيوهو.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن22(و)2286رقمومسلم.)3535(رقمالبخاريرواه

/2()893.
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وإلىإليكمأبدثفإني:وفيه،إسرائيللبنيمعاتبةفيهطويلكلامفيالسلامعليهشعياصحفوفي

خلقكللهوأهب،جميللكلأسدده،الأسواقفيولاسخاب،القلبغليظولابفطليسنبياالأمم

طبيعته،والوفاء،معقولهوالحكم،ضميرهفيوالتقوى،شعارهوالبر،لباسهالسكينةأجعلثم،كريم

بهأهدي،اسمهأحمد،كتابهوالقرآن،دينهوالإسلام،مفتهوالهدى،شريعتهوالحق،سيرتهوالعدل

وأجعل،المختلفةالقلوببينبهوأؤلف،الفرقةبعدبهوأجمع،الخمالةبعدبهوأرفع،الضلالةمن

بالنهارليوثا،بالليلرهبانا،صدورهمفيأناجيلهم،دماؤهمقرابينهم،للناسأخرجتأمةخيرأمته

.(12:الحديدأ!وآتعظيصذوالفضلواللهيشآمنيؤتيهآللهفضللكذ!الو

،العرببمشركيالبلاءوينزل،البيادركدوسالأمميدوس:شعياكلاممنالعاشرالفصلوفي

قدامه.وينهزمون

،لبنانمحاسنأحمدويعطي،العطشىالباديةأرضليفرح:منهوالعشرينالسادسالفصلوفي

ببهجته.اللهجلالويرون

بأرضالعربرأىفلما،سائحاأصحابهمنجماعةمعخرجأنه:السلامعليهإلياسصحفوفي

:فقالوا،العظيمةحصونكميملكونالذينهمفإنهمهؤلاءإلىانظروا:معهلمنقالالحجاز

عالية.رابيةكلفوقالعزةربيعظمون:فقال؟معبودهميكونالذيفما،اللهنبييا

واصطفيتهاخترته،عدليالأممفييظهر،وحييعليهأنزلخيرتيعبديإن:حزقيلصحفومن

صادقة.بأحكامالأممإلىوأرسلته،لنفسي

بكى،رآهمفلما،والنضيرقريظةبنوفأضافهبالمدينةمرالأنبياءمننبياأن:النبواتكتابومن

حريمكم،ويسبيدياركميخرب،الحرةمناللهيبعثهنبي:فقال؟اللهنبييايبكيكالذيما:لهفقالوا

منهم.فهربقتلهاليهودفأراد:قال

نبيا،وجعلتك،قدستكالأحشاءفيصورتكأنقبلمن:اللهيقول:السلامعليهحزقيلكلامومن

الأمم.سائرإلىوأرسلتك

لكيهبهالذيالولدبهذاعاقرياافرحي:اللهشرفهالمكةمضروبمئل،أيضاشعياصحفوفي

ملوكويأتيك،مساكنكأبوابوتعلو،الأرضفيأوتادكوتثبت،الأماكنلكتتسعببركتهفإن،ربك

المدنسائرويملك،الأممجميعيرثهذاوولدك،والتقادمبالهداياوشمالكيمينكعنالأرض

تنسيها.ترملكأياموجميع،أبداعدومنضيميلحقكبقيفما،تحزنيولاتخافيولا،والأقاليم

هذافيذكركماصارتثم،مكةالعاقربهذهالمرادوإنما،ع!ي!محمديديعلىحصلإنماكلهوهذا
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منيناسبهلافهذا،المقدسبيتعلىويتأولههذايصرفأنالكتابأهلمنأرادومن.محالةلاالكلام

أعلم.والله،وجهكل

.الجباللهدكت،خوارقسهامه،صواعقأشعته،الجنوبمنظهركوكب:أرمياصحفوفي

ع!ي!.محمدبهالمرادوهذا

روح،الفارقليطإليكمومرسل،العلىجناتإلىمرتؤإني:السلامعليهعيسىيقولالإنجيلوفي

نفسه.تلقاءمنشيئايقلولم،شيءكليعلمكمالحق

:قالأنهعيسىعنتقدمكماوهذا،عليهوسلامهاللهصلواتمحمدبالفارقليطوالمراد

(6:ادص!فأ!هوأتهدوآتههبغدىمنقىيةلبرسولومبشرا)

ذلكمننبذإلىأشرناوقد،جداالفصلهذالطالالناسذكرهماجميعتقصيناولو،متسعبال!وهذا

منكثيويعلمهاالنصوصهذهوأكثر،المستقيمصراطهإلىوهداه،بصيرتهاللهنورمنبهايهتدي

ويخفونها.يتكاتمونهاذلكمعوهم،وأحبارهمعلمائهم

حدثنا:قالاالفضلبنموسىبنومحمدالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

محمدبنيونسحدثنا،المناديداودأبيبناللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قال،عاصمبنالفلتانعن،أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا،عمربنصالححدثنا،المؤدب

عليهمجتمغاليهودمنرجلفأقبل،فدعاهرجلإلىبصرهشخصإذ،!يمالنبيعندجلوساكنا

أنيأتشهد":يقولع!ياللهرسولفجعل،اللهرسوليا:يقولفجعل.ونعلان)2(وسراويلقميص!

فيأبى،"؟اللهرسولأنيأتشهد":فيقول،اللهرسوليا:قالإلاشيئايقوللافجعل"؟اللهرسول

ورلتوالفرقان،نعم:قال"؟والإنجيل":قال،نعم:قال"؟التوراةأتقرأ":!ي!اللهرسولفقال

تجدنيبها-حلفه-وأشياءوالإنجيلالتوراةأنزلبالذيفأنشدك":قال.لقرآلهشئتلومحمد

أنكرأيناخرجتفلما،فينايكونأننرجوكنا،مخرجكمنيخرج،نعتكمثلنجد:قال"؟فيهما

بغيرالجنةيدخلونألفاسبعينأمتكمننجد:قال"؟أينمن":قال،بهلستأنتإذانظرنافلما،هو

محمدنفسوالذي":قالثم،وكبروهلل،وكتر!اللهرسولفهلل:قال،قليلأنتموإنما،حساب

.")3(وسبعينوسبعينألفاسبعينمنلأكثرأمتيمنوإن،هولأناإننيبيده

)1(

)2(

)3(

.(273)6/النبوةدلائل

البيهقي.دلائلفيليست:"ونعلان"

مجمعفيالهيثميوقال854()18/الكبيرفيوالطبراني.)3554(رقموالبزار.)0658(رقمحبانابنورواه

حسن.حديثوهو.ثقاتورجالهالبزاررواه:(804و01/704و)(242)8/الزوائد
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والسلامالصلاةعليهجوابهفيحديث

منهشيءعنيسألهأنقبل،سألىعماسألىلمن

926

عن،السلامعبدأبوالزبيرأخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

،الأسديوابصةعن،رأيتهوقدجلساؤهحدثني:قال-منهيسمعهولم-مكرزبناللهعبدبنأيوب

:قال،جلساؤهحدثني:يقلولممرةغيرحذثنا)3(:عفان)2(وقال

المسلمينمنعصابةوحوله،عنهسألتهإلاوالإثمالبرمنشيئاأحألاأريدوأنا!ي!اللهرسولأتيت

فإنه،منهفأدنودعوني:فقلت،اللهرسولعنوابصةياإليك:فقالوا،أتخطاهمفجعلت،يستفتونه

منهفدنوت:قال،ثلاثاأومرتين"وابصةياادن،وابصةدعوا":قال،منهأدنوأنإليئالناسأحئما

جئت":فقال.أخبرنيبل،لا:فقلت"؟تسألنيأمأخبركوابصةيا":فقال،يديهبينقعدتحتى

وابصة،يا":ويقولصدريفيبهنينكتفجعلأناملهفجمع،نعم:فقلت"والإثمالبرعنتسأل

وترددالنفسفيحاكماوالإثم،النفسإليهاطمأنتماالبر-مراتثلاث-نفسكواستفتقلبكاستفت

.(")4وأفتوكالناسأفتاكوإن،الصدرفي

باب

وبعدهحياتهفيالمستقبلةالكائناتمن!ي!بهأخبرما

بسواءسواءبهأخبرماطبقفوقعت

وبالله،منهاطرفإلىنشيرنحنولكن،لكثرتهافيهماجميعاستقصاءيمكنلاعظيمبابوهذا

ومن،القرانمنمنتزعوذلك،الحكيمالعزيزباللهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعان

لأحاديث.ا

!كؤقابتخصوهألنعلو)-سكةنزلمماأوائلمنوهي-المزملسورةفيتعالىفقال،القرآنأما

)1(

)2(

)3(

)4(

.)4/228(المسندفي

.قال:المسندفي

حدثني.:المسندفي

ابنوسماه،72()2/الكنىفيالدولابيضعفه،جواتشيربنالزبيرهوالسلامعبدأبوالزبير،جداضعيفإسناده

الجوزيلابنالموضوعاتفيكما)هوأنهالدارقطنيفذكر(165/المجروحين)السلامعبدبنأيوبحبان

.مكرزبناللهعبدبنأيوبمنيسمعلمفيهماعلىهذاالزبيرفإنمنقطعذلكبعدوهو،(1127/
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سبيلفىيقثلونوءاخرونآللهفضلمنيتخغونلأزضآفىيضربونوءاخرونصكمامبهوسيكونأنعلمانأتقئمنتيسرمافأقرءوا

.الهجرةبعدبالمدينةإلايشرعلمالجهادأنومعلوم(02:الضملأ!آلله

!هوألدبرويولونأتجضع!سئهزم!نصحرجميعنخنلقولونأو)-مكيةوهي-اقتربتسورةفيتعالىوقال!

منبقبضةورماهم،العريشمنخارجوهو!اللهرسول!تلاهاوقد،بدريومهذاووقع451-44:القمرأ

.ذاكمصداقوهذا،والظفرالنصرفكانالحصباء

طب!ذاتنارا!سيضكوما!سبمالوعنهأكتما5وقبلهبأبيداتبت!الو:تعالىوقال

عبدبنالعزىعبدعمهأنفأخبرأ5-أ:المسدأ!هومسممنتجلجيدهافى!الحطبحمالةواضرأتو

لمشركهماعلىماتاأنهماوجلعزاللهفقدر،وامرأتههوالنارسيدخل-لهببأبيالملقب-المطلب

.الباهرةالنبوةدلائلمنوهذا،ظاهراولاحتى،يسلما

لبغضبعف!غ؟تبمثلاءولؤيآتونلاأئقزءانهذابمثليآتواأنعكلجنواألإدنسآتجتمعتلينقل):لىتعاوقال

منبسورةعتدنافآتواعكنرئاممابىتبفى!غمغوإن!الو:البقرةسورةفيتعالىوقال881:اءالإسأ!وظهيرا

،241-23:البقرةأالآيةمهمتفعلواولنتفحلوالتم!الن!كنتؤصخدقينإنأللهدونمنشهداءكمواذعوامث!ء

فيالقرآنهذابمثليأتواأنعلىوتعاونواوتناصرواوتعاضدوا،اجتمعوالوالخليقةجميعأنفأخبر

لما،إعجازهوجوهمنذلكوغير،وحرامهحلالهوبيان،أحكامهوإحكاموحلاوته،وبلاغتهفصاحته

ذلكيفعلوالنأنهموأخبر،سورةولابل،منهسورعشرعلىولاعليهقدرواولما،ذلكاستطاعوا

،الجازمالإخباروهذا،القطعوهذا،التحديهذاومثل،المستقبلفيالتأبيد)1(لنفيولن،أبدا

بمثليأتيولا،يعارضهأنيمكنهلاأحداأنقاطع،يقولهبماعالم،بهيخبربماواثقعنإلايصدرلا

وجل.عزربهعنبهجاءما

الذلىاشتخلف!ماالأزضلايستخلفنه!فىالصخلختوصعملوامنك!ءامنواألذينأدلهوعد!و:تعالىوقال

سواءوقعوهكذا،لآيةا551:ادنورأ!هوأقضابفدخوفهتممنوليبدفهملهثمألذهـارتضىديخهمطتموليمكننقتيتممن

منكثيرفسروقد،وأمضاهوأنفذه،الافاقسائرفيونشرهوأعلاه،وأظهرهالدينهذااللهمكن،بسواء

تعمكماتعمهبل،بهتختصلاولكن،فيهادخولهفيشكولا،الصديقبخلافةالآيةهذهالسلف

والذي،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا"الصحيحفيثبتكما،غيره

وعثمانوعمربكرأبىالثلاثةالخلفاءزمنفيذلككانوقد")2(اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسي

وأرضاهم.عنهماللهرضي

)1(

)2(

المستقبل.فيالفعللنفيولن:يقال!أنوالصحيح،الأصلفيكذا

،بعدهكسرىفلاكسرىماتوقد":ولفظه،الساعةوأشراطالفتنفي)1892(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

.سواءوتتمته"قيصرهلكوإذا
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!رهولؤ!!الدينعلىليظهرهألحقودينبأت!دىرسولهأزسلالذىهو):تعالىوقال

مشارقفي،الأديانسائرعلىوعلاوغلب،الدينهذاوعموقعوهكذا،33:التهوبةأ!ألمشركوت

جميعلهمودان،البلادسائرلهموذلت،بعدهمومنالصحابةزمنفيكلمتهوعلت،ومغاربهاالأرض

الطاعةباذلمهادنوإما،الدينفيداخلمؤمنإماالناسوصار،أصنافهماختلافعلى،أهلها

وأهله.الإسلامسطوةمنوجلخائفمحارفيوإما،والمال

ليزوىماأمتيملكوسيبلغ،ومغاربهامشارقهاالأرضليزوىاللهإن":الحديثفيثبتوقد

.")1(منها

(16:ادفتحأ!هولمجمتلموناونقتلونهتمشديمبةسأولم!قؤمرإكستذعؤنالأغرابمنللمخقفينقل):تعالىوقال

ذلك.وقعفقد،الرومأو،مسيلمةأصحابأوهوازنهؤلاءكانوسواء،الاية

ايةولهيهوبئعنكتمالناسأيدىكفهذه!لكتمفعجلتآضذوخهامغانو!ثيرةاطهوعدكم!و:تعالىوقال

قديرا!شىء!لعكأللهكانبهاأللهأصاروقذعلخهاتقدروالؤوأخرى!مستقيماصرطا!لقديكتمثقمؤمنين

سوالمح!الوعدبهوقعكماوأخذتفتحتفقد،مكةأوخيبرالأخرىهذهكانتوسواء(21-02:الفتحأ

.بسواء

محلميهتءامينأللهشدإنأتحرامألمح!جدلتذظنبألحقالرءيارسولهاللهصحديرلقد):تعالىوقال

الوعدهدافكالى(27:الفتحأ!وقرلمجافتحالثذدونمنفجعللغلموالتممافحلمغافولتلاومقصحرينرءوسكتم

الحديثهناكوذكرنا.تقدمكماالقضاءعمرةعامسبعسنةفيإنجازهووقع،ستعامالحديبيةسنةفي

بلى،":قال؟بهونطوفالبيتسنأتيأناتخبرناتكنألماللهرسوليا:قالعمرأنوفيه،بطوله

.")2(بهوتطوفتأتيهفإنك":قال،لا:قال"؟هذاعامكتأتيهأنكأفأخبرتك

!هولكلتكلتآلشؤ!ةذاتغترأنوتودوتلكتمأخهاألظيمالفنينإضدىأدلهيعدكموإذ!و:تعالىوقال

قريشافبلغ،قريشعيرليأخذالمدينةمن!ي!اللهرسولخرجلمابدروقعةفيكانالوعدوهذا،7:الأنفادأ

قدومهموأصحابه!لمجي!اللهرسولتحققفلما،مقاتلألفمنقريبفيفنفروا،عيرهمإلىخروجه

كانممن-الصحابةمنكثيرفود،النفيروإماالعيرإما،بهم)3(سيظفرهأنالطائفتينإحدىاللهوعده

)1(

)2(

)3(

،الأرضليزوىاللهإن":ولفظه،الساعةوأشراطالفتنفي)9288(و291()0رقمصحيحهفيمسلمرواه

في)4252(رقمسننهفيداودوأبو،الفتنفي)2176(رقمالجامعفيالترمذيورواه"ومغاربهامشارقهافرأيت

.278()5/المسندفيأحمدعندوهو،الفتن

النبوية.السيرةفيذلكتقدم

بها.سيظفره:المطبوعوفي)أ(فيكذا
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العددمنفيهلما،النفيرلقاءوكرهوا،الرجالوقلةالأموالمنفيهلما،للعيرالوعديكونأن-معه

سراتهممنفقتل،يردلاالذيبأسهبهمفأوقع،النفيرفيوعدهلهموأنجزلهماللهفخار،والعدد

قالولهذا،والاخرةالدنياخيريبينلهمفجمع،جزيلةبأموالأنفسهموفادوا،سبعونوأسر،سبعون

ءكزوةفيهذا!ان!قدمو!د.71:ا!نفادأ*!وأي!فريندابرويقطعبكلنتهءآلخقعقأناللهويرلد):تعالى

.بدر

اضذمماضترايؤتكغضئراقلوبكغفىاللهيغلمإنآلأسترخمفإئديكمفىلمنقلالنبىيأيها):تعالىوقال

الدنيابخيرمنهمأسلممنعوضاللهفإن؟وقعوهكذا017:ا!نفادأ*!وغفوورحيووأدلهويغفرلكئمشض

.لاخرةوا

فإني،أعطني،اللهرسوليا:فقال!يالهاللهرسولإلىجاءالعباسأنالبخارقي)1(ذكرهماذلكومن

منهوضعثم،يقلهأنيمكنهلممقداراثوبفيفأخذ"خذ":لهفقال،عقيلاوفاديت،نفسيفاديت

تصديقمنهذا.مبسوطأموضعهفيذكرناهكمابهوانطلق،كاهلهعلىيحملهأنأمكنهحتىمرةبعدمرة

الكريمة.الايةهذه

و!ع،وو!زا،281:اقىبةأالآية!و!-منأدلهيغنيكمفسؤفعتلهخفتؤوإن!و:تعالىوقال

وضرب،الكتابأهلقتالمنلهمشرعهبما،المشركينحجاجمعإليهميغدوكانعمااللهعوضهم

ومجوسالروممنالشامأهلبكفاروقعكما،كفرهعلىمنهمقتلمنأموالوسلب،عليهمالجزية

قال،وفيفائهامدائنهاعلىوحكم،أرجائهاعلىالإسلامانتشرالتيالبلدانمنوغيرهابالعراق،الفرس

!هواثمشركوتولؤ!ره!لىءالدينعلىلظهر؟ألحئودينبأثهدىرسولهألذهـأزسلهو):لىظ

.(33:التوبةأ

الآية*!ورتجسإنهتمعنهتمفأغرضواعنهئملتغرضواإليهئمأنقلتتوإذالئمبأدلهسيخلفون):تعالىوقال

المنافقين،منطائفةعنهتخلفقدكان،تبوكغزوةمن!ورجعلما،وقعوهكذا،(59:التوبةأ

يجريأنرسولهاللهفأمر،كاذبونذلكفيوهم،تخلفهمفيمعذورينكانوالقدباللهيحلفونفجعلوا

رجلاعشرأربعةمنهمجماعؤأعيانعلىاللهأطلعهوقد،الناسعنديفضحهمولا،ظاهرهاعلىأحوالهم

!يو.إياهبتعريفهيعرفهمممناليمانبنحذيفةفكان،تبوكغزوةفيلكقدمناهكما

!هو!إلاطفكيلبثوتلاوإذامثهاليخرجوكألأرضمنيممتحتمزونث!ا!واوإن!و:تعالىو!ال

وقعثم،أظهرهمبينمنيخرجوهأو،يقتلوهأو،ليثبتوهعليهاشتوروالما،وقعوهكذا(76:الإسراءأ

بكر،أبووصديقههوفخرج،أظهرهمبينمنبالخروجرسولهاللهأمرذلكفعند،القتلعلىالرأي

الحديث.تقدم(1)
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فقذنصرهإلالنصروه!و:بقولهالمرادهووهذا،قدمناكمابعدهاارتحلاثم،ثلاثاثورغارفيفكمنا

فأنزلمعناأللهإتتخزنلالصفجهءلقولإذآتغارفهماإدآثنتهىثات!فرواآلذينأخرجهإذألثه

أدلهو!سةألسفك!فرواألذلص!لمةوجحلتروهالتمبجنودوأجإلخهس!ينتودلهأ

ؤأليثبتوككفرواأثذينبكيضكروإذ!و:قولهمنالمرادوهو،04:التوبةأمهومحيوعشيزوأللههـآتعليا

فنفلثيقبثوتلا):قالولهذا(03:ا!نفالأ!وضئرائف!رينوأدلهاللهويضكرويضكرونأؤيخرجوذيقتلوك

هجرتهبعدبمكةيلبثوالمذلكعلىاشتورواالذينالملأفإنأخبركماوقعوقد(76:ا!سراءأمهوقديلاإلا

تلكفقتلتبدروقعةكانتثم،والأنصارالمهاجرونوتابعهبالمدينةالشريفركابهاستقرريثماإلا!ي!

قالولهذا،بذلكلهاللهإخبارمنكونهقبلذلكيعلم!ي!كانوقد،الرؤوستلكوكسرت،النفوس

:قال؟سمعتهأنت:فقال،قاتلكأنهيذكرغ!ي!محمداسمعتإنيأما:خلفبنلأميةمعاذبنسعد

بابه.فىالحديثوسيأتي،يكذبلاواللهفإنه:قال،نعم

أحدتعدىفما،القتلىمصارعإلىالوقعةقبللأصحابهيشيرجعلوالسلامالصلاةعليهأنهقدمناوقد

عليه.وسلامهاللهصلوات،إليهأشارالذيموضعهمنهم

سنيه!%بضح!فىبغدغلبه!سصيغلبو!تمفوهمالأزضأذق!فىالرو!غلبت!الو!و:تعالىوقال

ألرخيو!أتعريزوهولمجمثلىمررينصرأللهبخقر!اتمؤصمنوليفرعويؤميذبغدومنقتلمنلأمرألله

وذلك،بهأخبركماوقعالوعدوهذا(6-ا:الرومأ!يغلمو%لاالناسأكزولبهنوغدهاللهمجلفلاأدلهوشكد

منالإسلامإلىأقربالنصارىلأن،المؤمنونبذلكواغتم،المشركونفرحالرومفارسغلبتلماأنه

مراهنةأمرمنوكان،سنينبسبعالمدةهذهبعدالفرسستغلبالرومبأن!ي!رسولهاللهفأخبر،المجوس

")1(التفسير"فيقررناهكمامشهورهوما،المدةهذهفيسيقعذلكأنعلىالمشركينرؤوسالصديق

يطولذلكفيوقصتهم،جداعظيماغلباغلبهمبعدفارسالرومغلبت،القرآنبهأخبركماالأمرفوقع

والمنة.الحمدودله،الكفايةفيهبما"التفسير"فيشرحناهاوقد،بسطها

كلعكأئيبربكيكفأولتمألحقأنهلهغيتبينحتىأنفسهتموفىلافاقآفىءاي!ناسزيهؤ):لىتعاوقال

أوقعهبماالآفاقوفيالبشرأنفسفيودلائلهآياتهمناللهأظهر،وقعوكذلك(53:فصدتأمهوشهيدشئء

لدما،والمشركينوالمجوس،الكتابينأهلمنبهكذبممنالشرعومخالفي،النبوةبأعداءالناسمن

لهأوقعوقد،صدقاللهعنالوحيمنبهجاءماوأن،حقااللهرسولمحمداأنعلىوالنهىالبصائرذوي

بالرعبنصرت":قالأنهالصحيحينفيعنهثبتكما،وخوفاومهابةرعباوقلوبهمأعدائهصدورفي

.(422)3/كثيرلابن؟العظيمالقرانتفسير(1)
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ص-(1)"ير

مسيرةوبينهوبينهيخافهعدوهوكان،وجلعزاللهاتاهالذيوالنصرالتأييدمنوهذا"سهرمسيره

اللهصلوات،بشهرعليهمووروده،إليهممجيئهقبلأرعبواقومغزوعلىعزمإذاكان:وقيل،شهر

الدين.يومإلىدائماعليهوسلامه

التيالصحيفةقصةفيأسلفناهماذلكفمن،أخبركماوقعبماإخبارهعلىالدالةالأحاديثوأما

ولا،يناكحوهمولا،يؤووهمألاالمطلبوبنيهاشمبنيعلىوتمالؤوا،قريشبطونفيهاتعاقدت

!ي!.اللهرسولإليهميسلمواحتى،يبايعوهم

،أبدامنهممتنعينلذلكآنفينطالبأبيشعبوكافرهمبمسلمهم،المطلبوبنوهاشمبنوفدخلت

فيها:يقولالتياللاميةقصيدتهطالبأبوعملذلكوفي.وتعاقبواتناسلواما،دائمابقواما

ونناضلدونهنقاتلولمامحمدانبزي)2(اللهوبيتكذبتم

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونسلمه

مواكلذربغيرالذماريحوطسيدالكأبالاقومتركوما

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

وفواضلنعمةفيعندهفهمهاشمالمنالهلاكبهيلوذ

منفيهامافأكلتالأرضةعليهااللهفسلط،الكعبةسقففيالتعاقدصحيفةعلقتقدقريشوكانت

وجل،عزاللهأسماءإلافيهاماأكلتإنها:وقيل،والفجورالظلممنفيهابمايجتمعلئلا،اللهأسماء

بخبرأخبرنيقدأخيابنإن:فقالقريشإلىطالبأبوفجاء،طالبأباعمه!اللهرسولبذلكفأخبر

:قالكماأو،اللهأسماءمنفيهاماإلافأكلتهاالأرضةعليهاسلطقداللهفإن،صحيفتكمعن

!ي!اللهرسولبهأخبركماالأمرفإذاففتحوهافأنزلوها،إليكمأسلمتهوإلاقالكماكانفإن،فأحضروها

كما،ذلكقبلعليهكانواماإلىورجعوا،مكةالمطلبوبنوهاشمبنوودخلتحكمهانقضواذلكفعند

الحمد.ولله،ذكرهأسلفنا)3(

!ي!،النبييستنصرونالمستضعفينمنوأمثالههوجاءحين،الأرتبنخبابحديثذلكومن

:وقالوجههمحمرافجلس،والإهانةالعذابمنفيههملمالهمفيدعوالكعبةظلفيرداءهيتوسدوهو

المساجد.في(152)رقمصحيحهفيومسلم،التيممفي)335(رقمصحيحهفيالبخاريرواه(1)

.يبزى"نسخةوفي.نقهر:"نبزيو"،)أ(فيكذا2()

النبوية.السيرةقسمفيذلكتقدم)3(
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ولكنكمالأمرهذااللهليتمنوالله،دينهعنذلكيصوفهما،باثنتينيشقأحدهمكانقبلكمكانمنإن"

.")1(تستعجلون

عن،أسامةبنحمادحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:البخاريرواهالذيالحديثذلكومن

:قال!ي!النبيعنأراه؟موسىأبيعن،بردةأبيجدهعن،أبيهعن،بردةأبيبناللهعبدبنبريد

فإذا،هجرأواليمامةأنهاإلىوهلي)2(فذهب،نخلفيهاأرضإلىمكةمنأهاجرأنيالمنامفيرأيت"

المؤمنينمنأصيبماهوفإذا،صدرهفانقطعسيفاهززتأنيهذهرؤيايفيورأيت،يثربالمدينةهي

ورأيت،المؤمنينواجتماعالفتحمنبهجاءماهوفإذا،كانماأحسنفعادأخرىهززتهثم،أحديوم

الذيالصدقوثوابالخيرمنبهاللهجاءماالخيروإذا،أحديومالمؤمنونهمفإذا،خيرواللهبقرافيها

.")3(بدريومبعداللهاتانا

مكة.عليهقدمحينخلفبنأميةمعمعاذبنسعدقصةذلكومن

أبيعن،إسرائيلحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،إسحاقبنأحمدحدثنا:البخاريقال

:قالمسعودبناللهعبدعن،ميمونبنعمروعن،إسحاق

الشامإلىانطلقإذاأميةوكان،صفوانأبي،خلفبنأميةعلىفنزل،معتمرامعاذبنسعدانطلق

فطفت،انطلقتالناسوغفلالنهارانتصفإذاحتىانتظر:لسعدأميةفقال،سعدعلىنزلبالمدينةفمر

فقال،سعدأنا:سعدفقال؟بالكعبةيطوفالذيهذامن:فقال،جهلأبوفإذايطوفسعدفبينما

أميةفقال،بينهمافتلاحيا،نعم:فقال؟وأصحابهمحمداآويتموقدامنابالكعبةتطوف:أبوجهل

أطوفأنمنعتنيلئنوالله:سعدقالثم،الواديأهلسيدفإنهالحكمأبيعلىصوتكترفعلا:لسعد

فغضب،يمسكهوجعل،صوتكترفعلا:لسعديقولأميةفجعل:قال،بالشاممتجركلأقطعنبالبيت

والله:قال،نعم:قال؟إياي:قال،قاتلكأنهيزعمع!ي!محمداسمعتفإني،عنكدعنا:فقالسعد

قالوما:قالت؟اليثربيأخيليقالماتعلمينأما:فقالامرأتهإلىفرجع،حدثإذامحمديكذبما

خرجوافلما:قال،محمديكذبمافوالله:قالت،قاتليأنهيزعممحمداسمعأنهزعم:قال؟لك

،يخرجألافأراد:قال؟اليثربيأخوكلكقالماذكرتأما:امرأتهلهقالت،الصريخوجاءبدرإلى

.)4(اللهفقتلهمعهمفسار،يومينأويومافسر،الواديأشرافمنإنك:جهلأبولهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(النبوةعلاماتباب)المناقبفي)3612(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

إليه.وهمهذهبإذا:الشيءإلىوهل:يقال،ظني:"وهلي"

عن،الرؤيافي)2272(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3622(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

شك.غيرمن!ي!النبيعن،موسىأبي

المناقب.في)3632(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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.السياقهذامنبأبسطتقدموقد،البخاريأفرادمنالحديثوهذا

سأقتلكإني:يقول!ي!اللهبرسولمرفإذا،لهحصانايعلفكانالذيخلفبنأبيقصةذلكومن

بسطه.قدمناكماأحديومفقتله")1(اللهشاءإنأقتلكأنابل":!اللهرسوللهفيقول،عليه

قبليشيرجعلأنه؟الصحيحفيالحديثتقدمكمابدريومالقتلىمصارععنإخبارهذلكومن

بعثهالذيفو:قال")2(فلانمصرعوهذا،اللهشاءإنغدافلانمصرعهذا":ويقولمحلهاإلىالوقعة

!رو.اللهرسولإليهأشارالذيمكانهعنمنهمأحدحادمابالحق

بسيفه،ففراهااتبعهاإلافاذةولاشاذةللمشركينيتركلاكانالذيالرجللذلكقولهذلكومن

اليومأحدأغنىما:الناسفقال،حنينيومفي:وقيل-الصحيحوهو-خيبر:وقيل،أحديوموذلك

فاتبعه،،صاحبهأنا:الناسبعضفقال"النارأهلمنإنه":فقال،قزمانإنه:يقال،فلانأغنىما

الرجلذلكفرجع،أنفذهحتىعليهتحاملثمصدرهفيسيفهذبابفوضع،الموتفاستعجل،فجرح

آنفاذكرتالذيالرجلإن:فقال"؟ذاكوما":فقال،اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال

.تقدمكما،)3(الحديثفذكر.وكيتكيتأمرهمنكان

ضربلما،الخندقحفريومالبلادمنوغيرهاالشاموقصوركسرىمدائنفتحعنإخبارهذلكومن

.)4(قدمناهكما،أخرىثم،أخرىثم،ضربهمنفبرقتالصخرةتلكالكريمةبيده

بذلك،اليهوداعترف،بهأخبركمافكان،مسمومأنه)5(الذراعذلكعن!ي!إخبارهذلكومن

.-معروربنالبراءبنبشر-معهأكلمنومات

نجاللهم":يومذاتقال!ي!اللهرسولأنبلغهأنه؟معمرعن،الرزاقعبدذكرهماذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنموسىورواه،ضعيفوهو،لهيعةابنإسنادهوفي،اللهعبدأبيالحاكمعن258()3/للبيهقي؟النبوةدلائل

ابنعن،شهابابنعن،معافربنخالدبنالرحمنعبدورواه،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،عقبة

شاهد.وله،مرسلوهو(1/525)الواقديومغازي37()3/هشمامابنسيرةفيوالحديث.المسيب

في)2681(رقمسننهفيداودوأبو،شيبةأبيبنبكرأبيعن،الجهادفي()9177رقمصحيحهفيمسلمرواه

إسماعيل.بنموسىعنالجهاد

لاأي:فاذةولاشاذةيتركلاومعنى.خيبرغزوةبابالمغازيفيو)7042()2042(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

كما؟خيبرغزوةفيوقعتقدالقصةتكونأنحجرابنالحافظورجح.الجماعةمعأوكانمنفردأ؟قتلهإلاعدوايترك

النبوية.السيرةقسمفيكثيرابنعندمستوفىالموضوعهذاتقدموقد(472)7/الباريفتح.البخاريأوردها

.الخندقغزوةفي!ممعجزاتهباب؟النبويةالسيرةفيذلكتقدم

رقمصحيحهفيمسلمورواه،الطبفي)5777(ورقم،الجزيةفي)9316(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.السلامفي2(591)
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"النبوةدلائل"فيبتمامهوالحديث"استمرتقد":قالثم،ساعةمكثثم")1(السفينةأصحاب

بخيبر.وهوعليهقدمواالذينالأشعريونوفيها،الغرقعلىأشرفتقدالسفينةتلكوكانت،للبيهقي

ذهب،منغصنامعهوأنالطائفإلىذاهمبوهوعليهمرحين،رغالأبيقبرعنإخبارهذلكومن

عليه.وسلامهاللهصلوات،أخبركمافوجدوهفحفروه

عن،بجيرأبيبنبجيرعن،أميةبنإسماعيلعن،إسحاقأبيحديثمن،داود)2(أبورواه

به.عمروبناللهعبد

فيوقعكانعمالهممسلياالخطبةتلكخطبهملما،للأنصاروالسلامالصلاةعليهقولهذلكومن

قريش،ورؤوس،العربساداتمنتألفمنقلوبتألفلماالقسمةفيعليهمالإيثارمنبعضهمنفوس

إلىتحوزونهاللهبرسولوتذهبون،والبعيربالشاةالناسيذهبأنترضونأما":فقال،وغيرهم

.")3(؟رحالكم

.")4(الحوضعلىتلقونيحتىفاصبرواأثرةبعديستجدونإنكم":وقال

.")5(الأنصاروتقليكثرونالناسإن":وقال

وقعوقد.")6(مماتكموالممات،محياكمالمحيابل":الصفاعلىهذاقبلالخطبةفيلهموقال

.بسواءسوالمح!بهأخبركماذلكجميع

:قال،شهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)7(البخاريوقال

:قالهريرةأبيعن،المسيببنسعيدوأخبرني

والذي،بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا":!ي!اللهرسولقال

."اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهمحمدنفس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وفيه:بلاغامعمرعن)6/892(النبوةدلائلفيوالبيهقي()19891رقم54()11/مصنفهفيالرزاقعبدرواه

منقطع.وإسناده،السفينةأصحابنجاللهم:فقال

ميزانفيالذهبيوذكره)6/792(النبوةدلائلفيوالبيهقي،الخراجفي)8803(رقمسننهفيداودأبورواه

ضعيفوإسنادهبجيرأبيبنبجيرترجمةفي792(/1)الاعتدال

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن(01)95رقمومسلم(4331)رقمالبخاريرواه

رضيمالكبنأنسعن،الأنصارمناقبفي)4937(ورقم،المساقاةفي)2376(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

ولفظه،الإمارةفي()1845برقممسلمعندوهو،حضيربنأسيدعن،الأنصارمناقبفي)2937(ورقمعنهالله

...بعديستلقونإنكمالجميععند

عنهما.اللهرضيعباسبناللهعبدعن،الأنصارمناقبفي038(0)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(242/)2/الطبقاتفيسعدابنرواه

المناقب.في)3618(صحيحهفي
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به.،يونسعن،وهبابنعن،حرملةعن()1مسلمورواه

،سمرةبنجابرعن،عميربنالملكعبدعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا:)2(البخاريوقال!

رفعه:

فيكنوزهمالتنفقن":وقال!"بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا"

."اللهسبيل

عبدعنثلاثتهمعوانةوأبيالبخاريوزاد،جرير)3(حديثمنومسلمأيضاالبخاريرواهوقد

به.،عميربنالملك

هذهاستوثقت،وعثمان،وعمر،بكرأبيالثلاثةالخلفاءأيا!فيبعدهذلكمصداقوقعوقد

في،الفرسملكوكسرى،الرومملكقيصرأموال!وأنفقت،المسلمينأيديعلىفتحاالممالك

الله.شاءإنبعدسنذكرهماعلى،اللهسبيل

الروموملك،لهعودةفلاانقطعقدفارسملكأنوهي،للمسلمينبشار!عظيمةالحديثهذاوفي

والمنة.الحمدودله،ذلكبعديملكوهفلا،عنهازالقدللشام

أنفقتحيث،بالعدل!لهموالشهادة،وعثمان،وعمر،بكرأبيخلافةصحةعلىدلالةوفيه

.الممدوحالمرضيالوجهعلىاللهسبيلفيزمانهمفيالمغنومةالأموال!

الطالي،سعدحدثنا،إسرائيلحدثنا،النضرحدثنا،الحكمبنمحمدحدثنا:)4(البخاريوقال!

قال!:،حاتمبنعديعن،خليفةبنمحلأخبرنا

فقال!:،السبيلقطعإليهفشكاآخرأتاهثم،الفاقةإليهفشكا،رجلأتاهإذ!النبيعندأنابينا

لترينحيا!بكطالتفإن":قال!،عنهاأنبئتوقد،أرهالم:قلت"؟الحيرةرأيتهلعدييا"

وبينبينيفيماقلت."وجلعزاللهإلاأحداتخافمابالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينة

"كسرىكنوزلتفتحنحيا!بكطالتولئن"؟البلادسعروا)6(قدالذينطيىء)5(دعارفأين:نفسي

)2(

)3(

)4(

)6(

الفتن.في)1892(صحيحهفي

المناقب.في)9361(صحيحهفي

ابنهووجرير،الفتنفي)9192(رقمصحيحهفيومسلم،الخمسفي)3121(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

بنموسىعن)9662(صحيحهمنوالنذورالأيمانفيالبخاريأخرجهعوانةأبيحديث.الرازيالحميدعبد

عنه.إسماعيل

المناقب.في)5935(البخاريصحيح

.الطرققطاعوالمراد،المفسدالخبيثالشاطروهو،داعرجمع:"طمىءدغار"

رضي=حاتمبنعديمنها،مشهورة"طيىء"وقبيلة.وفساداشراالأرضوملؤوا،الفتنةنارأوقدوا:"سغروا"
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منكفهملءيخرجالرجللترينحياةبكطالتولئن،هرمزبنكسرى":قال؟هرمزبنكسرى:قلت

وبينهبينهوليسيلقاهيومأحدكماللهوليلقين،منهيقبلهأحدايجدفلامنهيقبلهمنيطلب،فضةأوذهب

مالاأعطكألم:فيقول،بلى:فيقول؟فيبلغكرسولاإليكأبعثألم:لهفيقولن،لهيترجمترجمان

إلايرىفلايسارهعنوينظر،جهنمإلايرىفلايمينهعنفينظر،بلى:فيقول؟عليكوأفضلوولدا13(

فبكلمةتجدلم)2(فإن،تمرةبشقولوالناراتقوا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:عديقال."جهنم

."طيبة

وكنت،وجلعزاللهإلاتخاففلابالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينةفرأيت:عديقال

ملءيخرج":!صالقاسمأبوالنبيقالمالترونحيا!بكمطالتولئن،هرمزبنكسرىكنوزافتتحفيمن

."كفه

عن،النبيلعاصمأبيعن-شيبةأبيبنبكرأبوهو-محمدبناللهعبدعن)3(البخاريرواهثم

به.،عنهمحلعن-الطائيسعد-مجاهدأبيعن،بشيربنسعدان

الوجهين.هذينمنالبخارقيبهتفردوقد

."تمرةبشقولوالناراتقوا":عنهمحلعن،شعبةحديثمن،النسالي)4(ورواه

عن،إسحاقأبيعنكلاهما،زهيرحديثمنومسلم،شعبةحديثمنالبخاريرواهوقد

.")5(تمرةبشقولوالناراتقوا":مرفوعاعديعن،معقلبناللهعبد

عن،خيثمةعن،مرةبنعمروعن،الأعمشحديثمن،)6(الصحيحينفيأخرجاهوكذلك

عدي.

تعجبولذلك،جوازبغيرعليهممرمنعلىالطريقيقطعونوكانوا،والحجازالعراقبينماوبلادهم،عنهالله

خائفة.غيروهيعليهمالمرأةتمركيفعدي

عليك.وأفضلمالأأعطكألم:البخاريوفي،بالأصلكذا(1)

طيبة.فبكلمةتمرةشقيجدلمفمن:البخاريوفي،بالأصلكذا)2(

.الزكاةفي(41)13رقمصحيحهفيالبخاريرواه)3(

.الزكاةفي75(-74)5/سننهفيالنسائيرواه(4)

،الزكاةفي)1116(رقمصحيحهفيومسلم،لهواللفظالزكاةفي)1417(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)5(

فليفعل.تمرةبشقولوالنارمنيستترأنمنكماستطاعمن:ولفظه

،الزكاةفيو)68()67((01)16رقمصحيحهفيومسلم،الرقاقفي)9653(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)6(

البخاريمنوالتصحيح،عديعن،الرحمنعبدعن،خيثمةعن،الأعمشحديثمن:الأصلفيالسندوكان

ومسلم.
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"(1ا)

به.،عديعن،خيثمهعن،مرةبنعمروعن،شعبهحديثمن،وديهما

.أوردناهالذيالحديثهذالأصلشواهدكلهاوهذه

منذلكوغير،الشاموقصور،وقصورهكسرىمدائنبفتحالإخبارالخندقغزوةفيتقدموقد

.البلاد

:قالخبابعن،قيسعن،إسماعيلحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمدإ2(الإماموقال

لنااللهادع،اللهرسوليا:فقلنا،لهبردةمتوسداالكعبةظلفيوهو!يواللهرسولأتينا

بالميشارويجاء،الحفيرةلهتحفرقبلكممنكانلقد":فقال،تغيرأولونهفاحمر:قال،واستنصره

عصبأولحمأوعظمدونماالحديدبأمشاطويمشط،دينهعنيصرفهمافيشقرأسهعلىفيوضع

اللهإلايخشىماحضرموتإلىصنعاءبينماالراكبيسيرحتىالأمرهذااللهوليتمن،دينهعنيصرفهما

."تعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذئب

أبيبنإسماعيلعن،سعيدبنيحيىعن،المثنىبنومحمد،مسددعنإ3(البخاريرواهوهكذا

به.،خالد

بنيزيدعن،ليثحدثنا،شرحبيلبنسعيدحدثنا:"النبوةعلامات"كتابفيالبخاريقالثم

علىصلاتهأحدأهلعلىفصلىيوماخرج)4(أنه؟!لمجيالهالنبيعن،عقبةعن،الخيرأبيعن،حبيبأبي

حوضيإلىلأنظرواللهوإني،عليكمشهيدوأنا،فرطكمأنا)5(":فقالالمنبرإلىانصرفثم،الميت

نأأخافولكني،تشركواأنبعديأخافماواللهوإني،الأرضخزائنمفاتيحأعطيتقدوإني،الان

.")6(فيهاتنافسوا

كلاهما،أيوببنيحيىحديثمن،ومسلم،شريحبنحيوةحديثمن،أيضاالبخاريرواهوقد

.عنه)7(الليثكرواية،حبيبأبيبنيزيدعن

المتقدم:أي،فرطهمأنهالحاضرينأخبرأنه:منها،أشياءبصددهنحنمماالحديثهذاففي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الزكاةفي75(4)2/صحيحهفيومسلم،الأدبفي6(5)23رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.315()6/الدلائلوينظر(951)5/المسندفي

المناقب.في)3612(رقمصحيحهفيالبخاري

.خر!!ي!النبيعن:البخاريصحيحفي

إني.:البخاريصحيحفي

.النبوةعلاماتباب،المناقبفي)6935(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفضائل.في)6992()31(رقمصحيحهفيومسلم،المغازيفي(54)42رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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شهيدأنهأخبرثم،والسلامالصلاةعليهموتهمرضفيكانهذافإن،وقعوهكذا،الموتفيعليهم

جاءكماالبلادلهفتحت:أي،الأرضخزائنمفاتيحأعطيأنهوأخبر،عليهموفاتهتقدمتوإنعليهم

.المتقدمهريرةأبيحديثمافي

أصحابهأنوأخبر،بلدابلداأي،كفراكفراتفتحونهاوأنتمع!جواللهرسول!فذهب:هريرةأبوقال!

هذاوقعوقد،الدنيافيينافسواأنعليهمخافولكن،والمنةالحمدودلهوقعوهكذا،بعدهيشركونلا

.هذاوقتناإلىجراوهلم،بعدهمامنثم،عنهمااللهرضيومعاويةعليزمانفي

بنموسىأنبأني،عونابنأخبرنا،سعدبنأزهرأخبرنا،اللهعبدبنعليحدثنا:البخاريقال!ثم

أنس:عن،مالكبنأنس

جالسافوجدهفأتاه؟علمهلكأعلمأنا،اللهرسول!يا:رجلفقال،قيسبنثابتافتقدمج!ي!النبيأن

حبطفقد،ع!يوالنبيصوتفودتىصوتهيرفعكان،شرا:فقال!؟شأنكما:فقال!،رأسهمنكسأبيتهفي

ببشارةالآخرةالمرةفرجع:موسىقال،وكذاكذاقالأنهفأخبرهالرجلفأتى،النارأهلمنوهو،عمله

."الجنةأهلمنولكن،النارأهلمنلستإنك:لهفقلإليهاذهب":فقال!،عظيمة

.)1(البخاريبهتفرد

تفصيله.سيأتيكمااليمامةيومشهيداشماسبنقيسبنثابتقتلوقد

أهلمنويكون،الإسلامعلىيموتأنهسلامبناللهلعبدالبشارةالصحيحالحديثفيثبتوهكذا

حياته"فيبالجنةلهيشهدونالناسوكان،وأجملهاأحوالهأكملعلىعنهاللهرضيماتوقد،الجنة

وقع.وكذلك،الإسلامعلىيموتبأنهعنهلإخبار)2(الصادق

الجنة.أهلمنبأنهم)3(العشرةعنالإخبارالصحيحفيثبتوقد

وأربعمئة،ألفاوكانوا")4(الشجرةتحتبايعأحدالناريدخللابأنه"مج!ي!عنهالإخبارأيضاثبتبل

)2(

)3(

)4(

.النجوةعلاماتبابالمناقبفي)3613(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

فضائلفي)2483(رقمصحيحهفيومسلم،غ!هالنبيأصحابفضائلفي)3812(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.

فيداودأبورواه،واحدحديثفيأسماؤهماجتمعتالعشرةهؤلاءولكن،بكثيرذلكمنأكثربالجنةالمبشرون

عنالمناقبفيو)3757()3748(رقمالجامعفيوالترمذي،السنةفيو)0465(و)9464()4648(رقمسننه

رضي،بمفردهوكلالأربعةالخلفاء:ومسلمالبخاريفيلهمالبشارةوثبتت،صحيححديثوهو.زيدبنسعيد

الصحيح.فيثبتوقد:بقولهتعالىاللهرحمهكثيرابنأرادهماوهذا.جميعاعنهمالله

والترمذي،السنةفي()4653رقمسننهفيداودوأبو،الصحابةفضائلفي،)6924(رقمصحيحهفيمسلمرواه

عنه.اللهرضياللهعبدبنجابرعنكلهمالمناقبفي386(0)رقمالجامعفي
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السدادعلىإلاماتولا،حميداإلاعاشعنهاللهرضيهؤلاءمنأحداأنينقلولم،وخمسمئة:وقيل

الرسالة.(1)ودلائل،النبواتأعلاممنوهذا.والمنةالحمدودله،والتوفيقوالاستقامة

فصل

ومستقبلةماضيةبغيوبالإخبارفي

:قال،سمرةبنجابرعن،سماكعن،إسرائيلحديثمن،البيهقيروى

،ماتفلاناإن:فقالالثانيةفعاد"يمتلم":فقال،ماتفلاناإناللهرسوليا:فقالرجلجاء

.)2(عليهيصلفلم،عندهبمشقصنفسهنحر(مات)فلاناإن:فقالالثالثةفعاد"يمتلم":فقال

.سماكعنزهيرتابعه:البيهقيقالثم

.الصلاةفيمختصرا)3(مسلمرواهالوجهذلكومن

أبيبنقيسعن،بشربنبيانعن،سفيانبنهريمحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)4(وقال

:قال،شهمأبيعن،حازم

فأتيته:قال،الناسيبايع!ي!الرسولوأصبح:قال،بكشحها)5(فأخذتبالمدينةجاريةبيمرت

فبايعني.:قال،أعودلاوالله:قلت:قال")6(؟الجبيذةصاحب":فقال،يبايعنيفلم

به.،عامربنأسودعن،المخرميالرحمنعبدبنمحمدعن)7(النسائيورواه

شهم،أبيعن،قيسعن،بشربنبيانعن،عطاءبنيزيدعن،سريجعنأحمدرواهثم

.)8(فذكره

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ودلالات:المطبوعوفي،بالأصلكذا

سننهفيوالنسائي،الجنائزفي)6801(رقمالجامعفيالترمذيأخرجهوقد203()6/للبيهقي،النبوةدلائل

حسن.:الترمذيوقال،الجنائزفي66-67()4/

عليه.يصلفلم،بمشاقصنفسهقتلبرجل!جالهالنبيأتي:ولفظه)الجنائز(في)789(رقمصحيحهفيمسلمرواه

مشقص.واحدها،عراضسهام:ومشاقص

صحيح.وإسناده(492)5/المسندفي

الخلف.منالضلعإلىالخاصرةبينما:الكشح:"بكشحها"

الجذبة.وهي،الجبذةتصغير:"الجبيذة"

.732()9الكبرىفي

.(492)5/المسند
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عمر،بناللهعبدعن،ديناربناللهعبدعن،سفيانعن،نعيمأبيعن:)1(البخاريصحيحوفي

توفيفلما،شيءفيناينزل!أنخشيةع!ي!اللهرسول!عهدفينسائناإلىوالانبساطالكلامنتقيكنا:قال!

وانبسطنا.تكلمنا!ي!النبي

عن،حازمأبيعن،هلال!أبيبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرني:وهب)2(ابنوقال!

نأتخوفاواحدثوبفيوإياهاوهوامرأتهمعالشيءعنيكفأحدناكانلقدوالله:قال!أنهسعدبنسهل

.القرانمنشيءفيهينزل!

أبيه،عن،كليببنعاصمحدثنا،إدريسابنحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:داود)3(أبووقال!

قال!:،الأنصارمنرجلعن

منأوسع":الحافريوصيالقبرعلىوهوع!ي!اللهرسول!فرأيتجنازةفي!ي!اللهرسول!معخرجنا

فيهيدهفوضعبالطعاموجيءفجاء،امرأةداعياستقبلهرجعفلما"رأسهقبلمنأوسع،رجليهقبل

أخذتشاةلحمأجد":قال!ثم،فيهفيلقمةيلوكع!ي!اللهرسول!آباؤنافنظرفأكلواأيديهمالقومووضع

توجد،فلمشاةلييشترىالبقيعإلىأرسلتإنياللهرسول!يا:المرأةفأرسلت:قال!،أهلهاإذنبغير

إليفأرسلتامرأتهإلىفأرسلت،يوجدفلمبثمنهاإليبهاأرسلأن:شاةاشترىقدليجارإلىفأرسلت

."الأسارىأطعميه":ع!ي!اللهرسول!فقال!،بها

فصلى

والسلامالصلاةعليهبعدهالمستقبلةبالغيوبالإخبارترتيبفي

:اليمانبنحذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمشحديثمن،ومسلمالبخاريصحيحفيثبت

منوجهله،علمهمنعلمه،ذكرهإلاالساعةقيامإلىشيئافيهتركما،مقامافينااللهرسول!قام:قال!

.)4(فعرفهفراهعنهغابإذاالرجلالرجليعرفكمافأعرفهنسيتهكنتقدالشيءأرىكنتوقد،جهله

بنبسرحدثني،جابرابنحدثني،الوليدحدثنا،موسىبنيحيىحدثنا:)5(البخاريوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.62()2/المسندفيأحمدعندوهو،بالنساءالوصاةباب،النكاحفي)5187(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

نجتنب.:نتقيومعنى

حسن.وإسناده3(70)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

صحيح.حديثوهو،البيوعفي)3332(سننهفي

سننهفيداودوأبو،الفتنفي1928()رقمصحيحهفيومسلم،القدرفي66(5)4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.في(5424)رقم

-،الدغل:وقيل،الحقد:"الدخنو".النبوةعلاماتباب،المناقبفي36(5)6رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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يسألونالناسكان:يقول!اليمانبنحذيفةسمعأنه"الخولانيإدريسأبوحدثني،الحضرمياللهعبيد

فيكناإنا،اللهرسول!يا:فقلت،يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنت،الخيرعن!صاللهرسول!

ذلكبعدوهل:قلت"نعم":قال!؟شرمنالخيرهذابعدفهل،الخيربهذااللهفجاء،وشرجاهلية

منهمتعرفهديبغيريهدونقوم":فقال!؟دخنهوما:قلت((دخنوفيه،نعم":قال!؟خيرمنالشر

إليهاأجابهممن،جهنمأبوابعلىدعاة،نعم":قال!؟شرمنالخيرذلكبعدفهل:قلت"وتنكر

فما:قلت"بألسنتناويتكلمون،جلدتنامنهم":قال!،لناصفهماللهرسول!يا:قلت"فيهاقذفوه

ولاجماعةلهميكنلمفإن:قلت"وإمامهمالمسلمينجماعةتلزم":قال!؟ذلكأدركنيإنتأمرني

."ذلكعلىوأنتالموتيدرككحتىشجرةبأصلتعضأنولو،كلهاالفرقتلكفاعتزل!":قال!؟إمام

بنيزيدبنالرحمنعبدعن،الوليدعن،المثنىبنمحمدعن،)1(ومسلمأيضاالبخاريرواهوقد

به.،جابر

حذيفةعن،قيسعن،إسماعيلعن،سعيدبنيحيىحدثنا،مثنىبنمحمدحدثنا،البخاريقال!

.)2(البخاريبهتفرد.الشروتعلمت،الخيرأصحابيتعلم:قال!

قال!:،حذيفةعن،يزيدبناللهعبدعن،ثابتبنعديعن،شعبةحديثمنمسلمصحيحوفي

.منها)3(المدينةأهليخرجماأسألهلمأنيغير،الساعةتقومحتىيكونبما!اللهرسول!حدثنيلقد

أخبرنا:قال!-أخطببنعمرو-زيدأبيعن،أحمربنعلباءحديثمن،مسلمصحيحوفي

.أحفظنا)4(فأعلمنا،القيامةيومإلىكائنهووبماكانبما!ي!اللهرسول!

.النار)5(الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخلحتى:الاخرالحديثوفي

.")6(تستعجلونولكنكمالأمرهذااللهليتمنوالله":الأرتبنخبابحديثتقدموقد

ذلك.)7(فيحاتمبنعديحديثوكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القلب.دفسا:وقيل

.الإمارةفي()1847رقمصحيحهفيومسلم،الفتنفي)8407(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المناقب.في36()70رقمصحيحهفيالبخاريرواه

أسأله:لمأنيإلا،سألتهقدإلاوشيمنهفما:ولفظه،الفتنفي)1928()24(رقمصحيحهفيمسلمرواه

...يخر!ما

الساعة.وأشراطالفتنفي)2928(رقمصحيحهفيمسلمرواه

التاريخ.في()8966رقم(01/19)صحيحهفيحبانوابن،الإكراهفي()4396رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الحديث.تقدم

الحديث.تقدم



285(000المستقبلةبالغيوبالإخبارترتيبفيفصل)النبوةدلائلكتاب

منكؤءامنواألذيناللهوعد):تعالىوقال(33:ادتوبةأ!و!ءألدينعلىلظهره):تعالىاللهوقال

.(55:الورألآيةامهوآلأزضليشطفنهوفىآلصخلختوصعملوا

الدنياإن":!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،نضرةأبيحديثمن،مسلمصحيحوفي

فتنةأولفإن،النساءواتقوا،الدنيافاتقوا،تعملونكيففناظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضرةحلوة

.")1(النساءفيكانتإسرائيلبني

.")2(النساءمنالرجالعلىأضرهيفتنةبعديتركتما":اخرحديثوفي

قصةفذكر،عوفبنعمروعن،المسوربنعروةعن،الزهريحديثمن،الصحيحينوفي

فوالله،يسركمماوأملواأبشروا":!ي!اللهرسولقال:قالوفيه:قالالبحرينإلىعبيدةأبيبعث

فتنافسوها،قبلكمكانمنعلىبسطتكماالدنياعليكمتبسطأنأخشىولكن،عليكمأخشىالفقرما

.")3(أهلكتهمكمافتهلككم،تنافسوهاكما

قال:قالجابرعن،المنكدربنمحمدعن،الثوريسفيانحديثمن،الصحيحينوفي

أما":فقال؟أنماطلنايكونوأنى:اللهرسولياقلت:قال"؟أنماطمنلكمهل":!ي!اللهرسول

الله:رسوليقلألم:فتقول،أنماطكعنينحي:لامرأتيأقولفأنا:قال."أنماطلكمستكونإنها

.فأتركها)4("؟أنماطلكمستكونإنها"

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن،وغيرهاوالسنن،والمسانيد،الصحيحينوفي

:قال،زهيرأبيبنسفيانعن،الزبيربناللهعبد

والمدينة،أطاعهمومنبأهليهمفيتحملون)5(يبسونقومفيأتي،"اليمنتفتح":!ي!اللهرسولقال

.")6(يعلمونكانوالولهمخير

)2(

)3(

)4(

)6(

.تعملونكيففينظر:وفيه.والدعاءالذكرفي)2742(رقمصحيحهفيمسلمرواه

بنعمروبنزيدبنوسعيد،حارثةبنزيدبنأسامةعن،والدعاءالذكرفي274(1)رقمصحيحهفيمسلمرواه

...أضرفتنةالناسفيبعديتركتما:ولفظهنفيل

الزهد.في6192()رقمصحيحهفيومسلم،الجزيةفي31()58رقمصحيحهفيالبخاريرواه

وأنماطا:.اللباسفي)8302(رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)3631(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

علىيجعلخمللهلطيفبساطعلىأيفعاويطلق.الفراشظهر:وقيل،الفراشظهارةوهو،نمطجمع

.سترأيجعلوقد،الهودج

غيرها.إلىالمدينةعنسائرينبهائمهميسوقونأنهم:المعنى،السيرفيويزجرونهاالإبليسوقون:"يبسون"

للإبل.زجر:بسبسأنه:فيهوالأصل

ومالك،الحجفي()1388رقمصحيحهفيومسلم،المدينةفضائلفي()1875رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.منها(والخروجالمدينةسكنىفيجاءما)بابالجامعفي888(و887)2/الموطأفي
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.كثيرونجماعةعروةبنهشامعنرواهكذلك

معاوية،وأبي،جريجوابن،عيينةبنوسفيان،مالكحديثمن،عساكرابنالحافظأسندهوقد

،ديناربنسلمةحازمأبيبنالعزيزوعبد،عياضبنأنسضمرةوأبي،الحسقبنسعدبنومالك

الحميد.عبدبنوجرير

ابنعن،)2(الرزاقوعبد.عروةبنهشامعن،زيدبنحمادعن،يونسعن،أحمد)1(ورواه

.بنحوهبههشامعن،)3(مالكحديثومن.هشامعن،جريج

بنيزيدأخبرني،جعفربنإسماعيلعن،الهاشميداودبنسليمانعن،أحمد)4(روىثم

فذكر،أخبرهمسفيانأنيذكرونالليثيينمجلسفيسمع)د(أنه،أخبرهسعيدبنبسرأن؟خصيفة

وفيها:،قصة

المدينة-:يعني-البلدهذامنرجالفيأتيهيفتحأنالشامويوشك":لهقالع!ي!اللهرسولأن

،يبسونقومفيأتيالعراقيفتحثم،يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة،ورخاؤهريفهفيعجبهم

.")6(يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة،أطاعهمومنبأهليهمفيتحملون

إسماعيل.طريقمنخزيمةابنوأخرجه

.بنحوهع!ي!النبيعن،ذرأبيحديثمنعساكرابنالحافظورواه

حوالة.ابن)7(حديثوكذا

أردبهامصرومنعت،وقفيزهادرهمهاالعراقماومنعت،ودينارهامدهاالشاممنعت":لذلكويشهد

.)8(الصحيحفيوهو"بدأتمحيثمنوعدتم،ودينارها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو2(181)4رقم22(0)5/المسندفيأحمدرواه

قبله.الذيبمعنىوهؤ()91715رقم265()9/الرزاقعبدمصنففيوهو22(0)5/أحمدمسند

.()1851رقممالكالإمامموطأفيوهو22(0)5/أحمدمسند

.022()5/921-المسندفي

الليثيين.مجلسفيأنه921()5/المسندوفي،الأصلفيكذا

حسن.فهوالصحيحينفيشاهدلهولكنالليثيينجهالةسندهفي

الله!رسولعنروىهـ،08سنةبالشامتوفي،صحبةله:البخاريقال،حوالةبناللهعبدهو:حوالةابن

قريبأ.برواياتهالحديثهذاكثيرابنالحافظوسيورد...بلزومهافيهع!ي!ويأمره،الشامبفتحالبشارةفيهحديثا

.3(200/)الإصابة

العراقمنعت:وأولهعنهاللهرضيهريرةأبيعن،الساعةوأشراطالفتنفي)6928(رقمصحيحهفيمسلمرواه

عشر-خمسةيسع،الشاملأهلمعروفمكيال،قفلوزنعلىومديها..مديهاالشامومنعت:وفيه..درهمها
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ميقات:)2(مسلموعند،)1(الصحيحينفيوهو،واليمنالشاملأهلالمواقيت:حديثوكذلك

.العراقأهل

،بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا":حديثأيضالذلكويشهد

.")3(وجلعزاللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي

:قالأنه،مالكبنعوفعن،الخولانيإدريسأبيحديثمن،البخاريصحيحوفي

الصلاةعليهموتهفذكر"...الساعةيديبينستااعدد":تبوكغزوةفيع!ي!اللهرسولقال

المسلمينبينهدنةثم،فتنةثم،المالكثرةثم-الوباءوهو-موتانثم،المقدسبيتفتحثم،والسلام

بعد.فيماالحديثوسيأتي")4(والروم

:قال،ذرأبيعن،شماسةبنالرحمنعبدحديثمن،مسلمصحيحوفي

ذمةلهمفإن،خيرابأهلهافاستوصواالقيراطفيهايذكرأرضاستفتحونإنكم":ع!ي!اللهرسولقال

.")5(منهافاخرجلبنةموضعفييختصمانرجلينرأيتفإذا،ورحما

يعني.منهافخرج،لبنةموضعفييختصمانحسنةبنشرحبيلابنيالرحمنوعبدبربيعةفمر:قال

سيأتي.كما،عشرينسنةفيالعاصبنعمرويدي)6(على،مصرديار

ع!اللهرسولأن،)7(مالكبنلكعبابنعن،الزهريعن،والليثمالكعن،وهبابنوروى

."ورحماذمةلهمفإن،خيرابالقبطفاستوصوامصرافتتحتمإذا":قال

بنكعببنالرحمنعبدعن،الزهريعن،راشد)8(بنإسحاقحديثمن،البيهقيورواه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

معروفمكيال:"إردئهاو".مكوكأعشرخمسةيع.العراقلأهلمعروفمكيال:"قفيزهاو".مكوكا

صاعا.وعشرينأربعةيع،مصرلأهل

عباسبناللهوعبد،الخطاببنعمربناللهعبدعن،وغيرهماومسلمالبخاريرواهالمكانيةالمواقيتحديث

عنهم.اللهرضي

عنهما.اللهرضيجابرعن،الحجفي(1)183رقمصحيحهفيمسلمرواه

تخريجه.معالحديثتقدم

والموادعة.الجزيةفي)3176(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

منجزء:والقيراط.(174)5/المسندفيوهو،الصحابةفضائلفي)2543()227(رقمصحيحهفيمسلمرواه

به.والتكلماستعمالهمنيكثرونمصرأهلوكان،وغيرهماوالدرهمالدينارأجزاء

عنه.اللهرضيالعاصبنعمرويديعلىمصرديارفتحتأي

تصحيف.وهو،مالكبنكعببنأبيعن:وفيه322()6/للبيهقي،النبوةدلائل

راشدبنإسحاقهوإنما،تصحيفوهو،أسدبنإسحاقعن:وفيه)6/322(.للبيهقي،النبوةدلائل

.الجزري
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منالناسمن:فقال!"ورحماذمة":قولهعنسئلأنهعيينةبنسفيانعن،حنبلبنأحمدوحكى

إبراهيم.أم:قال!منالناسومن،قبطيةكانت-هاجر-إسماعيلأمإن:قال!

بذلكيعني"ذمة":قولهومعنى،ذلكقدمناكماقبطيتانأنهمافيهشكلاالذيالصحيح:قلت

أعلم.تعالىوالله،ومهادنةذمامنوعوذلك،منهذلكوقبولهإليهالمقوقسهدية

وانتشاركسرىكنوزفتحفي،حاتمبنعديعن،خليفةبنمحلحديثمنالبخاريرواهماوتقدم

منترتحلالظعينةورأى،الفتحشهدعدياأنالحديثوفي،أحديتقبلهلاحتىالمال!وفيضان،الأمن

كثرةمن،!والقاسمأبوقال!مالترونحيابكمطالتولئن:قال!،اللهإلاتخافلامكةإلىالحيرة

أحد.يقبلهلاحتىالمال!

.العزيز)2(عبدبنعمرزمنفيذلككانوقد:البيهقيقال!

نزول!زمنإلىأو،صفتهفيجاءكما"المهديزمنإلىمتأخراذلكيكونأنويحتمل:قلت

ويكسر،الخنزيريقتلأنه)3(الصحيحفيوردقدفإنه،الدجال!قتلهبعدالسلامعليهمريمابنعيسى

أعلم.تعالىوالله،أحديقبلهلاحتىالمال!ويفيض،الصليب

بنجابرعن،سعدبنعامرعن،مسماربنمهاجرعن،ذئبأبيابنحديثمنمسلمصحيحوفي

منكلهمخليفةعشراثناكانماقائماالدينهذايزال!لا":يقول!!صاللهرسول!سمعت:قال!سمرة

قصر،الأبيضالقصركنزالمسلمينمنعصابةوليفتحن،الساعةيديبينكذابونيخرجثم،قريش

.)4(بمعناهالحديث"الحوضعلىفرطكموأنا،كسرى

فلاقيصرهلكإذا":مرفوعا،هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثوتقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

.المتقدممسلمحديثلهيشهدصحيححديثوهو322()6/"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.323()6/للبيهقي،النبوةدلائل

رقم228(1/)5صحيحهفيحبانوابن(394)2/أحمدعندوهو،الإيمانفي()155رقمصحيحهفيمسلمرواه

)6816(.

:يقول!ي!ال!هرسولسمعت:قال؟سمرةبنجابرعن،الإمارةفي()1822رقمصحيحهفيمسلمرواهالحديث

عصيبة":يقولوسمعته"قريشمنكلهمخليفةعشراثناعليكميكونأو.الساعةتقومحتىقائماالدينيزاللا"

كذابينالساعةيديبينإن":يقولوسمعته."كسرىالأو،كسرىبيت،الأبيضالبيتيفتتحونالمسلمينمن

علىالفرطأنا":يفولوسمعته"بيتهوأهلبنفسهفليبدأخيراأحدكمال!هأعطىإذا":يقولوسمعته"فاحذروهم

البيهقي.روايةمنبمعناهذكرهكثيرابنوالحافظ324()6/للبيهقي؟النبوةدلائلفيوهو"الحوض
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وجل"عزاللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصر

.(1)هأخرجا

عليهلقوله،الرومعلىملكهكبقاءيبقىولا،الشامعن،قيصرملكزوالالمراد:)2(البيهقيوقال

."ملكهاللهمزق":لقوله،بالكليةفبادفارسملكوأما،ملكهثبت:كتابهعظملما،السلام

بنعمرعن؟الحسنعن،يونسعن،حمادعن،عبيدبنمحمدعنداود)3(أبوروىوقد

وسيفهكسرىبفروةجيءلما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأخرىطريقمنوروينا)4(.الخطاب

ثيابألبسالذيدلهالحمدقل:وقال،جعشمبنمالكبنلسراقةكلهذلكألبسوسواريهوتاجهومنطقته

البادية.منأعرابيلرجلكسرى

وقدبككأني":-ذراعيهإلىونظر-لسراقةقال!ي!النبيلأنذلكألبسهإنما:()الشافعيقال

أعلم.والله"كسرىسواريلبست

حاتم،بنعديعن،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن:عيينةبنسفيانوقال!

قال!:

:فقال،رجلفقام"ستفتحونهاوإنكم،الكلابكأنيابالحيرةليمثلت":!ي!اللهرسولقال

قال!:؟أتبيعها:فقال!أبوهافجاء،إياهافأعطوه"لكهي":قال!،بقيلةابنةليهب،اللهرسول!يا

قلتلو:لهفقالوا،أخذتهاقد:قال!.درهمألف:قال،شئتمااحكم:قال؟فبكم:قال،نعم

؟ألف)6(منأكثرعددوهل:فقال،لأخذهاألفاثلاثين

ابنأن،حبيببنضمرةعن،معاويةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال!

:()8(بيتيفيعليلنازلوإنه)ليفقال،الأزديحوالةبناللهعبدعلينزل:قالحدثهالإياديزغب

وجوهنا،فيالجهدوعرف،شيئانغنمولمفرجعنا،لنغنمأقدامناعلىالمدينةحول!ي!اللهرسولبعثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)1892()76(رقمومسلم312(0)رقمالبخاريعندهو

.معناهوذكرالبيهقيبكلامكثيرابنالحافظتصرفوقد325()6/النبوةدلائل

.325()6/النبوةدلائل

.325()6/النبوةدلائل

.325()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

رجالورجالهالطبرانيرواه:وقال،2(12)6/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره326()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

الصحيح.

.)5/288(المسندفي

.288()5/المسندمنأثبتهالقوسينبينما
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إلىيملهمولا،عنهافيعجزواأنفسهمإلىيملهمولا،فأضعفإليتكلهملااللهم":فقالفينافقام

يكونوحتى،وفارسالرومأو،وفارسوالرومالشاملكملتفتحن":قالثم"عليهمفيستأثرواالناس

دينارمئةأحدكميعطىوحتى،وكذاكذاالغنمومن،وكذاكذاالبقرومن،وكذاكذاالإبلمنلأحدكم

نزلتقدالخلافةرأيتإذا،حوالةبنيا":فقالهامتيعلىأورأسيعلىيدهوضعثم"فيسخطها

يديمنالناسإلىأقربيومئذوالساعة،العظاموالأمور)1(والبلابلالزلازلدنتفقدالمقدسةالأرض

."رأسكمنهذه

.)3(صالحبنمعاويةحديث:داود)2(أبوورواه

بنبحيرحدثني،بقيةحدثنا:قالاربهعبدبنويزيد،شريحبنحيوةحدثنا:أحمد)4(وقال

سيصير":!ي!اللهرسولقال:قالأنه؟حوالةابنعن،قتيلةأبيعن،معدانبنخالدعن،سعد

ليخر:حوالةابنفقال"بالعراقوجند،باليمنوجند،بالشامجند،مجندةجنودتكونأنإلىالأمر

،عبادهمنخيرتهإليهيجتبيأرضهمناللهخيرةفإنهبالشامعليك":فقال،ذلكأدركتإناللهرسوليا

وأهله.بالشامليتكفلاللهفإن،غدرهمنواسقوابيمنكمفعليكمأبيتمفإن

به.شريحبنحيوةعن،داود)5(أبورواهوهكذا

عن،عثمانبنحريزعنكلاهما،عياشبنوعليخالدبنعصامعن،أيضاأحمد)6(رواهوقد

.نحوهفذكر،حوالةبناللهعبدعن،شميربنسليمان

أبيعن،يزيدبنوربيعةمكحولعن،العزيزعبدبنسعيدعن،الدمشقيمسلمبنالوليدورواه

.به)7(،حوالةبناللهعبدعن،إدريس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الهموموسواس:الصدروبلبلة،والأحزانالهموم:والبلابل،داودأبيوسننوالمطبوعالأصلفيكذا

البلايا.:المسندوفي.فيهواضطرابها

.الجهادفي)2535(رقمسننهفيداودأبورواه

وقد،حمصأهلتابعيمنيعدصحبتهفيمختلف:نعيمأبوقال،الإياديزغبابنلجهالة،ضعيفإسناده

مثلعنهعرففقد،صالحبنمعاويةمنلعلها،بينةنكارةالحديثمتنوفي.حبيببنضمرةعنهبالروايةتفرد

.)بشار(الحديثهذاعلىيتابعلمأنهسيمالاالنكارةهذه

يدلسكانفإنهبقيةلضعفضعيفإسنادوهذا،بطرقهصحيححديثوهو(511)4/المسندفيأحمدالإمامرواه

غدركم::دوادأبيوسننالمسندوفي،الأصلفيكذا:"غدرهو".عدالتهفيقادحأمروهو،التسويةتدليس

السيل.يغادرهاالماءمنالقطعةوهي،غديرجمع

حسن.إسنادوهذا.الجهادفي2()483سننهفي

صحيح.حديثوهو288()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

حسن.حديثوهو327()6/للبيهقي؟النبوةدلائل
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بنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا:البيهقيوقال

يرد-علقمةبننصر-علقمةأبوحدثني،حمزةبنيحيىحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،سفيان

العريإليهفشكوناع!ي!اللهرسولعندكنا:حوالةبناللهعبدقال:قال.نفيربنجبيرإلىالحديث

هذايزاللاوالله،قلتهمنعليكمأخوفنيالشيءبكثرةلأنافواللهأبشروا":فقال،الشيءوقلة،والفقر

وحتى-حميروأرضالروموأرضفارسأرض:قالأو-الشامأرضعليكماللهيفتححتىفيكمالأمر

المئة،الرجليعطىوحتى،باليمنوجندا،بالعراقوجندا،بالشامجندا:ثلاثةأجناداتكونوا

:قال؟القرونذاتالروموبهالشاميستطيعومن،اللهرسوليا:قلت:حوالةابنقال"فيسخطها

)1(الملحمة،قمصهممنهمالبيضالعصابةتنىحتىفيهاوليستخلفنكم،عليكماللهليفتحنهاوالله"

الحديث.وذكر"...فعلوهشيءمنأمرهمما،المحلوقمنكمالأسودالرويجلعلىقياما،أقفاؤهم

الحديثهذانعتاللهرسولأصحابفعرف:يقولمهديبنالرحمنعبدسمعت:علقمةأبوقال

و)2(ص.
نظرواالمسجدإلىراحواإذافكانوا،الزمانذلكفيالأعاجمعلىوكان،السلميسهيلبنجزءلمحي

.)3(وفيهمفيهع!ي!اللهرسولبنعتفيتعجبون،حولهقياماوإليهمإليه

بنربيعةعن،)4(حبيبأبيبنيزيدحدثني،سعدبنالليثحدثنا،حجاجحدثنا:أحمدوقال

نجا"فقدثلاثمننجامن":قالع!ي!اللهرسولأن؟الأزديحوالةبناللهعبدعن،التجيبيلقيط

يعطيه،بالحقمصطبرخليفةقتلومن،موتي":قال؟اللهرسولياماذا:قالوا(مراتثلاثقاله)

.")5(والدجال

بناللهعبدعن،شقيقبناللهعبدعن،الجريريحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمدوقال

يمليلهكاتبعندهوهو)8(،)7(دومةظلفيجالسوهوغ!ي!اللهرسولعلى)6(أتيت:قال،حوالة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المحلقة.:الزوائدمجمعوفي،الأصلفيكذا

فيقاسمبنوثابت،تاريخهفيعساكرابنذكرهحديثفيذكرهجاء:حجرابنالحافظقالسهيلبنجزء

فكانوا،قصراأسودجزءوكان..حوالةبناللهعبدعن،نفيربنجبيرعن،علقمةبننصرطريقمنالدلائل

.234(1/)الإصابة.الحديثهذامنفيتعجبون،فعلوهإلابشيءيأمرهملاقيامحولهوهم،الأعاجمتلكيرون

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،ألفاظهفيالتحريفبعضوفيه)6/327(للبيهقي؟النجوةدلائل

ثقة.وهو،علقمةبننصرغير،الصحيحرجالأحدهمارجالبإسنادينالطبرانيرواه:وقال2(112-12)6/

.محرف"حكيمأبيبنيزيد":المسندوفي،الصحيحوهو،الأصلفيكذا

والطبراني،أحمدرواه:وقال334()7/الزوائدمجمعفيالهيئميوذكره288()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

وصححه.(101)3/المستدركفيالحاكمورواه،ثقةوهو،لقيطبنربيعةغيرالصحيحرجالأحمدورجال

الله.رسولأتيت:المسندوفي،الأصلفيكذا

الشجر.مننوع:"دومة"

....كاتبوعنده:المسندوفي،الأصلفيكذا
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عني،فأعرض،ورسولهلياللهخارماأدريلا:قلت"؟حوالةبنيانكتبك)1(ألا":فقال،عليه

لياللهخارماأدريلا:قلت"؟حوالةبنيانكتبكألا":قالثم.عليهيمليكاتبهعلىوأكب

فقلت:،عمرالكتابفيفإذافنظرت:قال.عليهيمليكاتبهعلىوأكب،عنيفأعرض،ورسوله

حوالة،بنيا":فقال،نعم:قلت"؟حوالةبنياأنكتبك)2(":قالثم،خيرفيإلاعمريكتبلا

لياللهخارماأدريلا:قلت"؟بقرصياصي)3(كأنهاالأرضأطراففيتخرجفتنةفيتفعلكيف

قلت:"؟أرنبانتفاجة)4(فيهاالأولىكأنبعدهاتخرجأخرىفيتفعلفكيف":قال،ورسوله

فسعيت،فانطلقت،حينئذمقفورجل:قال"هذااتبعوا":قال،ورسولهلياللهخارماأدريلا

بنعثمانهوفإذا:قال"نعم":قال؟هذا:فقلت!اللهرسولإلىبوجههفأقبلتبمنكبيهوأخذت

.")5(".عنهاللهرضيعفان

عن،أبيهعن،سهيلعن،معاويةبنزهيرعن،آدمبنيحيىحديثمن،مسلمصحيحفيوثبت

ودينارها،مديهاالشاممنعت،وقفيزهادرهمهاالعراقمنعت":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

حيثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتم،ودينارهاإردبهامصرومنعت

.")6(ودمههريرةأبيلحمذلكعلىشهد،بدأتم

أرضعلىعمرضربهعماأخبرحيثالنبوةدلائلمنهذا:العلمأهلمنوغيرهآدمبنيحيىوقال

اللهصلوات،ذلكوجودقبلومصربالشامالخراجمنضربوعما،والقفزانالدراهممنالعراق

عليه.وسلامه

أنهممعناه:فقيل،إلخ"...الحراقمنعت":والسلامالصلاةعليهقولهمعنىفيالناساختلفوقد

يؤدونولاالطاعةعنيرجعونأنهممعناه:وقيل،البيهقيئ)7(ورجحه،الخراجعنهمفيسقطيسلمون

قبلعليهكنتمماإلىرجعتم:أي،بدأتمحيثمنوعدتم:قالولهذا،عليهمالمضروبالخراج

.")8(للغرباءفطوبىغريباوسيعودغريبابدأالإسلامإن":مسلمصحيحفيثبتكما؟ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أكتبك.ألا:المسندفي

.مراتثلاثتكررالمطبوعوفي،يتكررلمالأصلوفي،مرتين...نكتبكألا:!سح!النبيقولتكرارالمسندفيكذا

.قرون:"صياصي"

أرنب.وثبة:"أرنبانتفاجة"

قبلمنإسماعيلسماعلكناختلطوإنوالجريري،صحيحوإسناده(11ا-.95)4/المسندفيأحمدالإمامرواه

.الاختلاط

وأكمل.أتمهناوذكره،تقدموقد،الساعةوأشراطالفتنفي)6928(رقمصحيحهفيمسلمرواه

.033()6/النبوةدلائل

.الإيمانفي(41)5مسلمرواه
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:قال،نضرةأبيعن،الجريريعن،إسماعيلحدثنا:أحمد)1(الإمامرواهماالقولهذاويؤيد

ذلك؟أينمن:قلنا،درهمولاقفيزإليهميجبىألاالعراقأهليوشك:فقالاللهعبدبنجابرعندكنا

قلنا:،مدولادينارإليهميجبىألاالشامأهليوشك:قالثم،ذلكيمنعون،العجمقبلمن:قال

اللهرسولقال:قالثم،سكت)2(هنيهةثم:قال،ذلكيمنعون،الرومقبلمن:قال؟ذلكأينمن

."عدايعدهلا،3(حثياالماليحثيخليفةأمتيآخرفييكون":!!ي!

عنه؟تعالىاللهرضيالعزيزعبدبنعمرأتريانه:العلاءوأبينضرةلأبيفقلت:الجريريقال

لا.:فقالا

عنكلاهما،الثقفيالوهابوعبدعليةبنإبراهيمبنإسماعيلحديثمن،)4(مسلمرواهوقد

.تقدمكما،جابرعن،العبديقطعةبنمالكبنالمنذرنضرةأبيعن،الجريريإياسبنسعيد

سلكهوفيما،المتقدمينالقولينأحدمنرجحهماعلىبهاحتجالبيهقيبكرأباالحافظأنوالعجب

خلافه.والظاهر،نظر

ولأهل،الحليفةذاالمدينةلأهلوقت!ي!اللهرسولأن؟وجهغيرمن،)5(الصحيحينفيوثبت

فهذا.عرقذاتالعراقولأهل:جابرعن،مسلم)6(صحيحوفي،يلملماليمنولأهل،الجحفةالشام

عليه.وسلامهاللهصلوات،والعراقواليمنالشامأهلحجمنوقععماأخبرحيث،النبوةدلائلمن

سعيد،أبيعن،جابرعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحديثمن،الصحيحينوفي

منفيكمهل:لهمفيقال،الناسمنفئامفيهيغزوزمانالناسعلىليأتين":!ي!اللهرسولقال:قال

،الناسمنفئالمفيغزوزمانالناسعلىيأتيثم،لهماللهفيفتح.نعم:فيقال؟!ي!اللهرسولصحب

الناسعلىيأتيثم،لهمفيفتح،نعم:فيقال؟ع!ي!اللهرسولأصحابصحبمنفيكمهل:لهمفيقال

اللهفيفتح،نعم:فيقال؟صاحبهممنصحبمنفيكمهل:فيقال،الناسمنفئائمفيهيغزوزمان

.")7(لهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.)3/317(المسندفي

أمسك.ثم:المسندفي

.والسخاءالمالكثرةعلىدليلوهو،باليدالحفن:والحثو،صحيحوكلاهما،حثوا:المسندفي

الساعة.وأشراطالفتنفي)1392(رقمصحيحهفيرواه

الحجفي(و)1522،عباسابنعن،الحجفي()1524رقمصحيحهفيالبخاريرواهالمكانيةالمواقيتحديث

عمر.ابنعنالحجفي(1و)182عباسابنعن،الحجفي(1)181رقمصحيحهفيومسلم،عمرابنعن

الحج.في(()118)183رقمصحيحهفيمسلمرواه

الصحابة.فضائلفي)2532(رقمصحيحهفيومسلم،الجهادفي)7928(رقمصحيحهفيالبخاريرواه



(...المستقبلةبالغيوبالإخبارترتيبفيفصل)النبوةدلائلكتاب492

جلوساكنا:قال،هريرةأبيعن،الغيثأبيعن،زيدبنثورحديثمن،الصحيحينفيوثبت

من:رجلفقالأ3:الجمعةأ!هوبهتملمحايقحقوامتهتموءاخرين!والجمعةسورةعليهفأنزلت!واللهرسولعند

من4رجالنالهالثرياعندالإيمانكانلو":وقالالفارسيسلمانعلىيدهفوضع؟اللهرسولياهؤلاء

)1(
.والسلامالصلاةعليهبهأخبركماوقعوهكذا"هؤلاء

قال:قال،بسربناللهعبدعن،عرقبنالرحمنعبدبنمحمدحديثمنالبيهقيالحافظوروى

اللهاسمعليهيذكرفلاالطعاميكثرحتىوالرومفارسعليكملتفتحنبيدهنفسيوالذي":!ماللهرسول

)2(اس
وجلعز

أخيهعن،بريدةبناللهعبدبنأوسحديثمنواحدوغيرعديوابنوالبيهقيأحمدالإماموروى

ثم،خراسانبعثفيفكن،بعوثستبعث":مرفوعاالخصيببنبريدةبناللهعبدأبيهعن،سهل

.")3(سوءأهلهايصيبلا:وقال،بالبركةلهاودعا،القرنينذوبناهافإنه،مرومدينةاسكن

.)4(أعلمفالله،موضوعايجعلهمنومنهم،المسندغرائبمنيعدالحديثوهذا

سواءبهأخبركماذلكوقعوقد،التركقتالفيطرقهجميعمن،)5(هريرةأبيحديثتقدموقد

أيضا.وسيقع،بسواء

عن،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،القزازفراتعن،شعبةحديثمن،البخاريصحيحوفي

،بعدينبيلاوإنه،نبيخلفهنبيئهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيلبنوكانت":قال!واللهرسول

،فالأولالأولببيعةفوا":قال؟اللهرسولياتأمرنافما:قالوا"فيكثرونخلفاءسيكونوإنه

.")6(استرعاهمعماسائلهماللهفإن،حقهموأعطوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

في)2546()231(رقمصحيحهفيومسلم،الجمعةسورةتفسيرفي)7948(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

ثلاثا.سألأنهالبخاريوفي.أوثلاثامرتينأومرةكج!اللهرسولسألالرجلأنوعندهما،الصحابةفضائل

رقمسننهفيماجهابنورواه،اخرهمنهذكركثيرابنوالحافظ،هاهناممابأطول334()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.ثقاترجاله،صحيحإسناده:الزوائدفيوقال.مختصراأولهمنوذكره،لأطعمةافي32()63

84(1)2/"الكامل"فيعديوابن357()5/المسندفيأحمدالإمامعندوهو332()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

إسنادوفي،بنحوهوالأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمدرواه:وقال64(1/)0الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

ضعفهما.علىمجمع؟مصكبنحسام:الكبيرإسنادوفي،اللهعبدبنأوس:والأوسطأحمد

علمه.باديةالوضعوأمارات،()133المسددالقولفيحشنهأنهحجرابنالحافظمنالعجب

الحديث.تقدم

الإمارةفي()1842رقمصحيحهفيمسلمورواه،الأنبياءفي)3455(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

بماالشيءعلىالقيام:والسياسة،بالرعيةوالولاةالأمراءتفعلكماأمورهميتولون:"الأنبياءتسوسهمو"

يصلحه.
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:!ك!!اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،رافعأبيحديثمن،مسلمصحيحوفي

يقولونخلوفبعدهممنيكونثم،بسنتهويستنون،بهديهيهدونحواريونلهكانإلانبيكانما"

.")1(تنكرونماويعملونيفعلونلاما

الجمحي،حاطببن(عمروبن)محمدبنالحارثبناللهعبدحديثمن،البيهقيالحافظوروى

خلفاءالأنبياءبعديكون":!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن

ويقتلون،بالثأريأخذونملوكالخلفاءبعدمنيكونثم،اللهعبادةفيويعدلون،اللهبكتابيعملون

.")2(2شيالإيمانمنذلكوراءوليس،بلسانهومغئر،بيدهفمغير،الأموالويصطفون،الرجال

أبيعن،سابطبنالرحمنعبدعن،ليثعن،حازمبنجريرحدثنا:)3(الطيالسيداودأبووقال

نبوةالأمرهذابدأاللهإن":فقالع!جوالنبيعن،جبلبنومعاذالجراحبنعبيدةأبيعن،الخشنيثعلبة

يستحلون،الأمةفيوفساداوجبريةعزةوكائنا،عضوضاملكاوكائنا،ورحمةخلافةوكائنا،ورحمة

.")4(وجلعزاللهيلقواحتىأبداويرزقون،ذلكعلىوينصرون،والحريروالخمورالفروج

واقع.كلهوهذا

بنسعيدحديثمن،والنسائي-وحسنه-والترمذيداودوأبوأحمدالإمامرواهالذيالحديثوفي

تكونثم،سنةثلاثونبعديالخلافة":قال!ي!اللهرسولأن؟اللهرسولمولىسفينةعن،جمهان

.")5(يشاءمنملكهاللهيؤتيثم":روايةوفي"ملكا

وكانت،)6(ليالوعشرأشهروأربعةسنتينخلافتهكانتعنهاللهرضيبكرأبافإن،سواءوقعوهكذا

وكانت،يومأعشراثنيإلاسنةعشرةاثنتاعثمانوخلافة،أياموأربعةأشهروستةسنينعشرعمرخلافة

.)7(شهرينإلاسنينخمسطالبأبيبنعليخلافة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الدلائلفيالبيهقيروايةمنهوكثيرابنالحافظذكرهالذيواللفظ،الإيمانفي5(5)رقمصحيحهفيمسلمرواه

/6()933.

.933()6/للبيهقي،النبوةدلائل

ضعيف.هـاسناده()228رقم3(ا)صالطيالسيمسند

ضعيف.سنادهوإ34(0)آ/للبيهقي،النبوةدلائل

الجامعفيوالترمذي،السنةفي(و)4647(4آ)46رقمسننهفيداودوأبو22(1)5/المسندفيأحمدالإمامرواه

السنن،أصحابأخرجه:الفتحفيالحافظقال،)52(الصحابةفضائلفيوالنسائي،الفتنفي)2226(رقم

شيئا.الخلافةفي!شي!النبييعهدلم:قالاوعليعمرعنالبابوفي:الترمذيوقال،حبانابنوصححه

.ليالعشرإلا342()6/النبوةودلائل،الأصلفي

.2(42)6/للبيهقي،النبوةدلائل
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أربعينعاملمعاويةعنهانزلحتى،أشهرستةمننحواعليبنالحسنبخلافةالثلاثينتكميل:قلت

وتفصيله.بيانهسيأتيكما،الهجرةمن

عن،سلمةبنحمادحدثنا،مؤملحدثنا،فضيلبنمحمدحدثني:سفيانبنيعقوبوقال

خلافة":يقول!ح!اللهرسولسمعت:قال،()1(أبيهعن)بكرةأبيبنالرحمنعبدعن،زيدبنعلي

.")3(يشاءمنملكهاللهيؤتيثم،عاما)2(ثلاثوننبوة

بالملك.رضينا:معاويةفقال

أميةبنيمنالنواصبوعلى،الثلاثةلخلافةالمنكرينالروافضعلىصريحردفيهالحديثوهذا

طالب.أبيبنعليخلافةإنكارفي،الشامأهلمنتبعهمومن

صحيحفيالمتقدمسمرةبنجابرحديثوبين،هذاسفينةحديثبينالجمعوجهفما:قيلفإن

نأ:فالجواب؟")4(قريشمنكلهمخليفةعشراثناالناسعلىكانماقائماالدينهذايزاللا":مسلم

بنيزمانفيبعدهمتخبيطوقعثم،خليفةعشراثناوليحتىقائمايزللمالدينإن:قالمنالناسمن

يوجدوالموإن،قريشمنعادلاخليفةعشراثنيبوجودبشارةفيهالحديثهذابل:اخرونوقال،أمية

.راشدونخلفاءكانقدثم،سنةثلاثينفيالنبوةبعدالمتابعةوقوعاتفقوإنما،الولاءعلى

وكونهوعدلهخلافتهعلىنصوقد،اللهرحمهالأمويالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمرفمنهم

حجةالتابعينمنأحدقولليس:حنبلبنأحمدقالحتى،الأئمةمنواحدغير،الراشدينالخلفاءمن

العزيز.عبدبنعمرقولإلا

منهمالزمانآخرفيبوجودهالمبشروالمهدي.العباسياللهبأمرالمهديهؤلاءمنذكرمنومنهم

فإن،سامراسردابفيبالمنتظروليس،اللهعبدبنمحمدواسمه،البيتأهلمنكونهعلىبالنصأيضا

الروافض.منالجهلةينتظرهوإنما،بالكليةبموجودليسذاك

:قال!يواللهرسولأن؟عائشةعن،عروةعن،الزهريحديثمن،الصحيحينفيتقدموقد

!ؤ:اللهرسولقالثم"متمنيتمنىأو،قائليقوللئلاكتاباوأكتبوأخاكأباكأدعوأنهممتلقد"

)1(

)2(

)3(

)4(

منها.بدولا،النبوةدلائلمنوأثبتها،الأصلمنسقطت

ثلاثين.:الدلائلوفي،الأصلفيكذا

.342()6/للبيهقي،النبوةدلائل

عليكميكونأو،الساعةتقومحتىقائماالدينيزاللا:ولفظه،الإمارةفي()1822رقمصحيحهفيمسلمرواه

قريش.منكلهم،خليفةعشراثنا
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.")1(بكرأباإلاوالمؤمنوناللهيأبى"

.تقدمكماقاطبةالمؤمنونوبايعه،ولاهاللهفإن،وقعوهكذا

تعرضكأنها؟أجدكفلمجئتإنأرأيت،اللهرسوليا:قالتامرأةأن:البخاريصحيحوفي

.")2(بكرأبافائتتجدينيلمإن":فقال-بالموت

رأيتنينائمأنابينا":قال!ي!اللهرسولأن،هريرةوأبيعمرابنحديثمن،الصحيحينفيوثبت

ضعف!نزعهوفي،ذنوبينأوذنوبامنهافنزعقحافةأبيابنأخذهاثم،اللهشاءمامنهافنزعتقليبعلى

ضربحتى،فريهيفريالناسمنعبقرياأرفلم،غربافاستحالتالخطابابنأخذهاثم،لهيغفروالله

.")3(بعطنالناس

وعجلة،مدتهقصر"ضعفنزعهوفي":وقوله،وحيالأنبياءرؤيا:اللهرحمه)4(الشافعيقال

مدته.طولفيالخطاببنعمرنالهالذيالفتحعنالردةأهلبحربواشتغاله،موته

.سواءأخبركمافوقع،الناسعلىبولايتهماالبشارةفيهوهذا:قلت

بنربعيحديثمن،حبانوابنماجهوابنوالترمذيأحمدرواهالذيالآخرالحديثفيجاءولهذا

")5(وعمربكرأبي،بعديمنباللذيناقتدوا":قالأنه؟!ي!النبيعن،اليمانبنحذيفةعن،خراش

حسن.:الترمذيوقال.عنهمااللهرضي

)6(
!ي!.النبيعن،مسعودابنحديثمنواخرجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رقمصحيحهفيومسلم،الأحكامفي)7217(ورقم،المرضىفي)5666(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.فضائلفي)2387(

الاعتصامفيو)7365(الأحكامفي)7225(ورقمالصحابةفضائلفي)9365(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

والسنة.بالكتاب

)2923(رقمصحيحهفيومسلم،عمربناللهعبدعنالصحابةفضائلفي)3676(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالصحابةفضائلفي

هو:"عبقرياو".العظيمةالدلو:"غرباو".المملوءةالدلو:"ذنوباو".المطويةغيرالبئر:"قليبو"

وهو،عطنهاإلىاووهاثمإبلهمأروواأي:"بعطنالناسضربو".شيءفوقهليسالذي:وقيل،السيد

لتستريح.السقيبعدإليهتساقالذيالموضع

.(2591/)الشافعيمسند

سننهفيماجهوابن،المناقبفي)3662(رقمالجامعفيوالترمذي(254و993و385)5/المسندفيأحمدرواه

كماحسنوإسناده75()3/والحاكم،596()2رقم327()15/صحيحهفيحبانوابن،المقدمةفي)79(رقم

.الترمذيقال

من-إلانعرفهلامسعودابنحديثمنالوجههذامنغريب:وقال)3855(جامعهفيوهو،الترمذي:يعني
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أبييدثم،اللهرسول!يدفيالحصىتسبيححديث،ذرأبيعنرجلعن،الزهريطريقمنوتقدم

.(")1النبوةخلافةهذه":والسلامالصلاةعليهوقوله،عثمانثم،عمرثم،بكر

فقلت:،القففيرجليهفدلىحائطا!ي!اللهرسول!دخل:قال!،موسىأبيعن،الصحيحوفي

أنت؟من:فقلت،افتح:فقال!رجلفجاء،البابخلففجلست،ك!اللهرسول!بواباليوملأكونن

جاءثم،كذلكفقال!عمرجاءثم"بالجنةوبشرهلهافتح":فقال!بم!يواللهرسول!فأخبرت،بكرأبو:قال!

.)2(المستعانالله:يقول!وهوفدخل"تصيبهبلوىعلىبالجنةوبشرهلهائذن":فقال!عثمان

صعد:قال!،أنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحديثمن،البخاريصحيحفيوثبت

وقال!:برجله!ج!اللهرسول!فضربه،الجبلنجهمفرجف،وعثمانوعمربكرأبوومعهأحدا!ج!اللهرسول!

.")3(وشهيدانوصديقنبيعليكفإنما،اثبت"

النبيوعليهارتجحراءأن؟سعدبنسهلعن،حازمأبيعن،معمرأخبرنا:)4(الرزاقعبدوقال!

."وشهيدانوصديقنبيإلاعليكمااثبت":!ووالنبيفقال،وعثمانوعمربكروأبوجم!

مثله.!ي!النبيعنيحدثقتادةسمعتقد:معمرقال!

كان!وواللهرسول!أن؟هريرةأبيعن،أبيهعن،الدراوردي)5(عن،قتيبةعن،مسلمروىوقد

!ص:النبيفقال!،الصخرةفتحركت،والزبيروطلحةوعليوعثمانوعمربكروأبوهو،حراءعلى

.")6(شهيدأوصديقأونبيإلاعليكفمااهدأ"

مراتببأعلىع!ي!اللهرسول!واختص،الشهادةأصابواكلهمهؤلاءفإن،النبوةدلائلمنوهذا

الصديقية.مقاماتبأعلىبكرأبوواختص،والنبوةالرسالة

الحديبية،عامالرضوانبيعةشهدمنلجميعبل،بالجنةللعشرةالشهادةالصحيحفيثبتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بشارالدكتورتعليقفيتخريجهتماموينظر،الحديثفييضعفسلمةبنويحيى،كهيلبنسلمةبنيحيىحديث

.الترمذيجامععلى

الحديث.تقدم

فضائلفي24()30رقمصحيحهفيومسلم،ع!ي!النبيأصحابفضائلفي)3674(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.

!شييه.النبيأصحابفضائلفي)3675(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.وإسناده351()6/للبيهقيالنبوةدلائلفيوهو2(1545)رقم922(/11)الرزاقلعبدالمصنف

تقريبهـ.87أو86سنةتوفي.المدني،مولاهم،الجهنيمحمدأبو،محمدبنالعزيزعبدهو:الدراوردي

.(114)9ترجمة358()صالتهذيب

الصحابة.فضائلفي24()17رقمصحيحهفيمسلمرواه
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حتىوالاستقامةالسدادعلىاستمروكلهم،خمسمئة:وقيل،وثلاثمئة:وقيل،وأربعمئةألفاوكانوا

أجمعين.عنهماللهرضي،مات

اليمامة.يومشهيدافقتل،الجنةأهلمنبأنهلعكاشةالبشارة)1(البخاريصحيحفيوثبت

سمعأنه؟هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريعن،يونسحديثمن،الصحيحينوفي

ليلةالقمرإضاءةوجوههمتضيء،حساببغيرألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل":يقول!ي!اللهرسول

منهم،يجعلنيأناللهاحاللهرسوليا:فقال،عليهنمرةيجزالأسديمحصنبنعكاشةفقام"البدر

منهم،يجعلنيأناللهادع،اللهرسوليا:فقالالأنصارمنرجلقامثم"منهماجعلهاللهم":ع!ي!فقال

.")2(عكاشةبهاسبقك":فقال

قتالفيوسنذكر،الجنةصفةبابفيوسنورده،القطعتفيدمتعددةطرقمنرويقدالحديثوهذا

كانعماالأسديطلحةرجعثم،عنهاللهرضيشهيدامحصنبنعكاشةقتلالأسديطلحةأنالردةأهل

إسلامه.وحسنواعتمرالصديقبكرأبيعلىوقدم،اللهإلىوتابالنبوةمنيدعيه

فيوضعكأنهرأيتنائمأنابينا":قال!يماللهرسولأنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيوثبت

كذابينفأولتهما،فطارافنفختهما،انفخهماأن:المنامفيإليفأوحي،فقطعتهماسوارانيدي

.")3(اليمامةوصاحب،صنعاءصاحب،يخرجان

بعدهمنالأمرمحمدليجعلإنيقولوجعلقومهمعقدمحينلمسيلمةقالأنهالوفودفيتقدموقد

أدبرتولئن،أعطيتكهماالعسيبهذاسألتنيلووالله":بهوقالع!ي!اللهرسولعليهفوقف،اتبعته

.")4(أريتماإليهأريتالذيلأراكوإني،اللهليعقرنك

وعلى،بصنعاءالعنسيالأسودقتلكما،اليمامةيوموغلبهوكسرهوأهانهاللهعقره،وقعوهكذا

تعالى.اللهشاءإنسنوردهما

!ي!اللهرسوللقي:قال،أنسعن،الحسنعن،فضالةبنمباركحديثمنالبيهقيوروى

قالثم"ورسوليباللهامنت":ع!ي!النبيفقال؟اللهرسولأنيأتشهد:مسيلمةلهفقال،مسيلمة

.")5(قومهلهلكةصأخررجلهذاإن":ع!ي!اللهرسول

.الإيمانفي)367(رقمصحيحهفيمسلمعندوهو،الرقاقفي654(1)رقمصحيحهفيالبخاريورواه(1)

.الإيمانفي)367(رقمصحيحهفيمسلمعندوهو،الرقاقفي654(1)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

الرؤيا.في)2274(رقمصحيحهفيومسلم،المغازيوفيالتعبيرفي)3707(رقمصحيحهفيالبخاريرواه)3(

.تقدم()4

.بعدهمالهيشهدحسنحديثوهو935()6/للبيهقيالنبوةدلائل)5(
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الرحيم،الرحمناللهبسم:!ي!النبيئإلىذلكبعدكتبمسيلمةأن،الاخرالحديثفيثبتوقد

فلك،معكالأمرفيأشركتقدبعدأما،عليكسلام،اللهرسولمحمدإلى،اللهرسولمسيلمةمن

من،الرحيمالزحمناللهبسم":ع!يىاللهرسول!إليهفكتب.يعتدونقومقريشاولكن،الوبروليالمدر

يشاءمنيورثهادلهالأرضفإنبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الكذابمسيلمةإلىاللهرسولمحمد

العادلونوهم،المتقونهملأنهموأصحابهلمحمدالعاقبةاللهجعلوقد.")1(للمتقينوالعاقبةعبادهمن

عداهم.منلا،المؤمنون

الصديق،زمنفيوقعتالتيالردةعنالأخبارفيع!ي!عنهطرقمنالمرويةالأحاديثوردتوقد

بعدماكانكماالإيمانماءوعذب،أفواجااللهدينإلىرجعواحتىالمحمديةبالجنودالصديقفقاتلهم

علىلؤأذوومجئونهيحبهمبقو:اللهيآقىفسؤفءدينهعنمنكغيرتدمنءامنواالذينيأيها):تعالىاللهل!قاوقد،أجاجاصار

عنهم.اللهرضيوأصحابهبكرأبوهم:المفسرونقال!،541:المائدةأ!أتبهفرينعلىأعرؤأئمؤمنين

النبيمسارةقصةفي،عائشةعن،مسروقعن،الشعبيعامرحديثمن:الصحيحينفيوثبت

مرتين،العامعارضنيوإنه"مرةعامكلفيبالقرانيعارضهكانجبريلبأنإياهاوإخبارهفاطمةابنته!ي!ه

أولوأنها،الجنةأهلنساءسيدةبأنهافأخبرها،سارهاثم،فبكت"أجليلاقترابإلاذلكأرىوما

فقيل:،ع!ي!اللهرسول!بعدفاطمةمكثفيواختلفوا:البيهقيقال!.أخبركماوكان.به)2(لحوقاأهله

عن:الزهريروايةالرواياتوأصح:قال،ثمانية:وقيل،ستة:وقيل،ثلاثة:وقيل،شهران

.)3(الصحيحينفيأخرجاه.أشهرستة!اللهرسول!بعدفاطمةمكثت:قالت،عائشةعن،عروة

النبوةدلائلكتابومن

المستقبلةالغيوبعنوالسلامالصلاةعليهإخبارهبابفي

عن،سلمةأبيعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمحديثمن:الصحيحينفيثبتماذلكفمن

بنفعمرأمتيفيتكنفإن،محدثونالأممفيكانقدإنه":ء!ي!اللهرسول!قال:قالت،عائشة

.")4(الخطاب

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو331()5/للبيهقيالنبوةودلائل2(01)4/هشاملابنالنبويةالسيرة

الصحابة.فضائلفي245(0)رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي362()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

في(052)()9175رقمصحيحهفيومسلم،المغازيفي(0442)رقمصحيحهفيالبخاريرواهحديثمنقطعة

.لإمارةا

الصحابة.فضائلفي)8923(رقمصحيحهفيومسلم،الأنبياءأحاديثفي)9346(رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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بنالوليدعن،كوفيإسرائيلأبوأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

أصحابمتوافرونونحنننكركناما:قال،عنهاللهرضيعليعن،ميمونبنعمروعن،العيزار

علي.عنوالشعبي،حبيشبنزرتابعه:البيهقيقال.عمر)1(لسانعلىتنطقالسكينةأن،!ي!محمد

بنطارقعن،مسلمبنقيسعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

.ملك)2(لسانعلىينطقالخطاببنعمرأننحدثكنا:قال،شهاب

منبهيخبركانومامكاشفاتهمن،كثيرةأشياءعنهاللهرضيالخطاببنعمرسيرةفيذكرناوقد

والمنة.الحمدودله،شاكلهاوما،)3(زنيمبنساريةكقصة،المغتتات

اللهرضيعائشةعن،مسروقعن،الشعبيعن،فراسحديثمن:البخاريرواهماذلكومن

:فقال؟لحوقابكأسرعأيتنا!اللهرسوليا:يومافقلن،عندهاجتمعن!ي!النبينساءأن؟عنها

عندالصحيحفيوقعهكذا.لحوقابهأسرعنافكانت،ذراعاأطولناسودةفكانت"يداأطولكن"

الحديثفذكر،الشعبيعن،زائدةأبيبنزكرياعن:بكيربنيونسرواهوقد.)4(سودةأنهاالبخاري

رواهوالذي.)5(والصدقةالخيرفييداأطولهنكانتأنهاعلمنزينبتوفيتفلما:وقال،مرسلا

بنتعائشةعن،طلحةبنيحيىبنطلحةعن،موسىبنالفضلعن،غيلانبنمحمودعن:مسلم

لأنها،يداأطولنازينبفكانت:وفيه،الحديثفذكر..عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشةعن،طلحة

أولكانتجحشبنتزينبأن؟التاريخعلماءعنالمشهورهووهذا.)6(وتصدقبيدهاتعملكانت

.)7(الخطاببنعمرعليهاوصلى،عشرينسنةتوفيت:الواقديقال.وفاة!ي!النبيأزواج

خيثمة.أبيابنقاله،أيضاالخطاببنعمرإمارةآخرفيتوفيتفإنهاسودةوأما:قلت

أويسقصةفي،الخطاببنعمرعن،جابربنأسيدحديثمن:)8(مسلمرواهماذلكومن

عنه،فأذهبهاللهفدعا،برص!بهكانوأنه،التابعينخيربأنهعنهوالسلامالصلاةعليهوإخباره،القرني

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.حديثوهو(142/)الحليةفينعيموأبو037()6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو037()6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

اللهرضيالخطاببنعمرناداهالذيوهو(عدوا)حضراالناسأشدمنكان،الصحابي،الديلي:زنيمبنسارية

.603()2/الغابةأسدفيالقصةوتمام.الجبلالجبل!ساريةيا،المنورةبالمدينةالجمعةيخطبوهو،عنه

.الزكاةفي(0421)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.بعدهمسلمروايةلهيشهدولكن،مرسلوهو374()6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

الصحابة.فضائلفي)2452(رقمصحيحهفيمسلمرواه

.19()8/الكبرىالطبقاتفيسعدابنرواه

الصحابة.فضائلفي)2452(رقمصحيحهفيمسلمرواه
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هذاوجدوقد،لهيستغفرأنالخطاببنلعمروأمره،بأمهباروأنه،جسدهمنالدرهمقدرموضعإلا

هذاطرقذكرتوقد.سواءالحديثفيذكرهالذيوالنعتالصفةعلىالخطاببنعمرزمانفيالرجل

ودته،عنهاللهرضيالخطاببنعمرمسندمنجمعتهالذيفيمطولاعليهوالكلاموألفاظهالحديث

والمنة.الحمد

بناللهعبدبنالوليدحذثنا،وكيعحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:داودأبورواهماذلكومن

نأ؟نوفلبنتورقةأمعن،الأنصاريخلادبنالرحمنوعبداللهعبدبنجريرحدثني،جميع

اللهلعل،مرضاكمأمرض،معكالغزوفيليائذن!اللهرسوليا:قالتبدراغزالما!واللهرسول

وكانت،الشهيدةتسمىفكانت")1(الشهادةيرزقكاللهفإنبيتكفيقري":لهافقال،الشهادةيرزقني

لهاغلامادبرتوكانت،لهايؤذنمؤذنادارها)2(فييتخذأن!النبيفاستأذنت،القرآنقرأتقد

الناسفيفقام،عمرفأصبح،وذهبا،ماتتحتىلهاقطيفةفيفغماها)3(بالليلإليهافقاما،وجارية

أولفكانا،فصلبابهمافأمر،بهمافجيء،بهمافليجئرآهمامنأوعلمهذينمنعندهمن:وقال

جدتي،حدثتني،جميعبنالوليدحدثنا:نعيمأبيحديثمن:البيهقيرواهوقد.بالمدينةمصلوبين

الحديث،فذكر،الشهيدةويسميهايزورهاع!ي!هاللهرسولفكان،الحارثبناللهعبدبنتورقةأمعن

.")4(الشهيدةنزوربناانطلقوا":يقولكانع!ج!اللهرسولصدق:عمرفقالاخرهوفي

حديثهفيمالكبنعوفعن،الخولانيإدريسأبيحديثمن:)5(البخاريرواهماذلكومن

أيامفيوقعوهكذا"الغنمكقعاص)7(يأخذ)6(فيكمموتانثم":وفيه،موتهبعدالستالاياتفي،عنه

بنمعاذمنهم،الصحابةساداتمنجماعاتبسببهومات،عشرةتمانيسنةعمواسطاعونوهو،عمر

،وأبوهعمروبنسهيلبنجندلوأبو،حسنةبنوشرحبيل،سفيانأبيبنويزيد،عبيدةوأبو،جبل

أجمعين.عنهماللهرضي،المطلبعبدبنالعباسبنوالفضل

بنمعاذعن،عمارأبوشدادحدثنا،قهمبنالنهاسحذثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

يأخذوموت،المقدسبيتوفتح،موتي:الساعةأشراطمنلست":!اللهرسولقال:قال،جبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ضعيف.وإسناده،الصلاةفي(195)رقمسننهفيداودأبورواه

بيتها.فيتتخذأن:المطبوعوفيالأصلفيكذا

وخنقاها.وسادةأوقطيفةرأسهافوقوضعا:أي:"فغماها"

وإسناده()295رقمداودوأبو(554)6/المسندفيأحمدالإمامورواه،382(-381)6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

فيه.جميعبنالوليداضطرابعنفضلا،جميعبناللهعبدبنالوليدجدةوخلاد،بنالرحمنعبدلجهالةضعيف

والموادعة.الجزيةفي)3176(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

يأخذكم.:نسخةفي

.تموتأنيلبثهالا،الغنميأخذداء:القعاص.والبخاريالأصلمنوالتصحيح.كعقاع:نسخةفي
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وأن،فيسخطهادينارألفالرجليعطىوأن،مسلمكلبيتحريمهايدخلوفتنة،الغنمكقعاصالناس

.")1(ألفاعشراثنابندكلتحت،بندابثمانينإليكمفيسيرونالروميعدو

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبيبنزكرياأبوأخبرنا:البيهقيالحافظقالوقد

بنسليمانسمعأنه؟حيانبناللهعبدعن،لهيعةابنأخبرني،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا

،الناسأيهايا:فقال،العاصبنعمروفقامعموسة)2(،جسريومبالناسوقعالطاعونأن:يذكرموسى

قولسمعتقدإني،الناسأيهايا:فقال،حسنةبنشرحبيلفقام.عنهفتنحوارجسالوجعهذاإنما

عزاللهأنزلهبلاءهووإنما،أهلهبعيرمنلأضلعمراوإن،وصليتأسلمتلقدواللهوإني،صاحبكم

هذاوإن،هذينصاحبيكمقولسمعتقدإني!الناسأيهايا:فقالجبلبنمعاذفقام.فاصبروا،وجل

،الشامستقدمونإنكم":يقول!ي!اللهرسولسمعتقدوإني،!ي!نبيكمودعوةربكمرحمةالطاعون

بهاللهيستشهد،الدملكذبابذبابلهخرجانفيهابكمفيخرج،عموسةأرض:لهايقالأرضافتنزلون

فارزق!اللهرسولمنهذاسمعتقدأنيتعلمكنتإناللهم"أموالكمبهويزكي،وذراريكمأنفسكم

:ويقول،إليهاينظرفجعل،السبابةفيفطعن:قال،منهتعافهولاالأوفىالحظمنهمعاذوالمعاذا

منالحق):فقالعليهفدخل،ابنهطعنثم،كبيراكانالصغيرفيباركتإذافإنك،فيهاباركاللهم

.(201:فاتادصا1!)3(لصخبرينآمنآدلهشآءإنستجدق):فقال(741:لبقرةاأ!لمحضترينأمنتكوننفلاربك

حذيفة،عن،سلمةبنشقيقعن،راشدأبيبنوجامعالأعمشحديثمن:الصحيحينفيوثبت

:قال،أنا:قلت؟الفتنةفي!اللهرسولحديثيحفظأيكم:فقال،عمرعندجلوساكنا:قال

والصدقةالصلاةيكفرها،وجارهوولدهومالهأهلهفيالرجلفتنةذكر:فقلت،ءلجريإنك،هات

البحر،موجتموجالتيأعنيإنما،أعنيهذاليس:فقال،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

بل:قلت؟يكسرأمالبابأيفتح!ويحك:قال،مغلقاباباوبينهابينكإن!المؤمنينأميريا:فقلت

نعم،:قال؟البابمنيعلمعمرفكان:لحذيفةفقلنا.أجل:قلت.أبدايغلقلاإذا:قال،يكسر

فسأله،،لمسروقفقلنا،البابمنحذيفةنسألأنفهبنا:قال،بالأغاليطليسحديثاحدثتهإني

.عمر)4(:قال؟البابمن:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمنالبخاريعندشاهدلهولكن،ضعيفقهمبنالنهاسإسنادهوفي228()5/المسندفيأحمدالإمامرواه

حسن.بهفهو،عنهاللهرضيمالكبنعوف

الطاعونكانومنها،المقدسبيتمنبالقربفلسطينمنكورة:إمواس:البلدانمعجموفي،الدلائلفيكذا

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرأيام

.مختصرا(691-591)4/أحمدمسندفيوهو،ضعفإسنادهوفي384-385()6/الدلائلفيالبيهقيبطولهورواه

الساعة.وأشراطالفتنفي26(1/)44رقمصحيحهفيومسلم،الفتنفي75()69رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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عفانبنعثمانبمقتلظهورهاوتأكد،الناسفيالفتنوقعت،عمرمقتلبعدمنوقعوهكذا

عنه.اللهرضي

بنخالدخطبنا:قال،قيسبنعزرةعن،شقيقعن،الأعمشعن،عبيدبنيعلىقالوقد

يؤثرأنأراد،وعسلابثنية)1(بوانيهألقىفحين،الشامإلىبعثنيعمرالمؤمنينأميرإن:فقال،الوليد

خالد:فقال،ظهرتقدالفتنفإنالأميرأيهااصبر:تحتهمنرجلفقال،الهندإلىويبعثنيغيريبها

.)2(بعدهذاكوإنما،فلاحيالخطابوابنأما

أبيه،عن،سالمعن،الزهريعن،معمرعن،)4(الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامروىوقد

:قال،غسيلبل:قال"؟غسيلأمثوبكأجديد":فقال،ثوباعمرعلى!ي!اللهرسولأبصر:قال

."والاخرةالدنيافيعينقرةاللهويرزقك":قالوأظنه"شهيداومت،حميداوعش،جديداالبس"

منكم،حديثهذا:النسائيقالثم.بهالرزاقعبدحديثمن)6(ماجهوابن)5(النسائيرواهوهكذا

محمدبنحمزةوقال،مرسلاآخروجهمنالزهريعنرويوقد،الرزاقعبدعلىالقطانيحيىأنكره

أعلم.والله،بالصحيحأحسبهوما،معمرغيرالزهريعنرواهأحداأعلملا:الحافظالكناني

غيرفيالزهريعنمعمرتفردالشيخانقبلوقد،الصحيحينشرطعلىواتصالهإسنادهرجال:قلت

بنالرحمنعبدعن-ضعيفوهو-الجعفيجابرطريقمنالحديثهذاالبزارروىقدثم.حديثما

اللهرضيفإنه،الحديثهذافيبهأخبرماوقعوقد.سواء)7(مثلهمرفوعااللهعبدبنجابرعن،سابط

الصلاةأفضلصاحبهعلى،النبويالمسجدمنمحرابهفيالفجريصليقائموهوشهيداقتلعنه

.والسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وعسلأ.بثنيةبوائنهفألقىيهمهوهو:الدلائلفي

ضعيف.وهو،قيسبنعزرةإسنادهوفي387()6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

.)2/88(المسندفي

.)38202(مصنفههوفي

.31()1والليلةاليومعملفي

.)3558(سننهفي

أوجه:مننظردفاعهوفي،الحديثهذاعنالمصنفدافعهكذا

ضعيف.لأنهصحيحغيرالجعفيجابربحديثاستدلالهإن:الأول

علىمعينبنيحيىقولوهو،بهوناهيك،القطانسعيدبنيحيىقولفهوالقولبهذاينفردلمالنسائيإن:الثاني

باطل.حديثهو:(1094/)العللفيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبووقال،(4891)5/الكاملفيعديابننقلهما

وابن،القطانيحيىويعلهينكرهفحديث؟عليهيتابعولم،الرزاقعبدإلاالإسنادبهذارواهنعلملا:البزاروقال

المتأخرين.تصحيحينفعهلاالجهابذةمنوغيرهموالنسائيحاتموأبو،معين

.)بشار(حديثهمكليرويانولاالثقاتأحاديثمنينتقيانكاناالشيخينإن:الثالث
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الصلاةعليهوقوله،عثمانثم،عمرثم،بكرأبييدفيالحصىت!جي!،فيى،ذرأبيحديثتقدنموقد

.(1!()النبوةخلافةهذه":والسلام

عن،جمهانبنسعيدعن،نباتةبنحشرجأنبأنا،المباركبناللهعبأحدثنا:حمادبننعيموقال

بحجرعمرجاءثم،فوضعهبحجربكرأبوجاء،المدينةمسجدتج!ي!المهارسولبنىلما:قال،سفينة

.")2(بعديالخلفاءيكونونلاءهؤ":اللة،رسولفقال،يا!ضعهبحجرعثمانجاءثم،فوضعه

خليفةوقتل،موتي:نجافقدمنهننجامنثا،ث":مج!ي!قولهحوالةبناللهعبدحديثفيتقدموقد

الفتنة.وقوععندعثمانباتباعالأمر،الآخرحديثهوفي")3(والدجال،مضطهدا

المسيب،بنسعيدعن،نمرأبيبنشريكعن،بلالبنسليمانحديثمن،الصحيحينفيوثبت

فجئت،ع!ج!اللهرسولمعاليوملأكونن:فقلتخرجتثم،بيتيفيتوضأت:قال،موسىأبيعن

منوبابها-أريسبئرجئتحتىأثرهفيفخرجت،هاهناوتوجهخرج:فقالوا،عنهفسألتالمسجد

فإذاعليهفسلمتفجئته،وجلسحاجتهقضىقدمج!ي!االلهرسولأنظننتحتىبابهاعندفمكثت-جريد

البابإلىفرجعت،ساقيهعنوكشفالبئرفيرجليهدلىثمفتوسطه،أريسبئرقفعلىجلسقدهو

بكر،أبو:قال؟هذامن:فقلت،البابدقأنأنشبفلم،مج!ي!اللهرسولبؤابلأكونن:وقلت

لهائذن":فقال،يستأذنبكرأبوهذا!اللهرسوليا:فقلتمج!ي!االنبيإلىوذهبت،رسلكعلى:قلت

بالجنة،يبشركلمجي!اللهورسولادخل:بكرلأبيقلتحتىمسرعافخرجت:قال،"بالجنةوبشره

كما،ساقيهعنوكشفرجليهودلى،يمينهعلىالقففيع!ي!النبيجنبإلىجلسحتىفدخل:قال

فقلت:.إثركعلىأنا:ليقالكانوقديتوضأأخيتركتكنتوقدرجعتثم:قال.ع!جالهالنبيئصنع

فقلت:،عمر:قال؟هذامن:فقلت،البابتحريكفسمعت:قال،بهيأتخيرابفلاناللهيردإن

:قال."بالجنةوبشرهلهائذن":فقال،وأخبرتهعليهفسلمتالنبيوجئت:قال.رسلكعلى

على!االلهرسولمعجلسحتىفدخل:قال.بالجنةيبشركمج!ي!االلهرسول:لهوقلتلهوأذنتفجئت

فقلت:رجعتثم:قال،بكروأبومج!ي!االنبيصنعكماالبئرفيرجليهودلىساقيهعنوكشف،يساره

بنعثمان:قال؟هذامن:فقلت،البابتحريكفإذا،أخاهيريد،بهيأتخيرابفلاناللهيردإن

لهائذن":فقال،يستأذنعثمانهذا:فقلتع!ج!االلهرسولإلىوذهبت.رسلكعلى:قلت،عفان

بالجنةويبشركلكيأذنكيم!اللهرسول:فقلت،فجئت:قال"تصيبهبلوىعلىبالجنةوبشره

)2(

)3(

الحديث.تقدم

ضعيف.وإسناده(553)2/النبوةدلائلفيوالبيهقي(95)صالفتنكتابفيحمادبننعيمرواه

مصطبر.خليفةوقتل:وفيهما(501)4/أحمدومسند334()7/الزوائدمجمعوفيتقدم
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فجلس،مجلساالقففييجدفلم،المستعانالله:يقول!وهوفدخل،يصيبكبلاءأوبلوىمع)1(

وعمر،بكروأبو!ي!اللهرسول!صنعكما،البئرفيودلاهماساقيهعنوكشف،البئرشقمنوجاههم

.)2(عثمانوانفرداجتمعت،قبورهمفأولتها:المسيببنسعيدقال!،عنهمااللهرضي

عن،حاطببنمحمدبنإبراهيمعن،المساورأبيبنالأعلىعبدحديثمنالبيهقيروىوقد

بكرأباتأتيحتىانطلق":فقال!!ي!اللهرسول!بعثني:قال!،أرقمبنزيدعن،محيريزبنالرحمنعبد

انطلقثم،بالجنةأبشر:ويقول!السلامعليكيقرأ!يواللهرسول!إن:فقل،محتبياجالسادارهفيفتجده

،السلامعليكيقرأ!واللهرسول!إن:فقلصلعتهتلوححمارعلىراكباعمرفتلقىالثنيةتأتيحتى

نإ:فقل،ويبتاعيبيعالسوقفيفتجده،عثمانتأتيحتىانصرفثم،بالجنةأبشر:ويقول!

ذهابهفيالحديثفذكر."شديدبلاءبعدبالجنةأبشر:ويقول!،السلامعليكيقرأ!واللهرسول!

مكانفي:فيقول!؟اللهرسول!أين:يقول!منهموكلا،!واللهرسول!ذكركمامنهمكلافوجد،إليهم

بعثكوالذي؟يصيبنيبلاءوأي!اللهرسول!يا:قال!رجعلماعثمانوأن،إليهفيذهب،وكذاكذا

هو":فقال!؟يصيبنيبلاءفأي،بايعتكمنذبيمينيذكريمسستولاتمنيتولاتغيبتمابالحق

!ي!اللهرسول!أنفيحتملالحديثهذاحفظكانفإن،ضعيفالأعلىعبد:البيهقيقال!ثم.")3(ذاك

.تقدمكماالبابعلىجالسالأشعريموسىوأبوفجاء،أرقمبنزيدإليهمبعث

علم،بلاالأمصارأهلرعاعمنعليهأنكرمنيديعلىوقوعهاتفقماهو)4(أصابهالذيالبلاءوهذا

اضطهادهإلىكلهذاكبعدالحال!آل!حتى،دارهفيإياهحصرهممناللهشاءإندولتهفيسنذكرهمافوقع

ودفنعليهوصليذلكبعدغسلحتى،إليهيلتفتولاعليهيصلىلا،أياماالطريقعلىوإلقائهوقتله

.ومثواهمتقلبهالفردوسجناتوجعل،وأرضاهعنهاللهرضي-البقيعطرففيبستان-)5(كوكببحش

عن،عثمانمولىسهلةأبيعن،قيسبنإسماعيلعن،يحيىحدثنا:أحمد)6(الإمامقال!كما

قلت:"لا":قال!؟بكرأبو:قلت"أصحابيبعضليادعوا":!يواللهرسول!قال!:قالت،عائشة

جاءفلما"نعم":قال!؟عثمان:قلت"لا":قال!؟عليعمكابن:قلت"لا":قال!؟عمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:على.مسلمفي

فضائلفي)2423()92(رقمصحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي)3674(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.

وكلاهما،جبربنالرحمنعبد:الأصلوفي،بجيربنالرحمنعبد:وفيه093()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.متروكوهو،المساورأبيبنالأعلىعبدسندهوفي،خطأ

عنه.اللهرضيمقتلهإلىوأدتعليهالناسألبتالتيالفتنة:عثمانأصابالذيالبلاء

البقيع.فيوزادهعنهاللهرضيعفانبنعثماناشتراه،الغرقدبقيععندالمدينةفيبستان:"كوكبحش"

صحيح.حديثوهو193()6/الدلائلفيوالبيهقي(52)6/المسندفي
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وحضرالذاريويمكانفلما:سهلةأبوقال.يتغيرعثمانولونيسارهفجعل"تنحي":قال،عثمان

صاب!وبفسيوإنيعهداإليعهدع!ي!اللهرسول!إن،لا:قال؟تقاتلألا!المؤمنينأميريا:قلت،فيها

أحمد.بهتفرد.عليه

ابنوأخرجه،مثلهفذكر،عائشةعن،قيسعن،إسماعيلعن،وكيععن:(أحمد)1رواهقدثم

)2(
وكيع.حديثمنجه

عن،خصيفعن،بشيربنعتابحدثنا:")3(والملاحمالفتن"كتابهفيحمادبننعيموقال

فلم،يناجيهيديهبينوعثمان!يواللهرسولعلىدخلت:قالت،عنهااللهرضيعائشةعن،مجاهد

،عثمانقتلحتى،هومادريتفما!؟اللهرسولياوعدواناأظلما:عثمانقول!إلاشيئامقالتهمنأدرك

إليوصلإلالمح!شيعثمانإلىيصلأنأحببتوما:عائشةقالت.قتلهعنىإنماع!ي!اللهرسول!أنفعلمت

حتىالنبلمنهودجهارميلماوذلك.لقتلتقتلهأحببتولو.قتلهأحبلمأنيعلماللهأنغير،مثله

القنفذ.مثلصار

عن،المطلبمولىعمروأبيبنعمروعن،جعفربنإسماعيلحدثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال

ويرث،بأسيافكموتجتلدوا،إمامكمتقتلواحتىالساعةتقوملا":!يواللهرسولقال:قال،حذيفة

."شراركمدنياكم

بنمحمدحدثنا،المصريمحمدبنعليأخبرنا،بشرانبنالحسينأبوأخبرنا:البيهقيئوقال

أبيبنسعيدعن،يزيدبنخالدحدثني،الليثحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا،السلميإسماعيل

عمروبناللهعبدسمعت:فقالالأصبحيشفيمعيوماجلسأنهحذثهأنه،سيفبنربيعةعن،هلال

خلفييلبثلا،الصديقبكرأبو:خليفةعشراثنافيكمسيكون":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقول

الله؟رسولياهوومن:رجلفقال،شهيداويموتحميدايعيش،العربرحىوصاحب،قليلاإلا

الله،كساكهقميصاتخلعأنالناسيسألكوأنت:فقال!،عثمانإلىالتفتثم.الخطاببنعمر:قال!

.")5(الخياطسمفيالجمليلجحتىالجنةتدخللاخلعتهإنبالحقبعثنيوالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.214()6/مسندهفي

صحيح.حديثوهو،المقدمةفي(1)13سننهفيماجهابنرواه

خلطالحفظسيئصدوق،الجزريالرحمنعبدبنخصيفسندهفي(47)صالفتنكتابفيحمادبننعيمرواه

ضعيف.نفسهحمادبنونعيم،بأخرة

وإنما،حذيفةعنيرولمالمطلبمولىعمروأبيبنعمرو.ضعيفوإسناده()943رقمالطيالسيداودأبورواه

الأشهلي.الأنصاريالرحمنعبدبناللهعبدعنيروي

مناكير.لهصدوق:التقريبفيالحافظقال،سيفبنربيعةإسنادهوفي393()6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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الداردخلأنه،حبيبةأبو،أميأبوجديحدثني:عقبةبنموسىحديثمنالبيهقيروىثم

وأثنىاللهفحمدفقام،لهفأذن،الكلامفيعثمانيستأذنهريرةأباسمعوأنه،فيهامحصوروعثمان

منقائللهفقال."واختلافافتنةبعديستلقونإنكم":يقولع!ي!اللهرسولسمعتإني:قالثم،عليه

عثمانإلىيشيروهو"وأصحابهبالأمينعليكم":فقال؟تأمرناماأو؟اللهرسوليالنافمن:الناس

.)1(بذلك

حديثفيتقدموقد.به،عقبةبنموسىعن،وهيبعن،عفانعن:أحمد)2(الإمامرواهوقد

أعلم.والله،بالصحةلهشاهدانحوالةبناللهعبد

بنالبراءعن،ربعيعن،منصورعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

لستأو،وثلاثينلخمسالإسلامرحىتدور":قاللمج!ي!النبيعن-مسعودابنهو-اللهعبدعن،ناجية

عاما"سبعينلهميقمدينهملهميقموإن،هلكقدمنفسبيلهلكوافإن،وثلاثينسبعأو،وثلاثين

."بقيمما":قال؟بقيمماأومضىأمما:قلت:قال

به.،مهديبنالرحمنعبدعن،الأنباريسليمانبنمحمدعن:داود)4(أبوورواه

بنالبراءعن،ربعيعن،منصورعن،سفيانعن،)6(وحجاج،)5(إسحاقعن:أحمدرواهثم

لخمسستزولالإسلامرحىإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،الكاهليناجية

لهميقمدينهملهميقموإن،هلكمنفسبيلتهلكفإن،وثلاثينسبعأو،وثلاثينستأووثلاثين

."بقيبمابل":قال؟بقيبماأومضىأبما!اللهرسوليا:عمرقال:قال"عاماسبعين

لهفقال،بهمنصورعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدعن:سفيانبنيعقوبرواهوهكذا

وبلغني:قال.منصورعنالثوريوسفيانالأعمشإسرائيلتابعوقد:)7(البيهقيقال.فذكره:عمر

أيامفيكانتالتيالفتنإلىثم،وثلاثينخمسسنةعثمانقتلفيهاكانالتيالفتنةإلىإشارةهذافيأن

الدعاةظهرتأنإلىالملكلهماستقرأنبينمابقيفإنه،أميةبنيملكبالسبعينوأراد،علي

سنة.سبعينمننحوا،فيهالوهنودخلأميةبنيأمروضعف،بخراسان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.حديثوهو393()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو،وصححه(99)3/والحاكم854(1)رقم34(25/)المسندفيأحمدالإمامرواه

ناجية.بنالبراءأجلمنحسنحديثوهو393(1/)المسندفيأحمدالإمامرواه

الفتن.في()4254سننهفي

.)1/393(المسندفي

حسن.حديثوهو593(1/)المسندفي

.493()6/النبوةدلائلفي
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الحديثتقدمكما،ذلكأثناءفيالخوارجعليوقاتل،صفينأيامالحروبهذهانطوتثم:قلت

فيهم.المخدج)1(الرجلوصفةصفتهموفي،بذلكالإخبارفي،صحتهعلىالمتفق

آخرحديث

،عثمانبناللهعبدعن،سليمبنيحيىحدثني،عيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

بكيت.الوفاةذرأباحضرتلما:قالتذرأمعن،أبيهعن،الأشتربنإبراهيمعن،مجاهدعن

عنديوليس،بدفنكلييدولاالأرضمنبفلاةتموتوأنتأبكيلاليوما:فقلت؟يبكيكما:فقال

ليموتن":لنفريقول!ي!اللهرسولسمعتفإني،وأبشريتبكيفلا:قال.فيهفأكفنكيسعكثول!

فيماتوقدإلاأحدالنفرأولئكمنوليس"المؤمنينمنعصابةيشهده،الأرضمنبفلاةمنكمرجل

كذبت.ولاكذبماوالله،بالفلاةأموتالذيأناوإني،جماعةأوقرية

الطائفيسليمبنيحيىعن،المدينيبنعليحديثمنالبيهقيرواهوقد،اللهرحمهأحمدبهتفرد

بنعثمانخلافةفي،وثلاثينثنتينسنةبالربذةعنهاللهرضيموتهفيمشهوروالحديث.مطولا)3(به

ثمعليهصلىالذيوهو،مسعودبنالله)4(عبدالسياقفيوهوعليهقدمواالذينالنفرفيوكان،عفان

عنه.اللهرضيوماتليالعشربهافأقامالمدينةقدم

آخرحديث

بنعمرحدثنا،الصغانيإسحاقبنمحمدحدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:البيهقيقال

،الأشعرياللهعبدأبيعن،اللهعبيدبنإسماعيلعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،الدمشقيسعيد

:قال."إيمانهمبعدأقوالمليرتدن":تقولأنكبلغني!اللهرسوليا:قلت:قال،الدرداءأبيعن

.()عثمانيقتلأنقبلالدرداءأبوفتوفي:قال."منهمولست،أجل"

بنالغفارعبدأواللهعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،صفوانحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

قال:يقولالدرداءأباسمعت:قال،السلفمنشيخعنحدثهأنهأبيهعن،اللهعبيدبنإسماعيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحديث.وتقدم،الخلقةالناقص:"المخدج"

حسن.حديثوهو(271)6رقموالبزار(5667)رقمحبانابنورواه(551)5/المسندفي

حسن.حديثوهو(454-102)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.الاحتضارفي:أي

رجالورجالهالطبرانيرواه:وقال367()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره(304)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ثقة.وهوالأشعرياللهعبدأبيغيرالصحيح
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أحدكم،أنازعألفينفلا،منكمعلييردمنأنتظر،الحوضعلىفرطكمإني":!اللهرسول

منهم،أكونأنفتخوفت:الدرداءأبوقال"؟بعدكأحدثواماتدريهل:فيقال،أمتيمنإنه:فأقول

يقتلأنقبلالدرداءأبوفتوفي:قال."منهملستإنك":فقال،لهذلكفذكرت!اللهرسولفأتيت

الفتن.تقعأنوقبل،عثمان

إلىالدرداءأبيعن،)1(مشكمبنمسلماللهعبيدأبيعن،مريمأبيبنيزيدتابعه:البيهقيقال

.")2(منهملست":قوله

الواقديوقال،عثمانخلافةمنبقيتالسنتينالدرداءأبوتوفي:العزيزعبدبنسعيدقال:قلت

.عنه)3(اللهرضي،وثلاثيناثنتينسنةتوفي:واحدوغيرعبيدوأبو

عفانبنعثمانأياماخرفيالواقعةالفتنعن!ي!إخبارهذكر

عنهمااللهرضيطالبأبيبنعليخلافةوفي

نأ:زيدبنأسامةعن،عروةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحديثمنالصحيحينفيثبت

خلالالفتنمواقعلأرىإني؟أرىماترونهل":فقال،المدينةاطاممنأطمعلىأشرفع!يماللهرسول

.")4(القطركمواقعبيوتكم

اليمانبنحذيفةسمعت:الخولانيإدريسأبيعن،الزهريحديثمنومسلمأحمدالإماموروى

!ي!اللهرسوليكونأنذاكوما،الساعةوبينبينيفيماكائنةهيفتنةبكلالناسلأعلمإنيوالله:يقول

مجلسايحدثوهو-:قال!ي!اللهرسولولكن،غيريبهحدثيكنلمإليأسرهشيئاذلكمنحذثني

صغارمنها،الصيفكرياحمنهن،شيئايذرنلاثلاثفيهن":الفتنيعدوهوالفتنعنسئل-فيهأنا

.أحمد)5(لفظوهذا.غيريكلهمالرهطأولئكفذهب:حذيفةقال"كبارومنها

.علي)6(أيامفيالأخريينالفتنتينوقبل،عثمانبقتلالأولىالفتنةبعدحذيفةمات:البيهقيقال

بأربعينعثمانمقتلبعدحذيفةوفاةكانت:التاريخعلماءمنواحدوغير،العجليئقال:قلت

)2(

)3(

)4(

)6(

التهذيب.رجالمن،الدرداءأبيكاتبالخزاعيمشكمبنمسلموهو،محرف"يشكر":المطبوعفي

حسن.حديثوهو(404)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.353()2/للذهبي؟والسير393()7/سعدلابن؟الكبرىالطبقات

الفتن.في)2885(رقمصحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي)1878(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

والحصن.القصر:والأطم

الفتن.في)9281(رقمصحيحهفيومسلم388()5/المسندفيأحمدرواه

.(604)6/النبوةدلائل
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بهفاحتلبت،ضلالةكانولكنه،لبناالأمةبهلاحتلبتهدىعثمانقتلكانلو:قالالذيوهو.ايوما

يرفض.أنجديرالكان،بعثمانصنعتملماارفضأحداأنولو:وقال،دماالأمة

سلمة،أبيبنتزينبعن،عروةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

قال-!ي!النبيزوججحشبنتزينبعن،حبيبةأمأمهاعن،سفيانأبيبنتحبيبةأمبنتحبيبةعن

الله،إلاإلهلا":يقولوهو،الوجهمحمروهونومهمن!ي!النبيئاستيقظ:قالت-نسوةأربع:سفيان

والتيالإبهامبأصبعهوحلق-هذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل

.")2(الخبثكثرإذا،نعم":قال"؟الصالحونوفيناأنهلك!اللهرسوليا:قلت-تليها

شيبة،أبيبنبكرأبيعن)3(مسلمرواهوكذلك،بهعيينةبنسفيانعنأحمدالإمامرواههكذا

ورواه.سواءبهعيينةبنسفيانعنكلهم،عمرأبيوابن،حرببنوزهير،الأشعثيعمروبنوسعيد

:الترمذيوقال.عيينةبنسفيانعنكلهم،واحدوغيرالمخزوميالرحمنعبدبنسعيدعن)4(الترمذي

.نسوةأربعالإسنادهذافيالزهريمنحفظت:سفيانعنالحميديقال:الترمذيوقال،صحيححسن

عن،الناقدعمروعن:)6(ومسلم،إسماعيلبنمالكعن:)5(البخاريأخرجهوقد:قلت

فلم،جحشبنتزينبعن،حبيبةأمعن،زينبعن،عروةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيان

بنومحمد،وعقيل،كيسانبنوصالح،شعيب:الزهريعنرواهوكذلك،الإسنادفيحبيبةيذكروا

أعلم.فالله.حبيبةالإسنادفيعنهيذكروافلم؟يزيدبنويونس،عتيقأبيبنومحمد،إسحاق

وهما،تابعيانالإسنادهذافياجتمعقديكون،عيينةبنسفيانعنتابعهومنأحمدرواهمافعلى

البخاريقالثم.جداعزيزوهذا،وزوجتان،وبنتان،صحابياتوأربع،الزبيربنوعروةالزهري

:قالثم.)7(آخرهإلىفذكره،الزهريعن،شعيبعن،اليمانأبيعن:المتقدمالحديثروايةبعد

:فقال!صاللهرسولاستيقظ:قالت،سلمةأمأن،الحارثبنتهندحدثتني:الزهريوعن

أخرمواضعفي)8(البخاريأسندهوقد."!؟الفتنمنأنزلوماذا!؟الخزائنمنأنزلماذا!اللهسبحان"

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(15)6/الكبرىالطبقات

صحيح.حديثوهو(428)6/المسندفيأحمدرواه

الفتن.في)0288(رقمصحيحهفيمسلمرواه

الفتن.في2()187رقمجامعهفيالترمذيرواه

الفتن.في7(و)7135(5)95ورقمالأنبياء)3346(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.في(0288()1)رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الأدبفي(61)28رقمصحيحهفيالبخاريرواه

أسند.:نسخةفي
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)1(صحيححسن:وقال،الزهريعنمعمرحديثمنالترمذيورواه.بهالزهريعنطرقمن

،العطارديرجاءوأبوصهبانبنعقبةحدثنا،ديناربنالصلتحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

.(25:الأنفالأ!ضاصةمنكئمظلمواألذينلاتصيبنفتنةوأتقوا!:الايةهذهيتلووهوالزبيرسمعنا:قالا

.أهلها)2(منفأصبحنا،أهلهامنأرانيومازمناالايةهذهتلوتلقد:قال

حدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإمامفقال،آخروجهمنرويولكن،ضعيفالإسنادوهذا

ع!ي!النبيمعمتوافرونونحنالايةهذهنزلت:العوامبنالزبيوقال:قالالحسنسمعت:قال،جرير

نشعروما؟الفتنةهذهما:نقولفجعلنا(25:الأنفالأ!ضاصةمنكئمظلمواألذينلالقميبنفتنةواتقوا)

.)3(وقعتحيثتقعأنها

.به)4(،حازمبنجريرعن،مهديابنعنإبراهيمبنإسحاقعنالنسائيورواه

اللهشاءإنموضعهفيسنوردهماعلى،الجمليومقتالمنمرجعهالسباعبواديالزبيرقتلوقد

تعالى.

عن-سليمبنسلام-الأحوصأبوحدثنا،مسددحدثنا:"سننه"فيالسجستانيداودأبووقال

أمرها.فعظمفتنةفذكر!جالهالنبيعندكنا:قال،زيدبنسعيدعن،يسافبنهلالعن،منصور

فرأيت:سعيدقال")5(القتلبحسبكمإن،كلا":فقال.لتهلكناهذهأدركتنالئن!اللهرسوليا:فقلنا

.داودأبوبهتفرد.قتلواإخواني

:قال،محمدعن،هشامأخبرنا،يزيدحدثنا،عليبنالحسنحدثنا:السجستانيداودأبووقال

سمعتفإني،مسلمةبنمحمدإلاعليهأخافهاأناإلاالفتنةتدركهالناسمنأحدما:حذيفةقال

.)6(منقطعوهذا."الفتنةتضركلا":يقول!ي!اللهرسول

عن،يحدثبردةأباسمعت،الشعثاءأبيبنأشعثعن،شعبةحدثنا،الطيالسيداودأبووقال

فإذاالمدينةفأتينا،الفتنةتضرهلارجلالأعرفإني:يقولحذيفةسمعت،)7(ضبيعةأبيبنثعلبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.قالكماوهو،الفتنفي2()691رقمالجامعفيالترمذيرواه

.بعدهالذيلمعناهيشهدولكن،متروكوهو،ديناربنالصلتإسنادهوفي(1)29مسندهفيالطيالسيرواه

حسن.حديثوهو(1)438رقم(1/167)المسندفيأحمدرواه

.(121)60الكبرىفيالنسائيرواه

عثمان:قتلواالذينبإخوانهسعيدوأراد.صحيححديثوهو،الفتنفي)4277(رقمسننهفيداودأبورواه

عنهم.اللهرضيوعلياوالزبيروطلحة

السنة.في()4663رقمسننهفيداودأبورواه

.حبانابنغيريوثقهلمالأشعريموسىأبيبنبردةأبوعنهبالروايةتفرد،مجهولوهو،حصينبنضبيعة:ويقال
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حتىأمصارهممنبمصرأستقرلا:فقال:فسألته،الأنصاريمسلمةبنمحمدوإذا،مضروبفسطاط

عن-السجستانييعني-داودأبوورواه:البيهقيقال.)1(المسلمينجماعةعنالفتنةهذهتنجلي

بنأشعثعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا:داودأبووقال!.به)2(،شعبةعن،مرزوقبنعمرو

في)4(البخاريقال!.)3(بمعناه،حذيفةعن،الثعلبيحصينبنضبيعةعن،بردةأبيعن،سليم

أولى.عنديهذا:"التاريخ"

قال!:،بردةأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال!

عليهفدخلتعليهفاستأذنت،مسلمةبنلمحمد:فقيل؟هذالمن:فقلت،فسطاطفإذابالربذةمررت

نإ:فقال!،ونهيتفأمرتالناسإلىخرجتفلو،بمكانالأمرهذامنإنكاللهرحمك:فقلت

بهفاضربأحدابسيفكفائتذلككانفإذا،واختلا!ثوفرقةفتنةستكونإنها)5(":قال!!يماللهرسول!

."وجلعزاللهيعافيكأوخاطئةيدتأتيكحتىبيتكفيواجلس،وتركواقطع،نبلكواكسر،عرضه

،الفسطاطبعمودمعلقاكانسيفااستنزل!ثم،بهأمرنيماوفعلت،!اللهرسول!قال!ماكانفقد

بهتفرد.الناسبهأرهبهذاواتخذت،بهأمرنيمافعلتقد:فقال!،خشبمنسيفطفإذاواخترطه

.أحمد)6(

)8(نجدةبنأحمدأخبرنا،المدنيعيسىبنعليحدثنا،)7(الحاكمأخبرنا:البيهقيوقال!

بنإبراهيمبنصالحبنسالمحدثنا،سعدبنإبراهيمأخبرنا،الحميدعبدبنيحيىحدثنا،القرشي

الله!رسول!يا:قال!أنه؟مسلمةبنمحمدعن،لبيدبنمحمودعن،أبيهعن،عوفبنالرحمنعبد

حتىبيتكتدخلثم،بهفتضربهاالحرةإلىبسيفكتخرج":قال!!المصلوناختلفإذاأصنعكيف

."خاطئةيدأوقاضيةمنيةتأتيك

الأشعثأبوحدثنا،عمرأبومسلمبنزيادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)9(الإماموقال!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

النبوةدلائلفيوالبيهقي(444)3/الطبقاتفيسعدابنوأخرجه،وصححه(433)3/المستدركفيالحاكمرواه

حصين.بنضبيعةلجهالةضعيفوإسناده4(70)6/

.(804)6/للبيهقيالنبوةدلائلفيوهو،السنةفي(4664)رقمسننهفيداودأبورواه

قدمنا.كماضعيفوإسنادهالسنةفي()4665رقمسننهفيداودأبورواه

.(854)6/للبيهقي؟الدلائلفيكما،عوانةأبيحديث:بالأولىوأراد343(2/2/)البخاريتاريخ

.ستكون:ليقال:نسخةوفي.إنه:(394)3/المسندفي

.جدعانابنوهوزيدبنعليلضعف،ضعيفوإسناده(016)92رقم(394)3/المسندفيأحمدرواه

.(171)3/مستدركهفيوهو

.محرف"بحرة"المطبوعفي

الحديث.حسنصدوقفهومسلمبنزيادأجلمنحسنإسناده226()4/المسندفي
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زيادنسي-فلانعلىدخلتالمدينةقدمتفلما،الزبيرابنإلىمعاويةبنيزيدبعثنا:قال،الصنعاني

شيئاأدركتإنالقاسمأبوخليليأوصاني:قال؟ترىفماصنعواماصنعواقدالناسإن:فقال-اسمه

إلىفقمالبيتأحدعليكدخلفإن،بيتكفياقعدثمسيفكحدبهفاكسرأحدإلىفاعتمدالفتنهذهمن

التارأصحابمنفتكونوإثمكبإثميبؤ)1(:وقلركبتيكعلىفاجثالمخدععليكدخلفإن،المخدع

بيتي.فيوقعدتسيفيكسرتفقد،الظالمينجزاءوذلك

اسمه،إبهاموقعولكن،أحمدالإمامعندمسلمةبنمحمدمسندفيالحديثهذاإيرادوقعهكذا

أهلعندخلافلا،عنهاللهرضيمسلمةبنمحمدفإن،آخرصحابيبلمسلمةبنلمحقدهووليس

سبع:وقيل،ثلاث:وقيل،ثنتينسنةفقيل،الخمسينإلىالأربعينبينفيماتوفيأنهالتاريخ

كخبرخبرهاخرصحابيئأنهفتعين،خلافبلاالزبيربناللهوعبدمعاويةبنيزيدأياميدركولم،وأربعين

مسلمة.بنمحمد

بنحمادعن،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا:"والملاحمالفتن"فيحمادبننعيموقال

نأيمنعكما:فقالأهبانأتىعلياأن؟الغفاريأهبان)2(ابنةعن،القسمليعمروأبوحدثنا،سلمة

فاكسرذلككانفإذا،واختلافوفتنةفرقةستكونأن":!جمعمكوابنخليليأوصاني:فقال؟تتبعنا

عامر،بنوأسود،عفانبنأحمدرواهوقد.")3(خشبمنسيفاواتخذبيتكفيواقعدسيفك

واقعد"خشبمنسيفاواتخذ:قولهبعدروايتهفيمؤملوزاد،بهسلمةبنحمادعنثلاثتهم،ومؤمل

.")4(قاضيةمنيةأوخاطئةتأتيكحتىبيتكفي

بنتعديسةعن،الديليعبيدبناللهعبدحديثمن،ماجهوابنوالترمذيأيضاأحمدالإمامورواه

عبيد،بناللهعبدحديثمنإلانعرفهلاغريبحسن:الترمذيوقال.به)5(أبيهاعن،صيفيبنأهبان

طريقه.غيرمنتقدموقد،قالكذا

عن،كيسانبنصالحعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،الأويسيالعزيزعبدحدثنا:البخاريوقال

:قال،عنهاللهرضيهريرةأبي)6(عن،الرحمنعبدبنسلمةوأبيالمسيببنسعيدعن،شهابابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رجع.:بالشيءيبوءباءمن،ارجع:"بؤ"

.أهبانابنةعديسةهي

.8(.)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

حسن.حديثوهو96()5/رقمالمسندفيأحمدرواه

الفتنفي)0693(رقمسننهفيماجهوابنالفتنفي22()30جامعهفيوالترمذي96()5/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو

...:قال!هريرةأباأن:البخاريفي
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والماشي،الماشيمنخيوفيهاوالقائم،القائممنخيوفيهاالقاعد)1(فتنةسشكون":ع!يالهاللهرسولقال

.")2(بهفليعذمعاذاأوملجأوجدومن،تستشرفهلهاتشرفمن،الساعيمنخيوفيها

بنمطيعبنالرحمنعبدعن،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوحدثني:شهابابنوعن

.هذا)3(هريرةأبيحديثمثلمعاويةبننوفلعن،الأسود

حديثوكذلك،البخاريرواهكماسعدبنإبراهيمطريقمنهريرةأبيحديثمسلمروىوقد

.)4(ولفظهالبخاريبإسنادمعاويةبننوفل

عن،وهببنزيدعن،الأعمشعن،سفيانأخبرني،كثيربنمحمدحدثنا:البخاريقالثم

تأمرنا؟فما!اللهرسوليا:قالوا،تنكرونهاوأمووأثر!ستكون":قال!ي!النبيعن،مسعودابن

.به)6(الأعمشحديثمنمسلمورواه.")5(لكمالذياللهوتسألونعليكمالذيالحقتؤدون:قال

،بكرةأبيعن،بكرةأبيبنسلمةحدثنا،الشحامعثمانحدثنا،روعحدثنا:أحمدالإماموقال

إليها،الساعيمنخيوفيهافالماشيألا،فتنةتكونثم،فتنةستكونإنها":قالأنهع!يالهاللهرسولعن

غنملهكانفمننزلتفإذاألا،القاعدمنخيوفيهاوالمضطجعألا،فيهاالقائممنخيوفيهاوالقاعد

منرجلفقال"بإبلهفليلحقإبللهكانتومنألا،بأرضهفليلحقأرض!لهكانتومنألا،بغنمهفليلحق

:قال؟يصنعكيف،إبلولاأرضقولاغنئملهليستمنأرأيت،فداكاللهجعلني!اللهنبييا:القوم

هلاللهم،النجاءاستطاعإنلينجثم،بحجرحدهعلىليدقثم،صخر؟إلىليعمدثمسيفهليأخذ"

إلىبيينطلقحتىمكرهابيديأخذإنأرأيت،فداكاللهجعلني!اللهرسوليا:رجلقالإذ"بلغت

شأني؟منيكونماذا،فيقتلنيبسيفهرجلفيحذفني-يشذعثمان-؟الفئتينإحدىأوالصفينأحد

الشحامعثمانحديثمنمسلمرواهوهكذا.")7(النارأصحابمنويكون،وإثمهبإثمكيبوء":قال

)8(
بنحوه

.هذامعنىفيكثيرةأحاديثوردتوقد،الفتنإقبالعنإخباووهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فتن.:البخاريوفي،الأصلفيكذا

المناقب.في36(10)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المناقب.في36(0)2رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الساعة.وأشراطالفتنفي(و)12(11))3886(رقمصحيحهفيمسلمرواهما

المناقب.في36()30رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الإمارةفي()1843رقمصحيحهفيمسلمرواه

حسق.حديثوهو(48)5/المسندفيأحمدرواه

الفتن.في()2887()13رقمصحيحهفيمسلمرواه
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فييعني-عائشةأقبلتلما:قال،قيسحدثنا،إسماعيلبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

ماء:قالوا؟هذاماءأي:فقالت،الكلابنبحت،ليلاعامربنيمياهبلغت-الجملوقعةإلىمسيرها

،المسلمونفيراكتقدمينبل:معهاكانمنبعضفقال.راجعةأنيإلاأظننيما:فقالت،الحوأب

كلابعليهاتنبحبإحداكنكيف":يومذاتلهاقالع!ي!اللهرسولإن:قالت.بينهمذاتاللهفيصلح

عن،خالدبنإسماعيلعن،هارونبنيزيدعن:"الملاحم"فيحمادبننعيمورواه.(")1الحوأب

به.)2(حازمأبيبنقيس

نأ؟حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،شعبةعن،غندرعن:أحمدرواهثم

قال!صاللهرسولإن،راجعةإلاأظننيما:فقالتالكلابنباحفسمعت،الحوأبعلىأتتلماعائشة

بينبكيصلحأناللهعسى؟ترجعين:الزبيرلهافقال"الحوأبكلابعليهاتنبحأيتكن":لنا

.يخرجوهولمالصحيحينشرطعلىإسنادوهذا.)3(الناس

عن،موسىبناللهعبيدحدثنا،كرامةبنعثمانبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

أيتكمشعريليت":!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،البجليقدامةبنعصام

.")5(كثيرخلقيسارهاوعنيمينهاعنيقتل،الحوأبكلابتنبحهاحتىتسيرالأدبب)4(الجملصاحبة

.الإسنادبهذاإلاعباسابنعنيروىنعلمهلا:قالثم

حدثنا،البجليعمروبنإسماعيلحدثنا،الأصبهانينائلةبنإبراهيمحدثنا:الطبرانيوقال

بلغلما:قالعباسابنعن،أبيهعن،عليبنزيدعن،اللهعبدبنالأجلحعن،دراجبننوح

ووقع،عليهمشق،والزبيرلطلحةاجتمعواقدالبصرةأهلأن؟البصرةإلىسارواحين،عليأصحاب

وليخرجن،والزبيرطلحةوليقتلن،البصرةأهلعلىليظهرنهغيرهإلهلاوالذي:عليفقال،قلوبهمفي

شك-رجلاوخمسونوخمسمئةآلافخمسةأو،رجلاوخمسونوخمسمئةالافستةالكوفةمنإليكم

كانفإن،لأنظرن:فقلت،خرجتالكوفةأتىفلما.نفسيفيذلكفوقع:عباسابنقال-الأجلح

نأعتممافوالله،فسألتهالجيشمنرجلافلقيت،الحربخديعةفهووإلا،سمعهأمرفهو،يقولكما

.)6(يخبرهع!يماللهرسولكانماوهو:عباسابنقال،عليقالماقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.حديثوهو(52)6/المسندفيأحمدرواه

التهذيب.منوالتصحيح.حازمبنقيسعنخالدأبيعن:وفيه(4ه)صالفتنفيحمادبننعيمرواه

.(79)6/المسندفيأحمدرواه

لوجه.اوبرالكثيرهو:الأدبب

حسن.حديثوهوثقاترجاله:234()7/المجمعفيالهيثميوقال)3273(الأستاركشففيكماالبزاررواه

البجلي،عمروبنإسماعيلفيه:وقال236()7/المجمعفيالهيثميوذكره(1)7380الكبيرفيالطبرانيرواه

ضعيف.وهو
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بنأحمدحدثنا،الجنيداللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثنا؟الحافظاللهعبدأخبرنا:البيهقيوقال

أبيبنسالمعن،الدهنيعمارعن،الوردبنالجبارعبدحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا،نصر

عائشة،فضحكت،المؤمنينأمهاتنسائهبعضخروج!ي!النبيذكر:قالت،سلمةأئمعن،الجعد

أمرهامنوليتإن!علييا":وقال!عليإلىالتفتثم"أنتيمونيألاحميراءياانظري":لهافقال!

.(131جدغريبحديثوهذا."بهافارفقشيئا

عن،الضنعانيإسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،أيضاالبيهقيرواهمامنهوأغرب

أبيعن،الهجنعبنعمرعن،السائببنعطاءعن،الشباميالعباسبنالجبارعبدعن،نعيمأبي

!راللهرسول!سمعت:فقال!؟الجمليومنصرتكعلىقاتلتتكونألايمنعكمالهقيل:قال!،بكرة

.جدامنكموهذا")2(الجنةفيقائدهم،امرأةقائدهم،يفلحونلاهلكىقوميخرج":يقول

منسمعتهابكلمةاللهنفعني:قال،بكرةأبيعن،البصريالحسنحديثمنالبخاريرواهماوالمحفوظ

.")3(امرأةأمرهمولواقولميفلحلن":فقال-كسرىامرأةعليهمملكوافارسأنوبلغه-!ي!اللهرسول

لما:قال!وائلأباسمعت،الحكمعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

الدنيافيزوجتهأنهالأعلمإني:فقالعفارخطب،يستنفرهمالكوفةإلىوالحسنعماراعليبعث

.(غندر)عنبندارعنالبخاريورواه.إياها)4(أولتتبعوهابتلاكماللهلكن،والآخرة

على،خروجهامنكانماعلىعنهااللهرضيعائشةندمتوقد،الجملأيامفيوقعكلهوهذا

هذافيقتالهأنالمعركةفيواقفطوهوتذكر،أيضاالعوامبنالزبيروكذلك،موضعهفيسنوردهما

ذلك.عنفرجع،بصوابليسالموطن

كانلو:قال،علئابلغالجمليومالزبيرولىلما:قال،قتادةعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدقال

أتحبه":فقال،ساعدةبنيسقيفةفيلقيهما!ي!النبيأنوذلك،ولىماحقعلىأنهيعلمصفيةابن

ولىإنماأنهفيرون:قال!"؟لهظالموأنتقاتلتهإذابكفكيف":قال!؟يمنعنيوما:فقال!"؟زبيريا

.)6(الوجههذامنمرسلوهذا.لذلك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(114)6/الدلائلفيوالبيهقي(911)3/الحاكمرواه

فيحجروابن(691)3/الكبيرالضعفاءفيالعقيليذكره:الهجنعبنوعمر)6/413(الدلائلفيالبيهقيرواه

.34(1)4/الميزانلسان

الفتن.في07()99رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو265()4/المسندفيأحمدرواه

الصحابة.فضائلفي)3772(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

ضعيف.:أي،مرسلحديثوهو(414)6/الدلائلفيالبيهقيعندوهو2(1/114)مصنفهفيالرزاقعبدرواه
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حدثنا-القاضيالحسنبنأحمد-بكرأبوأخبرنا:فقالاخروجهمنالبيهقيالحافظأسندهوقد

بنمنجابحدثنا،الكوفيالهاشميسواربنمحمدبناللهعبدالعباسأبوأخبرنا،مطربنعمروأبو

وسمعت:قال،أبيهعن،الفقيريزيدعن،أبيحدثنا،الأجلحبناللهعبدحدثنا،الحارث

أحدهماحديثدخل،أبيهعن،الدوليالأسودأبيبنحربأبيعن،أبييحدثفضالةبنالمفضل

بعض،منبعضهاالصفوفودنت،والزبيرطلحةمنوأصحابهعليئدنالما:قال،صاحبهحديثفي

لهفدعي،عليفإني،العوامبنالزبيرليادعوا:فنادى،ع!ج!اللهرسولبغلةعلىوهوعليخرج

بكمريومأتذكر،باللهنشدتكزبيريا:عليئفقال،دوابهماأعناقاختلفتحتىفأقبل،الزبير

عميوابنخاليابنأحبألا:فقلت"؟علياتحبزبيريا":فقال،وكذاكذامكانع!ج!اللهرسول

:فقال؟دينيوعلىعمتيابنأحبألا!اللهرسوليا:فقلت"؟أتحبهعلييا":فقال؟دينيوعلى

الله!رسولمنسمعتهمنذنسيتهلقدوالله،بلى:الزبيرفقال"لهظالموأنتلتقاتلنهواللهأما!زبيريا"

الزبيربناللهعبدابنهلهفعرض،الصفوفيشقدابتهعلىالزبيرفرجع،أقاتلكلاوالله،الانذكرتهثم

ظالموأنتلتقاتلنه":يقولسمعته،!واللهرسولمنسمعتهحديثاعليذكرني:فقال؟لكما:فقال

قد:قال.الأمرهذااللهويصلح،الناسبينتصلحجئتإنما؟جئتوللقتال:فقال.أقاتلهفلا"له

ووقف،غلامهفأعتق،الناسبينتصلححتىوقف،جرجسغلامكفأعتق:قال،أقاتلهلاأنحلفت

.)1(فرسهعلىذهبالناسأمراختلففلما

،سفيانبنالحسنحدثنا،الوليدأبوالإمامأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا:البيهقيقال

وهو-جديحدثنا،الرقاشيمحمدبناللهعبدحدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،بشيربنقطنحدثنا

الله)2(نشدتك:لهيقولوعلي،والزبيرعلياسمعت:قال،المازنيجروأبيعن-مسلمبنالملكعبد

ولكني،بلى:قال"؟ظالمليوأنت)3(مقاتليإنك":يقول!واللهرسولسمعتأما!زبيريا

!!)4(
قبله.الذيكالسياقغريبوهذا.نسي!

عن،العبديمسعودبنالرحمنعبدعن-ضعف!وفيه-بلالبنالهذيلطريقمنالبيهقيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وهو366()3/بنحوهالمستدركفيوالحاكم(514-414)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

بالله.سألتك:نسخةوفي،الدلائلفيكذا

تقاتلني.:الدلائلوفي،بالأصلكذا

رواه:وقال235()7/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)666(رقميعلىوأبو(154)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

حديثه.يصحلم:البخاريقال،الرقاشيمسلمبنالملكعبدوفيهيعلىأبو
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إلىفلينظرالجنةإلىأعضائهبعضيسبقهرجلإلىينظرأنسرهمن":مج!ي!هاللهرسول!قال!:قال!علي

علي.ناحيةمنالجملوقعةفيهذازيدقتل:قلت")1(صوحانبنزيد

تقوملا":!ي!اللهرسول!قال!:قال!،هريرةأبيعن،منبهبنهمامحديثمنالصحيحينفيوثبت

عن،اليمانأبيعن:أيضاالبخاريورواه.")2(واحدةدعواهماعظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعة

مثله..)3(هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،شعيب

وإنما،الإسلامإلىيدعونجميعافإنهما،صفينوأصحاب،الجملأصحابهماالفئتانوهاتان

القتال!تركوكان،والرعاياالأمةعلىنفعهاالعائدالمصالحومراعاة،الملكأمورمنشيءفييتنازعون

.سنذكرهماعلىالصحابةجمهورمذهبهوكما،فعلهمنأولى

ستينالشامأهلكان:قال!،عمروبنصفوانحدثنا،اليمانأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبقال!وقد

كانولكن.ألفاأربعونمنهمفقتل،ألفاوعشرينمئةالعراقأهلوكان،ألفأعشرونمنهمفقتل،ألفأ

كما،عليهمباغينكانوامعاويةوأصحاب،معاويةأصحابمنالحقإلىالطائفتينأدنىوأصحابهعلي

،الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،سلمةأبيعن،شعبةحديثمن:مسلمصحيحفيثبت

.")4(الباغيةالفئةتقتلك":لعمارقال!ع!يالهاللهرسول!أن-قتادةأبايعني-منيخيرهومنحدثني:قال!

قال!:قالت،سلمةأمعن،أمهعن،الحسنعن،عونابنعن،عليةابنحديثمنأيضأورواه

."النارفيوقاتله":روايةوفي.")5(الباغيةالفئةعماراتقتل":!يالهاللهرسول!

فيالرافضةبعضيزيدهوما،النبويةالهجرةأول!فيالنبويالمسجدبناءعندبطرقهالحديثتقدموقد

بل،عليهيعتمدأصللهفليس.القيامةيومحتىشفاعتياللهأنالهالا:ذلكبعدقولهممنالحديثهذا

.-اللهقبحهم-الروافضاختلاقمنهو

اشتكى:قالتلعمارمولاةعنياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبيحديثمنالبيهقيروىوقد

أموتأنأتخشون؟تبكونما:فقال!،حولهنبكيونحنفأفاق،عليهفغشي،منهاأرق،شكوىعمار

.لبن)6(منمذقةالدنيامنزاديآخروأن،الباغيةالفئةتقتلنيأنهمج!ي!هحبيبيأخبرني؟فراشيعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعفه:492()4/الاعتدالميزانوفي.قويغيربلالبنهذيل:وقال)6/416(الدلائلفيالبيهقيرواه

.متروك:حبانابنوقال.بشيءليس:معينبنيحيىوقالط،والدارقطنيالنسائي

الفتن.في(()17)157رقمصحيحهفيومسلم،المرتديناستتابةفي)6535(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.في712(1)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.في)1692()72(رقمصحيحهفيمسلمرواه

الفتن.في)1692()73(رقمصحيحهفيمسلمرواه

حديثوهو938()3/المستدركفيوالحاكم(4914/)المسندفيأحمدورواه(142)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.بالماءالممزوجاللبنشربة:اللبنومذقة.بعدهالذيلهيشهدحسن



عثمالط(أيامأخرفيالواقعةالفتنعنإخبارهذكر)النبوةدلائلكتاب032

،البختريأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سفيانحذثنا،وكيعحذثني:أحمدالإماموقال

الدنيامنتشربهاشربةآخر":قال!ي!اللهرسولفإن،لبنبشربةائتوني:صفينيومعماوقال:قال

أبيعن،حبيبعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدوحدئنا.)1(فقتلتقذمثمفشربها"لبنشربة

أشربهشرابآخر:ليقال!ي!االلهرسولإن:وقال،فضحكلبنبشربةأتيياسربنعمارأن،البختري

.)2(أموتحتىلبن

سمعت،مسعودابنعن،الجعدأبيبنسالمعن،الدهنيعمارحديثمنالبيهقيوروى

.")3(الحقمعسميةابنكانالناساختلفإذا":يقول!ي!اللهرسول

الذيوكان،الشامأهلمنمعاويةأصحابوقتله،صفينيومعليجيشفيكانعضاراأنومعلولم

بنعمرأبوذكرهوقد.صحابيإنه:وقيل،الناسأفناءمنرجل،الغاديةأبولهيقالرجلقتلهتولى

منالجهنيأزيهربنيسار:وقيل،مسلمالغاديةأبووهو،الصحابةأسماءمنوغيرهالبر)4(عبد

حديثا،أحمدلهروى،واسطإلىصارثمالشامسكن.)5(اثنانهما:وقيل،مزنيئ:وقيل،قضاعة

ذلك،منيتحاشىلالعمارقتلهصفةيذكروكان.ياسربنعمارقاتلوهو:قالوا،آخرغيرهعندوله

بدريا.كان:قالمنوأخطأ،صفينوقعةفيمعاويةأياملعمارقتلهعندترجمتهوسنورد

عن،مسعودبنأسودحدثني،العوامحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

كليقول،عماررأسفييختصمانرجلانجاءهإذمعاويةعندأنابينما:قال،العنزيخويلدبنحنظلة

النبي!سمعتفإني،نفسالصاحبهأحدكمابهليطب:عمروبناللهعبدفقال،قتلتهأنا:منهماواحد

أبيإن:قال!؟معنابالكفما،عمرويامجنونكعنانحألا:معاويةفقال"الباغيةالفئةتقتله":يقول

أقاتل.ولستمعكمفأنا"تعصهولاحيادامماأباكأطع":فقال!ي!اللهرسولإلىشكاني

عن،زيادبنالرحمنعبدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.حديثوهووصححه938()3/المستدركفيوالحاكم31(9)4/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو31(9)4/المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(142)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(4/5721)لاستيعابا

.(238و237)6/الغابةسدأ

،(437)7/الكمالتهذيبفيالمزيذكرهيزيدطريقومن،و)9296()6538(رقم2(60و164)2/المسندفي

صحيح.حديثوهو

وهو)3281(رقموالبزار()167رقمعليخصائصفيوالنسائي)9964(رقم(161)2/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديث



123(عثمانأيامآخرفيالواقعةالثمتنعنإخبارهذكر)النجوةدلاشلكتاب

بنعمرووبينبينه،صفينمنمنصرفهمعاويةمعلأسيرإني:قال،نوفلبنانحارثبناللهعبد

سمية!بنياويحك":لعماريقول!اللهرسولسمعتأما،أبةيا:عمروبناللهعبدفقال،العاص

تأتيناتزاللا:معاويةفقال؟هذايقولماتسمعألا:لمعاويةعمروفقال:قال"؟الباغيةالفئةتقتلك

به.جاؤواالذينقتلهإنما؟قتلناهنحنأو،بهنة

فذكر،زياد)1(أبيبنالرحمنعبدعن،الأعمشعن،الثوريعن،نعيمأبيعنأحمدرواهثم

.)2(مثله

الجيمشأميرلكانكذلككانلوإذ،جدابعيدتأويل،سيوفناإلىقدمهمنقتلهإنما:معاويةفقول

.الأعداءسيوفإلىقدمهمحيث،اللهسبيلفييقتلونللذينالقاتلهو

بنالمسورعن،مليكةأبيابنعن،ديناربنعمروأخبرني،عيينةابنأخبرنا:الرزاقعبدوقال

ح!جهادهحقأدلهفىوجهدوا!ونقرأكناأناعلمتأما:عوفبنالرحمنلعبدعمرقال،مخرمة

المؤمنين؟أميرياذلكومتى:الرحمنعبدفقال؟أولهفيجاهدتمكما،الزمانآخرفي(78الحةأ

لهعقدماعلىبهيستشهدوكأنه،هاهناالبيهقيذكره.الوزراءالمغيرةوبنوالأمراءأميةبنوكانإذا:قال

الحكمينعن!ي!إخبارهفيجاءماباب":فقال،أمرهمامنكانوماالحكمينذكرمنبعدهالباب

."عنهاللهرضيعليزمانفيبعثااللذين

حدثنا،الفضلبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا

بنسويدعن،يساربنوحبيبيزيدبناللهعبدعن،يحيىبنزكرياعن،جريرعن،سعيدبنقتيبة

يزلفلماختلفواإسرائيلبنيإن":!ي!اللهرسولقال:فقالالفراتبشطعليمعلأمشيإني:قالغفلة

اختلافهميزالفلاستختلفالأمةهذهوإن،اتبعهمامنوأضلافضلاحكمينبعثواحتىبينهماختلافهم

.")3(اتبعهمامنوأضلاضلاحكمينبعثواحتىبينهم

وهو-هذايحيىبنزكريامنوآفته،جدامنكرحديثوهو،أمرهمنشيئايبينولمأوردههكذا

بنعمرووهما،الصحابةخيارمنكاناوالحكمان،بشيءليس:معينبنيحيىقال-الأعمىالكندي

،العراقأهلجهةمن،الأشعريقيسبناللهعبدموسىأبوالثاني،الشامأهلجهةمنالسهميالعاص

)1(

)2(

)3(

الكمالتهذيبفيكما،أيضازيادأبيابن:فيهفيقال"زيادبنالرحمنعبد"أنهالسابقةالروايةفيتقدم

.الأحمديالمسندطريقمنالتهذيبفيالحديثهذاالمزيساقوقد(121)17/

وهو()168رقمعليخصائصفيوالنسائيو)2696(655()5رقمو)602(161()2/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديث

فيتعالىاللهرحمهكثيرابنالحافظذلكأوضحوقد،جدأمنكرحديثوهو)6/423(الدلائلفيالبيهقيرواه

الحديث.تتمة



(...الخوار!خرو!عنوالسلامالصلاةعليهإخبارهذكر)النبوةدلائلكتاب322

ولم،وقعوكذلك،لدمائهموحقن،بالمسلمينرفقفيهأمرعلىويتفقاالناسبينليصلحانصباوإنما

حتى،وكفروهماعليهماوخرجوا،التحكيمالأميرينعلىأنكرواحيثالخوارجفرقةإلابسببهميضل

قتلحتىبقيتهمواستمر،الحقإلىشرذمةمنهمفرجع،عباسابنوناظرهم،طالبأبيبنعليقاتلهم

.سنذكرهكما،عليهمالمرذولةالمواقفمن،وغيرهبالنهروانأكثرهم

،الخوارجخروجعنوالسلامالصلاةعليهإخبارهذى

ذلكفوجد،الثديةذيالمخدجبالرجلوعلامتهم

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليخلافةفي

الرحمن،عبدبنسلمةأبوأخبرني،الزهريعن،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريقال!

وهو-الخويصرةذوأتاه،قسمايقسموهو!اللهرسول!عندنحنبينما:قال!،الخدريسعيدأباأن

خبتقد؟أعدل!لمإذايعدل!ومن،ويلك":فقال!،اعدل!!اللهرسول!يا:فقال!-تميمبنيمنرجل

لهفإندعه":فقال!،عنقهفأضربفيهليائذن!اللهرسول!يا:عمرفقال!"أعدلىأكنلمإنوخسرت

تراقيهم،يجاوزلاالقرآنيقرؤون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرأصحابا

و.)1(-5
رصافهإلىينظرثم،ك!شي!يهيوجدفلانصلهإلىينظر،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرمود

فيهيوجدفلاقذقإلىينظرثم،ك!شيفيهيوجدفلا-قدحهوهو-نضيهإلىينظرثم،ك!شيفيهيوجدفلا

،تدردرالبضعةمثلأوالمرأةثديمثلعضديهإحدى،أسودرجلايتهم،والدمالفرثسبققد،لمح!شي

."الناسمنفرقةحينعلىويخرجون

طالبأبيبنعليئأنوأشهد؟!واللهرسول!منالحديثهذاسمعتأنيفأشهد:سعيدأبوقال!

الذي!واللهرسول!نعتعلىإليهنظرتحتى،بهفأتي،فالتمسالرجلبذلكفأمر،معهوأناقاتلهم

.)2(
لعته.

.سعيد)3(أبيعنسلمةأبيحديثمنمسلمرواهوهكذا

أبيعن،والضحاكسلمةأبيعن،الزهريعن،الأوزاعيحديثمنأيضاالبخاريورواه

.سعيد)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

منه.يخرجون:"الدينمنيمرقون"

المناقب.في361(0)ورقم،المرتديناستتابةفي334(4)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الزكاةفي(()1148)640رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الأدبفي)6163(رقمصحيحهفيالبخاريرواه



323(000الخوارجخروجعنوالسلامالصلاةعليهإخبارهذكر)النبوةدلائلكتاب

أبيعن،هنادعنومسلم.)1(أبيهعنالثوريسعيدبنسفيانحديثمنأيضاالبخاريوأخرجه

سعيدأبيعن،نعمأبيبنالرحمنعبدعن،مسروقبنسعيدعن،سليمبنسلامالأحوص

به.)2(الخدري

أبيعن،وقتادة،الفضلبنوالقاسم،هندأبيبنداودحديثمن:صحيحهفيمسلمروىوقد

الطائفتينأولىيقتلهاالمسلمينمنفرقةعندمارقةتمردتئ":!ج!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعننضرة

.")3(بالحق

عن،المشرقيالضحاكعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الثوريإسحادتىأبيحديثمنأيضاورواه

عن،الشيبانيعن،مسهرابنعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن:مسلموروى.مرفوعا)4(،سعيدأبي

:فقال؟الخوارجهؤلاءيذكر!صاللهرسولسمعتهل،حنيفبنسهلسألت:قال،عمروبنبشير

يجاوزلابألسنتهمالقرانيقرؤونقومويخرج"-العراقنحوروايةوفي-المشرقنحوبيدهوأشارسمعته

.")5(رؤوسهممحلقة،الرميةمنالسهميمردتىكماالدينمنيمرقون،تراقيهم

:وقال،نحوهذرأبيعن،الصامتبناللهعبدعن،هلالبنحميدحديثمن:مسلموروى

.")6(والخليقةالخلقشر،التحليقسيماهم"

مرفوعا،مالكبنأنسعن،قتادةعن،الأوزاعيعن:المصيصيكثيربنمحمدرواهوكذلك

.")7(والخليقةالخلقشر،التحليقسيماهم":وقال

سمعت:عليعن،غفلةبنسويدعن،خيثمةعن،الأعمشحديثمن:الصحيحينوفي

خيرقولمنيقولون،الأحلامسفهاء،الأسنانحدثاءالزمانآخرفيقولميخرج":يقول!ح!اللهرسول

يومإلىقتلهملمنأجراقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمفأينما،حناجرهمإيمانهميجاوزلا،البرية

.")8(القيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الأنبياءفي)3344(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الزكاةفي(()11)640رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الزكاةفي(152-)015(1)564رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الزكاةفي(()1153)564رقمصحيحهفيمسلمرواه

.ةالزطفي(و)016(()1915)568رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الزكاةفي(()1158)670رقمصحيحهفيمسلمرواه

مختصراكثيرابنالحافظذكرهوقد(435)6/الدلائلفيوالبيهقي،السنةفي()4765رقمسننهفيداودأبورواه

صحيح.حديثوهو

.الزكاةفي(()01154)66رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي361(1)رقمصحيحهفيالبخاريرواه



.الخوارجخروجعنم6والساالصالأةعليهإخباهـهذ!ر)النبهوةدديلائلحستاب432

خبرفيعليعن،عبدةبنمحمدعن،أيوبعن،حمادعن،قتيبةعن:مسلمروىوقد

.")1(الثديةذووهو،اليدمودون"

علىعلياحلفأنه:وفيهعليعنعبيدةعن،سيرينابنعن،عونابنعن:اخروجهمنوأسنده

ع!ي!.اللهرسول!منذلكسمعأنهلهفحلف،ذلك

بنزيدعن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،الرزاقعبدعن،حميدبنعبدعن:مسلمورواه

.الثدية)2(ذيقصةوفيه،مطولةبالقصةعليعن،وهب

بنحمادعن:الطيالسيداودأبوورواه.علي)3(عن،رافعأبيبناللهعبيدحديثمن:ورواه

:الثوريورواه.الثدية)4(ذيقصةفيعليعن،السحيميالوضيأبيعن،مرةبنحميدعن،زيد

حدثنا:سفيانبنيعقوبوقال!.)3(بالقصةعليعن-قومهمنرجل-موسىأبيعنقيسبنمحمدعن

،قرواشبنبكرعنيحدثالطفيلأباسمعأنهالعباسأبيبنالعلاءحدثني،سفيانحدثنا،الحميدي

الخيل،كراعي،الردهةشيطان":فقالالثديةذاجم!ي!هاللهرسول!ذكر:قال،وقاصأبيبنسعدعن

:سفيانقال!"ظلمةقومفيعلامة-الأشهبابنأو-الأشهب:لهيقال!،بجيلةمنرجليحذره

.-)6(الأشهبابنأو-الأشهب:لهيقالمنهمرجلجاءأنهالدهنيعمارفأخبرني

حامدعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،أبيهعن،معاذبناللهعبيدوحدثنا:سفيانبنيعقوبقال!

يريد-المخدجيعني-الردهةشيطانطالبأبيبنعليقتل:يقول!مالكبنسعدسمعت،الهمداني

علمتلقد:قال!،سلمةعن،حبيبعن:عياشبنعليوقال!.علي)7(أصحابقتله-أعلموالله

.ع!ي!)8(محمدلسانعلىملعونونالنهروانوأهلالمروةجيشأنعائشة

البيهقي.رواه.عثمانقتلةالمروةجيش:عياشابنقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اليدصغير:اليدومثدون،اليدناقص:اليدومودون.الزكاةفي(()1155)660رقمصحيحهفيمسلمرواه

مجتمعها.

.الزكاةفي(()1156)660رقمصحيحهفيمسلمرواه

.الزكاةفي(()1157)660رقمصحيحهفيمسلمرواه

قبله.الذيبمعنىوهو(433)6/الدلائلفيالبيهقيورواه(1)96مسندهفيالطيالسيداودأبورواه

.(433)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

والحديث،يعرفلا:الميزانفيالذهبيقال،قرواشبنبكرسندهوفي(433434-)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

منكر.

.نجدهلم،الهمدانيحامدسندهوفي(434)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(434)6/الدلائلفيالبيهقيرواه



523(.--..عدببمثمتل!حمضإخباره)النجوةدل!ئل-كتاب

معاوية،أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:البيهقيقالثم

الله!رسولسمعت:قال،الخدريسعيدأبيعن،أبيهعن،رجاءبنإسماعيلعن،الأعمشعن

هوأنا:بكرأبوفقال"تنزيلهعلىقاتلتكما،القرانتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن":يقول

يعني-النعلخاصفولكن،لا":قال،اللهرسولياهوأنا:عمرفقال"لا":قال،اللهرسوليا

.")1(عليا

:قال،لاحقعنجريربنعمرانعن،أبيهعن،معاذبناللهعبيدعن:سفيانبنيعقوبوقال

يقتلواولم،فقتلوهمالمسلمونفركبهم،الحديدفيآلافأربعةبالنهروانعليعلىخرجواالذينكان

بذلك.يشهدفإنهبرزةأبيإلىفاذهبشئتوإن،رهطتسعةإلاالمسلمينمن

هذاأئمةعندالقطعتفيدطرقمنذلكلأن،!ي!اللهرسولعنمتواترةالخوارجبقتالالأخبار:قلت

ومناظرةوسببهخروجهمكيفيةوأما،قاطبةالعلملأهلضرورةمعلولمعليزمانفيذلكووقوع،الشأن

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيذلكبيانفسيأتي،إليهمنهمكثيرورجوع،ذلكفيلهمعباسابن

أخبركمافكانطالبأبيبنعليبمقتل!ب!إخباره

،إسحاقبنمحمدحدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،بحربنعليحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

عن،خثيمبن،محمدعن،القرظيأكعببنمحمدعن،المحاربيخثيمبنمحمدبنيزيدحدثني

عليهيرىلما-!ترابأبايا":العشيرةغزوةفيولىحين-لعلي!ي!اللهرسولقال:قالياسربنعمار

عقرالذيثمودأحيمر:قال!اللهرسوليابلى:قلنا؟رجلينالناسبأشقىأحدثكألا-الترابمن

.-"لحيتهيعني-هذهتبل-حتىقرنهيعني-هذهعلىعلييايضربكوالذي،الناقة

بنمحمدعن،النضرأبيعن،مكرمبنالحسنعن،الأصئمعن،الحاكمعن:)3(البيهقيوروى

بدر-أهلمنأبوهوكان-الأنصاريفضالةأبيبنفضالةعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،راشد

يقيمكما:أبيلهفقال:قال،منهثقلأصابهمرضفيطالبأبيبنلعليعائداأبيمعخرجت:قال

أجلكأصابكفإن،المدينةإلىتحمل!جهينةأعرابإلايكن)4(لمأجلكأصابكفلو؟هذابمنزلك

هذهتخضبحتىأموتألاإليعهد!ي!اللهرسولإن:عليئفقال.عليكوصلواأصحابكوليك

)2(

)3(

حسن.حديثوهو(436)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

محمدبنيزيدبينولانقطاعه،خثيمبنمحمدلجهالةضعيفهـاسناده.انصرف:وئىومعنى263()4/المسندفي

.71(/1)الكبيرالبخاريتاريخ.وعمارخثيمابنوبين،خثيموابنكعببنمحمدوبين،كعببنومحمد

.(438)6/الدلائلفي

يلك.لم:والمسندللبيهقي؟النجوةدلائلوفي،الأصلفيكذا



(...عليبمقتلط!مح!إخباره)النبوةدلائلكتاب326

صفينيومعليمعفضالةأبووقتل،فقتل-هامط:يعني-هذهدممن-لحيتهيعني-
)1(

جاء:قال،وهببنزيدعن،المغيرةبنعثمانعن،شريكحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

ولكن،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا:فقال،ميتفإنكاللهاتق:لهفقالعليإلىالخوارجرأس

خابوقد،مقضيوقضالمح!،معهودعهد-لحيتهإلىبيدهوأشار-هذهتخضبهذهعلىضربةمن4مقتو

.)2(افترىمن

إخبارفي،عليعن،الدؤليسنانأبيعن،أسلمبنزيدعنصحيحبإسناد:البيهقيروىوقد

عن،الأزديإدريسأبيعن،سالمبنإسماعيلعن،هشيمحديثمن:وروى.)3(بقتلهع!ج!النبي

بنفطرطريقمنساقهثم.)4(بعديبكستغدرالأمةأن:ع!ج!اللهرسولإليعهدمماإن:قال،علي

علياسمعت:قال،الحمانييزيدبنثعلبةعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سياهبنالعزيزوعبدخليفة

ولا،نظرفيههذاثعلبة:البخاريقال.بعديبكستغدرالأمةإن،إليالأميالنبيئلعهدإنه:يقول

.هذا)5(حديثهعلىيتابع

الجوابأبيعن،الصغانيإسحاقبنمحمدعنالأصمعن،الحاكمعن:البيهقيوروى

يزيد،بنثعلبةعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الأعمشعن،زريقبنعمارعن،جواببنالأحوص

)6(يحبسفما،رأسهمنللحيته،هذهمنهذهلتخضبنالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي:عليقال:قال

:فقال،عشيرتهلأبرنا)7(ذلكفعلرجلاأنلو!المؤمنينأميرياوالله:سبعبناللهعبدفقال؟أشقاها

كماأترككمولكن،لا:قال؟تستخلفألا!المؤمنينأميريا:قالوا.قاتليغيربييقتلألاباللهأنشد

فيهماستخلفتنياللهم:أقول:قال؟هملاتركتناإذالربكتقولفما:قالوا،ع!ج!اللهرسولترككم

.)8(أفسدتهمشنتوإن،أصلحتهمشئتفإن،فيهموتركتكقبضتنيثم،لكبداما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أنيإليعهدك!ي!اللهرسولإن:زيادةوفيها136()9/الزوائدومجمع)852(رقم201()1/المسندفيوهو

بناللهوعبد)3/934(للذهبيالميزان.مجهولفضالةأبيبنوفضالة...تخضبثمأؤمرحتىلاأموت

ضعيف.عقيلبنمحمد

صدوقوهو،القاضيالكوفيالنخعياللهعبدبنشريكإسنادهوفي23()صمسندهفيالطيالسيداودأبورواه

حفظه.تغير،كثيرايخطئ

.(943)6/الدلائلفيكماالسننفيالبيهقيرواه

.(044)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(544)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

الأصل.من()يحيسكلمةسقطت

عشيرته.:أي،عترتهلأبرنا:الدلائلوفي.أهلكناهم:"عشيرتهلأبرنا"

ضعيف.،الحمانييزيدبنثعلبةسندهفي(943)6/الدلائلفيالبيهقيرواه



327(عليبنالحسنسيادةذكر)النبوةدلائلكتهاب

المشهورثم،المعنىحيثومناللفظحيثمنغرابهوفيه،موقوفوهو،هذاالبيهقيروىهكذا

عليفبقي،السدةعندالصبحلصلاةخارجوهو،الخارجيملجمبنالرحمنعبدطعنهلماأنهعليعن

نأوأمر،بيانهسيأتيكماعليبنالحسنابنهإلىعليوأوصى،ملجمابنوحبس،طعنتهمنيومين

،قوداملجمبنالرحمنعبدقتلماتفلما.الجاريةتجركماعلييجرلا:لهوقال،الجنودفييركب

نإبيانهسيأتيكمامعاويةإلىوسار،الجنودفيعليبنالحسنركبثم،أعلموالله،حدا:وقيل

تعالى.اللهشاء

ذكر

بذلك،والسلامالصلاةعليهإخباره

،يدهمنالأمرتركهفيعليبنالحسنولدهوسيادة

بأعبائهيقومسواهكانما،لمعاويةالأمرذلكوإعطائه

حسينحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)1(النبوةدلائلفيالبخاريقال

عايلنالحسنيومذات!ي!النبيأخرج:قال،بكرةأبيعن،الحسنعن،موسىأبيعن،الجعفي

."المسلمينمنفئتينبينبهيصلحأناللهولعل:سيدهذاابنيإن":فقالالمنبرعلىبهفصعد

سمعت:قال،موسىأبيعن،سفيانحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)2(الصلحكتابفيوقال

بنعمروفقال،الجبالأمثالبكتائبسفيانأبيبنمعاويةعليبنالحسنواللهاستقبل:يقولالحسن

يأ:-الرجلينخيرواللهوكان-،معاويةلهفقال،أقرانهاتقتلحتىتوليلاكتائبلأرىإني:العاص

بضيعتهم؟ليمن؟بنسائهمليمن؟الناسبأمورليمن،هؤلاءوهؤلاء،هؤلاءهؤلاءقتلإن!عمرو

كريز،بنعامر)3(بناللهوعبد،سمرةبنالرحمنعبد،شمسعبدبنيمنقريشمنرجلينإليهفبعث

وطلبا،لهوقالافتكلماعليهفدخلافأتياه،إليهواطلبالهوقولاعليهفاعرضاالرجلهذاإلىاذهبا:فقال

عاثتقدالأمةهذهوإن،المالهذامنأصبناقدالمطلبعبدبنوإنا:عليبنالحسنلهمافقال،إليه

قالا:؟بهذاليفمن:قال،ويسألكإليكويطلب،وكذاكذاعليكيعرضفإنه:قالا،دمائهافي

بكرةأباسمعتولقد:الحسنفقال،فصالحه،بهلكنحن:قالاإلاشيئاسألهمافما،بهلكنحن

وعليهمرةالناسعلىيقبلوهو،جنبهإلىعليبنوالحسنالمنبرعلىع!ي!اللهرسولرأيت:يقول

)1(

)2(

)3(

.النبوةدلائلفي)9362(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.027()4رقمصحيحهفي

.البخاريمنوالتصحيح،ظاهرخطأوهو.عباسبناللهعبد:الأصلفي



عليئ(بنانحسن!ةبذكر)ةافيدلاثلكخاب328

."المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعل،سيدهذاابنيإن":ويقول،أخرى

بهذابكرةأبيمنالحسنسماععندناثبتإنما:المدينيبنعليليقال:)1(البخاريوقال

عن،)3(المدينيبنعليعنالفتنكتابوفي،)2(الحسنفضلفيأيضاالبخاريرواهوقد.الحديث

.-إسحاقأبيبنيونسبنإسرائيلوهو-موسىأبيعن،عيينةبنسفيان

حديثمن:)6(والنسائيأيضاداودوأبو.أشعثحديثمن:)3(والترمذيداود)4(أبوورواه

وله.صحيح:الترمذيوقال.بهبكرةأبيعن،البصريالحسنعنكلهم،جدعانبنزيدبنعلي

به.سلمةأموعنالحسنوعن،مرسلاالحسنعنطرق

أبيه،بعدالأمرإليهصارلماعليبنالحسنفإن،سواء!صالنبيبهأخبركماالأمروقعوهكذا

،)8(البصريالحسنذكرهماعلى،بصفينفتصافا،معاويةإليهوسار)7(،العراقأهلجيوشفيوركب

سنةوذلك،معاويةإلىوسلمهالأمرمننفسهوخلعالناسوخطب،الصلحإلىعليبنالحسنفمال

لاجتماع،الجماعةعامالعامذلكفسمي،الأمةبأعباءواستقل،الجيشينمنالأمراءفبايعه،أربعين

الصادقشهدوقد.تعالىاللهشاءإنموضعهفيمفصلاذلكوسنورد،واحدرجلعلىفيهالكلمة

النبويالنصوخالفأخطأفقدوقعمابمجردمنهمواحداأوكفرهمفمن،بالإسلامللفرقتينالمصدوق

إليهاأشارالتيالمدةالسنةبهذهتكملوقد،يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلاالذيالمحمدي

بعديالخلافة":قالأنهمولاهسفينةحديثفيتقدمكما،بعدهالمتتابعةالخلافةمدةأنها!صاللهرسول

بهارضينا:قالأنه،معاويةعنروايةوفي"عضوضا"روايةوفي")9(ملكاتكونثم،سنةثلاثون

ملكا.

بنالسريعنفضيلبنمحمدسمعت:"والملاحمالفتن"كتابهفيحمادبننعيمقالوقد

علياسمعت:يقولعليبنالحسنسمعت:قالالليلبنسفيانعن،الشعبيعامرعن،إسماعيل

علىالأمةهذهأمريجتمعحتىواللياليالأيامتذهبلا":يقول!اللهرسولسمعت:يقول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.027()4رقمحديثعقيبالبخاريقول

المناقب.في)3746(صحيحهفي

.71()90صحيحهفي

السنة.في()4662رقمسننهفيداودأبورواه

.)3773(رقمالجامعفيالترمذيرواه

.(701)3/المجتبىفيوهو،الكبرىسننهمن()1718الصلاةوفي)63(الصحابةفضائلفي

.وصار:نسخةفي

قليل.قبلالخبرتقدم

عفحا.فيهيعضونكأئهم،وظلمعسففيهالناسيصيبالذي:العضوضوالملك.الحديثتقدم



923(علع!بنأصحسن3نمسيادذكر)النبهوةدلإئلكاتاب

.")1(معاويةوهويشبعولايأكل،البلعومضخم،القدمواسعرجل

هذهتجتمعحتىواللياليالأيامتذهبلا":الإسنادبهذاروايةوفي،الروايةهذهفيوقعهكذا

."معاويةعلىالأمة

عميربنالملكعبدعن-ضعيفوهو-مهاجربنإبراهيمبنإسماعيلحديثمنالبيهقيوروى

ملكتإن!معاويةيا":لي!يالهاللهرسولقولإلاالخلافةعلىحملنيماوالله:معاويةقال:قال

)2(؟.ء
."حس!

جدهعن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروحديث،ذلكمن،شواهدوله:البيهقيقالثم

أمراوليتإن!معاويةيا":لهفقال،إليهفنظر،!يالهاللهرسولفتبع،الإداوةأخذمعاويةأن،سعيد

.!ص)3(اللهرسوللقولبعملمبتلىأنيأظنزلتفما:معاويةقال"واعدلاللهفاتق

سمعت:قالمعاويةعن،المقرائيسعدبنراشدعن،يزيدبنثورعن،الثوريحديث:ومنها

يقولثم."تفسدهمأنكدتأو،أفسدتهمالناسعوراتاتبعتإنإنك":يقول!يالهاللهرسول

.داود)4(أبورواه.بهااللهفنفعه!ي!اللهرسولمنمعاويةكلمفسمعها:الدرداءأبو

عن،أبيهعن،سليمانأبيبنسليمانعن،حوشببنالعوامعنهشيمطريقمنالبيهقيوروى

.")3(بالشاموالملكبالمدينةالخلافة":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

حدثني،واقدبنزيدعن،حمزةبنيحيىحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

نائمأنابينا":!ي!اللهرسولقال:قالالدرداءأبيعن،الخولانيإدريسأبوحدثني،اللهعبيدبنبسر

إلىبهفعمد،بصريفأتبعته،بهمذهول!أنهفظننت،رأسيتحتمناحتملرفعالكتابعمودرأيتإذ

."بالشام-الفتنتقعحين-الإيمانوإنألا،الشام

حمزةبنيحيىعن،يوسفبناللهعبدعن،سفيانبنيعقوبطريقمنالبيهقيرواههناوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ترجمة:في)3/53(الميزانلسانفيحجرابنالحافظوذكره)31758(العمالكنزفيالهنديالمتقيذكره

حديثه.يصحلا،الرفضفييغلوممنكان:العقيليقال،الشعبيعنهروى:وقال،الكوفيالليلبنسفيان

الشعبي.عنالهلكىأحد،إسماعيلبنالسريبهانفردحديثهلأن:الحافظوقال

.(464)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

صحيح.حديثوهو(464)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

صحيح.حديثوهو،الأدبفي()4888رقمسننهفيداودأبورواه

هو،يعرفيكادلا،عباسابنمولىالهاشميسليمانأبيبنسليمانوفيه)6/447(الدلائلفيالبيهقيرواه

.مجهولانوأبوه

الصحيح.رجالثقاترجالهصحيحوإسناده(891)5/المسندفي



علي(بنالحسنسيادةذكر)النبوةدلائلكتاب533

بنعقبةطريقمنساقهثم.اخر)1(وجهمنوروي،صحيحإسنادهذا:البيهقيقال!.بهالسلمي

قال!:قال!،عمروبناللهعبدعن،قيسبنعطيةعن،الدمشقيالعزيزعبدبنسعيدعن،علقمة

بهعمدساطعنورهوفإذافنظرت،وسادتيتحتمنانتزعالكتابعمودأنرأيتإني":!اللهرسول!

مسلم،بنالوليدطريقمن:البيهقيأوردهثم.")2(بالشامالفتنوقعتإذاالإيمانإنألا،الشامإلى

!ي!،اللهرسول!ليقال!:قال!،عمروبناللهعبدعن،ميسرةبنيونسعن،العزيزعبدبنسعيدعن

إذاالفتنأنأولتوإني:قال!"بهمذهوبأنهظننتحتىبصريفاتبعته:قال!أنهإلا،نحوهفذكر

،يحدثعامربنسليمانسمعأنهمعدانبنعفيروحدثني:الوليدقال!.)3(بالشامالإيمانأن،وقعت

بنمحمدبننصرحدثني:سفيانبنيعقوبوقال!.ذلك)4(مثل!واللهرسول!عن،أمامةأبيعن

سمعت،قيسأبيبناللهعبدحدثني-السلميسليمانبنمحمد-ضمرةأبوحدثنا،الحمصيسليمان

حتىساطعارأسيتحتمنخرجنورمنعمودارأيت":!اللهرسول!قال!:يقول!الخطاببنعمر

.")د(بالشاماستقر

يومرجلقال!:قال!،صفوانبناللهعبدعن،الزهريعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال!

بهافإن،الأبدال!بهافإن،غفيراجماالشامأهلتسبلا:عليلهفقال!،الشامأهلالعناللهم:صفين

،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال!،عليعنآخروجهمنرويوقد.الأبدال!)6(بهافإن،الأبدال!

طالبأبيبنعليعندالشامأهلذكر:قال!-الحضرميعبيدابنيعني-شريححدثني،صفوانحدثنا

الأبدال!":يقول!ع!ي!اللهرسول!سمعتإني،لا:قال!،المؤمنينأميرياالعنهم:فقالوا،بالعراقوهو

الغيث،بهميستسقى،رجلامكانهاللهأبدل!رجلماتكلما،رجلاأربعونوهم،بالشاميكونون

فقد،انقطاعوفيه،أحمدبهتفرد.")7(العذاببهمالشامأهلعنويصرف،الأعداءعلىبهموينتصر

وأنالأشعريمالكأبيمنولاأمامةأبيمنيسمعلمهذاعبيدبنشريحأنعلىالرازيحاتمأبونص

.!؟منهماوفاةأقدموهو،طالبأبيبنعليعنبروايتهظنكفما،مرسلةعنهماروايته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

رو

رو

رو

صحيح.حديثوهو(474)6/الدلائلفيالبيهقي

وصححه.(905)4/المستدركفيوالحاكم(484)6/الدلائلفيالبيهقي

حسن.حديثوهو(484)6/الدلائلفيالبيهقي

حسن.حديثوهو(484)6/الدلائلفيالبيهقي

حسن.حديثوهو(944)6/الدلائلفيالبيهقي

ضعيف.وإسناده(944)6/الدلائلفيالبيهقي

.(136)صالمنيفالمنارفيالقيمابنالإمامكلاموينظر(121)1/المسندفيأحمد
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قبرصإلىالبحرغزوةعنوالسلامالصلاةعليهإخباره

عنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرأيا!فيكانتالتي

يدخلكان!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن:مالكقال

ثمفأطعمتهيوماعليهافدخل،الصامتبنعبادةتحتوكانت،فتطعمه،ملحانبنتحرامأمعلى

يضحككما:فقلت:قالت،يضحكوهواستيقظثم،!واللهرسول!فنام،رأسهتفليجلست

علىملوكا،البحرهذاثبجيركبوناللهسبيلفيغزاةعليعرضواأمتيمنناس":قال!؟!اللهرسول!يا

منهم،يجعلنيأناللهادع!اللهرسول!يا:فقلت،إسحاقشك"-الأسرةعلىالملوكمثلأو-الأسرة

قال!:؟اللهرسول!يايضحككماقلت:قالت،يضحكوهواستيقظثمفنامرأسهوضعثم،لهافدعا

الله:رسول!يا:فقلت:قالت،الأولىفيقال!كما"اللهسبيلفيغزاةعليعرضواأمتيمنناس"

زمانفيالبحرملحانبنتحرامأمفركبت:قال!"الأولينمنأنت":قال!،منهميجعلنيأناللهادع

فهلكت.البحرمنخرجتحيندابتهاعنفصرعت،معاوية

.به)1(مالكعنكلاهما،يحيىبنيحيىعنومسلم.يوسفبناللهعبدعنالبخاريرواه

عن،سعيدبنيحيىعنكلاهما،زيد)3(بنوحماد)2(الليثحديثمنالصحيحينفيوأخرجاه

نأإلىالحديثفذكر،ملحانبنتحرامأمخالتهعن،مالكبنأنسعن،حبانبنيحيىبنمحمد

المسلمونركبماأول!أو،معاويةمعركبواماأول!غازيةالصامتبنعبادةزوجهامعفخرجت:قال!

لتركبهادابةإليهافقربت،الشامفنزلواقافلينغزاتهممنانصرفوافلما،سفيانأبيبنمعاويةمعالبحر

فماتت.فصرعتها

)4(

)2(

)3(

)4(

)5(

أنسعن،الرحمنعبدبناللهعبدحوالةأبيعن،الفزاريإسحاقأبيحديثمنالبخاريورواه

.)5(سليمأمأختعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنمعمرحديثمن:داودأبووأخرجه

(و)162()161()1291رقمصحيحهفيومسلم.الجهادفيو)9278()2788(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الإمارةفي

فهوفماتاللهسبيلفييصرعمنفضلبابوالسيرالجهادفي028(و)0)9927(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

البحر.فيالغزوفضلباب،الإمارةفي()162()1291رقمصحيحهفيومسلم،منهم

أيضا.ال!جهادفي(161())1291ومسلم،الجهادفيو)5928()4928(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

البحر.فيالمرأةغزوباب،والسيرالجهادفيو)2878()2877(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الجهادفي924(0)رقمسننهفيداودأبورواه
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الهند(غزوةعنالإخبار-الرومغزوةفيقيلماباب)النجوةدلا!لكتاب

باب

الرومغزوفيقيلما

عن،يزيدبنثورحدثني،حمزةبنيحيىحدثنا،الدمشقييزيدبنإسحاقحدثنا:البخاريوقال

)1(ساحلإلى4نازوهوالصامتبنعبادةأتىأنه:حدثهالعنسيالأسودبنعميرأنمعدانبنخالد

:يقول!ي!اللهرسولسمعتأنهاحرامأمفحدثتنا:عميرقال،حرامأمومعه،لهبناءفيوهو،حمص

:قال؟فيهمأنا!اللهرسوليا:فقلت:حرامأمقالت"أوجبواقدالبحريغزونأمتيمنجيشأول"

أنا:قلت"لهممغفووقيصرمدينةيغزونأمتيمنجيشأول":!النبيئقالثم:قالت"فيهمأنت"

الستة.الكتبأصحابدونالبخاريبهتفرد.")2(لا":قال؟اللهرسوليافيهم

،سفيانبنالحسنعن،جعفرأبيبنعمروأبيعن،الحاكمعن:الدلائلفيالبيهقيرواهوقد

.)3(الأولالحديثمعنىيشبهوهو،بهالقاضيحمزةبنيحيىعن،الخطيبعماربنهشامعن

سبعسنةفيكانتوقد،البحرفيالأولىالغزوةعنالإخبارإحداها:ثلاثالنبوةدلائلمنوفيه

معهموكانت،عفانبنعثمانعنالشامنائبوهو،قبرصغزاحينسفيانأبيبنمعاويةمعوعشرين

مرجعهمفتوفيت،العقبةليلةالنقباءأحد،الصامتبنعبادةزوجهاصحبة،هذهملحانبنتحرامأم

سبعسنةبقبرصتوفيت:زيدابنوقال.البخاريعندالروايةفيتقدمكما،بالشامقبلالغزومن

أبيبنمعاويةبنيزيدأميرهاوكان،غزاهاجيشأولمعقسطنطينيةغزوةالثانيةالغزوة،وعشرين

هنالكفمات،الأنصاريزيدبنخالد،أيوبأبومعهموكان،وخمسينثنتينسنةفيوذلك،سفيان

الأولى.الغزوةفيذلكقبلتوفيتقدكانتلأنها؟معهمالمرأةهذهتكنولم،وأرضاهعنهاللهرضي

منبأنهاالمرأةعنوالإخبار،الغزوتينعنالإخبار:النبوةدلائلمنآياتثلاثفيهالحديثفهذا

عليه.وسلامهاللهصلواتأخبركماوقعوكذلك،الاخرينمنوليستالأولين

الهندغزوةعنالإخبار

وعدنا:قالهريرةأبيعن،عبيدةبنجبرعن،سيارعن،هشيمحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

4(ز

ساحة.في:البخاريوفي،الأصلفيكذا

.الجهادفي292()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(452)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.388(1/)الميزانفيالذهبيالإمامواستنكره،عبيدةبنجبرلجهالةضعيفوإسناده)7128(رقم922()2/المسندفي
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.المحررهريرةأبوفأنارجعتوإن،الشهداءخيرمنكنتاستشهدتفإن،الهندغزوة!ي!اللهرسول!

جبير-:ويقال!-جبرعن،سيارعن،أنيسةأبيبنوزيد،هشيمحديثمن:)1(النسائيورواه

.وذكره...الهندغزوة!ي!اللهرسول!وعدنا:قال!،هريرةأبيعن

:قال،هريرةأبيعن،الحسنعن،البراءحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمد)2(وقال

السندإلىبعمثالأمةهذهفييكون":قال!أنه،!ي!اللهرسول،المصدوقالصادقخليليحدثني

قدالمحررهريرةأبوفأنا"رجعت"كلمةفذكر"أناوإن،فذاكفاستشهدتأدركتهأنافإن،والهند

أحمد.بهتفزد.النارمنأعتقني

فيبسطهاسيأتيأمووهنالكوكانت،وأربعينأربعسنةمعاويةأيامفيالهندالمسلمونغزاوقد

أربعمئة،سنةحدودفي،غزنةصاحب،سبكتكينبنمحمودالجليلالكبيرالملكغزاوقد،موضعها

واستلب،يعبدونهالذيالأعظمالبدوكسرالسومناتودخلوغنموسبىوأسروقتلفيهافوغلالهندبلاد

سيأتي.كما،منصورامؤيداسالمارجعثم،وقلائدهسيوفه

فصل

اللهلث!اءإنسنبينهكماالتركقتالعنالإخبارفي

،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريقال!

الأعينصغارالتركتقاتلواوحتى،الشعرنعالهمقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قال،!ي!النبيعن

كراهيةأشدهمالناسخيرمنوتجدون،المطرقةالمجانوجوههمكأن،الأنوفذلف،الوجوهحمر

أحدكمعلىوليأتين،الإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم:معادنوالناس،فيهيقعحتىالأمرلهذا

الوجه.هذامنبهتفرد.")3(ومالهأهلهمثللهيكونأنمنإليهأحبيرانيلأنزمان

نأ،هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدحذثنا،يحيىحدثنا:البخاريقالثم

،الأنوففطس،الوجوهحمر،الأعاجممنوكزمانخوزاتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قال!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسنادهالجهادفي(42)6/سننهفيالنسائيرواه

مدلسالحسنفإنولانقطاعه،الغنوياللهعبدبنالبراءلضعفضعيفوإسناده936()2/المسندفيأحمدرواه

.هريرةأبيمنيسمعلموهو،عنعنهوقد

.التروس:والمجان،المناقبفي9358(و3588و)3587رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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.الرزاقعبدعنغيرهتابعه")2(الشعرنعالهم،(أالمطرقهلمالمجانوجوههمكأن،الأعينصغار

بالجيمهووإنما،بالخاء"خوزا":قولهفيالرزا!تىعبدأخطأ:قالأنهأحمدالإمامعنذكروقد

أعلم.فالله،)3(بالشرقمعروفانبلدانهما"وكرمانجوزا"

!ج!:النبيبهفبلغهريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريعن،سفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

إلاالجماعةرواهوقد."الشعرنعالهم،المطرقةالمجانوجوههمكأنقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا"

:قال،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:البخاريوقال.به)4(عيينةبنسفيانحديثمنالنسائي

ثلاث!اللهرسولصحبت:فقال،عنهاللهرضيهريرةأباأتينا:قال،قيسأخبرني:إسماعيلقال

بين"-بيدههكذاوقال-:يقولسمعته،فيهنمنيالحديثأعيأنعلىأحرصسنيفيأكنلمسنين

.")5(البارزأهلوهم:مرةسفيانوقال"البارزهذاوهو،الشعرنعالهمقوماتقاتلونالساعةيدي

عنخالدأبيبنإسماعيلعنكلاهما،ووكيعأسامةأبيعن،كريبأبيعن:مسلمرواهوقد

نعالهمقوماتقاتلواحتىالقيامةتقوملا":!ج!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيبنقيس

.")6(الأعينصغار،الوجوهحمر،المطرقةالمجانوجوههمكأن،الشعر

علىالراءتقديمالروايةفيفالمشهور،البازرأهلهمأنهم:عيينةبنسفيانقولوأما:قلت

أعلم.فالله،بلغتهمالسوقوهو"البارز"القائلعلىاشتبهتصحيفولعله،الزاي

بنعمروحدثنا:قال،الحسنسمعت،حازمبنجريرحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

أو-الشعرنعالهمقوماتقاتلواأنالساعةأشراطمنإن":يقول!ج!اللهرسولسمعت:قال،تغلب

.")7(المطرقةالمجانوجوههمكأنالوجوهعراضقوماتقاتلواأنالساعةأشراطمنوإن-الشعرينتعلون

.به)8(حازمبنجريرعن،حرببنسليمانعن:البخاريورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

واهر

واهر

فتح

اهرو

(21

وابن

رواه

رواه

رواه

رواه

.التروس:والمجان،المناقبفي9358(و3588و)3587رقمصحيحهفيالبخاري

المناقب.في0935()رقمصحيحهفيالبخاري

.(706)6/لباريا

رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)1935(رقمصحيحهفيوالبخاري053()2/المسندفيأحمد

الفتن،في22()15رقمجامعهفيوالترمذي،الملاحمفي(043)4رقمسننهفيداودوأبو،الفتنفي92(

الفتن.في(4)690رقمسننهفيماجه

المناقب.في)1935(رقمصحيحهفيالبخاري

الساعة.وأشراطالفتنفي)1292()66(رقمصحيحهفيمسلم

صحيح.حديثوهو07()5/المسندفيأحمد

المناقب.في)2935(رقمصحيحهفيالبخاري
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)1(الأعظمالقانقاتلوا،الصحابةأياماخرفيوقعالتركقتالأنوالمقصود

)2(*..و

تولمحيمهوحسن،وقوتهاللهبحولاإليهأانتهيناإذاموضعهديسنوردهماعلى
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عظيمةكسرةفكسروه،

سيرين-ابنهو-محمدعن،عونابنحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحاقحدثنا:أحمدالإمامقال

فأوجزركعتينفصلىفدخل،خشوعأثروجههفيرجلفجاءالمسجدفيكنت:قال،عبادبنقيسعن

فحدثته،معهفدخلت،منزلهدخلحتىاتبعتهخرجفلما،الجنةأهلمنرجلهذا:القومفقال،فيهما

الله!سبحان:قال،وكذاكذاقالواالمسجدا)3(قبلأدخلتلماالقومإن:لهقلت،استأنسفلما

فقصصتها!اللهرسولعهدعلىرؤيارأيتإني،وسأحدثك،يعلملامايقولأنلأحدينبغيماوالله

حديدعمو-وسطها-وسعتهاخضرتهامنفذكر:عونابنقال-خضراءروضةفيكأنيرأيت،عليه

أستطيع،لا:فقلت،عليهاصعد:ليفقيل،عرو!أعلاهفي،السماءفيوأعلاهالأرضفيأسفله

و055")4(.ص

حتىفصعدت،عليهاصعد:فقالخلفيمنثيابيفرفع-الوصيفهو:عودابنلمحال-بنصي!ء.

فقصصتها!ي!النبيفأتيت:قال،يديلفيوإنهافاستيقظت،بالعروةاستمسك:فقال،بالعروةأخذت

العروةفهيالعروةوأما،الإسلامفعمودالعمودوأما،الإسلامفروضةالروضةأما":فقال،عليه

.سلامبناللهعبدوهو:قال")5(تموتاحتىأالإسلامعلىأنت،الوثقى

.عون)6(ابنحديثمنالبخاريورواه

بنالمسيبعن،بهدلةبنعاصمعن،سلمةبنحمادحديثمن:أحمد)7(الإمامرواهقدثم

جبلإلىانتهيتحتى:قالوفيه،مطولافذكره،سلامبناللهعبدعن،الحربنخرشةعن،رافع

فيحديدمنعمودفإذا،أتماسكولمأتقارفلم،ذروتهعلىأنافإذا،بيوزجلبيديفأخذ،زلق

الحديث.تماموذكر...بالعروةأخذتحتىبيفزجلبيديفأخذ،ذهبحلقةذروته

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الخان:الأعظمالقان

الأحمدية.نسخةمنسقطالفصلهذا

.والبخاريالمسندمنزيادة

بالوصيف.عونابنوفسره.الخادم:والمنصف.منصفطفجاءني:المسندفي

.الأنصارمناقبفي)3813(رقمصحيحهفيوالبخاري(452)5/المسندفيأحمدرواه

رماني:بيوزجل.أثبت:وأتقار.القمة:والذروة.)3813(رقموالبخاري(452)5/المسندفيأحمدرواه

بي.ودفع

حسن.وإسناده(453-452)5/مسندهفي
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(1!-.،س-؟أ،لأكا3+أ؟ءجؤ-الأ*4طكأحلتأ (حخ!!مقت!!عناخبهاره!+برويزر،-7!ىبسص3كاء3\3لأ-صء!صه.3ءلمد

الحر،بنخرشةعن،مسهربنسليمانعن،الأعمشحديثمن:/ا*.(صحيحهفيمسلموأخرجه

أصعدأنأردتإذافجعلت،اصعد:ليفقال!جبلابيأتىحتى:وقال!،فذكرهسلامبناللهعبدعن

فهوالجبلوأما":رؤياهذكرحينلهقال!مج!ج!اللهرسول!وأن،مراراذلكفعلتحتى،استيعلىخررت

."تنالهولن،الشهداءمنزل

سنةماتفإنه،وقعوهكذا،الشهادةينال!لاأنهأخبرحيث،ثانيةمعجزةوهذه:)2(البيهقيقال!

.وغيرهسلامبنالقاسمعبيدأبوذكرهفيماوأربعينثلاث

بسوفالحارتبفتميمونةموتس!الإخباز

حدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىأخبرنا:")3(التاريخ"فيالبخاريقال!

بنيمنعندهاوليسبمكةميمونةثقلت:قال،الأصمبنيزيدحدثنا،الأصمبناللهعبدبناللهعبد

أموتلاأنيأخبرنيع!ي!اللهرسول!إن،بهاأموتلافإنيمكةمنأخرجوني:فقالت،أحدأخيها

القبة،موضعفيتحتها!ي!اللهرسولبهابنىالتيالصخرةإلى،سرفبهاأتواحتىفحملوها،بمكة

الصحيح.علىوخمسينإحدىسنةموتهاوكان:قلت.عنهااللهرضيفماتت

وأصحالهعد!بنحجومقتلعنإخبارهفيرويما

عن،يزيدبنالحارثحدثني،لهيعةابنحدثنا،بكيرابنحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

نفرسبعةمنكمسيقتل!العراقأهليا:يقول!،طالبأبيبنعليسمعت:قال!الغافقيزريربناللهعبد

.)4(وأصحابهعديبنحجرفقتل،الأخدودأصحابكمثلمثلهم،بعذراء

فقبض،المنبرعلىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليسميةبنزيادذكر:نعيمأبوقال!:يعقوبوقال!

وأناحصبنيحجراإن:يقول!معاويةإلىفكتب،زياداحولهمنوحصب،أرسلهاثمالحصباءعلىحجر

معهمفالتقى،يتلقاهممنبعثدمشقمنقربفلما،حجراإليهيحملأنمعاويةإليهفكتب،المنبرعلى

فقتلهم.بعذراء

.!و)د(اللهرسول!منسمعهيكونأنإلاهذامثلعلييقول!لا:البيهقيقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

ادهـابة.!ضائلفي(015)2484()رقمصحيحهفيمسلمرواه

.023()6/النبوةدلائلفيالبيهقيذكره

.(437)6/الدلائلفيوالبيهقي(1/281)3/التاريخفيالبخاريرواه

لهيعة.ابنلضعف،ضعيفوإسناده(456)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(456)6/للبيهقي؟النبوةدلائل



337(000حخرمقتلعنإخبارهفيرويما)النبوةدلائلكتاب

الأسودأبيعن،لهيعةابنأخبرني،وهبابنحدثنا،حرملةحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

مأيا:فقال؟وأصحابهحجرعذراءأهلقتلعلىحملكما:فقالت،عائشةعلىمعاويةدخل:قال

:يقول!راللهرسولسمعت:فقالت،فسادابقاءهموأن،للأمةإصلاحاقتلهمرأيتإني،المؤمنين

.")1(السماءوأهللهماللهيغضبناشبعذراءسيقتل"

بنسعيدعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحذثنا،عاصمبنعمروحدثنا:يعقوبوقال

عنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأمعلىمعاويةمعدخلت:قال،الحكمبنمروانعن،المسيب

رجلالكأخبئأنخشيتأما،فعلتالذيوفعلت،وأصحابهحجراقتلت!معاويةيا:فقالت

يفتكلا،الفتكقيدالإيمان":يقولع!ي!اللهرسولسمعت،أمانبيتفيإني،لا:قال؟فيقتلك

وحجرافدعيني:قال.صالح:قالت؟حاجاتكمنذلكسوىفيماأناكيف،المؤمنينأميا"مؤمن

.وجل)2(عزرئناعندنلتقيحتى

اخرخبر

أبيعن،سلمةأبيعن،شعبةحدثنا،أبيحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

فيهم:"النارفيموتااخركم":أصحابهمنلعشرةقالع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،نضرة

.موتا)3(اخرهمسمرةفكان:نضرةأبوقال،جندببنسمرة

.)4(أعلموالله،سماعهريرةأبيمنلهيثبتلمالعبدينضرةأباأنإلاثقاترواته:البيهقيقال

:قالحكيمبنأنسعن،الحسنعن،عبيدبنيونسعن،حكيمبنإسماعيلطريقمنرويثم

فرحوصحتهبحياتهأخبرتهفإذا،سمرةعنيسألنيحتىبشيءيبدأفلا،هريرةأبافألقىبالمدينةأمركنت

:وقالالباببعضادتيوأخذوجوهنافيونظرعليناقاماللهرسولوإن،بيتفيعشرةكناإنا:وقال

قدأكونأنمنإليأحب*شيفليس،وغيرهغيرييبقولمثماني!مناماتفقد"النارفيموتااخركم"

آخر.وجهمنشاهدوله.)5(الموتذقت

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده،(574)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

سننهفيداودأبومنهالمرفوعوروى،ضعيف،جدعانابنسندهوفي،بطوله(457)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

السديكريمةأبيبنالرحمنعبدلجهالةضعيفوإسناده،عنهاللهرضيهريرةأبيعنالجهادفي)9276(رقم

.(-71367368/الكمالتهذيب)بهنعيمأبيطريقمنبسندهالمزيساقهوقد،هريرةأبيعنراويه

.(584)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.هريرةأبيمنسماعنضرةلأبييصحولم،جداغريبحديثهذا:(184)3/السيرفيالذهبيوقال

.مجهولوهو،حكيمبنأنسسندهوفي(954)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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عن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

سألنيسمرةعلىقدمتوإذا،سمرةعنسألنيمحذورةأبيعلىقدمتإذاكنت:قال،خالدبنأوس

علىقدمتوإذا،سمرةعنتسألنيعليكقدمتإذالكما:محذورةلأبيفقلت،محذورةأبيعن

اخركم":فقال،!النبيفجاء،بيتفيهريرةوأبووسمرةأناكنتإني:فقال؟عنكسألنيسمرة

أخبرنا:الرزاقعبدوقال.)1(سمرةماتثممحذورةأبوماتثمهريرةأبوفححات:قال"النارفيموتا

اخر:ولرجلجندببنوسمرةهريرةلأبي!النبيقال:يقولونوغيرهطاووسابنسمعت:معمر

يغيظأنأرادإذاالرجلفكان،وسمرةهريرةأبوبقي،قبلهماالرجلفمات"النارفيموتااخركم"

سمرةوقتل.سمرةقبلهريرةأبوماتثم،وصعقعليهغشيسمعهفإذا،سمرةمات:يقولهريرةأبا

.2(كثيرأ"بشرا

أهلبعضقالوقد:قالثم،وإرسالهبعضهالانقطاع،الرواياتهذهعامةالبيهقيضعفوقد

بإيمانه،منهاينجوثم،بذنوبهالناريوردأنويحتمل:قال،ثم،الحريقفيماتسمرةإن:العلم

بناللهعبدأن:الرقيالعلاءبنهلالطريقمنأوردثم.آعلم)3(والله،الشافعينبشفاعةمنهافيخرج

.النار)4(أخذتهحتىعنهأهلهوغفلنفسهعنفغفلاستجمرسمرةأن"سماهقدرجلعنحدثهممعاوية

قدرعلىلهيوقدفكان،شديدكزاز)3(أصابهعنهاللهرضيجندببنسمرةأنغيرهوذكر:قلت

تسعسنةموتهوكان،عنهاللهرضيفماتفيهايومافسقط،ببخارهافيتدفأفوقهافيجلسحاراماءمملوءة

وفي،الكوفةإلىسارإذاالبصرةفيسميةبنزيادعنينوبكانوقد،بسنةهريرةأبيبعدوخمسين

،الخوارجعلىشديداوكان،السنةمنأشهرستةمنهماكلفييقيمفكان،البصرةإلىسارإذاالكوفة

سيرينبنومحمدالبصرقيالحسنكانوقد،السماءأديمتحتقتلىشرهم:ويقول،فيهمللقتلمكثرا

عنه.اللهرضي،عليهيثنونالبصرةعلماءمنوغيرهما

خدبجبنرافعخبر

بنيحيىحدثنا،الواشحيمرزوقبنعمروعن،إبراهيمبنمسلمحديثمن:البيهقيروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وهو،جدعانبنزيدبنعليسندهفي(945)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

مرسل.وهو(954)6/للبيهقيالدلائل

.(046)6/النهبوةدلائلفيالبيهقيرواه

ناريعني،ع!يالهالنبيمرادفهوصحإنهذا:(185)3/السيرفيالذهبيقال.بلاغا046()6/الدلائلفيرواه

الدنيا.

.كززمادة-العروستاج.البردشدةمنالإنسانيأخذداء



933(000هاشملبنيالفتنمنوقعلماإخبارهذكر)النبوةدلائل

يومأوأحديوم-قال!أيهماأدريولا:قال!-رميحديجبنرافعأن؟جدتهعن،رافعبنالحميدعبد

ء)1(و005

نإ!رافعيا":لهفقال!،السهمأنزعاللهرسول!يا:فقال!!ي!اللهرسول!فاتى،تندوته!يبسهمحنين

أنكالقيامةيوملكوشهدتالقطبةوتركتالسهمنزعتشئتوإن،جميعا2(والقطبتماالسهمنزعتشئت

فعاش:قال!.3(شهيدأنيالقيامةيومليواشهدالقطبةواتركالسهمانزعاللهرسول!يا:فقال!"شهيد

العصر.بعدفماتالجرحانتقض،معاويةخلافةكانتحتى

فيماتأنهواحدوغير)4(الواقديذكرهوالذي،معاويةإمارةفيماتأنهالروايةهذهفيوقعهكذا

فالله،خلافبلاستينسنةفيوفاتهكانتعنهاللهرضيومعاوية.وسبعينأربع:وقيل،ثلاثسنة

أعلم.

ذكر

ذلكوغيرموتهبعدهاشمبنيمنالفتنمنوقعلماوالسلامالصلاةعليهإخباره

ابنعن"،وهببنزيدعن،الأعمشعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا:البخاريقال!

قال!:؟تأمرنافما!اللهرسول!يا:قالوا."تنكرونهاوأمورأثرةستكون":قال!!النبيعن،مسعود

.")5(لكمالذياللهوتسألون،عليكمالذيالحقتؤدون"

حدثنا،إبراهيمبنإسماعيلمعمرأبوأخبرنا،الرحيمعبدبنمحمدحدثنا:البخاريوقال!

ع!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،زرعةأبيعن،الخياحأبيعن،شعبةحدثنا،أسامةأبو

الناسأن"لو:قال!؟اللهيارسول!تأمرنافما:قالوا"قريشمنالحيهذاالناس"يهلك

.")6(اعتزلوهم

.أسامه73(أبيعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.للمرأةكالثديللرجلوهي:"الثندوة"

السهم.طرففيمربعقصيرصغيرنصل:"القطبة"

الهيثميوذكره()4242الكبيرفيوالطبراني378()6/المسندفيأحمدورواه(463)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

شكوالذي.ثقاترجالهوبقيةأعرفهالمفإنيوإلا،صحابيةكانتإنرافعامرأة:وقال346()9/المجمعفي

.مرزوقبنعمروهو

النبلاءأعلاموسير)951(رقمترجمةخياطبنخليفةوطبقات)2/562(للحاكمالمستدركفيترجمته

)3/183(.

المناقب.في)3036(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المناقب.في036()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.في)1792()74(رقمصحيحهفيمسلمرواه
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سمعت:قال!،التياحأبيعن،شعبةأخبرنا،داودأبوحدثنا،محمودحدثنا:البخاريوقال!

.(أزرعه!أبا

معكنت:قال!،جدهعنالأمويسعيدبنيحيىبنعمروحدثنا،المكيمحمدبنأحمدوحدثنا

يديعلىأمتيهلاك":يقول!المصدوقالصادقسمعت:يقول!هريرةأبافسمعت،هريرةوأبيمروان

.)2(فلانوبنيفلانبنيأسميهمأنشئتإن:هريرةأبوقال!؟غلمة:مروانفقال!"قريشمنغلمة

.البخاريبهتفرد

بنسعيدبنعمروبنسعيدعن،يحيىبنعمروأميةأبوحدثنا،روححدثنا:أحمد)3(وقال!

!ي!اللهرسول!سمعت:قال!هريرةأبيعن،سعيدبنعمروبنسعيدجديأخبرني:قال!،العاص

شيئا-يليأنقبلالحلقةفيمعناوهو-:مروانقال!"قريشمنغلمةيديعلىأمتيهلاك":يقول!

أخرجفقمت:قال!.لفعلتفلانوبنوفلانبنو:أقول!أشاءلوواللهأما:قال!؟غلمةمنعليهماللهفلعنة

فيوهولهيبايعمنومنهم،الصبيانيبايعونهمفإذا-ملكوابعدما-مروانبنيإلىوجديأبيمع

يشبهالملوكهذهإن،يذكرهريرةأباسمعتالذينيكونواأنهؤلاءأصحابكمعسىهل:لناقال!،خرقة

بعضا.بعضها

)4(قال!:ظالمبناللهعبدحدثني،سماكعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمدوقال!

منسفهاءغلمةيديعلىأمتيفسادإن":يقول!!ي!القاسمأباحبيسمعت:قال!هريرةأباسمعت

)5(
."!ريش

عن،ظالمبنمالكعن،سماكعن-الثوريوهو-سفيانعن،الحباببنزيدعنأحمدرواهثم

.)6(فذكره...هريرةأبي

قال!:ظالمبنمالكعن،حرببنسماكعن،شعبةعن،عبادةبنوروحغندر)7(عنروىثم

القاسمأبا!ي!اللهرسول!سمعت:قال!،الحكمبنمروانيحدث:روحزاد،هريرةأباسمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المناقب.في36(0)4رقمصحيحهفيالبخاريرواه

المناقب.في36(0)5رقمصحيحهفيالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو)8287(رقم32(4)2/المسندفي

بعدها.التيالروايةفيكما،ظالمبنمالك:الصواب

بناللهعبدضعيفإسنادوهذا،صحيحمتنوهو(12401و)208(0)رقم(48وه403)2/المسندفيأحمدرواه

.مجهولوهو،كذلكفسماهمهديبنالرحمنعبدفيهأخطأظالمبنمالكهوظالم

ضعيف.وإسنادهصحيححديثوهو)7858(رقم288()2/المسندفيأحمدرواه

الهذلي.جعفربنمحمدهو
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.(")1قريشمنسفهاءأمراءغلمةيدعلىأمتيهلاك":يقول،المصدوقالصادق

نأ:الخولانيعمروأبيبنبشيرحدثني،حيوةحدثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

يكون":يقول!ي!اللهرسولسمعت:يقولالخدريسعيدأباسمعأنه؟حدثهالتجيبيقيسبنالوليد

خلف!يكونثم(ك9:مريمأ!وغيايققوت!فسؤفالشهـؤتواتبعواألصلؤةأضاعوا)سنةالستينبعدمنخلف!

فقلت:بشيرقال.وفاجر،ومنافق،مؤمن:ثلاثةالقرانويقرأ،تراقيهميعدولاالقرآنيقرؤون

بهتفرد.به)2(يؤمنوالمؤمن،بهيتأكلوالفاجر،بهكافرالمنافق:قال؟الثلاثةهؤلاءما:للوليد

السنن.شرطعلىقويجيدوإسناده،أحمد

عن،أسامةأبيعن،عفانبنعليبنالحسنعن،الأصمعن،الحاكمعن:البيهقيروىوقد

لوفإنهمعاويةإمارةتكرهوالا،الناسأيها:قالصفينمنعليرجعلما:قال،الشعبيعن،مجالد

.()4كالحنظلكواهلهامنتنزوالرؤوسرأيتملقدفقدتموه
)3(

ابنعن،أبيهعن،مزيدبنالوليدبنالعباسعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعن:روىثم

اللهم:يقولوهوالمدينةسوقفييمشيهريرةأبوكان:قالحدثهأنه،هانئبنعميرعن،جابر

.)5(الصبيانإمارةتدركنيلااللهم،معاويةبصدغيتمسكواويحكم،الستينسنةتدركنيلا

.!ي!)6(اللهرسولمنسمعناهالشيءهذا:يقولانإنماهريرةوأبووعلي:البيهقيقال

أبيعن،سليمانبنمحمدحدثنا،الحرانيعمروبنالرحمنعبدأخبرنا:سفيانبنيعقوبوقال

،الجراحبنعبيدةأبيعن،الخشنيثعلبةأبيعن،مكحولعن،الغازبنهشامعن،البعلبكيغنيم

.")7(أميةبنيمنرجليثلمهحتىبالقسطقائمامعتدلاالأمرهذايزاللا":!ي!اللهرسولقال:قال

:قال،ذرأبيعن،العاليةأبيعن،خلدةأبيعن،الأعرابيعوفطريقمن:البيهقيوروى

العاليةأبيبينمنقطغوهذا")8(أميةبنيمنرجلسنتييبدلمنأولإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح،حديثوهوو)9832()6197(رقمغلمةرؤوسعلى:وفيه328(و992)2/المسندفيأحمدرواه

ضعيف.إسنادوهذا

رقمحبانابنورواه"وكافر،ومنافق،مؤمن":المخطوطالأصلوفي93(-)3/38المسندفيأحمدرواه

المصنف.قالكماوهو374()2/والحاكم)755(

قريب.فيهاوالتحريف.تبدو:الأصلوفي،الدلائلفيكذا

عنه.اللهرضيعليعنالشعبييروولم،عليعنالشعبيعن(466)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

صحيح.وإسناده،هريرةأبيعنحدثأنههانئبنعميرعن(466)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(466)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(5314)رقمالعاليةالمطالبوانظر،منقطعوإسناده(467)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(467)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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بنيزيدهوالرجلهذايكونأنويشبه:قال،المتقدمعبيدةأبيبحديثالبيهقيرجحهوقد،ذروأبي

أعلم.والله،سفيانأبيبنمعاوية

من،الشامأهلمنطائفةوهم،ويتولاهيحبهمنفمنهم:أقساممعاويةبنيزيدفيالناس:قلت

وأمنهمكثيرويتهمه،فيهليستكثيرةأشياءعليهويفترون،عليهفيشنعونالروافضوأما،النواصب

يكنلمأنهمنيعلمونلما،يسبونهولايحبونهلاأخرىوطائفة،كذلكيكنولم،بالزندقةأكثرهم

الشنيعة،البشعةالمستنكرةوالأمور،الفظيعةالحوادثمنزمانهفيوقعولما،الرافضةتقولهكمازنديقا

ولمبهيرضلمولعله،منهعلمعنذلكيكنلمولكن،بكربلاءعليبنالحسينقتلأنكرهافمن

علىالنبويةبالمدينةالقبيحةالأمورمنوكانت،الحرةووقعة،جداالمنكرةالأمورمنوذلك،يسؤه

تعالى.اللهشاءإنالتاريخفيإليهانتهيناإذاسنوردهما

عنهمااللهرضيعليبنالحسينبمقتلالإخبار

عمارةحدثنا،حسانبنالصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامفقال،الحسينمقتلفيالحديثوردوقد

لأمفقال،لهفأذن،ع!ي!النبييأتيأنالقطرملكاستأذن:قال،أنسعن،ثابتعن-زاذانابنيعني-

فجعل،دخلحتىفوثب،عليبنالحسينفجاء"أحدعلينايدخللاالبابعلينااحفظي":سلمة

تقتله،أمتكفإن:قال"نعم":!النبيفقال؟أتحبه:الملكلهفقال،!النبيمنكبعلىيصعد

ذلكسلمةأمفأخذت.أحمرترابافأراهبيدهفضرب:قال،فيهيقتلالذيالمكانأريتكشئتوإن

.بكربلاء)1(يقتل(أنهأنسمعوكنا:قال،ثوبهاطرففيفصرتهالتراب

:قالثم.فذكره..)2(عمارةعن،الصمدعبدعن،موسىبنبشرحديثمنالبيهقيورواه

.)3(عمارةعن،فروخبنشيبانرواهوكذلك

:)4(حاتمأبوفيهقالوقد.فيهاختلفوا،البصريسلمةأبو،الصيدلانيهوهذازاذانبنوعمارة

رويقدهذاوحديثه.)5(أخرىووثقهمرةأحمدوضعفه.بالمتينليس،بهيحتجولاحديثهيكتب

اخر.وجهمنغيرهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.موارد22(42)رقمحبانوابن(1372)9رقم(265)3/المسندفيأحمدالإمامرواه

حسن.هو،(946)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(946)6/السابقالمصدر

.(1652الترجمة6/)والتعديلالجرح

وتهذيب2(5ا!الترجمة)6/والتعديلالجرحفيكما،مناكيرأحاديثأنسعنير؟-يمب:أحمدالإمامقالولكن

منها.فهذا2(45!/1)الكمال
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عائشةعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدعن،غزيةبنعمارةطريقمنالبيهقيالحافظفرواه

.هذا)1(نحوعنهااللهرضي

حدثنا،الدوريعباسأخبرنا،الأصمأخبرنا:قالوا،آخرينفيالحاكمأخبرنا:البيهقيقالوقد

عن،وقاصأبيبنعتبةبن)2(هاشمبنهاشمعن،يعقوببنموسىحدثنا،مخلدبنخالد

وهوفاستيقظ،للنوميومذاتاضطجع!ي!اللهرسولأن:سلمةأمأخبرتني،زمعةبنوهببناللهعبد

واستيقظاضطجعثم،الأولىالمرةفيمنهرأيتمادونحائروهواستيقظثم،فرقداضطجعثم،حائر

هذاأنجبريلأخبرني":قال؟!اللهرسولياالتربةهذهما:فقلت،يقلبهاوهوحمراءتربةيدهوفي

.")3(تربتهافهذه،بهايقتلالتيالأرضتربةأرنيجبريليا:لهقلت-للحسين-العراقبأرضيقتل

عنوأبان،سلمةأمعن،النخعييزيدبنصالحعن،الجهنيموسىتابعه:البيهقيقالثم

يوسفبنإبراهيمحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظوقال.)4(سلمةأمعن،حوشببنشهر

كان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،أبانبنالحكمحدثنا،عيسىبنالحسينحدثنا،الصيرفي

"؟!فؤاديثمرةوهوأحبهلاوكيف":فقال؟أتحبه:جبريلفقال!ح!النبيحجرفيجالساالحسين

.")د(حمراءتربةفإذاقبضةفقبض؟قبرهموضعمنأريكألا،ستقتلهأمتكإنأما:فقال

أبانبنالحكمعنحدثقدعيسىبنوالحسين،الإسنادبهذاإلايروىنعلمهلا:البزارقالثم

.غيرهعندنعلمهالابأحاديث

فيهقال،القاريسليمأخوالكوفيالرحمنعبدأبوالحنفيمسلمبنعيسىبنالحسينهو:قلت

وقال.الحديثمنكر:زرعةأبووقال-نفرسبعةعنهروىفقدوإلا-الحالمجهول:البخاري

،"الثقات"فيحبانابنوذكره.منكرةأحاديثأبانبنالحكمعنروى،بالقويليس:حاتمأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوهمقداللهرحمهالمصنفيكونأو،النصمنسقطوقعقديكونأنفإما،البيهقييقلهلم،محضغلطهذا

سلمةأبوفقال،مرسلا(047)6/الدلائلفيالحديثهذاذكرقدالبيهقيأنذلكواية،الأرجحوهو،النقلحال

طريقمنموصولاذكرهثم.لإرسالهبهيحتجلا،الإسنادصحيحمرسلوهو.لعائشةكان،الرحمنعبدابن

عمارةعنيحيىأبيبنإبراهيمورواه.مرسلاغزيةبنعمارةعنأيوببنيحيىرواههكذا":فقال.جداضعيف

أبيبنمحمدبنإبراهيمهووصلهوالذي"عائشةعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدعن:فقال،موصولا

.(بشار)بالحديثالاستدلالفسقط،متروكوهوالأسلمىيحيى

قبيح.تحريفوهو"عن":المطبوعفي

شيخهوكذلك،تفردهيحتمللافهو،مخلدبنخالدلضعفضعيفوإسناده)6/468(الدلائلفيالبيهقيرواه

الزمعي.وهويعقوببنموسى

.(468)6/الدلائلفيالبيهقيذكره

.264(0)رقمالبزاررواه
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.المنكراتأحاديثهبعضوفي،غرائبحديثهوعامة،الحديثقليل:عديابنوقال

حذثنا:القاضيالهيثمبنمحمدعن،الأحوصأبيعن،وغيرهالحكمعن:البيهقيوروى

أنهاالحارثبنالفضلأمعن،اللهعبدبنشدادعمارأبيعن،الأوزاعيحدثنا،مصعببنمحمد

هو؟وما:قال،الليلةمنكراحلمارأيتإني!اللهرسوليا:فقالت،!واللهرسولعلىدخلت

نإفاطمةتلد،خيرارأيت":فقال،حجريفيووضعتقطعتجسدكمنقطعةكأنرأيت:قالت

ع!يم،اللهرسولقالكما،حجريفيفكان،الحسينفاطمةفولدت"حجركفيفيكونغلامااللهشاء

!ي!اللهرسولعينافإذا،التفاتةمنيحانتثم،حجرهفيفوضعته!ي!اللهرسولعلىيومافدخلت

السلامعليهجبريلأتاني":فقال؟مالك،وأقيأنتبأبي!اللهنبييا:قلت:قالت،الدموعتهريقان

.(")1حمراءتربتهمنبتربةوأتاني،نعم":قال؟هذا:فقلت"هذاابنيستقتلأمتيأنفأخبرني

عن،الخليلأبيصالحعن،أيوبعن،وهيبعن،عفانعن:أحمد)2(الإمامروىوقد

بيتيفيأنمناميفيرأيتإني:فقلت!ي!اللهرسولأتيت:قالت،الفضلأمعن،الحارثبناللهعبد

حسينا،فاطمةفولدت"تكفلينهغلامااللهشاءإنفاطمةتلد":قال،أعضائكمنعضواحجريوفي

فبالصدرهعلىفوضعهفأخذه،أزورهيوما!ي!اللهرسولبهوأتيت،قثمبلبنفأرضعته،إليهافدفعته

:قالأو-اللهأصلحكابنيأوجعت:فقال،كتفيهعلىبيديفزخخت،إزارهالبولفأصاب

."الغلامبولعلىويصبالجاريةبوليغسلإنما":فقال،أغسلهإزاركأعطني:فقلت-اللهرحمك

،المخارقأبيبنقابوسعن،سماكعن،إسرائيلعن،بكيربنيحيىعن:أيضاأحمدورواه

أعلم.فالله،)4(بقتلهالإخبارفيهوليس،سواءمثلهفذكر..)3(الفضلأمعن

:قال.عباسابنعن،عمارأبيبنعمارأخبرنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

بأبي:فقلت،دلمقارور!فيهابيده،أغبرأشعث،قائلوهوالنهاربنصفالنائميرىفيما!ي!النبيرأيت

:عمارقال"اليوممنذألتقطهأزللم،وأصحابهالحسيندم":قال؟هذاما،اللهرسولياوأميأنت

عنه.اللهرضي.)5(اليومذلكفيقتلفوجداليومذلكفأحصينا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده(946)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.قفاهفيدفعته:وزخخت.صحيححديثوهو)26757(رقم34(0)6/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو)26753(933()6/المسندفيأحمدرواه

الحسين.وليس"الحسن"عنهناتذكرالرواياتبعضأنعلى

فيوالحاكم(و)12837)2822(الطبرانيورواهو)2165()2553(رقم)1/283(المسندفيأحمدرواه

والرؤيا،رؤياوهذه،سلمةبنحمادأجلمنقويوإسناده،مسلمشرطعلىوصححه)4/793(المستدرك

دليلا.تصلحلا
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سنةوخمسونأربعوله،وستينإحدىسنةعاشوراءيوم،الجمعةيومالحسينقتل:قتادةقال

وأبو،خياطبنوخليفة،والواقدي،عيالشبنبكروأبو،الليثقالوهكذا،شهرونصفأشهروستة

السبت،يومقتلأنهبعضهموزعم.وستينإحدىعامعاشوراءيومقتلإنه:واحدوغير،معشر

وهو،يومئذالشمسكسوفمن:وقعتأنها،كثيرةأشياءمقتلهفيذكرواوقد.أصح)1(والأول

بيتبحجارةذلكخصصمنومنهم،دلمتحتهوجدإلاحجريقلبولم،السماءافاقوتغيير،ضعيف

فيمماذلكغيرإلى،النارفيهوكانالعلقممثلصاراللحموأن،رمادااستحالالورسوأن،المقدس

أعلم.والله،احتمالبعضهاوفي،نكارم!بعضها

،الأشياءهذهمنشيلمح!يقعولم،والاخرةالدنيافيآدمولدسيدوهو!ي!اللهرسولماتوقد

يصليقائموهوشهيداقتلالخطاببنعمروكذا،هذامنلمح!شييكنولممات،بعدهالصديقوكذلك

طالبأبيبنعليوقتل،شهيداذلكبعدوقتل،دارهفيعثمانوحصر،الفجرصلاةالمحرابفي

عن:سلمةبنحمادروىوقد.أعلمفالله،الأشياءهذهمنم!شييكنولم،الفجرصلاةبعدشهيدا

صحيح.وهذا.علي)2(بنالحسينعلىتنوحالجنسمعتأنها،سلقةأمعن،عمارأبيبنعمار

.عليها)3(مغشيةفخرت،الحسينبقتلالخبرفجاءها،سلمةأمعندكنا:حوشببنشهروقال

وكثر،بالخلافةليبايعوهإليهميقدمأنمنهيطلبونالعراقأهلإليهكتبأنهالحسينقتلسببوكان

نائبزيادبناللهعبيدذلكعلىظهرفلما،عقيلبنمسلمعمهابنومنالعامةمنعليهالكتبتواتر

فتفرق،العامةإلىالقصرمنورماهعنقهفضربعقيلبنمسلمإلىفبعث،معاويةبنليزيدالعراق

فتحمل،وقعبمايشعرولم،العراقإلىالحجازمنالحسينتجهزوقدهذا،كلمتهموتبددتملؤهم

سعيد،أبومنهم،الصحابةمنجماعةذلكعننهاهوقد،ثلاثمئةمنقريباوكانوا،أطاعهومنبأهله

نأعلىلهواستدل،ذلكعنعمرابننهاهماأحسنوما،يطعهمفلم،عمروابن،عباسوابن،وجابر

داودأبوورواه،الأسديسالمبنيحيىحديثمن:البيهقيالحافظفروى،يقبلفلم،يريدهمايقعلا

بنالحسينأنفأخبرالمدينةقدمعمرابنكان:يقولالشعبيسمعت:قال،عنه"مسنده"فيالطيالسي

:قال؟تريدأين:فقال،المدينةمنثلاثأوليلتينمسيرةعلىفلحقه،العراقإلىتوجهقدعلي

ع!نبيهخيراللهإن:فقال،وبيعتهمكتبهمهذه:فقال،تأتهملا:فقال،وكتمبطواميرومعه،العراق

أحديليهالاوالله،!ي!اللهرسولمنبضعةوإنكم،الدنيايردولمالاخرةفاختار،والاخرةالدنيابين

)2(

)3(

.318()3/النبلاءأعلامسيرفيعنهاللهرضيالحسيناستشهادتاريخالذهبيذكر

فيالهيثميقالكماالصحيحرجالورجاله)2867(الكبيرفيالطبرانيورواه316()3/السيرفيالذهبيذكره

.()9/991المجمع

.318()3/النبلاءأعلامسير
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وبيعتهم،كتبهمهذه:وقال.فأبى،فارجعوا،لكمخيرهوللذيإلآعنكمصرفهاوما،أبدامنكم

.()1قتيلمناللهأستودعك:وقالعمرابنفاعتنقه:قال

سبيلعلىالخلافةالبيتأهلمنأحديللمأنهمن،سواءذلكمنعمربناللهعبدفهمهماوقعوقد

أهلمنأحديليلاإنه:طالبأبيبنوعلي،عفانبنعثمانذلكقالوقد،الأمرلهويتمالاستقلال

."والملاحمالفتن"كتابفيالشيخبنعيسىبنأحمدبنالخليلصالحأبوعنهمارواه.أبداالبيت

،أدعياءأنهمعلىالعلماءأكثرفإن،المصريةبالدياركانواالذينالفاطميونالخلفاءوأما:قلت

اتسعتولا،قبلهالثلاثةللخلفاءكانكماالأمرلهيتملمهذاومع،البيتأهلمنطالبأبيبنوعلي

جيوشهفيجاءلمافإنهعنهاللهرضيالحسنابنهوأما.الأمورعليهتنكدتثم،كلهاالبلادفييده

لدماءوصيانة،وجلعزللهتركها،الخلافةتركفيالمصلحةأنورأى،الشاموأهلهووتصافى

الذهاببتركعليهأشارلماعمرابنفإنعنهاللهرضيالحسينوأما،عنهاللهورضياللهوأثابهالمسلمين

لمافإنه،عمرابنتفرسهماوقعوقد،قتيلمناللهأستودعك:وقالمودعااعتنقه،وخالفهالعراقإلى

وذلك،وقاصأبيبنسعدبنعمريتقدمهمآلافأربعةفيهاكتيبةزيادبناللهعبيدإليهبعثذاهبااستقل

عنهاللهرضيعليبنالحسينفالتجأ،بالطف"كربلاء"لهيقالبمكانفالتقوا،يعفهفلماستعفاهمابعد

إحدىالحسينمنهموطلب،أولئكوواجهوا،بظهرمنهمجعلوها،هنالكمقصبةإلىوأصحابه

يتركوهأو،فيهفيقاتلالثغورمنثغرإلىيذهبأنوإما،جاءحيثمنيرجعأنيدعوهأنإما:ثلاث

منهن،واحدةعليهفأبوا،شاءبمافيهفيحكم،يدهفييدهفيضعمعاويةبنيزيدإلىيذهبحتى

دونوقاتلهم،أبداعليهيقدمأنفأبى،رأيهفيكفيرىزيادبناللهعبيدعلىقدومكمنبدلا:وقالوا

فيبقضيبينكت)2(فجعليديهبينفوضعوهزيادبناللهعبيدإلىبرأسهوذهبوا،اللهرحمهفقتلوه،ذلك

رأيتطالماقد،قضيبكارفع!هذايا:لهفقال،جالسىمالكبنأنسوعنده،ثناياهعلىيده

بنيزيدإلى،الشامإلىمعهكانومنبأهلهيسارأنزيادبناللهعبيدأمرثم.الثناياهذهيقبلاللهرسول

بعضهم:قولحينئذفأنشد،يزيديديبينوضعحتىبالرأسمعهمبعثإنه:ويقال،معاوية

وأظلما)3(أعقكانواوهمعليناأعزةرجالمنهامأنفلق

ناشرةالمطلبعبدبناتمنامرأ!تلقتهمدخلوهافلما،النبويةالمدينةإلىبتجهيزهمأمرثم

:شعراتقولوهيتبكيرأسهاعلىتراباواضعة،شعرها

)1(

)2(

)3(

.(475)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.ويحركيقلب:"ينكت"

البر.عدموهو،العقوقمن:"أعق"



347(000الحرةوقعةعنالإخبارذكر)النبوةدلائلكتاب

الأممآخروأنتمفعلتمماذالكمالنبيقالإنتقولونماذا

بدم)1(ضرجواوقتلىأسارىمنهممفتقديبعدوبأهليبعترتي

رحميذويفيبشرتخلفونيأنلكمنصحتإذجزائيهذاكانما

.التكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإنإليهانتهيناإذاموضعهفيمفصلاهذاوسنورد

فيهوكان،النيسابورياللهعبدأبوالحاكمأوردهماذلكأحسنومن،كثيرةبمراثالناسرثاهوقد

تشيع:

تزميلا)2(بدمائهمتزملامحمدبنتبنيابرأسكجاؤوا

رسولاعامدينجهاراقتلوامحمدبنتبنيابكفكأنما

والتأويلاالتنزيلقتلكفييترقبواولمعطشاناقتلوك

والتهليلاالتكبيربكقتلواوإنماقتلتبأنويكبرون

أيضايزيدزمنفيكانتالتيالحرةوقعةعنالإخبارذكر

بنأيوبعن،أبيهعن،فليحابنحدثني،المنذربنإبراهيمحدثني:سفيانبنيعقوبقال

بحرةمرفلما،أسفارهمنسفرفيخرج!اللهرسولأن؟المعافريبشيربنأيوبعن،الرحمنعبد

:الخطاببنعمرفقال،سفرهمأمرمنذلكأنوظنوا،معهمنذلكفساء،فاسترجعوقفزهرة

هوفما:قالوا"هذاسفركممنليسذلكإنأما":!ي!اللهرسولفقال؟رأيتالذيما!اللهرسوليا

مرسل.هذا.")3(أصحابيبعدأمتيخيارالحرةبهذهيقتل":قال؟اللهرسوليا

عكرمة،عن،زيدبنثورحدثني:جويريةقال:جريربنوهبقال:سفيانبنيعقوبقالوقد

سبلواثمأقطارهامنعلتهمدظتولؤ)سنةستينرأسعلىالايةهذهتأويلجاء:قال،عباسابنعن

.()4المدينةأهلعلىالشامأهلحارثةبنيإدخاليعمي.لأعطوها:قال(14:أ!حزأبأمهولألؤهااتفتنة

.العلماءمنكثيرعندالمرفوعحكمفيالصحابيوتفسير،عباسابنإلىصحيحإسنادوهذا

عمرانأبوحدثنا،العميالصمدعبدأبوحدثنا:"والملاحمالفتن"كتابفيحمادبننعيموقال

نإأرأيت!ذرأبايا":!ي!اللهرسولليقال:قال،ذرأبيعن،الصامتبناللهعبدعن،الجوني

)1(

)2(

)3(

)4(

مضى.ممنالأدنونوعشيرتهورهطهالرجلنسل:"العترة"

ومتشحا.ملتفا:"متزملا"

.(473)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(473-474)6/الدد!ئلفيالبيهقيرواه
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أعلمورسولهالله:قلت:قال"؟صانعأنتكيف،الدماءمنالزيتحجارةتغرقحتىقتلواالناس

وأحمل":قلت:قال"منهأنتمنيأتي":قال؟عليأتىفإن:قلت:قال"بيتكتدخل":قال

نأخفتإن":قال؟اللهرسولياأصنعفكيف:قلت:قال"معهمتشركإذا":قال"؟السلاح

.(")1وإثمهبإثمكيبوءوجهكعلىردائكمنطائفةفألقالسيفشعاعيبهرك

..الجونيعمرانأبيعنالعزيز)2(-عبدابنهو-مرحومعن"مسنده"فيأحمدالإمامورواه

مطولا.فذكره

فأكرمهم،بدمشقمعاويةبنيزيدعلىقدمواالمدينةأهلمنوفداأنالحرةوقعةسببوكان:قلت

رجعوافلما،ألفمئةمنقريبا-عامرأبيبنحنظلةبناللهعبدوهو-لأميرهموأطلق،جائزتهموأحسن

منالتيالفواحشمنذلكيتبعوما،الخمرشربهفيالقبائحمنمنهيقعكانمايزيدعنلأهليهمذكروا

فلما،النبويالمنبرعندفخلعوه،خلعهعلىفاجتمعوا،السكربسبب،وقتهاعنالصلاةتركأكبرها

عقبة،بنمسرف:السلفيسميهوإنما،عقبةبنمسلملهيقالرجليقدمها،سريةإليهمبعثذلكبلغه

منأحايفلتلاكادحتى،كثيرابشراالأيامهذهغضونفيفقتل،أيامثلاثةاستباحهاالمدينةوردفلما

أعلم.والله،بكرألفذلكغضونفيقتلأنهالسلفعلماءبعضوزعم،أهلها

أنهحسبت،القرآنحملةمنرجلسبعمئةالحرةيومقتل:مالكالإمامعن،وهببناللهعبدوقال

.يزيد)3(خلافةفيوذلك،!ج!اللهرسولأصحابمنثلاثةفيهموكان:قال

الحرةيومقتل:يقول،الأنصاريعفيربنكثيربنسعيدسمعت:سفيانبنيعقوبوقال

بناللهعبدوقتل،القاريالحارثبنومعاذ،الأشجعيسنانبنومعقل،المازنيزيدبناللهعبد

.عامر)4(أبيبنحنظلة

الأربعاءيومالحرةوقعةكانت:قال،الليثعنبكيربناللهعبدبنيحيىوحدثنا:يعقوبقال

.)5(وستينثلاثسنةالحجةذيمنبقينلثلاث

فمات،يزيدبيعةمنفرلأنه،بهاليقتلهالزبيربناللهعبدقاصدامكةإلىعقبةبنمسرفانبعثثم

العراقأخذثم،بالحجازالخلافةفيالزبيربناللهعبدأمرواستفحل،ذلكغضونفيمعاويةبنيزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.حمادبننعيملضعفضعيفوإسناده39()صالفتنكتابفيحفادبننعيمرواه

.(163)5/بهالعميالصمدعبدبنالعزيزعبدعنورواه(941)5/أحمدمسند

.325()3/والتاريخالمعرفةفيوالفسوي،صحيححديثوهو2()1337رقم(474)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.326()3/والتاريخالمعرفةفيوالفسوي(474)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(475)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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يوما،أربعينمكث،مدتهتطلفلم،صالحارجلاوكان،يزيدبنمعاويةلابنهيزيدبعدوبويع،ومصر

أشهرتسعةفبقي،فأخذهاالشامعلىالحكمبنمروانفوثب،اللهرحمهماتثم،يوماعشرين:وقيل

منالمدينةعلىنائباوكان،الأشدقسعيدبنعمروفيهافنازعه،الملكعبدابنهبعدهوقام،ماتثم

فضاق،الملكعبدابنهبعدمنبالأمرلهأوصىأنهزعممروانهلكفلما،ومروانيزيدوأياممعاويةزمن

في:ويقال،وستينتسعسنةفيفقتلهلدمشقأمره)2(استفحللعدماأخذهحتىلهيزلوا،درعابه ..لم)1(.

يوسفبنالحجاجقتله،وسبعينثلاثسنةالزبيربابنظفرحتىالملكعبدأيامواستمرت.سبعينسنة

ابنأنأجلمن،الكعبةعلىالمنجثيقنصبأناقتضت،طويلةمحاصر؟بعد،بمكةأمرهعنالثقفي

ثم،الوليد:بعدهالأربعةبنيهإلىالأمرفيعهدثم،قتلهحتىلهيزلفلم،الحرمإلىلجأالزبير

الملك.عبدبنهشامثم،يزيدثم،سليمان

صالحأباسمعت،العلاءأبوكاملحدثنا،بكرأبيبنويحيىأسودحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

تعوذوا":!يواللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:قال-ميناواسمه،المؤذنضباعةمولىوهو-

.")4(لكعبنللكع)3(تصيرحتىالدنياتذهبلا":وقال."الصبيانوإمارة،السبعينرأسمنبالله

اللئيم.ابناللئيميعني:الأسودوقال

!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،صالحأبيعن،كاملأبيحديثمن:الترمذفيروىوقد

غريب.حسن:قالثم")5(سنةسبعينإلىستينمنأمتيعمر"

منحدثنيزيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،الصمدوعبدعفانعن،أحمدالإمامروىوقد

ليرعفن-:روايتهفيالصمدعبدوقال-لينعقن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمع

رأىمنفحدثني:قال"رعافهيسيلحتى"الصمدعبدزاد"هذامنبريعلىأميةبنيجبابرةمنجباو

.رعافه)6(سالحتى!ي!النبيمنبرعلىيرعف:العاصبنسعيدبنعمرو

تشيع.وفيه،ونكارةغرابةروايتهفيجدعانبنزيدبنعلي:قلت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منه.وتبزمكرهه:"ذرعأبهضاق"

.واستطاراشتد:"أمرهاستفحل"

اللئيم.:"القكع"

صالح.أبيلجهالةضعيفوإسناده(4)48و32(آ)2/المسندفيأحمدرواه

ماجهوابن،355(5)برقمأيضاالترمذيورواه،الترمذيقالكماوهو،)2331(رقمجامعهفيالترمذيرواه

وغيرهم037()3/السننفيوالبيهقي(427)2/والحاكم،0892()حبانوابن،0995()يعلىوأبو،(423)آ

.بنحوه،هريرةأبيعنسلمةأبيحديثمن

.هريرةأبيعنوجهغيرمنرويوقد،بطرقهحسنحديثوهو(522)2/المسندفيأحمدالإمامرواه
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فيلاالدنيافيوأشرافهمالمسلمينساداتمنكان،الأشدق:لهيقال!،هذاسعيدبنوعمرو

فضلفيعثمانعنمسلمصحيحفيمنهم،الصحابةمنجماعةعنوروى،!)2(النبيرأى،()1الدين

يصاول!كادحتىأمرهاستفحلثم،بعدهمنيزيدولابنهلمعاويةالمدينةعلىنائباوكان،الطهور

فالله،سبعينسنةأو،وستينتسعسنةفيفقتلهبهظفرحتىالملكعبدخدعهثم،مروانبنالملكعبد

وكانوا،لبنيهقال!الوفاةأباهحضرتلماأنهأحسفهامنكثيرةأشياءالمكارممنعنهرويوقد.أعلم

أنا:وقالهذاعمروابنهفبدر؟عليمايتحملمن:لهمفقال،وموسى،وأمية،هذاعمرو،ثلاثة

ولوبالأكفاءإلاتزوجهنلاوأخواتك:قال،نعم:قال،دينارألفثلاثون:قال؟عليكوما،أبةيا

معروفي،يفقدوافلاوجهيفقدواإن،بعديمنوأصحابي:قال،نعم:قال،الشعيرخبزأكلن

.)3(مهدكفيوأنتوجهكحماليقمنأعرفهكنتفلقد،ذلكقلتلئنأما:قال،نعم:قال

عن،أبيهعن،عمرانبنحرملة-عنالليثكاتب-صالحبناللهعبدطريقمن:البيهقيذكروقد

بنقيساصطحب:قال،الثقفيزيادأبيبنيزيدبنمحمدعنيحدثسمعهأنه"حبيبأبيبنيزيد

دماءسفكمنهناكيقعفيماكلامهفذكر،الأحباركعبوقف،صفينبلغاإذاحتىوكعبخرشة

يقولأنعلى!اللهرسولبايعأنهخرشةبنقيسعنوذكر،التوراةفيذلكيجدوأنه،المسلمين

بالحقتقولأنتستطيعلامنبعدييليكحتىالدهرلكيمدأنعسى!خرشةبنقيسيا:وقال،الحق

بشر"يضزكلاإذا":!يالهاللهرسولفقال!،بهلكوفيتإلاشيءعلىأبايعكلاوالله:فقال.معهم

الذيأنت:فقالفأحضرهشيءفياللهعبيدعليهفنقم،سفيانأبيبنزيادبناللهعبيدأيامإلىقيسفبلغ

،العذاببصاحبائتوني،كذبتقدأنكاليوملتعلمن:قال،نعم:قال؟بشريضركلاأنهزعم

.)4(فماتذلكعندقيسفمال:قال

أخرىمعجزة

بنيبعضأن،ميسرةبنموسىعن،زيدبنثورعن،الدراورديطريقمن:البيهقيروى

)1(

)2(

)3(

)4(

أخبارهمن)2/277(الأنفالروضفيالسهيليذكرهعمابهذااحترزكثيرابنالحافظولعل،الأصلفيكذا

المضاففيالقلوبثماركتاب.وفي.البأسشديدجباراوكان،الشيطانلطيميسمىكانوأنه،المذمومة

بنعمرووكان،الشيطانلطيميا:شترأولقوةبهلمنيقال:الشيطانلطيم7()صهللثعالبي؟والمنسوب

العين.جفنفيانقلاب:والشتر،الوجهفيداء:واللقوة.بذلكيلقبالعاصبنسعيد

وفاةعندنحوهاأوسنينثمانيالعمرمنلهكانسعيداأباهلأن،ع!ج!النبييرلمأنهالإصابةفيحجرابنالحافظجزم

.(5/781)لإصابةا.!رالنبي

.3(39)6/للفاسي؟الثمينالعقد

.الحالمجهول:حجرابنالحافظقال،الثقفيزيادأبيبنمحمدسندهوفي(476)6/الدلائلفيالبيهقيرواه



153(مج!ح!هبعدهمنالنبوةادعاءفيفصل)النبوةدلائلكتاب

إلىاللهعبدابنهبعثأنهالمطلبعبدبنالعباسحدثني:قال،مكةطريقبعضفيسايره)1(اللهعبد

العباسفلقي،معهالرجلمكانأجلمنيكلمهولمفرجعرجلاعندهفوجد،حاجةفيلمجيواللهرسول

ذاك؟الرجلذلكمنأتدري":قال،نعم:قال"؟ورآه":فقال،بذلكفأخبرهلمجيواللهرسول

.")2(علماويؤتىبصرهيذهبحتىيموتولن،جبريل

عنه.اللهرضيعميبعدما)3(وستينثمانسنةعباسابنماتوقد

أنيسةعن،حمادةعن،بريدبنتنباتةحدثتنا،سليمانبنالمعتمرحديثمن:)4(البيهقيوروى

ليس":قال،بهكانمرضمنيعودهزيدعلىدخل!ي!اللهرسولأن،أبيهاعن،أرقمبنزيدبنت

وأصبر،أحتسبإذن:قال"؟فعميتبعديعمرتإذابككيفولكن،بأسهذامرضكمنعليك

ثم،بصرهعليهاللهردثم،ع!ي!اللهرسولماتبعدمافعمي:قال"حساببغيرالجنةتدخلإذن":قال

.()5(وستينثمانأسنةفيوذلك.مات

نإ":قالأنه!ي!اللهرسولعنسمرةبنجابرعنمسلموعند،هريرةأبيعنالصحيحينفيوثبت

.")6(نبيئأنهيزعمكلهم،دجالاكذاباثلاثينالساعةيديبين

بنعثمانحدثنا،الموصلييعلىأبيعن،عديبنأحمدأبيعن،المالينيعن)7(البيهقيوقال

الزبير،بناللهعبدعن،إسحاقأبيعن،شريكحدثنا،الأسديالحسنبنمحمدحدثنا،شيبةأبي

والعنسيئ،،مسيلمةمنهم،كذاباثلاثونيخرجحتىالساعةتقوملا":!ي!اللهرسولقال:قال

لهالحسنبنمحمد:عدي)8(ابنقال."وثقيفحنيفةوبنوأميةبنوالعربقبائلوشر.والمختار

شواهدالمختارفيلحديثه:البيهقيوقال،بأسابحديثهأرولم،الثقاتعنهحدثوقد،أفرادات

صحيحة.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.عباسبناللهعبدبني:أي

بأسانيد،الطبرانيرواه:وقال)9/277(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)6/478(الدلائلفيالبيهقيرواه

.مجهولالعباسعنالراويلكن:قلت.ثقاتورجاله

.331()3/النبلاءأعلامسير

.مجهولونوأنيسةوحمادةنباتة،ضعيفوإسناده(947)6/النبوةدلائل

.(165)3/السيرمنوأثبتهالأصلمنسقطحاصرتينبينما

الفتن.في)2392(رقمصحيحهفيومسلمالمناقبفي36(0)9رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.(04848-أ)6/النبوةدلائل

.2(182)6/عديلابنالكامل



!حع(بعدهمنالنبوةادعاءفيفصل)النبوةدلاللكتاب352

عن،عقربأبيبننوفلأبيعن،شيبانبنالأسودحدثنا،الطيالسيداودأبيطريقمنأوردثم

كذاباثقيففيأنحدثنا!ج!اللهرسولإنأما:يوسفبنللحجاجقالتأنها،بكرأبيبنتأسماء

.()1إياهإلاإخالكفلاالمبيروأما،رأيناهفقدالكذابفأما،ومبيرا

فيإيرادهاسيأتيوألفاظأسماءعنطرقوله،شيبانبنالأسودحديثمن)2(مسلمورواه:قال

موضعه.

بناللهعبدعن،الدراورديعباسعن،الأصمعن،سعيدوأبوالحاكمأخبرنا:)3(البيهقيوقال

الحجاجقتللما:قالت،أمهعن،المحياة)5(أبيعن،عيينةبنسفيانحدثنا،)4(الحميديالزبير

بك،أوصانيالمؤمنينأميرإن،أمةيا:فقال،بكرأبيبنتأسماءعلىالحجاجدخلالزبيربناللهعبد

حاجة،منليوما،الثنيةرأسعلىالمصلوبأمولكني،أمالكلست:فقالت؟حاجةمنلكفهل

فأما"ومبيركذابثقيفمنيخرج":يقول،!ج!اللهرسولمنسمعتماأحدثكحتىانتظرولكن

المنافقين.مبير:الحخاجفقال،فأنتالمبيروأما،رأيناهفقدالكذاب

:قالعمرابنعن-عصمةبناللهعبد-علوانأبيعن،شريكحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

."")6(ومبيراكذاباثقيففيإن":يقول!ج!اللهرسولسمعت

وأن،نبيأنهيزعموكان،العراقعلىنائباكانالذيالكذابعبيدأبيبنالمختارخبرتواتروقد

نأيزعمالمختارإن:-صفيةالمختارأختزوجوكان-عمرلابنقيلوقد،بالوحييأتيهكانجبريل

.(121:ا!نعامأمهـوأوصلآيهرإكلمجرصنآلشنطبوإن):تعالىاللهقال،صدق:قال.يأتيهالوحي

،شدادبنرفاعةعن،عميربنالملكعبدعن،خالدبنقرةحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

جبريلقاموقددخلت:فقال،يومذاتعليهفدخلت:قال،الكذاببالمختارشيءأبطنكنت:قال

الحمقبنعمروحدثنيهحديثاذكرتحتىلأضربهالسيفقائمإلىفأهويت:قال!الكرسيهذامنقبل

يومالغدرلواءلهرفعقتلهثمدمهعلىالرجلالرجلأمنإذا":قال!اللهرسولأن،الخزاعي

عنه.فكففت")7(القيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحيح.حديثوهو،المهلك:والمبير.(1164)الطيالسيمسندفيوهو(481)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

الصحابة.فضائلفي)2545()922(رقمصحيحهفيمسلمرواه

صحيح.حديثوهو(482-481)6/الدلائلفي

.)326(مسندهفيوهو

التهذيب.رجالمنيعلىبنيحيىهو

.)2545(رقمومسلم(291)5رقم26(ه)صمسندهفيالطيالسيرواه

حسن.حديثوهو(482)6/طريقهمنالدلائلفيوالبيهقي()1286رقم(18ا)صالمسندفيالطيالسيرواه



نحوه

353(!هالهبعدهمنالنبئادعاءفيفصل)النبوةدلائلكتاب

فذكر،القتبانيشدادبنرفاعةعن،السديإسماعيلعن،والثوريوزائدةنصربنأسباطرواهوقد

)1(

الشعبيعن،مجالدعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الحميديبكرأبوحذثنا:سفيانبنيعقوبوقال

أرسلغلبتهمرآنيفلما،يتكفملاساكتوالأحنف،الكوفةبأهلفغلبتهمالبصرةأهلفاخرت:قال

يقول،نبيأنهيذكر،إليهالمختارمن:فيهفإذافقرأته.اقرأهاك:فقالبكتابفجاءلهغلاما

!؟.هذا)2(مثلفيناأنى:الأحنف

إلىانتهيناإذاترجمتهوسنذكر،الثقفيالمبيرالغلامأنهالحديثتقدمفقد،يوسفبنالحجاجوأما

جبابرةمنوكان،الملكعبدبنالوليدلابنهثم،مروانبنالملكلعبدالعراقعلىنائباكانفإنه،أيامه

.سنذكرهماعلىوالفصاحةالكرممنفيهكانماعلى،الملوك

بنمعاويةأن،الدارميسعيدبنعثمانعن،الفقيهنصرأبيعن،الحاكمحدثنا:البيهقيقالوقد

أهلأنفأخبره،الخطاببنعمرإلىرجلجاء:قالعذبةأبيعن،عبيدبنشريحعن،حدثهصالح

:يقولونالناسجعلحتىفيهافسها،الصلاةلنافصلى،غضبانفخرج،أميرهمحصبواقدالعراق

قامثمرجلفقام؟الشامأهلمنهاهنامن:فقال،الناسعلىأقبلسلمفلما!اللهسبحان!اللهسبحان

باضقدالشيطانفإن،العراقلأهلاستعدوا!الشامأهليا:فقال،رابعاأوثالثاأناقمتثم،اخر

بحكمفيهميحكم،الثقفيبالغلامعليهموعجلعليهمفألبس،عليلبسواقدإنهماللهم،وفرخفيهم

.مسيئهم)3(عنيتجاوزولا،محسنهممنيقبللا،الجاهليةأهل

.يومئذ)4(الحجاجولدوما:قال،بمثلهلهيعةابنوحدثني:اللهعبدقال

أبيعن،ميسرةبنالرحمنعبدعن،عثمانبنحريزعن،اليمانأبيعن:أيضاالدارميورواه

.)5(مثلهفذكر،عمرعن،الحمصيعذبة

.)6(العقوبةلهماستعجلأغضبوهفلما،محالةلاخارفيالحجاجأنعمرعلم:اليمانقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

.(483)6/الدلائلفيالبيهقي

سعيد.ابنوهو،مجالدلضعفضعيفوإسناده.(483)6/الدلائلفيالبيهقي

.مجهول(عذبة)أبوسندهوفي(488)6/الدلائلفيالبيهقي

ضعيف.وهو،لهيعةابنإسنادهوفي(488)6/الدلائلفيالبيهقي

.مجهول،عذبةأبوسندهوفي(487)6/الدلائلفيالبيهقي

.(488)6/الدلائلفيالبيهقي
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تحديث،عنكانوإن،غيرهعنشاهدلهتقدملقدجم!واللهرسولعنعمرنقلههذاكانفإن:قلت

لنبيه.معجزةالوليفكرامة

قال:قال،الحسنعن،ديناربنمالكعن-سليمانابنيعني-جعفرأخبرنا:الرزا!تىعبدوقال

الذيالثقيففتىعليهمفسلط،فغشونيلهمونصحت،فخانونيائتمنتهمكمااللهم:الكوفةلأهلعلي

وماالحسنفتوفي:قال.الجاهليةبحكمفيهمويحكم،فروتهاويلبس،خضرتهايأكل،الميال

منقطع.وهذا.يومئذ)1(الحجاجاللهخلق

بنأوسبنمالكعن،أيوبعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرحديثمنأيضاالبيهقيرواهوقد

ويأكل،فروتهايلبس،المصريينأميرالذيالالشاب:قالأنه،طالبأبيبنعليعن،الحدثان

.)2(شيعتهعلىاللهويسلطه،الأردتىمنويكثر،العردتىمنهيشتد،أهلهاأشرافويقتل،خضرتها

قال:قال،ثابتأبيبنحبيبحدثني،حوشببنالعوامأخبرنا:هارونبنيزيدحديثمنوله

يوملهليقالن:فقال؟ثقيففتىوما!المؤمنينأميريا:لهفقيل.ثقيففتىتدركحتىمتلا:علي

معصيهدلهيدعلا،سنةوعشرينبضعاأوسنةعشرينيملكرجل،جهنمزوايامنزاويةاكفنا:القيامة

بمنيقتل،يرتكبهاحتىلكسرهمغلقبابوبينهابينهوكانواحدةمعصيةإلايبقلملوحتى،ارتكبهاإلا

أعلم.والله،نظرعليعنصحتهوفي،معضلوهذا.)3(عصاهمنأطاعه

عن،الرازيحاتمأبيعن،أيوببنالحسنبنالحسينعن،الحاكمعن:البيهقيوقال

جاءتلو:العزيزعبدبنعمرقال:قال،الغسانييحيىبنهشامحدثنا،التنيسييوسفبناللهعبد

:النجودأبيبنعاصمعن:عياشبنبكرأبووقال.لغلبناهم)4(بالحجاجوجئناهم،بخبيثهاأمةكل

أباهأن؟طاووسابنعن،معمرعن:الرزا!تىعبدوقال.)5(الحجاجارتكبهاوقدإلاحرمةللهبقيتما

!)6(الفالينربلئهوالحضدظلمواأثذينأتقوودابرفقطع):تعالىقولهتلاالحجاجموتتحققلما

.(45:الأنعامأ

وتسعين.خمسسنةالحجاجتوفيوقد:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(488)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(488)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(948)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(948)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(948)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

الحديث.تخريجتقدم
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ذكر

أميةبنيتاجالعزيزعبدبنعمردولةإلىالنبويةالإشارة

الخيرهذابعدهل!اللهرسول!سألت:قال!،حذيفةعن،الخولانيإدريسأبيحديثتقدمقد

دخنه؟وما:قلت"دخنوفيهنعم":قال!؟خيرمنالشرذلكبعدوهل:قلت"نعم":قال!؟شرمن

فحمل.الحديث000")1(وينكرمنهميعرف،هدييبغيرويهدون،سنتيبغيريستنونقوم":قال

العزيز.عبدبنعمرأيامعلىالثانيالخبرهذاوغيرهالبيهقي

الأوزاعيسئل:قال!،أبيهعن،مزيدبنالوليدبنالعباسعن،الأصمعن،الحاكمعن:وروى

الأوزاعي:فقال!،الخيرذلكبعديكونالذيالشرعن!واللهرسول!سأل!حينحذيفةحديثتفسيرعن

قال!:؟خيرمنالشرذلكبعدفهل:حذيفةمسألةوفي،!اللهرسول!وفاةبعدكانتالتيالردةهي

ينكرمنوفيهم،سيرتهيعرفمنولاتهموفي،الجماعةفالخير:الأوزاعيقال!،دخنوفيه،نعم

.الصلاة)2(صلواماقتالهمفي!يالهاللهرسول!يأذنفلم:قال!،سيرته

بننعمانعن،سالمبنحبيبعن-ثقةوكان-الواسطيداودعن:الطيالسيداودأبووروى

ثم،يكونأناللهشاءماالنبوةفيإنكم":!ج!اللهرسولقال!:قال!،حذيفةعن،سعدبنبشير

إذايرفعهاثم،تكونأناللهشاءماتكونالنبوةمنهاجعلىخلافةتكونثم،يرفعهاأنشاءإذااللهيرفعها

منهاجعلىخلافةتكونثم،يرفعهاأنشاءإذايرفعهاثم،تكونأناللهشاءماجبريةتكونثم،شاء

وكتبته،الحديثأذكرهإليهفكتبت،النعمانبنيزيدومعهالعزيزعبدبنعمرفقدم:قال!،"النبوة

عمر،علىفأدخلهالكتابيزيدفأخذ:قال!،الجبريةبعدالمؤمنينأميرتكونأنأرجوإني:أقول!،إليه

)3(ءو.

واعجبهبه!سر

بنعمرقال!:قال!،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،عبادةبنروححدثنا:حمادبننعيموقال!

بينقمتحتىفدنوت"ادن":ليفقال!،وعليوعثمانعمروعنده!ي!اللهرسول!رأيت:العزيزعبد

.")4(عليهموستعدل!الأمةهذهأمرستليإنكأما":وقال!،إليبصرهفرفع،يديه

لهايجددمنسنةمئةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللهإن":اللهشاءإنالاخرالحديثفيوسيأتي

)1(

)2(

)3(

)4(

البيهقي.:أي

.(194)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

حسن.وإسناده()438رقمالطيالسيداودأبورواه

ضعيف.وهو)192(صفحةالفتنفينعيمأبورواه
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ومئة.إحدىسنةتوفيفإنه،العزيزعبدبنعمرإنه:الأئمةمنكثيرقالوقد(")1دييهاأمر

،الترمذيعيسىأبوحدثنا،المقريعليبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الحاكمأخبرنا:البيهقيوقال

بنجويريةعن،لاحقبنالحميدعبدبنعثمانحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا

شينبوجههرجلاولديمنإن:قالالخطاببنعمرأنبلغنا:قال،عمرابنعن،نافععن،أسماء

.العزيز)2(عبدبنعمرإلاأحسبهولا:قبلهمننافعقال،عدلاالأرضفيملأيلي

ليت:يقولكانأنهعمرابنعنطرقولهذا،بهالحميدعبدبنعثمانعن:حمادبننعيمرواهوقد

ذلكرويوقد.عدلا)3(الأرضيملأعلامةوجههفيالخطاببنعمرولدمنالذيهذامن،شعري

.هذامننحواالمسيببنسعيدعن،حرملةبنالرحمنعبدعن

بنيأشج:لهيقالأميةبنيمنرجليليأنه؟بالكليةوميلادهولايتهقبلمشهوراالأمرهذاكانوقد

لأخيهنائبامروانبنالعزيزعبدأبوهوكان،الخطاببنعمربنعاصمبنتأروىأمهوكانت،مروان

فيقبلها،والجوائزوالهدايابالتحفإليهويبعث،عمربناللهعبديكرموكان،مصرعلىالملكعبد

فرمحه،صغيروهوأبيهإصطبلإلىيوماالعزيزعبدبنعمردخلوقد،فأخذهاديناربألفمرةإليهوبعث

إذاإنك،مروانبنيأشجكنتلئنأما:ويقول،الدمعنهيسلتأبوهفجعل،جبينهفيفشجهفرس

العزيز،عبدبنعمرهوفالأشج.مروانبنيأعدلاوالناقصالأشج:يقولونالناسوكان،لسعيد

الشاعر:فيهيقولالذي،الملكعبدبنالوليدبنيزيدهووالناقص

كاهلهالخلافةبأعباءشديدامباركاالوليدبناليزيدرأيت

عدلا،الأرضفملأ،ونصفاسنتينالملكعبدبنسليمانبنالعزيزعبدبنعمروليوقد:قلت

بنعديعنالمتقدمالحديثالبيهقيحملوقد،صدقتهيعطيلمنيهمهالرجلكانحتىالمالوفاض

أعلم.والله،نظرذلكفيوعندي،العزيزعبدبنعمرأيامعلى،حاتم

:قالأسيدحدثنا:الأنصاريمعنأبوحدثني:أويسأبيبنإسماعيلحديثمنالبيهقيروىوقد

:فقالوا،بمحفارعلي:فقالميتةحيةرأىإذالأرضمنبفلاةمكةإلىيمشيالعزيزعبدبنعمربينما

عليكاللهرحمة:يهتفهاتففإذا،ودفنهخرقةفيلفهثم،أخذهثم،لا:قال،اللهأصلحكنكفيك

ولم،سرقوهذاالجنمنرجلأنا:قال؟اللهيرحمكأنتمن:العزيزعبدبنعمرلهفقال،سرقيا

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو(4/522)والحاكم(1942)رقمداودأبورواه

.(294)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(294)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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بفلاةسرقياتموت":يقول!ج!اللهرسوللسمعتوأشهد،وغيرهغيريع!ح!اللهرسولبايعممنيبق

.(")1أمتيخيرويدفنكالأرضمن

بنعمرأن:وفيه،ع!ح!اللهرسولبايعواتسعةكانواأنهم:وفيه،آخروجهمنهذارويوقد

أعلم.فالله،وحسنهالبيهقيرجحهوقد.العزيز)2(عبدبنعمربكىحلففلما،حلفهالعزيزعبد

اخرحديث

بالذمغيلانوذكر،بالمدحمنبهبنوهبذكرفي،نظرصحتهفي

سالمبنمروانعن،مسلمبنالوليدعن،وغيرهعماربنهشامحديثمن:البيهقيروى

اللهرسولقال:قال،الصامتبنعبادةعن،معدانبنخالدعن،حكيمبنالأحوصعن،القرقساني

أضرهو،غيلان:لهيقالورجل،الحكمةلهاللهيهب،وهب:لهيقالرجلأمتيفييكون":ع!ج!

حدثنا،الوليدإلى:وبه،متروكهذاسالمبنمروانلأن؟يصحلاوهذا.")3(إبليسمنأمتيعلى

نعقةبالشامالشيطانينعق":!ي!النبيقال:قال،هريرةأبيعن،وردانبنموسىعن،لهيعةابن

بالشامظهروماغيلانإلىإشارة؟وأمثاله-صحإن-هذاوفي:البيهقيقال."بالقدرثلثاهميكذب

.قتل)4(حتىبالقدرالتكذيبمنبسببه

وحفظهالقرانبتفسيروعلمهالقرظيكعببنمحمدإلىالإشارة

أبيه،عن،الظفريبردةأبيبنمغيثبناللهعبدعن،صخرأبوأخبرني:وهبابنعنحرملةقال

دراسةالقرآندرسقدرجلالكاهنينأحدفييخرج":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،جدهعن

.")5(بعدهمنيكونأحديدرسهالا

ابنحدثنا،ثابتأبوحدثنا،القاضيإسماعيلعن،الأصمعن،الحاكمعن:البيهقيوروى

يكون":!ي!اللهرسولقال:قال،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،عمربنالجبارعبدحدثني،وهب

بنمحمدأنهيرونفكانوا:قال.")6(غيرهأحديدرسهالادراسةالقرانيدرسرجلالكاهنينأحدفي

)2(

)3(

)4(

)6(

ضعف.إسنادهوفي(494)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

السابق.المصدر

.(694)6/الدلائلفيالبيهقيذكره

ضعيف.وإسناده(794)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

والنضير.قريظةقبيلة:والكاهنان.(894)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعيف.وهومرسلا(894)6/الدلائلفيوالبيهقي،323()5/تاريخهفيعساكرابنرواه
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والنضير.قريظة:الكاهنان:ثابتأبوقال،القرظيكعب

")1(اللهبكتابالناسأعلمرجلالكاهنينمنيخرج":مرسلاخروجهمنرويوقد

.كعب)2(بنمحمدمنالقرآنبتأويلأعلمأحدارأيتما:اللهعبدبنعونقالوقد

ذكر

أخبركمافكانإخبارهليلةمنسنةمئةبعدوالسلامالصلاةعليهقرنهبانخرامالإخبار

عن،خيثمةأبيبنسليمانبنبكروأبيسالمعن،الزهريحديثمن:الصحيحينفيثبت

:فقالقامسلمفلما،عمرهاخرفيليلةفيالعشاءصلاة!واللهرسولبناصقى:قال،عمربناللهعبد

قال")3(أحدالأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلامنهاسنةمئةرأسعلىفإن؟هذهليلتكمأرأيتم"

يريدوإنما،سنةمئةعنالأحاديثهذهمنيتحدثونماإلى،!واللهرسولمقالةفيالناسفوهل:عمر

قرنه.انخرام!واللهرسولأرادإنما:روايةوفي.القرنذلكتخرمأنهابذلك

:يقول،اللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني:جريجابنحديثمن:مسلمصحيحوفي

باللهفأقسم،اللهعندعلمهاوإنما،الساعةعنتسألوني":بشهرموتهقبليقول!واللهرسولسمعت

.سنة)4(مئةعليهايأتي،اليوممنفوسةنفسمنالأرضظهرعلىما

قدمناكما،الانبموجودليسالخضرأنإلىالأئمةمنذهبمنبهيحتجمماوأمثالهالحديثوهذا

إلىيموتونالأرضفيالأحياءجميعأنعلىنصوهو،السلامعليهمالأنبياءقصصفيترجمتهفيذلك

إلىأصحابهمنأحدتأخرنعلمفما،سواءوقعوكذا،والسلامالصلاةعليهإخبارهمنسنةمئةتمام

وليس،سنةمئةكلفيالحكمهذاالعلماءبعضطردقدثم.الناسجميعوكذلك،المدةهذهيجاوزما

أعلم.والله،لهذاتعزضالحديثفي

اخرحديث

عن،الألهانيزيادبنمحمدبنإبراهيمعن،يزيدبنشريححذثني:الواقديعمربنمحمدقال

ضعيف.مرسلوهو(994)6/الدلائلفيوالبيهقي(41)5/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه(1)

.(994)6/الدلائلفيالبيهقيذكره)2(

عنه.اللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدحديثمن)2537(رقمومسلم.6(10)رقمالبخاريرواه)3(

عنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن)2538(رقممسلمرواه)4(
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قرنا)1(يعيشالغلامهذا":وقالرأسيعلىيدهع!ج!اللهرسولوضع:قال،بسربناللهعبدعن،أبيه

سنة.مئةفعاش:قال

:غيرهوزاد:قال.)2(فذكره..بهيزيدبنشريححيوةأبيعن:"التاريخ"فيالبخاريرواهوقد

الثؤلولذهبحتىيمتفلم"وجههمنالثؤلول!يذهبحتىيموتولا":فقال،ثؤلولوجههفيوكان

)3(
.يخرجوهولم.السننشرطعلىإسنادوهذا.وجههمن

محرزبنالفضلعن،عيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمدعن،الحاكمعن:البيهقيورواه

بناللهعبدعن،أبيهعن،الألهانيزيادبنمحمدبنإبراهيمعن،شريحبنحيوةحدثنا،الشعواني

واحد:وغيرالواقديقال!.سنةمئةفعاش")4(قرناالغلامهذايعيش":لهقال!اللهرسول!أن،بسر

الصحابةمنبقيمناخروهو،)5(وتسعينأربععنوثمانينثمانسنةبحمصبسربناللهعبدتوفي

.بالشام

الشديدالوعيدمنلهفيهبماالوليدعنالإخبار

الملكعبدبنالوليدلايزيدبنالوليدفهوصحوإن

مسلم،بنالوليدحدثني،السكسكيالعباسبنخالدبنمحمدحدثني:سفيانبنيعقوبقال

)6(سلمةأملأخيولد:قال،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،الأوزاعيعمروأبوحدثني

فيسيكونإنه،فراعنتكمبأسماءتسمونجعلتمقد":جم!ي!اللهرسولفقال!،الوليدفسموه،غلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ابنالحافظقال،الواقديواقدبنعمربنمحمد،جداضعبفوإسناده(305)6/"النبوةدلائل"فيا!يهقيرواه

الجرحفي3حاأبيابنذكره،الألهانيزيادبقم!ضدبقوإبواهيم،علمهسعةمعمتروك:التقريبفيحجر

تعديلا.ولاجرحافيهيذكرولم،والتعديل

في3طأبيابنذكره،الألهانيزيادبنمحمدبنإبواهيمسندهوفي323(1/)"الكبيرالتاريخ"فيالبخاريرواه

قرنا"لتبلض":بلفظ(918)4/رقمالصدفىأحمدورواه.تعديلأولاجرحأفيهيذكرولم،والتعديلالجرح

حسن.حديثوهو

غير،الصيمرجالأحمدورجال،وأحمدرواهـالظبراني:وقال(504)9/"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره

حسن.حديثفهو:أقول.ثقاتالطبرانيورجال،ثقةوهو،أيوببنالحسن

3طأبيابنذىه،الألهمانيزيادبنمحمدبنإبواهيمأيضاسندهوفي(535)6/"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

تعديلاءولاجرحأفيهيذكرولموالتعديلالجرحفي

حس!ن.حديثوهو(4005/)المستدركفيالحاكمرواه

.282()2/بسربناللهعبدتوجمة-الإصابةانظر

سليم.أم:نسخةفي



(...الوليدعنالإخبار)النبوةدلائلكتاب536

.(")1قومهعلىفرعونمنأمتيعلىأضرهو،الوليدلهيقالرجلالأمةهذه

لفتنةيزيدبنالوليدأنهرأيناثم،الملكعبدبنالوليدأنهيرونالناسفكان:الأوزاعيعمروأبوقال

.)2(والهرجالفتنةالأمةعلىوانفتحت،فقتلوهعليهخرجواحين،بهالناس

بنبشرعن،التنوخيعثمانبنسعيدعن،الأصمعن،وغيره،الحاكمعن:البيهقيرواهوقد

وهذا:قالثم،الأوزاعيقوليذكرولم.فذكره...سعيدعن،الزهريعن،الأوزاعيعن،بكر

)3(لى
حسنمرسل

يزيد،بنالوليداستخلفإن:الزهريقالوعنده،بهمسلمبنالوليدعن:حمادبننعيمرواهوقد

.)4(الملكعبدبنالوليدفهووإلا،هوفهو

!يم:اللهرسولقال:قال،الحسنعن،حمزةأبيعنهشيمحدثنا:حمادبننعيموقال

أيضا.مرسلوهذا.")3(زواياهامنوزاويةجهنمأركانمنركنبهيسد،الوليداسمهرجلسيكون"

اخرحديث

قال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن:بلالبنسليمانقال

اللهومال،خولااللهوعباد،دغلااللهديناتخذوا،رجلاأربعينالعاصأبيبنوبلغإذا":!ماللهرسول

)6(
حديثه.منالبيهقيرواه."دولا

بنراشدعن،مريمأبيبنبكرأبيعن،القدوسوعبدالوليدبنبقيةحدثنا:حمادبننعيموقال

اللهعباداتخذوا،أربعينأميةبنوبلغتإذا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،ذرأبيعن،سعد

.ذرأبيوبينسعدبنراشدبينمنقطعوهذا")7(دغلااللهوكتاب،نحلااللهومال،خولا

قال:قال،سعيدأبيعن،عطيةعن،الأعمشعن،جريرأخبرنا:راهويهبنإسحاقوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مرسل.وهو(505)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(605)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(505)6/النبوةدلائل

.(505)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.74()صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

وخدما.أتباعا:خولاومعنى(705)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

التفسير،فيأدغلواأي:دغلا،وهباتعطايا:نحلاومعنى72()صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

.الناسبهيخدعونأي:دغلأاللهديناتخذوا:النهايةوفي.ويخالفهيفسدهمافيهأدخل:الأمرفيوأدغل
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اللهوعباد،دولااللهومال!،دغلااللهديناتخذوارجلاثلاثينالعاصأبيبنوبلغإذا":!لمجواللهرسول!

."")1(خولا

.به)2(جريرعن،شيبةأبيبنعثمانعن:أحمدورواه

وهو-بسامحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيوقال!

أنه،أخبرهوهبابنأن،قبيلأبيعن،لهيعةابنحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،-غالببنمحمد

أميرياحاجتياقض:فقال!،حاجتهفيفكلمهمروانعليهفدخلسفيانأبيبنمعاويةعندكان

مروانأدبرفلما.عشرةوأخو،عشرةوعم،عشرةلأبووإني،لعظيمةمؤنتيإنفوالله،المؤمنين

نأتعلمأما،عباسبنياباللهأنشدك:معاويةقال!-السريرعلىمعاويةمعجالسعباس-وابن

خولا،اللهوعباد،دولابينهماللهمال!اتخذوارجلاثلاثينالحكمبنوبلغإذا":قال!!لمجواللهرسول!

ابنفقال!؟ثمرةلوكمنأسرعهلاكهمكان،وأربعمئةوتسعينسبعةبلغوافإذا"؟دغلااللهوكتاب

فلما،فيهافكلمهمعاويةإلىالملكعبدمروانفرد،لهحاجةمروانوذكر:قال!.نعماللهم:عباس

أبو":فقال!هذاذكر!صاللهرسول!أنتعلمأما،عباسبنياباللهأنشدك:معاويةقال!الملكعبدأدبر

.نعم)3(اللهم:عباسابنفقال!"؟الأربعةالجبابرة

ضعيف.لهيعةوابن،ونكارم!شديدةغرابةفيهالحديثوهذا

زيد،بنسعدحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:الدارميالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبوقال!وقد

صحبة-لهوكانت-مرةبنعمروعن،الحسنأبيعن،البنانيالحكمبنعليعن،زيدبنحمادأخو

ولدأو-حية،لهائذنوا":فقال!،كلامهفعرف،!يوالنبييستأذنالعاصأبيبنالحكمجاء:قال!

ويوضعونالدنيافيليترفون،همماوقليل،المؤمنينإلاصلبهمنيخرجمنوعلى،اللهلعنةعليه-حية

الدارمي:قال!.")4(خلاقمنالآخرةفيومالهمالدنيافييعطون،وخديعةمكرذوو،الاخرةفي

حمصي.هذاالحسنأبو

بنبكرأبيعن،الحكمبنمروانبناللهعبدحدثنا:"والملاحمالفتن"فيحمادبننعيموقال!

يفعل،أنفأبى،لهليدعو!لمجوالنبيإلىدفعولدلماالحكمبنمروانأن،سعدبنراشدعن،مريمأبي

مرسل.حديثوهذا."ذريتهويدييديهعلىأمتيهلاك،الزرقاءابن":قال!ثم

)2(

)3(

)4(

.(705)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ما:أي؟دولةجمع:دولا:ومعنى،العوفيعطيةلضعفضعيفحديثوهو08()3/المسندفيأحمدرواه

.قومدونلقومفيكون،المالمن!دداول

.(5-70580)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعف.إسنادهوفي(432)5/بنحوهالمجمعفيالهيثميذكره



362
(..أميةبنهيخلفاءعنالإخبارذكر)النبوةدلائلكتاب

ذكر

دولتهممدةإلىوالإشارةجملةمنجملةأميهبنيخلفاءعنالإخبار

بنمسلميعني-الزنجيحدثنا،الزرقيمحمدأبومحمدبنأحمدحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

بنيالمنامفيرأيت":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن-خالد

مستجمعاع!ي!اللهرسولرئيفما:قال"القردةتنزوكمامنبريعلىينزون-العاصأبيبنيأو-الحكم

.()1توفيحتىضاحكا

أميةبني!اللهرسولرأى:قالالمسيببنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليعن:الثوريوقال

وماجعقنا):قولهوهي،عينهبهفقرت"أعطوهادنياهيإنما":إليهفأوحي،ذلكفساءهمنبرهعلى

ضعيف،جدعانبنزيدبنعلئ.)2(للناسبلاء:يعني(06:ا!س.اءأ!للناسفتنةإلاأرتيكالتىالرءتا

أيضا.مرسلوالحديث

الراسبي،مازنبنيوسف-حدثناالحذاءوهو-الفضلبنالقاسمحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

الحسن:فقال،المؤمنينوجوهمسوديا:فقال،معاويةبايعبعدماعليبنالحسنإلىرجلقام:قال

ذلك،فساءه،رجلارجلا!جرهعلىيخطبونأميةبنيرأى!ي!اللهرسولفإن،اللهرحمكتؤنبنيلا

لتلةفىأنزثنةإنا):ونزلت-الجنةفينهرايعني-(ا:الكوثرأ!اتكوثرأغطتتفإنا):فنزلت

قال.أميةبنويملكه.3(-أ:القدرأ!هوشتهرألفمنضترالقدرلتة!اتقذرلتةماأدرنكوئآ5آتقذر

يوما.ينقصولايومايزيدلاشهرألفهوفإذاذلكفحسبنا:القاسم

دلائل"فيوالبيهقي،"مستدركه"فيوالحاكم،الطبريجريروابنالترمذيرواهوقد

مهديوابن،القطانسعيدبنيحيىوثقهوقد-الحدانيالفضلبنالقاسمحديثمنكلهم،")3(النبوة

قال،مازنبنعيسى:جريرابنروايةوفي،الراسبيمازنبنيوسف:ويقال،سعدبنيوسفعن-

هذايوسفإن:فقوله.الوجههذامنإلانعرفهلاالحديثوهذا،مجهولرجلوهو:الترمذي

سلمة،بنحمادمنهم،جماعةعنهروىقدفإنه،الحالمجهولأنهأرادأنهوالظاهر،مشكل،مجهول

ثقة،هو:قالعنهروايةوفي،مشهورهو:معينبنيحيىوقال.عبيدبنويونس،الحذاءوخالد

)1(

)2(

)3(

.51(1)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.5(90)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

-905)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي(17وه017)3/والحاكم،)0335(جامعهفيالترمذيرواه

.(ضعيف)أيغريبالترمذي

:وقال51(5
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عمنأرسلهايكونوقد،نظرومعاويةالحسنقصةشهودهفيولكن:قلت،مطلقاعنهالجهالةفارتفعت

الحديثهذاعن-الله-رحمهالمزيالحجاجأباالحافظشيخناسألتوقد.أعلموالله،عليهيعتمدلا

منكر.حديثهو:فقال

ولايوماتزيدلا،شهرألففوجدهاأميةبنيدولةحسبإنه:اللهرحمهالفضلبنالقاسمقولوأما

عنه،اللهرضيعفانبنعثماندولةإدخاليمكنلالأنهوذلك،نظروفيه،جداغريبفهو،تنقصه

ممدوحة،أنهاوذلك،المعنىحيثمنولاالصورةحيثمنلا،المدةهذهفي،سنةعشرةثنتاوكانت

.يعدلونكانواوبهبالحققضواالذينالمهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءأحدلأنه

ليلةأنعلىدلأنهوذلك،نظرالذئمعلىالحديثدلالةوفي،دولتهملذمسيقإنماالحديثوهذا

كما،والبركةالمقدارعظيمة،خيرةليلةالقدروليلة،دولتهمهيالتيشهرألفمنخيرالقدر

نأعلىيدلدقيقفإنههذافليتأمل،دولتهمذمدولتهمعلىتفضيلهامنيلزمفلم،بهتعالىاللهوصفها

أعلم.تعالىوالله،أيامهملذمسيقإنمالأنه،نظرصحتهفيالحديث

سنةذلككانفقد،عليبنالحسنمنتسلمهاحينمعاويةوليمنذدولتهمابتداءأنأرادإذاوأما

واحد.إمامعلىاجتمعواكلهمالناسلأن،الجماعةعاملهيقالوكان،وأربعينإحدىأو،أربعين

نإ":عليبنللحسنيقولع!ج!اللهرسولسمعأنه"بكرةأبيعنالبخاريصحيحفيالحديثتقدموقد

ودله،العامهذافيهذافكان")1(المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعل،سيدهذاابني

والمنة.الحمد

العباسبنيإلىانتقلحتى،ومئةوثلاثينثنتينسنةإلىالسنةهذهمنأميةبنيأيديفيالأمرواستمر

شهرألفمعدللأن،شهرألفيطابقلاوهذا،سنةوتسعونثنتانذلكومجموع،)2(سنذكرهكما

فحينئذ،سنينتسعوكانتالزبيرابنولايةمنهاأخرجأنا:قالفإن،أشهروأربعةسنةوثمانونثلاث

لألفمطابقابقيمايكونلافإنه،الزبيرابنولايةخرجتوإنأنهفالجواب،سنةوثمانونثلاثيبقى

وجه.هذا،تقريباذلكيكونبل،قالهكما،يزيدهولايوماينقصلابحيث،تحديداشهر

،قولفيمصروفي،أيامهبعضفيوالعراقوالأهوازبالحجازكانتالزبيرابنولايةأن:والثاني

هذاأن:الثالث،الحينذلكفيبالكليةدولتهمزالتولا،أصلاالشاممنأميةبنييدتنسلبولم

مذمومة،دولتهتكونأنذكرهماومقتضى،أميةبنيحسابفيالعزيزعبدبنعمردولةدخوليقتضي

تابعةأيامهقرنواحتى،الراشدينالخلفاءأحدبأنهمصرحونوإنهم،الإسلامأئمةمنأحديقولهلاوهذا

.275()4رقمصحيحهفيالبخاريرواه(1)

.سنذكرهماعلى:الأصلفي)2(
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قال!وقد.الصحابةأحدسفيانأبيبنمعاويةأوهو؟أفضلأيهمافياختلفواوحتى،الأربعةلأيام

فإن،هذاعلمفإذا،العزيزعبدبنعمرقولإلاحجةالتابعينمنأحدقولأرىلا:حنبلبنأحمد

وكل.عنهمحيدلاوهذا،الأئمةخالف،مذمومةفيهأدخلهاوإن،حسابهانخرمحسابهمنأيامهأخرج

أعلم.والله،الحديثهذانكارةعلىيدلمماهذا

علياسمع،الطفيلأباسمع،العباسأبيبنالعلاءعن،سفيانحدثنا:حمادبننعيموقال

.)1(بينهميختلفوالمماأميةبنيفيالأمرهذايزاللا:يقول

علياسمع،الجيشانيسالمأبيعن،سالمبنسعيدعنعمرانبنحرملةعنوهبابنحدثنا

المشرقمنأقواماعليهماللهبعثذلككانفإذا،بينهمويتنافسوا،قتيلهميقتلواحتىلهمالأمر:يقول

ملكناإلاسنتينيملكونولا،سنتينملكناإلاسنةيملكونلاوالله،عدداويحصوهمبددايقتلوهم

.أربعا)2(

مأسمعت،الوليدبنإلأزهرعن،الوليدبنحصينعنمسلمبنالوليدحدثنا:حمادبننعيموقال

لمما،مظلوماوالعراقالشامبينأميةبنيمنالشابالخليفةقتلإذا:يقولالدرداءأباسمعتالدرداء

عنتقالإنماالأشياءهذهومثل-يزيد)3(بنالوليد:يعني-حقبغيرمسفوكودم،بهايستخفطاعةتزل

توقيف.

ذكر

العباسبنيدولةعنالإخبار

ومئةوثلاثيناثنتينسنةالسودبالراياتخراسانمنظهورهمأولوكان

حدثني،مسلمبنالوليدحدثنا،العباسبنخالدبنمحمدحدثني:سفيانبنيعقوبقال

قدم:قال،معيطأبيبنعقبةبنالوليدبنأبانعن،المعيطيهشامبنالوليدعن،اللهأبوعبد

لكمهل!العباسأبايا:قالثم،جائزتهفأحسنفأجازه،حاضروأنامعاويةعلىعباسبناللهعبد

أهل:قال؟أنصاركمفمن:قال.نعم:قال.ثتخبرني:فقال!المؤمنينأميريااعفني:فقال؟دولة

.)4(البيهقيرواه.بطحاتهاشمبنيمنأميةولبني،خراسان

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده،(11.)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

ضعيف.وإسناده،(11.)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

ضعيف.وإسناده،(11أ)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

.(513)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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سعيد،بنسويدحدثنا،حرببنعبدةبنمحمدأخبرنا،حمادابنسمعت:عديابنوقال

جبريل،معهوإذا!ي!بالنبيمررت:قال،عباسابنعن،مهرانبنميمونعن؟تميمبنحجاجحدثنا

.(السواد)1بعدهمنولدهوسيلبسالثيابلوسخإنه:!ي!للنبيجبريلفقال،الكلبيدحيةأظنهوأنا

بنحجاجبهتفرد:)2(البيهقيقال.موتهقبلإليهعودتهثم،بصرهذهابفيالحديثتماموذكر

.بالقويوليستميم

فيبالويهبنأحمدبنمحمدبكروأبو،إسحاقبنبكرأبوحدثنا،الحاكمأخبرنا:البيهقيوقال

،قرةأبيبنعبيدحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:قالوا،آخرين

كنت:قال،العباسسمعت:قال،العباسمولىميسرةأبيعن،قبيلأبيعن،سعدبنالليثحدثنا

قلت:؟ترىما:قال،نعم:قلت؟شيءمنالسماءفيترىهلانظر":فقالليلةذات!ي!النبيعند

بغداديقرةأبيبنعبيد:البخاريقال.")3(صلبكمنبعددهاالأمةهذهسيملكإنهأما:قال،الثريا

.)4(العباسقصةفيحديثهعلى!سابعلا،الليثسمع

أبيبنسهيلعن-ضعيفوهو-العامريالرحمنعبدبنمحمدحديثمن:البيهقيوروى

.")5(الملكوفيكمالنبوةفيكم":للعباسقال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،أبيهعن،صالح

أبيعن،ديناربنعمروعن،سفيانحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

موقو!توهو،جيدإسنادهذا.بنا)6(يختمهأنفأرجوبأولنااللهفتحكما:عباسابنقال:قالمعبد

كلامه.منعباسابنعلى

بنحميدبنالملكعبدحدثنا،الوليدحدثنا،أيوببنإبراهيمحدثني:سفيانبنيعقوبوقال

عشراثنا:نقولونحنعباسابنسمعنا:قال،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،غنيةأبي

ذلك،بعدالبيتأهلمناإن؟!أحمقكمما:عباسابنفقال،الساعةهيثم،أميراعشرواثناأميرا

.موقوفأيضاوهذا.)7(مريمابنعيسىإلىيدفعها،والمهدي،والسفاح،المنصور

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الميزانفي.وترجمتهروايةكبيرلهليس،هذاتميمبنحجاج:وقال)2/647(الكاملفيعديابنرواه

.واهأنهعلىتدلأحاديثه:الذهبيوقال(1/014)

.518()6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.(8891)5/الكاملفيعديوابن518()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.()5/8891الكاملفيعديابننقله

."والمملكةالنبوةفيكم":بلفظ(517)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.517()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(415)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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،السفاحمنا":مرفوعاعباسابنعن،الضحاكعن،الأعمشطريقمنالبيهقيرواهوقد

علىشيئاعباسابنمنيسمعلموالضحاك،ضعيفإسنادوهذا.")1(والمهدي،والمنصور

أعلم.والله،منقطعفهو،الصحيح

،ثوبانعن،أسماءأبيعن،قلابةأبيعن،الحذاءخالدعن،الثوريعن:الرزاقعبدقالوقد

ثم،منهمواحدإلىيصيرلاثم،خليفةولدكلهم،ثلاثةكنزكمعنديقتتل":!صاللهرسولقال:قال

فإذا،المهدياللهخليفةيجيءثم،مثلهايروالممقتلةفيقتلونهم،خراسانمنالسودالراياتتقبل

بنأحمدعنماجهابنأخرجه."المهدياللهخليفةفإنه،الثلجعلىحبواولوفبايعوهفائتوهسمعتم

.به)2(الرزاقعبدعنكلاهما،الذهلييحيىبنومحمد،السلمييوسف

عبدورواه:البيهقيقال.الرزاقعبدبهتفرد:قالثم،الرزاقعبدعنطرقمنالبيهقيورواه

.موقوفا33(،ثوبانعن،أسماءأبيعن،قلابةأبيعن،الحذاءخالدعن،عطاءبنالوهاب

بنمحمدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:البيهقيقالثم

عن،أسماءأبيعن،قلابةأبيعن،زيدبنعليعن،شريكحدثنا،يحيىبنكثيرحدثنا،غالب

علىحبواولوفائتوها،%صاسانعقبمنالسودالراياتأقبلتإذا":!صاللهرسولقال:قال،ثوبان

.")4(المهدياللهخليفةفيهافإن،الثلج

أبي،حدثنا،الرازيداهربناللهعبدحدثنا،سهلبنالفضلحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

بنيمنفتيةذكر!ك!ح!اللهرسولأن؟مسعودبناللهعبدعن،إبراهيمعن،الحاكمعن،ليلىأبيابنعن

ثم.")5(الثلجعلىحبواولوفليأتهاأدركهافمن":قال،الراياتوذكر،عيناهفاغرورقت،هاشم

بنداهرحديثمنإلايروىنعلمولا،ليلىأبيابنإلاالحاكمعنرواهنعلملاالحديثوهذا:قال

.)6(إبراهيمعن،زيادأبيبنيزيدحديثمنيعرفوإنما،الحديثصالحالرأيأهلمنوهو،يحيى

حدثنا،عياشبنبكرأبوحدثنا،رفاعةبنيزيدبنهشامأبوحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

:!اللهرسولقال:قال-مسعودابنهو-اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،زيادأبيبنيزيد

ويطلبون،العدليظهرون،ثنتهاإلىالدماءالخيلوتخوض،المشرققبلمنسودراياتتجيء"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.51(4)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعيف.وإسناده،الفتنفي(4)840رقمسننهفيماجهابنرواه

.بالقويوليس،قلابةأبيعنآخروجهمنوروي:وقال(515)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعيف.وإسناده515()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

لين.وهو،زيادأبيبنزيادفيه:وقال316()7/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

ضعيف.وإسناده
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حسن)2(إسنادوهذا.(")1يعطونهفلاالعدلمنهمفيطلب،فيظهرون،يعطونهفلاالعدل

سعد.بنرشدينحدثنا:قالا،سعيدبنوقتيبة،غيلانبنيحيىحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

ابنهو-قبيصةعن،شهابابنعن،يزيدبنيونسحدثني:قال،حديثهفيغيلانبنيحيىقال

يردهالاسودراياتخراسانمنيخرج":قال!أنهع!ج!اللهرسولعن،هريرةأبيعن-الخزاعيذؤيب

."بإيلياءتنصبحتىشيء

غريب.:وقالبهقتيبةعن)4(الترمذيرواهوقد

تفرد:البيهقيوقال.سعدبنرشدينعن،مسعودبناللهعبدحديثمن:والحاكمالبيهقيورواه

.()أعلموالله،أشبهولعله،الأحباركعبعنهذامنقريحبرويوقد،سعدبنرشدينبه

عن،القدوسعبدالمغيرةأبيعن،محمدحدثنا:سفيانبنيعقوبطريقمنرويثم

ينزلواحتىالعباسلبنيسودراياتتظهر:قال،الأحباركعبعنحدثهعمن،عياشبنإسماعيل

.لهم)6(عدووكل،جباركلأيديهمعلىاللهويقتل،بالشام

عطيةعن،الأعمشعن،جريزحدثنا-شيبةأبيابنهو-عثمانحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

منوظهور،الزمانمنانقطاععنديخرج":!ي!اللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبيعن،العوفي

."حثواالمالإعطاؤهفيكون،السفاحلهيقالرجل،الفتن

عن،عوانةأبيعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:)8(البيهقيورواه

علىالإسنادوهذا.فذكره"..السفاحلهيقالبيتيأهلمنرجليخرج":فيهوقال،بهالأعمش

.يخرجوهولمالسننأهلشرط

بناللهعبدالعباسابنوهو،السفاحولايةوفي،خراسانمنالسودالراياتخروجفيالأخبارفهذه

وثلاثينثنتينسنةحدودفيولايتهوقعتوقد،المطلبعبدبنالعباسبناللهعبدبنعليبنمحمد

يوممكة!ي!اللهرسولدخلكما،السوادلبسوشعارهم،السودالراياتومعهمبأعوانهظهرثم،ومئة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.5()840المسندفييعلىأبورواه

التقريب.فيحجرابنالحافظقال!كما،ضعيفوهوزيادأبيبنيزيدإسنادهففينظرقولهوفيقالهكذا

.876(5)رقم365()2/المسندفيأحمدرواه

الفتن.في)9226(الجامعفي

.موضوعهذا:التلخيصفيالذهبيوقال!(4464/)المستدركفيوالحاكم(165)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعيف.وإسناده(175)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.08()3/المسندفي

العوفي.عطيةلضعفضعيفوإسناده(415)6/الدلائلفي
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فكسرهم،أميةبنيلقتالعليبناللهعبدعمهبعثثم.سوداءعمامةوفوقهالمغفررأسهوعلى،الفتح

ويلقب،مروانبنمحمدبنمروانوهو،خلفائهمآخرالمعركةمنوهرب،ومئةوثلاثيناثنتينسنةفي

عمهودخل.قيلفيمادرهمبنالجعدعلىلاشتغاله،الجعديمروان:لهويقال،الحماربمروان

سنوردهاكثيرةخطوبوجرت،والأموالوالأملاكالملكمنأميةلبنيكانماعلىواستحوذدمشق

الله.شاءإنموضعهافيمفصلة

وقد،ذكرهيطولبماخراسانمنتخرجالتيالشودالراياتذكرفيالسلفمنجماعةعنوردوقد

ذلكوأن،بعدأمرهايقعلمأنهعلىيدكماالرواياتبعضوفي،كتابهفيحمادبننعيمذلكاستقصى

.التكلانوعليهالثقةوبه،تعالىاللهشاءإنموضعهفيسنوردهكما،الزمانآخرفييكون

حتىالساعةتقوملا":!واللهرسولقال:قال،الزهريعن،معمرعنالرزاقعبدروىوقد

.-العباسبنيدولةأقامالذي:يعني-الخراسانيمسلمأبوهو:معمرأبوقال"لكعابنللكعالدنياتكون

منهمقائمأولوكان،السنةهذهفيالعباسبنيإلىأميةبنيمنالدولةتحولتأنهوالمقصود

ابنهبعدهمنثم،بغدادالسلاممدينةبانيالمنصوراللهعبدجعفرأبوأخوهثم،السفاحالعباسأبو

الخلافةانتشرتثم،الرشيدهارونالاخرابنهثم،الهاديابنهبعدهمنثم،اللهعبدبنمحمدالمهدي

.الأيامتلكإلىوصلناإذاسنفصلهماعلىذريتهفي

الذيالمهديأنشكولا،والمهديوالمنصوربالسفاحانفاأوردناهاالتيالأحاديثهذهنطقتوقد

،بذكرهالمستفيضةالأحاديثوردتالذيالمهديهوليس،العباسبنيخلفاءوثالثالمنصورابنهو

للأحاديثأفردناوقد،وظلماجوراملئتكماوقسطاعدلاالأرضيملأ،الزمانآخرفييكونوأنه

انفاالأحاديثهذهبعضفيتقدموقد،"سننه"فيكتاباداودأبولهأفردكما،حدةعلىجزءافيهالواردة

أعلم.والله،الأرضإلىنزلإذامريمابنعيسىإلىالخلافةيسلمأنه

بنيخلفاءأولبويعالذيهويكونأنفيبعد،الزماناخرفييكونأنهتقدمفقدالسفاحوأما

ابنعن،وهبابنعن:حمادبننعيمروىقدفإنه،الظاهرهووهذا،اخرخليفةيكونفقد،العباس

السفاحيعيش:يقول،عامربنتبيعسمع،الحميريتدومعن،المعافريعمروبنيزيدعن،لهيعة

.(السماء)1طائرالتوراةفياسمه،سنةأربعين

الدماءمنيريق:أي-يسفحمالكثرة،الزماناخرفييظهرالذيللمهديصفةتكونوقد:قلت

تكونالتيهيصحتإنالأحاديثهذهفيالمذكورةالسودالراياتوتكون-القسطونشر،العدللإقامة

،للسفاحقديماوقعكما،خراسانمنأنصارهتكونثم،بمكةبيعتهظهورأولويكون،المهديمع

.)272(رقموالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه(1)



936(000عشرالاتنيالأئمةعنالإخبارذكر)النجوةدلائلكتاب

والله،كلامعنمنهاسنذيخلوفلاوإلا،الأحاديثهذهصحةعلىتفريعكلههذا.اعلمتعالىوالله

.بالصوابأعلموتعالىسبحانه

ذكر

قريشمنكلهمالذينعشرالاثنيالأئمةعنالإخبار

منهمالناسأمريللميزعمونالذينهؤلاءفإن،الرافضةإمامتهميدعونالذينعشربالاثنيوليسوا

،سامرابسردابزعمهمفيالمنتظرالمهديزعمهمفيوآخرهم،الحسنوابنهطالبأبيبنعليإلا

الأئمة،الحديثفيعنهمالمخبرعشرالاثنيالأئمةمنهؤلاءبل،أثرولا،عينولا،وجودلهوليس

الأئمةبينخلافبلا،العزيزعبدبنعمرومنهم،عنهماللهرضي،وعليوعثمانوعمربكرأبوالأربعة

الحديث.إيرادبعدسنذكرهماعلىعشرالاثنيتفسيرفيالسنةلأهلالقولينكلاعلى

عبدعنكلاهما،عيينةبنسفيانحديثمنومسلم،شعبةحديثمنالبخاريصحيحفيثبت

قالثم"خليفةعشراثنايكون":يقول!اللهرسولسمعت:قالسمرةبنجابرعن،عميربنالملك

.")1(قريشمنكلهم":قال:قالما:لأبيفقلت،أسمعهالمكلمة

عن،مجالدحدثنا،يونسبنعيسىحدثنا:)2(والملاحمالفتنكتابفيحمادبننعيموقال

الخلفاءمنبعدييكون":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،مسروقعن،الشعبي

."موسىأصحابعدة

قولهم.من،الأحباروكعب،عباسوابن،وحذيفة،عمربناللهعبدعنهذامثلرويوقد

عن،خالدأبيبنإسماعيلعن،معاويةبنمروانحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا:داودأبووقال

يكونحتىقائماالأمرهذايزاللا":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،سمرةبنجابرعن،أبيه

فقلت،أفهمهلمع!ي!النبيمنكلاماوسمعت"الأمةعليهتجتمعكلهم-أميراأو-خليفةعشراثناعليهم

.")3(قريشمنكلهم":يقول:قال؟يقولما:لأبي

حدثنا،خيثمةبنزيادحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا،نفيلابنحدثنا:أيضاداودأبووقال

الأمةهذهتزاللا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،سمرةبنجابرعن،الهمدانيسعيدبنالأسود

فلما:قال!"قريشمنكلهم،خليفةعشراثنامنهميمضيحتى،عدوهاعلىظاهرة،أمرهامستقيمأ

)1(

)2(

)3(

.()6(1182)الإمارةفيومسلمو)7223()7222(الأحكامفيالبخاريرواه

."موسىنقباءعدة":وروايته(52)صوالملاحمالفتن

."الأمةعليهتجتمع":قولهدون،صحيحوهو،المهديكتابأولفي()9427رقمسننهفيداودأبورواه
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.(")1الهرجيكونثم":قال!؟ماذايكونثم:فقالواقريش!أتتهمنزلهإلىرجع

بيانالثالثةوفي،بالعددالمرادبيانالثانيةوفي،العددبيانالأولىالروايةففي:)2(البيهقيقال!

عبدبنيزيدبنالوليدوقتإلىالمذكورةبالصفةالعددهذاوجدوقد،بعدهمالقتلوهو،الهرجوقوع

إليهأشيركما،العباسيةملكظهرثم،الروايةهذهفيأخبركماالعظيمةوالفتنةالهرجوقعثم،الملك

منهمعدأو،فيهالمذكورةالصفةتركتإذا،الخبرفيالمذكورالعددعلىيزيدونوإنما،قبلهالبابفي

الناسمنبقيماقريشفيالأمرهذايزال!لا":!النبيقال!وقد،فيهالمذكورالهرجبعدكانمن

.")3(اثنان

.)4(فذكره...!ج!النبيعن،عمرابنعن،أبيهعن،محمدبنعاصمحديثمنساقهثم

أبيبنمعاويةعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الزهريطريقمن:البخاريصحيحوفي

ماوجههعلىاللهكبهإلاأحديعاديهملاقريشفيالأمرهذاإن":!اللهرسول!قال!:قال!،سفيان

.")5(الذينأقاموا

أنفسهم.أعمال!فيهمقصرواوإنمعالمهأقاموا:أي:)6(البيهقيقال!

أعلم.والله،هذامنذكرهماتقتضيأحاديثساقثم

فيالمذكورينعشرالاثنيبالخلفاءالمرادأنمن،جماعةعليهوافقهوقد،البيهقيسلكهالذيفهذا

بالذمفيهالحديثقدمناالذي،الفاسقالملكعبدبنيزيدبنالوليدزمنإلىالمتتابعونهمالحديثهذا

نظر.فيهمسلكفإنه،والوعيد

نأوبرهانه،تقديركلعلىعشراثنيمنأكثرهذايزيدبنالوليدزمنإلىالخلفاءأنذلكوبيان

بعديالخلافة":سفينةحديثبنصمحققةخلافتهم،وعليوعثمانوعمربكرأبو،الأربعةالخلفاء

ص.)7(ء"..

وركب،العراقأهلوبايعه،إليهأوصىعليالأن،وقعكماعليبنالحسنبعدهمتم."سنهتولى*"

صحيحفيبكرةأبيحديثعليهدل!كما،ومعاويةهواصطلححتىالشامأهللقتال!معهوركبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"فقط.قريشمنكلهم":قولهإلىصحيحوهو،المهديكتابفي)4281(رقمسننهفيداودأبورواه

.(052)6/للبيهقي؟النبوةدلائل

.71(04)الأحكامفيالبخاريرواه

.(152)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.)9713(الأحكامفيالبخاريرواه

.52(1)6/النبوةدلائل

حديثوهوالفتنفي)2226(جامعهفيوالترمذي؟السنةفي(و)4647()4646داودوأبو22(1)5/أحمدرواه

.الترمذيقالكماحسن
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ابنهثم،الحكمبنمروانثم،يزيدبنمعاويةابنهثم،معاويةبنيزيدابنهثم،معاويةثم،)1(البخاري

عبدبنعمرثم،الملكعبدبنسليمانثم،الملكعبدبنالوليدابنهثم،مروانبنالملكعبد

الملك.عبدبنهشامثم،الملكعبدبنيزيدثم،العزيز

الملكعبدقبلالزبيرولايةاعتبرنافإن،الملكعبدبنيزيدبنالوليدثم،عشرخمسةفهؤلاء

هذاعلىسلكهالذيفهذا،العزيزعبدبنعمرقبلعشراثنافهمتقديركلوعلى،رجلاعشرستةصاروا

علىالأئمةأطبقالذي،العزيزعبدبنعمرمنهمويخرج،معاويةبنيزيدعشرالاثنيفييدخلالتقدير

منكانتأيامهوأن،عدلهعلىقاطبةالناسوأجمع،الراشدينالخلفاءمنوعدوه،مدحهوعلىشكره

عليه،الأمةاجتمعتمنإلاهذافيأعتبرلاأنا:قالفإن.بذلكيعترفونالرافضةإنحتى،الأيامأعدل

أهلأنوذلك،عليهمايجتمعوالمالناسلأن؟ابنهولاطالبأبيبنعلييعدلاأنالقولهذاعلىلزمه

مروانبأياميعتدولم،يزيدبنمعاويةابنهوابن،يزيدوابنه،معاويةوعد،يبايعوهمالمبكمالهمالشام

للخلفاءعاداهذامسلكهفينقولهذافعلى،منهماواحدعلىتجتمعلمالأمةلأن؟الزبيرابنولا

ثم،الوليدثم،الملكعبدثم،)2(معاويةبنيزيدثم،معاويةثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبا

بنالوليدبعدهممنثم،عشرةاثنافهؤلاء،هشامثم،يزيدثم،العزيزعبدبنعمرثم،سليمان

هؤلاءمنالحسنوابنهعليإخراجمنهيلزملأنهيسلكأنيمكنلاهذاولكن،الفاسقالملكعبدبنيزيد

حديثنصاعليهدلماخلافهوثم.والشيعةبل،السنةأئمةعليهنصماخلافوهو،عشرالاثني

ذكروقد.")3(عضوضاملكاتكونثم،سنةثلاثونبعديالخلافة":قالأنه!ي!اللهرسولعنسفينة

نحواوكانت،الحسنخلافةدخولبيناوقد،الأربعةخلافةمنفجمعها،سنةالثلاثينهذهتفصيلسفينة

الحديثوهذا،عليبنالحسنإليهالأمرسلملمامعاويةإلىالملكصارثم،أيضافيهاأشهرستةمن

انقطعبل،مطلقالاسنةالثلاثينبعدانقطعتقدالخلافةأنوبيان،خليفةمعاويةتسميةمنالمنعفيه

.سمرةبنجابرحديثعليهدلكما،ذلكبعدراشدينخلفاءوجودينفيولا،تتابعها

بنحذيفةعن،عمرانأبيبنخالدعن،لهيعةابنعن،سعدبنراشدحدثنا:حمادبننعيموقال

بل،لا":قال؟خلفاء:لهقيل"أميةبنيمنملكاعشراثناعثمانبعديكون":قالاليمان

.")2(ملوك

جاراالجلدأبوكان:قال،بحرأبيعن،(صغيرةأبيأبنحاتمحديثمن:البيهقيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديث.تخريجتقدم

.العددليكتملمنهبدولا،المخطوطمنالاسمهذاسقطوقد(يزيدبنمعاويةثمأ

تخريجه.تقدم

أيضا.ضعيفونعيم،ضعيفوهو،لهيعةابنسندهوفي(53)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه
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يعملكلهم،خليفةعشراثنافيهايكونحتىتهلكلنالأمةهذهإن:-عليهيحلف-يقولفسمعته،لي

.(سنةإاثلاثينوالاخر،سنةأربعينيعيشأحدهما،البيتأهلمنرجلانمنهم،الحقودينبالهدى

الجلدأباوافقوقد،منهعجيبوهذا،الردبهيحصللابماالجلدأبوقالهماردفيالبيهقيشرعثم

المتقدمة.الكتبمنشيءفيينظركانوقد،ذكرنالماأرجحقولهولعل،العلماءمنطائفة

ينميهوإنه،بإسماعيلإبراهيمبشرتعالىاللهإن:معناهماالكتابأهلبأيديالتيالتوراةوفي

عظيما.عشراثنيذريتهمنويجعل،ويكثره

أنهموقرر،سمرةبنجابرحديثفيبهمالمبشروهؤلاء:تيميةابنالعباسأبوالعلامةشيخناقال

منبالإسلامتشزفممنكثيروغلط:قال،يوجدواحتىالساعةتقومولا،الأمةفيمفرقينيكونون

فاتبعوهم.الرافضةفرقةإليهمتدعوالذينأنهمفظنوااليهود

عن،زيادأبيعن،المنهالأبيعن،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا:حمادبننعيمقالوقد

وعمربكرأبووخيرهمأفضلهم،قيماعشراثنيصلبهمنلإسماعيلوهباللهإن:قال،كعب

.وعثمان

الخلفاءمنليس:قالالسيبانيعمروأبيبنيحيىعن،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا:نعيموقال

.)2(الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجد:المسجدينيملكلممن

ذكر

هذازمانناإلىالعباسبنيدولةفيوقعتأمورعنالإخبار

بعدالخليفةعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدجعفرأبيازمنفيوقعماأ:ذلكفمن

ومئة.وأربعينخمسسنةفي،بغدادلمدينةالبانيالمنصوروهو،السفاحالخليفةأخيه

،عباسابنعن،حدثهعمن،المنذربنأرطأةعن،المغيرةأبيعن:كتابهفيحمادبننعيمقال

ثم،عنهوأعرضساعةفأطرق!وعسقحم):قولهعباسبنيا:فقالحذيفةوعندهرجلأتاهأنه

أهلمنرجلفينزلتإنما،كررهالمعرفتوقد،أنبئكأنا:حذيفةلهفقال،بشيءيجبهفلمكررها

بينهماالنهريشقمدينتينعليهيبني،المشرقأنهارمننهرعلىينزل،اللهعبدأو،الإلهعبدلهيقالبيته

.عنيد)3(جباركلفيهمايجتمع،شقا

)1(

)2(

)3(

.(523)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.المقدسوبيت:نسخةوفي،المقدسبيتومسجد:وفيه(58)صفحةوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه

جهالة.إسنادهوفي(911)صوالملاحمالفتنفيحمادبننعيمرواه
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،المغيرةأبوحدثنا،الحوطينجدةبنالوهابعبدبنأحمدحدثنا:)1(الطبرانيالقاسمأبووقال

:قال،!ي!النبيعن،جدهعن،أبيهعن،الهاشميعليبنصالححدثنا،السمطبناللهعبدحدثنا

شيخناقال."لصلبهولدايربيأنمنخيم،كلبجروومئةوخمسينأربعبعدأحدكميربيلأن"

.هذاالسمطبناللهعبدبهواتهم،موضوعالحديثهذا:)2(الذهبي

عمروأبوحدثنا:")3(والملاحمالفتن"كتابهفي،البخاريشيخالخزاعيحمادبننعيموقال

فيهاانتقصومئةستينسنةكانتإذا:قال،كعبعن،بديععن،المعافريبيانأبيعن،البصري

.الرأيذويورأي،الأحلامذويحلم

اخرحديث

الإمامأنسبنمالكإلىإشارةفيه

عن،صالحأبيعن،الزبيرأبيعن،جريجابنعن،عيينةابنحديثمن:)4(الترمذيروى

عالممنأعلمأحدايجدونولاالعلميطلبونالإبلأكبادالناسيضربأنيوشك:روايةهريرةأبي

بنمالكهو:قالأنهعنهرويوقد،عيينةابنحديثوهو،حسنحديثهذا":قالثم.)5(المدينة

."الرزاقعبدقالوكذا،أنس

ومئة.وسبعينتسعسنةاللهرحمهمالكتوفيوقد:قلت

اخرحديث

الشافعيإدريسبنمحمدإلىإشارةفيه

عن-العبديأو-الكنديمعبدبنالنضرعن،سليمانبنجعفرحدثنا:)6(الطيالسيداودأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(01)685الكبيرالمعجمفي

.(436و32)2/الاعتدالميزان

.36()صوالملاحمالفتن

العلم.في0268()رقمللترمذيالجامع

عبدوهوجريجابنتدليسبسببضعيفوإسناده)2/992(المسندفيوأحمد،)1147(الحميديأيضأرواه

نظيفحديثهذا":بروايتهالحديثساقأنبعد56()8/السيرفيالذهبيالحافظوقال.العزيزعبدبنالملك

عنويروى،موقوفاجريجابنعنالمحاربيرواهوقد...عيينةبنسفيانعنعدةرواهالمتنغريبالإسناد

."مرفوعاجريجابنعنالأنصارياللهعبدبنمحمد

تاريخفيتخريجهوتمام.متروكالكنديالنضرفإن،جداضعيفوإسناده)903(الطيالسيداودأبيمسند

.بشارالدكتورتحقيق892()2/الخطيب
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يملأعالمهافإنقريشاتسئوالا":!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبدعن،الأحوصأبيعن،الجارود

."نوالاآخرهافأذق،وبالاأولهاأذقتإنكاللهم،علماالأرض

.)1(هريرةأبيطريقمنالحاكمرواهوقد

الشافعي.وهو:الأصبهانينعيمأبوالحافظقال

معهوذكرنا،مجلدفيترجمتهأفردناوقد،ومئتينأربعسنةفياللهرحمهالشافعيتوفيوقد:قلت

.بعدهمنأصحابهتراجم

اخرحديث

خيركم":مرفوعا،حذيفةعن،ربعيعن،منصورعن،الثوريسفيانعن:الجراحبنروادوروى

ولامالولالهأهللامن":قال؟اللهرسولياالحاذخفيفوما:قالوا"الحاذخفيفالمئتينبعد

)2(" ولد

اخرحديث

بناللهعبدحدثني،عمارةبنعونحدثنا،الخلالعليبنالحسنحدثنا:)3(ماجهابنقال

أبيعن،مالكبنأنسعن،جدهعن،أبيهعن،مالكبنأنسبناللهعبدبنثمامةابن)4(،المثنى

:قالقتادة

.")5(المئتينبعدالايات":!ي!اللهرسولقال

الرقاشي،يزيدعن،معقلبناللهعبدحدثنا،قيسبننوححدثنا،الجهضميعليبننصروحدثنا

،وتقوىبرأهل،سنةفأربعون،طبقاتخمسعلىأمتي":قال!واللهرسولعن،مالكبنأنسعن

تدابرأهل،ومئةستينإلىيلونهمالذينثم،وتواصلتراحمأهل،سنةومئةعشرينإلىيلونهمالذينثم

.")6(النجاءالنجاء،الهرجالهرجثم،وتقاطع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعيف.وهو،الحاكمعندنجدهولم)33876(الكنزفيالهنديالمتقيذكره

الحافظ.ضعفه،الجراحبنروادسندهوفي:وقال(162)رقم"المطالبأسنى"فيالحوتذكره

.(04)57سننهمن.الفتنفيماجهابنرواه

وتعلي!(791)27/الكمالتهذيبفيالمزيقالهماوراجع.ماجهابنروايةوهذه،خطأ"حدثنا":المطبوعفي

ماجه.ابنسننعلىبشارالدكتور

.موضوعحديثوهو،ضعيفوهو،العبديعمارةبنعونإسنادهفي

معقل-بناللهعبدعنهوالراوي،ضعيفوهو،الرقاشيأبانبنيزيدإسنادهوفي(04)58الفتنفيماجهابنرواه
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معن،أبيعن،الحسنبنالمسورحدثنا،العنزيمحمدأبوحازمحدثنا،عليبننصروحدثنا

فأما،عاماأربعونطبقةكل،طبقاتخمسعلىأمتي":!ي!اللهرسول!قال!:قال!،مالكبنأنسعن

برفأهل،الثمانينإلىالأربعينبينماالثانيةالطبقةوأما،وإيمانعلمفأهلأصحابيوطبقةطبقتي

.")1("ء.ء.
.نحوهدكرلمولموى

أعلم.والله،نكارةعنيخلولا،الوجهينهذينمنغريبحديثوهو،لفظههذا

بنعمرانعن،يساربنهلال!حدثنا،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإمامقال!وقد

يجيءثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمقرنيالناسخير":!ي!اللهرسول!قال!:قال!،حصين

.")2(يسألوهاأنقبلالشهادةيعطون،السمنيحبون،يتسمنونقولم

الأعصش.طريقمن)3(الترمذيورواه

بنعمرانسمعت،مغرببنزهدمعن،حمزةأبيعنشعبةحديثمنومسلمالبخاريرواهوقد

فلا:عمرانقال!-يلونهمالذينثميلونهمالذينثمقرنيأمتيخير":!ي!اللهرسول!قال!:قال!،حصين

،يؤتمنونولاويخونون،يستشهدونولايشهدونقومابعدكمإنثم-ثلاثةأوقرنينقرنهبعدأذكرأدري

.)4(البخاريلفظ"السمنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون

عن،عبيدةعن،إبراهيمعن،منصورعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا:البخاريوقال!

الذينثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيالناسخير":قال!!ي!اللهرسول!أن؟اللهعبد

يضربونناوكانوا:إبراهيمقال!.")5(شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبققوميجيءثم،يلونهم

.صغارونحنوالعهدالشهادةعلى

.به)6(منصورعنمتعددةطرقمنداودأباإلاالجماعةبقيةرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منكر.الحديثومتنمجهول

حاتم:أبووقال.مجهولون؟العنزيوخازم،الحسنبنوالمسور،معنوأبو(54)58الفتنفيماجهابنرواه

ماجه.ابنسننعلىبشارالدكتورتعليقوينظر،منكرحديثه:المسورترجمةفيالذهبيوقال.باطلحديثهذا

صحيح.حديثوهو(426)4/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(023)2الشهاداتفيالترمذيرواه

.2(1)2535()4رقمومسلم365(5)رقمالبخاريرواه

.365(0)النبيأصحابفضائلفيالبخاريرواه

الكبرىفيوالنسائي،المناقبفي)9385(والترمذي،الفضائلفي2(و)212(11و)2(51)2533()مسلمرواه

.378(1/)أحمدمسندفيوهو.الأحكامفي)2362(ماجهوابن،القضاءفي6(531)
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اخرحديث

عن،حسينبنالوهابعبدعن،لهيعةابنعن،البصريعمروأبوحدثنا:حمادبننعيمقال

السابع":قال!هالنبيعن،مسعودابنعن،الهمدانيالحارثعن،أبيهعن،البنانيثابتبنمحمد

معايشنا؟منتخرجناأنتريد:بيتهأهللهفيقول،يجيبونهفلاالكفرإلىالناسيدعوالعباسولدمن

هاشم،بنيمنبيتهأهلمنلهعدوفيقتله،عليهفيأبون،وعمربكرأبيبسيرةفيكمأسيرإني:فيقول

السفياني.خروجإلىطويلااختلافافذكر(")1بينهمفيمااختلفواعليهوثبفإذا

اللهووقى،القرآنبخلقالقولإلىالناسدعاالذي،المأموناللهعبدعلىينطبقالحديثوهذا

منيكون،سفيانأبيإلىمنسول!،الزمانآخريكونرجلوالسفياني،موضعهفيسنوردكما،شرها

الملاحم.كتاباخرفيوسيأتي،سلالته

اخرحديث

جبير،بنالرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةعن،ليثحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدالإمامقال

خلافةفيبالفسطاطوهو-يقولسمعهأنه،!ي!اللهرسولصاحبالخشنيثعلبةأباسمعت،أبيهعن

رأيتإذايومنصفمنالأمةهذهتعجزلاوالله:فقال،القسطنطينيةالناسأغزىمعاويةوكان،-معاوية

.القسطنطينينة)2(فتحذلكفعند،بيتهوأهلواحدرجلمائدةالشام

وهب،ابنحديثمن:"سننه"فيداودأبوأخرجهوقد،ثعلبةأبيعلىموقوفاأحمدرواههكذا

ع!ح!:اللهرسولقال:قال،ثعلبةأبيعن،أبيهعن،جبيربنالرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةعن

.داودأبوبهتفرد")3(يومنصفمنالأمةهذهاللهيعجزلن"

عبيد،بنشريحعن،صفوانحدثني،المغيرةأبوحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا:داودأبوقالثم

نصفيؤخرهمأنرئهاعندأمتيتعجزلاأنلأرجوإني":قالأنه!ج!هالنبيئعن،وقاصأبيبنسعدعن

جيد.وإسناده،داودأبوبهتفرد.سنةخمسمئة:قال؟يومنصفوكم:لسعدقيل")4(يوم

)1(

)2(

)3(

)4(

والحارثلهيعةوابنحمادبننعيملضعف،ضعيفوإسناده24()صوالملاحمالفتنكتابفيحمادبننعيمرواه

.الأعور

صحيح.حديثوهو،الخشنيثعلبةأبيعن()17663رقم(4391/)المسندفيأحمدرواه

.351(/11)الباريفتحفيكما.الموقوفةالروايةالبخاريالإمامرجحوقد،(434)9الملاحمفيداودأبورواه

.(0435)الملاحمفيداودأبورواه
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فسرهكما،سنةخمسمئةوهو،يومنصفالأمةتأخيروقوعيقتضيهذافإنالنبوةدلائلمنوهذا

ثمأ47:ا!ح!جأ!تعدو%مماسنةرفيكألفيؤماعندوإتميو:تعالىقولهمنمأخوذوهو،الصحابيئ

الصلاةعليهأنهمنالناسمنكثيريذكرهمافأما،عليهازادماوقوعينفيلاالمدةهذهبوقوعالإخبارهذا

حديثفإنه،الساعةقيامحينإلىماتيوممنسنةألفعليهيمضيلابمعنى،قبرهفييؤلفلاوالسلام

أعلم.والله،الإسلامكتبمنشيءفيلهأصللا

اخرحديث

وقد،ببصرىالإبلأعناقلهاأضاءتحتى،الحجازبأرضكانتالتيالنارظهورعنالإخبارفيه

وستمئة.وخمسينأربعسنةفيهذاوقع

بنسعيدقال:قال،الزهريعن،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

الحجازأرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبوأخبرني:المسيب

.)1(البخاريبهتفرد."ببصرىالإبلأعناقلهاتضيء

قال،وستمئةوخمسينأربعسنةفيهذاوقوعوتواتر،الناسمنوغيرهمالتاريخأهلذكروقد

إسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهاب،زمانهفيالمؤرخينوإمامالحديثشيخالحافظالإمامالشيخ

وخمسينأربعسنةالآخرةجمادىخامسفيالجمعةيومظهرتإنها:"تاريخه"فيشامةبأبيالملقب

شرقيظهورهاكيفيةفي،المدينةأهلعنمتواترةكتباوذكر،منهوأزيدشهرااستمرتوأنها،وستمئة

،الحجارةيأكلشررمنهايخرجوأنه،الأوديةملأتوأنها،أحدتلقاء،شظاة)2(واديناحيةمنالمدينة

مستهلذلكأول،أيامبخمسةظهورهاقبلمزعجةأصواتاسمعواوأنهم،بسببهازلزلتالمدينةأنوذكر

عندالأرضتلكفانبجست،خامسهالجمعةيومظهرتحتىونهاراليلاتزلفلم،الإثنينيومالشهر

قامةوعمقهأميالأربعةعرضفيفراسخأربعةطوله،الواديمثلصارتجداعظيمةنارعنشظاةوادي

إلىيمتدضوءهاأنوذكر،الأسودكالفحميصيرثم،الآنكمثليبقىحتىالصخريسيل،ونصف

سناهاالناسورأى،مصباحامنهمكلبيتفيوكأن،الليلفيضوئهاعلىالناسكتببحيث،تيماء

الله.شرفهامكةمن

أخبرني:قالالحنفيالتيميقاسمأبيبنعليالدينصدرالقضاةقاضيفأخبرنيبصرىوأما:قلت

الليلةتلكصبيحةالأعرابمنواحدغيرأخبرهأنه،بصرىمدرسيأحدالدينصفيالشيخوهو،والدي

)1(

)2(

.71()18الفتنفيالبخاريرواه

فيظهرتالتيالحرةنارأحدثتهالذيالسديصلأنإلىبعيدةأماكنمن،المدينةشرقيمنيأتي:شظاةوادي

.(91ه)صللمراغيالنصرةتحقيقانظر.وستمئةوخمسينأربعسنة،الاخرةجمادىفيالمنورةالمدينة



(...العباس!بنيدولةفيوقعتأمورعنالإخبارذكر)النجوةدلائلكتاب378

أرضمنظهرتالتيالنارهذهضوءفيإبلهمأعناقصفحاترأواأنهمبصرىبلدةبحاضرةكانمن

الحجاز.

اللهإلىوتابوا،النبويالمسجدإلىالأيامهذهفيلجؤواالمدينةأهلأنالدينشهابالشيخذكروقد

علىوتصدقوا،الغلمانوأعتقوامنهمسلفمما!ي!النبيقبرعندواستغفروا،عليهاكانواذنوبمن

ذلك:فيقائلهمقالوقد،ومحاويجهمفقرائهم

بأساءربيابنافقد)1(أحاطتجرائمناعنصفحاالضركاشفيا

أحفاءحقابهاونحنحملالهانطيقلاخطوباإليكنشكو

صماءالزلزالعلىتقوىوكيفلهاالصلادالصمتخشعزلازلا

عشواء)2(الشمسعينمنهمنظرعنفانصدعتالأرضيرجسبعأأقام

إرساءالأرضفيلهاالهضابمنسفنفوقهتجريالنارمنبحر

هطلاء)3(تنصبديمةكأنهاطائشةكالقصرشررلهايرى

أضواءالشهبمثلوترعدرعبازفرتإنالصخرقلوبمنهاتنشق

دهماء)4(وهيمنهالشمسعادتأنإلىالدخانالجوفيتكاثفمنها

ليلاء)3(النوربعدالتمفليلةلفحتهاالبدرفيسعفةأثرتقد

الألباء)6(القوميعقلهااللهلرسومعجزاتمنايةلهافيا

اخرها:إلىالسنةهذهوفيبغدادغرقمعالنارهذهفيقيلومما

بمقدارالورىفيجاريةمشيئتهأصبحتمنسبحان

بالنارالحجازأرضأحرقكمابالمياهبغدادأغرق

آخرحديث

منقباءأهلمنشيخ-الأنصاريسعيدبنأفلححدثنا،عامرأبوحدثنا:أحمد)7(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"أ":لقد.في

تبصر.لا:"عشواءو".انشقت:"انصدعت"

.ممطرة:"هطلاءو".والارتفاعالعظمفيالمشيدكالبناءشرارةكل:"كالقصرشرر"

.ذةمسو:"دهماء"

الظلمة.شديدة،مظلمة:"ليلاء"

.العقلاء:"الألباء"

أبي-حديثمنو)54()53()2857(رقممسلمورواه08(و)95)8276(رقم323()2/المسندفيأحمدرواه



937(000العباسبنيدولةفيوقعتأمورعنالإخبارذكر)النبوةدلائلكتاب

!واللهرسول!سمعت:يقول!هريرةأباسمعت:قال!،سلمةأم،مولىرافعبناللهعبدحدثني-الأنصار

مثلأيديهمفي،لعنتهفيويروحوناللهسخطفييغدونقوماترواأنأوشكمد!بكمطالتإن":يقول!

."البقرأذناب

.به)1(سعيدبنأفلحعن،الحباببنزيدعن،نميربناللهعبدبنمحمدعن:مسلمورواه

قال!:،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،جريرعن،حرببنزهيرعن:أيضامسلموروى

ونسا4،الناسبهايضربونالبقركأذنابسياطمعهمقوم،بعدأرهمالمالنارأهلمنصنفان":!ي!قال!

يجدنولا،الجنةيدخلنلا،المائلةالبختكأسنمةرؤوسهنمميلاتمائلات،عارياتكاسيات

.")2(وكذاكذامسيرةمنليوجدريحهاوإن،ريحها

ومن،هذازماننافيكثيرون،والجاندارية،بالرجالةيسمونالذينالجلادونوهماالصنفانوهذان

هوبل،سوءاتهنيواريلالبسعليهن:أي،العارياتالكاسياتوالنساء،بدهرقبلهوقبل،قبله

فيبهنالبلاءعموقد،إليهنغيرهنمميلات،مشيهنفيمائلات،للزينةوإبداء،العورةفيزيادة

عليهبهأخبرماطبقالخارجفيالأمروقعإذ،النبوةدلالاتأكبرمنوهذا،أيضاقبلهومن،هذازماننا

وقوعفيالحديثتماموذكر")3(أنماطلكمستكونإنهاأما":جابرحديثتقدموقد،والسلامالصلاة

.بهذاعليهامرأتهواحتجاج،ذلك

اخرحديث

.هند)4(أبيبنداودعن،الوارثعبدبنالصمدعبدعن:أحمدالإمامروى

،البصريعمروبنطلحةعن،الديليالأسودأبيبنحربأبيعن:حديثهمنالبيهقيوأخرجه

التمر،بطونناأحرقاللهرسول!يا:فقال!رجلأتاهإذيصليهوفبينما،!ي!اللهرسول!علىالمدينةقدمأنه

غيرطعالملناوماوصاحبيرأيتنيلقد":قال!ثم،عليهوأثنىاللهفحمد:قال!،الجيفعناوتحرقت

لوهوإلاإلهلاوالذي،التمرطعامهمجلوكانطعامهممنفاسوناالأنصارمنإخوانناأتيناحتى،البرير

أستارمثليلبسون-منكمأدركهمنأو-زمانعليكموسيأتي،لأطعمتكموهوالتمرالخبزعلىلكمقدرت

)1(

)2(

)3(

)4(

أيضأحبانابنوتبعه،)3/101(الموضوعاتفيفذكرهالجوزيابنأخطأوقد،عنهاللهرضيهريرة

صحيح.والحديث(1176/)المجروحين

.)2857()53(وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفيمسلمرواه

.()2128()125والزينةاللباسفيمسلمرواه

صحيح.حديثوهو(041)64رقم492()3/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(03951)رقم(487)3/المسندفيأحمدرواه
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أنتمبلقال؟اليومأمخيريومئذأنحن!اللهرسوليا:قالوا،بالجفانعليكمويراحويغدى،الكعبة

.(1")بعضرقاببعضكميضربيومئذوأنتم،إخواناليومأنتم،خيراليوم

:!اللهرسولقال:قال،يحنسموسىأبيعن،سعيدبنيحيىعن:الثوريسفيانروىوقد

.")2(بعضعلىبعضهماللهوسلط،والرومفارسوخدمتهم،المطيطاءأمتيمشتإذا"

النبيعن،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،عبيدةبنموسىطريقمنالبيهقيأسندهوقد

.ع!)3(

اخرحديث

عن،أيوبأبيبنسعيدحدثنا،وهبابنحدثنا،المهريداودبنسليمانحدثنا:داودأبوقال

اللهإن":!اللهرسولعن-أعلمفيما-هريرةأبيعن،علقمةأبيعن،المعافرييزيدبنشراحيل

بنالرحمنعبدرواه:داودأبوقال.")4(دينهاأمرلهايجددمنسنةمئةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعث

.داودأبوبهتفرد،شراحيلبهيجزلمالإسكندرانيشريح

عليه،الحديثهذاينزلون،علمائهممنعالماسنةمئةكلرأسفيالعلماءمنطائفةكلذكروقد

يقومممنالأعصارهذهفيالعلماءآحادمنفردكليشملالحديثأنالصحيحبل:العلماءمنطائفةوقال

منالحديثفيجاءكما،الخلفمنيدركهمنإلىالسلفمنأدركعمنالعلمأداءفيالكفايةبفرض

وانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل":مرسلةوغيرمرسلةطرق

المسؤولوالله،الثامنالقرنفيونحن،هذازمانناإلىوالمنةالحمدودلهموجودوهذا.")5(المبطلين

العالمين.ربياآمينامينالنعيمجنةورثةومن،الصالحينعبادهمنيجعلناوأن،بخيرلنايختمأن

)2(

)3(

)4(

)5(

الأراكتمرهو:والبرير231()2/الإصابةفيالحافظوذكرهصحيححديثوهو(452)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

حلو.وهو،الأراكتمرمنيظهرماأولوهو،عامة

ضعيف.فهو،مرسلوهو،(525)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ضعيف.أي،غريب:وقال)2261(الجامعفيوالترمذي،)187(الزهدفيالمباركابنقبلهأسندهوكذلك

جامععلىبشارالدكتورتعليقبدبلاوينظر.أيضاكذلكفرواهمالكسفيانتابعوقد،أصحالموقوفةوالرواية

طبعته.من(111)4/الترمذي

صحيح.حديثوهو،المئةقرنفييذكرماباب(1942)الملاحمكتهابأولفيداودأبورواه

فيالحديثولكن،صحيححديث:قالأنهحنبلبنأحمدعنوروي،البرعبدابنصححه،مشهورحديثوهو

بنلمحمد"والقواصمالعواصم"كتابوانظر.بمجموعهاحسنفهو،كثيرةرواياتلهولكن،ضعفإسناده

.31(0-1/803)الوزيرإبراهيم
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خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا":الصحيحفيالمخرجالحديثوسيأتي

."كذلكوهم()1اللهأمريأتيحتىخالفهممنولا

وهذا،الحديثأهلإنهم:السلفعلماءمنكثيرقالوقد.)2(بالشاموهم:البخاريصحيحوفي

بمدينةسيماولا،الحمدودله،الإسلامأقاليمسائرمنأكثربالشامالحديثأهلفإن،النبوةدلائلمنأيضا

الفتن.وقوععندالمسلمينمعقلتكونأنها؟سنذكرهالذيالحديثفيوردكما،وصانهااللهحماهادمشق

منينزلأنه،مريمابنعيسىعنأخبر!ي!اللهرسولأن؟سمعانبنالنواسعنمسلمصحيحوفي

الشرقيةالبيضاءالمنارةعلى"الحديثلفظأصلولعل.)3(دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعلىالسماء

جددتوقد،الميسروالله،الآنإلىعليهأقفولم،الأجزاءبعضفيكذلكأنهبلغنيوقد"بدمشق

وسبعمئة،أربعينسنةبعدهذهأيامنافيالنصارىأحرقهابعدمادمشقبجامعالشرقيةالبيضاءالمنارةهذه

علىينزلأنوهو،عظيمةحكمةهذاوفي،العدوانمنفعلواماعلىمقاصةالنصارىأموالمنفأقاموها

الله،وعلىعليهالكذبمنعليهافتروهفيمافيكذبهم،اللهنبيمريمابنعيسىأموالهممنالمبنيةهذه

إلاغيرهممنولامنهمأحدمنيقبلولا-يتركها:أي-الجزيةويضعالخنزيرويقتل،الصليبويكسر

وسلامهاللهصلوات،لهوسوغهعليهوقرره!ي!اللهرسولعنهبهذاأخبروقد،يقتلهأو:يعني،الإسلام

.)4(أجمعيناللهرسولأصحابعناللهورضي،الدينيومإلىدائماعليه

باب

لمعجزاتمماثلة!ب!هااللهلرسولمعجزاتذكرعلىالتنبيه

بهاختصعماخارجة،منهاوأعلى،قبلهالأنبياءمنجماعة

السلامعليهممنهمقبلهلأحديكنلمالتيالعظيمةالمعجزاتمن

(42:فصدتأ!هوحكيوحميدمنتترلليطفهءمنولايدتهبينمنماألحظليأنيهلا!والذيالعظيمالقرآندلكفمن

الجنمنالثقلينبهتحدىوقد.مثلهايتفحصولا،برهانهايخفىولا،الآبادعلىمستمرةمعجزةفإنه

ذلكتقريرتقدمكماذلكعنفعجزوا،مثلهمنبسورةأو،سوربعشرأو،بمثلهيأتواأنعلىوالإنس

سعدبنالليثطريقمنالصحيحينفيإخراجهعلىالمتفقالحديثسبقوقد،المعجزاتكتابأولفي

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمنوكلاهما(1291)الإمارةفيومسلم731(1)الاعتصامفيالبخاريرواه(1)

عنه.اللهرضيمعاذقولمن"بالشاموهم":وقوله.364(1)المناقبفيالبخاريرواه)2(

.(011)2()137الساعةوأشراطالفتنفيمسلمرواه)3(

.بإحسانلهموالتابعينأجمعينوصحبهآلهوعلى:المطبوعفي(4)
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إلانبيمنما":قال!أنه!اللهرسول!عن،هريرةأبيعن،أبيهعن،المقبريسعيدأبيبنسعيدعن

أكونأنفأرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتالذيكانوإنما،البشرمثلهعلىآمنماالاياتمنأوتيوقد

رأىمنإيمانيقتضيماالعاداتخواردتىمنأوتيقدنبيكلأنوالمعنى.")1(القيامةيومتابعاأكثرهم

وأعظمهجله:أي،أوتيهالذيكانوإنما،والشقاءالعنادأهلمنلا،والنهىالبصائرأوليمنذلك

بانقضاءوانقضتالأنبياءمعجزاتذهبتكمايذهبولايبيدلافإنه،إليهاللهأوحاهالذيالقرآن،وأبهره

فإنهإليهاللهأوحاهالذيالعظيمالقرانبخلاف،والاحادبالتواترعنهايخبربل،تشاهدفلا،أيامهم

شهيد.وهوالسمعألقىمنلكلمسموعة،بعدهالبقاءدائمةمستمرة،عنهمتواترةمعجزة

،السلامعليهمالأنبياءمنإخوانهبقيةعن:!اللهرسول!بهاختصماذكرالخصائصفيتقدموقد

يعطهنلمخمساأعطيت":!اللهرسول!قال!:قال!،اللهعبدبنجابرعن:الصحيحينفيثبتكما

أمتيمنرجلفأيما،وطهورامسجداالأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت،قبليأحد

يبعثالنبيوكان،الشفاعةوأعطيت،قبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلت،فليصلالصلاةأدركته

إعادتهعنأغنىبماسلففيماشاكلهوماذلكعلىتكلمناوقد.")2(عامةالناسإلىوبعثت،قومهإلى

الحمد.ولله

محمدلخاتمهممعجزةالحقيقةفيفهيالأنبياءمنلنبيمعجزةكلأنالعلماءمنواحدغيرذكروقد

لمآالبلتنميثقأدلهأضذوإذ!الو:تعالىاللهقال!كما،بمتابعتهوأمر،بمبعثهبشرمنهمكلاأنوذلك،ع!ي!

عكوأضذتمءأقررتضقالوقنصرنهبه!لتؤمننمعكخلمامصدقرسول!غضذثصوحكمة!تبمنءاتئ!م

م!أتقسقوتهمفأولبثذالفبغدتولىفمن!الشهديئمنمعكموأنافاشهدواقالأقرزناقالواإضرىلكخذ

مننبيااللهبعثما:قال!أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنوغيرهالبخاريذكروقد182-81:عمرأنالأ

يأخذأنوأمره،ولينصرنهوليتبعنهبهليؤمننحيوهومحمدبعثلئنوالميثاقالعهدعليهأخذإلاالأنبياء

.ولينصرنه)3(بهليؤمننأحياءوهممحمدبعثلئنأمتهعلىالعهد

ببركةذلكنال!إنماالوليلأن،للأنبياءمعجزاتالأولياءكراماتأنالعلماءمنواحدغيروذكر

به.إيمانهوثواب،لنبيهمتابعته

الإمامسيرةمناختصرهمولدعلىوقفتأنيالبابهذاعقدعلىليالباعثكانأنهوالمقصود

بنمحمدالمعاليأبوالدينكمال!الإسلامشيخالعلامةالإمامشيخناوغيرهايساربنإسحاقبنمحمد

)2(

)3(

.()923(1)52الإيمانفيومسلم)7273(والاعتصام(8194)القرآنفضائلفيالبخاريرواه

.()3(152)المساجدفيومسلم)335(التيممفيالبخاريرواه

.البخاريإلىيسندهولم.قولهمامنعباسوابنعليعنتفسيرهفيالمصنفرواهوقد،البخاريعندليس
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اللهرضي،الأوسيخرشةبنأوسبنسماك،الأنصاريدجانةأبيإلىنسبة،السماكيالأنصاريعليئ

ذكروقد،ثراهبالرحمةوبلاللهرحمهالزملكانيبابنالمعروف،مدافعةبلازمانهفيالشافعيةشيخ،عنه

علىونبه،حسنةأشياءفيهفأوردالبابهذافيفصلاوعقد،!راللهرسولفضائلمنشيئاأواخرهفي

أرهولم،المتقدمينالأئمةمنغيرهذكرها،حسنةأخرىأشياءوترك،مهمةوفرائد،جمةفوائد

منأهلهبعضفسألني،تصنيفهيكمللمأنهأو،خطهمنسقطقدأنهفإما،آخرهإلىالكلاماستوعب

عليه،والزيادة،وتهذيبه،وترتيبه،وتبويبه،تكميلهفي،منهذلكتكرر،إجابتهتتأكدممنأصحابنا

كنتوقد،والأجرالثوابابتغاءلذلكنشطتثم،الدهرمنحيناتعالىاللهفاستخرت،إليهوالإضافة

منأولأن،برحمتهاللهتغمدهالمزيالحجاجأبي،الجهبذالحافظالعلامةالإمامشيخنامنسمعت

الله.رحمهالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوالإمامالمقامهذافيتكلم

الله،عبدأبيالحاكمشيخهعن:)1(النبوةدلائلكتابهفياللهرحمهالبيهقيبكرأبوالحافظروىوقد

بنعمروقال،أبيهعن،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدأخبرنا،الحسنأبيبنأحمدأبوأخبرني

الموتى،إحياءعيسىأعطى:فقلت،!يممحمداأعطىمانبيااللهأعطىما:الشافعيقال:سواد

سمعحتىالجذعحن،المنبرلهبنيحينجنبهإلىيخطبكانالذيالجذع!ي!محمداأعطى:فقال

تعالى.اللهرحمهلفظههذا،ذلكمنأكبرفهذا،صوته

الآياتمنالسلامعليهمأنبياءهاللهأعطىماعلىالتنبيه،البابهذافينذكرهماإيرادمنوالمراد

الأنبياءسيدورسولهلعبدهجمعتعالىاللهوأن،الواضحاتوالحجج،القاطعاتوالخوارق،البينات

فيذكرناكما،قبلهأحدايؤتلمممابهاختصهمامع،والاياتالمحاسنأنواعجميعمنوخاتمهم

!لمجو.وشمائلهخصائصه

اللهعبدبنأحمد،نعيمأبيللحافظالنبوةدلائلكتابفي،المعنىهذافيمليحفصلعلىووقفت

ذلكذكروكذا،المعنىهذافيفصلافيهعقد،)2(مجلداتثلاثفيحافلكتال!وهو،الأصبهاني

علىمشتمل،حافلجليلكبيزكتالثوهو"النبوةدلائل"كتابهفي،حامدبناللهعبدمحمدأبوالفقيه

سيأتي.كماذلكمنأشياءقصائدهبعضفييورد،الشاعرالصرصريوكذا.نفيسةفرائد

وبالله،إشارةوأقصر،عبارةبأوجزالمتفرقةالأماكنهذهمنذكرنامامجامعاللهبعونأذكرأناوها

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعان

)1(

)2(

.68()6/النبوةدلائل

.)بشار(الكتابمختصرهولمطبوعاأنعلىالأدلةأوكدمنهذا
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السلامعليهنوحأوتيفيماالقول

فألنقىعيوناآلأرضوفجرناهم!مربماآلسماأتوبففنخنا!فآن!رمغلوبإفربهفدعا!و:تعالىاللهقال

مدكر!منفهلءايةتركتهآولقد!كفر؟نلمنجزآءبأغيناتجرى!سروأتوحذاتعكوحمقته!قدرقذأقرعكآلمحاء

ومناللهفنجاه،قومهعلىدعاوكيف،الكتابهذاأولفيمبسوطةالقصةذكرتوقدأدا-01:القمرأ

حتى،أحدمنهميسلمفلم،الكافرينمنخالفهمنوأغرق،أحدمنهميهلكفلم،المؤمنينمناتبعه

.(1)ولدهولا

وبيان:نقلتخطهومن،الزملكاني)2(بنالأنصاريعليبنمحمدالمعاليأبوالعلامةشيخناقال

ولكن،عديدةمجلداتيسعهلاوتفصيلا،طويلاكلامايستدعيتمإذا،مثلهافلنبينالنبيمعجزةكلأن

!س

السفينةفينوحنجاةفمنها،السلامعليهمالأنبياءمعجزاتجلائلفلنذكر،البعضعلىبالبعضننبه

مشىوقد،السفينةفيعليهالسلوكمنأعظمسفينةغيرمنللناسالماءحملأنشكولا،بالمؤمنين

ذلك؟علىيدلماع!ج!اللهرسولصاحب،زيادبنالعلاءقصةوفي،الماءمتنعلىالأولياءمنكثير

فاستجيبتدعواتبثلاثفدعا،")3(دارين"الحضرميبنالعلاءمعغزونا:قالمنجاببنسهمروى

سبيلك،وفيعبيدكإنااللهم:وقال،ركعتينوصلىفقام،يجدهفلمالماءفطلبمنزلافنزلنا،له

نحنفإذاقليلافسرنا،غيرنانصيبفيهلأحديكونولا،ونشرببهنتوضاغيثااسقنااللهم،عدوكنقاتل

هلأنظرحتىمكانهاوتركتهاإداوتيوملأت،وتزودنامنهفتوضأنا،عنهالسماءأقلعتحينبماء

يصبهلمفكأنهالمكانذلكإلىفرجعتإداوتينسيت:لأصحابيقلتثمقليلافسرنا،لاأملهاستجيب

عبيدكإنا!عظيمياحكيمياعلييا:فقال،وبينهمبينناوالبحر"دارين"أتيناحتىسرناثم،قطماء

ومشينا،لبودناالماءيبلغفلمالبحرفدخلنا،سبيلاإليهملنافاجعلاللهم،عدوكنقاتل،سبيلكوفي

حملفإن،السفينةركوبمنأبلغفهذا:قال.القصةبقيةوذكر...شيءلنايبتلولمالماءمتنعلى

،الأرضعلىمشواحتىالماءانحسرهناكفإن،لموسىالبحرفلقمنوأبلغ،معتادللسفينةالماء

!يالهالنبيإلىمنسوبهذاوإنما،كالأرضعليهيمشونجسداالماءصارهناوها،الماءانحسارفالمعجزة

)1(

)2(

)3(

.68()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

الصفحةفيتقدمكماكثيرابنالحافظشيوخمنوهو131()14/والنهايةالبدايةفيكما،)727(سنةالمتوفى

السابقة.

المسلمينأن:سيفكتابوفي.داريإليهاوالنسبة،الهندمنالمسكإليهايجلب،بالبحرينفرضة:"دارين"

البحرينمدنأشهر"أوال"صفةوهذه:ياقوتقالثم..الحضرميبنالعلاءمعالبحردارينإلىاقتحموا

.(2432/)البلدانمعجمانظر.ودارينأوالاسمهاولعل،اليوم
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ذكرهاشيخناساقهاالتيالقصةوهذه،السلامعليهبنوحيتعلقفيمابحروفهذكرهماانتهى.وبركته

عن،كريبأبيعن،الدنياأبيبنبكرأبيطريقمن:"الدلائل"كتابهفيالبيهقيبكرأبوالحافظ

،منجاببنسهمعن،سهمأختبنالملكعبدعن،العجليمطربنالصلتعن،فضيلبنمحمد

.()1فذكرهالحضرميبنالعلاءمعغزونا:قال

آخر.وجهمنالكبيرالتاريخفيالبخاريذكرهاوقد

ذلك.وشاهدالعلاءمعكانأنه؟عنهاللهرضيهريرةأبيطريقمن:البيهقيورواها

:قال،مالكبنأنسعن،عونبناللهعبدعن،يونسبنعيسىطريقمن:البيهقيوساقها

هنما:قلنا()2(عجباولكانأالأممتقاسمتهالماإسرائيلبنيفيكانتلوثلاثاالأمةهذهفيأدركت

بلغ،قدلهاابنومعها،مهاجر!امرأةفأتته،!ي!اللهرسولعندالصفةفيكنا:قال؟!حمزةأبايا

قبض،ثمأيامافمرض،المدينةوباءأصابهأنيلبثفلم،إليناابنهاوأضاف،النساءإلىالمرأةفأضاف

فأعلمتها،"فأعلمها،أمهائت!أنسيا":قالنغسلهأنأردنافلما،بجهازهوأمر!ي!النبيفغمضه

وخلعت،طوعالكأسلمتإنياللهم:قالتثمبهمافأخذت،قدميهعندجلستحتىفجاءت:قال

حركحتىكلامهاانقضىمافوالله:قال.بحملهليطاقةلاماالمصيبةهذهمنتحملنيفلا،الأوثان

أمه.هلكتوحتى،!رسولهاللهقبضحتىوعاش،وجههعنالثوبوألقى،قدميه

أنس:قال،الحضرميبنالعلاءعليهمواستعمل،جيشاالخطاببنعمرجهزثم:أنسقال

العطشفجهدنا،شديدالحر،الماءاثارفعفوابنانذرواقدالقومفوجدنامغازينافأتينا،غزاتهفيوكنت

وماالسماءإلىيدهمدثم،ركعتينبناصلى،لمغربهاالشمسمالتفلقا،الجمعةيوموذلك،ودوابنا

الغدرملأتحتىوأفرغتسحاباوأنشأريحااللهبعثحتىيدهحطمافوالله:قال،شيئاالسماءفينرى

إلىالبحرفيخليجاجاوزواوقدعدوناأتيناثم:قال،واستقينا،ركابناوسقينا،فشربنا،والشعاب

الله،باسمأجيزوا:قالثم!كريمياحليميا!عظيمياعلييا:وقالالخليجعلىفوقف،جزيرة

ثم،وسبيناوأسرنافقتلناغيلةالعدوفأصبنا،يسيراإلانلبثفلم،دوابناحوافرالماءيبلمافأجزنا:قال

فيإياهودفنهمالعلاءموتذكرثم.دوابناحوافرالماءيبلمافأجزنا،مقالتهمثلفقال،الخليجأتينا

يتلألأاللحدوإذا،ثميجدوهفلمغيرهاإلىمنهالينقلوهعليهحفرواإنهمثم،الموتىتقبللاأرض

.ارتحلوا)3(ثمعليهالترابفأعادوا،نورا

)1(

)2(

)3(

.(53)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

للبيهقي.،النبوةدلائلمنوأثبتها،الأصلمنسقطت

.(-5253)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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يتعلقفيماذلكعلىوسننبه،بدعائهاولدهالهااللهأحياالتيالمرأةقصةوفيه،أتمالسياقفهذا

معهذهالعلاءقصةإلىسنشيركما،تعالىاللهشاءإنيشابههامامع،مريمابنعيسىالمسيحبمعجزات

وقد،إسرائيللبنيالبحرفلققصةفي،السلامعليهموسىبمعجزاتيتعلقفيما،هاهنامعهاسنوردهما

كلامه.عيونفيشيخناذلكإلىأرشد

الحضرميبنالعلاءقصةتشبهأخرىقصة

عن،الأعمشمهرانبنسليمانطريقمن:-أيضاذلكتقدموقد-"الدلائل"فيالبيهقيروى

المسلمين:منرجلفقال،خلفهاوالأعاجممادةوهيدجلةإلىانتهينا:قال،أصحابهبعض

،الماءعلىفارتفعوااقتحمواثم،اللهباسم:الناسفقال،الماءعلىفارتفعبفرسهاقتحمثم،اللهباسم

فقدفما:قال،وجوههمعلىذهبواثم،مجانين:أي،ديوان،ديوان:وقالوا،الأعاجمإليهمفنظر

من:يقولالرجلفجعل،فاقتسموهاالغنائمأصابواخرجوافلما،سرجبعلابةمعلقاكانقدحاإلاالناس

؟(ببيضاء)1صفراءيبادل

أبويومئذدجلةاقتحممنأولأن:أيضاالتفسير)2(وفي،وأيامها"العمريةالسيرة"فيذكرناوقد

تعالى:قولهفتلادجلةإلىنظروأنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأيامفيالجيوشأمير)3(الثقفيعبيد

بمرسهواقتحمتعالىاللهسمىتم(14ك:عمرانالأمهومؤجلاكتبااللهبإذنإلاتموتأنلنفس!انوما!يو

:أي،ديواناديوانا:يقولونجعلواذلكيفعلونالأعاجمإليهمنظرولما،وراءهالجيشواقتحمالماء

.كثيرةمغانممنهموغنموا،المسلمونفقتلهم،مدبرينولواثم،مجانينمجانين

بذلكشبيهةأخرىقصة

دجلةإلىجاءالخولانيمسلمأباأن،المغيرةبنسليمانعن،النضرأبيطريقمن:البيهقيروى

متاعكممنتفقدونهل:وقال،أصحابهإلىوالتفتالماءعلىفمشىمدهامنالخشبترميوهي

.)4(صحيحإسنادهذا:قالثم؟تعالىاللهفندعو،شيئا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(54)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

بدمشق.كثيرابندارطبعة(1/105)كثيرابنتفسيرانظر

بنوسعد.عديبنحجرهو:دجلةاقتحممنأولأناللهرحمهللمؤلف؟التفسيروفي،الأصلفيكذا

فيفاستشهدالثقفيعبيدأبوأما.عنهاللهرضيالخطاببنعمرأيامفيالجيشأميرهوعنهاللهرضيوقاصأبي

المدائن.لفتحدجلةالمسلمينعبورمنسنتينقبلالجسرمعركة

-،أثوبابن:وقيلثوابابن:وقيلثوببناللهعبدهو:الخولانيمسلموأبو(54)6/الدلائلفيالبيهقيرواه
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ثوببناللهعبدمسلمأبيترجمةفي،عساكربن،القاسمأبو،الكبيرالحافظذكروقد:قلت

مسلمأبيعن،زيادبنمحمدحدثني،الوليدبنبقيةطريقمنهذامنبأبسطالقصةهذهالخولاني

فيمرونأيديهمبينويمر:قال!،اللهباسمأجيزوا:قال!بنهرفمرواالرومأرضغزاإذاكانأنهالخولاني

جازوافإذا:قال!،ذلكمنقريباأو،ذلكبعضأو،الركبإلىإلاالدوابمنيبلغفما،الماءعلى

،عمدامخلاةبعضهمفألقى:قال!،ضامنلهفأناشيءلهذهبمن؟شيءلكمذهبهل:للناسقال!

ببعضتعلقتقدالمخلاةفإذا،اتبعني:لهقال!،النهرفيوقعتمخلاتي:الرجلقال!جاوزوافلما

،عثمانبنعمروعن،عنهالأعرابيابنطريقمن:داودأبورواهوقد.خذها)1(:فقال!،النهرأعواد

به.،بقيةعن

مسلمأباأن:حميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:داودأبوقال!ثم

وذكر،عليهوأثنىاللهحمدثم،عليهافوقف،مدهامنبالخشبترميوهيدجلةعلىأتىالخولاني

فقدتمهل:قال!ثم،قطعواحتىالناسوتبعه،الماءفخاضتدابتهلهزثم،البحرفيإسرائيلبنيمسير

.؟علي)2(يردهأناللهفأدعومتاعكممنشيئا

حدثني،العدويهلالبنحميدعنرشيدبنالكريمعبدعنأخرىطريقمن:عساكرابنرواهوقد

لأهلفقلنا،منكرعجاجنهرعلىفأتيناجيشفيمسلمأبيمعخرجت:قال!،أبيأخيعميابن

ليلتين،علىمنكمأسفلالمخاضةولكنقطمخاضةهناهاكانتما:فقالوا؟المخاضةأين:القرية

ثم،اليومالنهرهذافأجزنا،سبيلكوفيعبيدكوإنا،البحرإسرائيلبنيأجزتاللهم:مسلمأبوفقال!

فرسه،خلفالناسأول!لأدفعنه:فقلت،فرسعلىوأنا:عميابنقال!،اللهباسماعبروا:قال!

هل!المسلمينمعشريا:فقال!وقفثم،كلهمالناسعبرحتى،الخيلبطونالماءبلغمافوالله:قال!

.؟)3(يردهأنتعالىاللهفأدعو!شيمنكملأحدذهب

نالوهاإنمالأنهم،تقريرهتقدمكما!ي!اللهلرسول!معجزاتهي،الأولياءلهؤلاءالكراماتفهذه

لمعجزةمشابهةوهي،للمسلمينأكيد!وحاجة،الدينفيحجةفيهاإذ،سفارتهويمن،متابعتهببركة

فيالسلامعليهموسىولمعجزة،بعملهاتعالىاللهأمرهالتيبالسفينةالماءفوقمسيرهفيالسلامعليهنوح

جهةومن،حائلغيرمنالماءمتنعلىمسيرهمجهةمن،ذلكمنأعجبهومافيهاوهذه،البحرفلق

وأعظم،أطمالطوفانماءكانوإن،يجازالذيالقارالماءعلىالسيرمنأعجبعليهوالسيرجارماءأنه

)1(

)2(

)3(

هـ.62سنةالمتوفى،الزاهدالداراني،التابعي،مسلمأبو

.(01)27/عساكرابنتاريخ

.(401)3/الإسلاموتاريخ(11)4/السيرفيالذهبيالحافظذكره

.21(1)27/عساكرابنتاريخ



(السالأمعليهنوحأوتيفيماالقول)النبوةدلائلكتاب388

العجاجالجاريالخضمالماءوجهعلىسلكمنفإن،وكثيرهقليلهبينفرقلاوالخارق،خارقةفهذه

قامة،ألفأوقامةيكونأنبينالخارقفيفرقفلا،بطونهاإلىيصللمأو،خيولهمنعالمنهتبتلفلم

،وأغربأعظم،الجاريوالسيلالخاطفكالبرقعجاجانهراكونهبل،بحراأونهرايكونأنأو

:أي،العظيمكالطودفرقكلصارحتى،القلزمبحرجانبوهو،البحرفلق)1(إلىبالنسبةوكذلك

حتىالريحعليهااللهوأرسل،البحرأرضبدتحتى،وشمالايميناالماءفانحاز،الكبيرالجبل

صنفغشحهم):بجنودهفرعونوأقبل،اخرهمعنجاوزواحتىانزعاجبلاعليهاالخيولومشت،أيبسها

بالخروجأولهموهمتوسطوهلماأنهموذلك(97-78:طهأ!هوهدىوماقئمإفرغؤنوأضل!غشجهئممااليم

إسرائيلبنيمنيفقدلمكما،أحدمنهميفلتفلم،اخرهمعنفغرقواعليهمفارتطمالبحراللهأمر،منه

والمنة.الحمدودله")2(التفسير"فيذلكبسطناكما،معدوداتاياتبلعظيمةايةذلكففي،واحد

من،الخولانيمسلموأبي،الثقفيعبيد)3(وأبي،الحضرميبنالعلاءقصةمنذكرناهماأنوالمقصود

،أولياءوهمهذا،أمتعتهممنشيئايفقدواولم،أحدمنهميفقدفلم،الجاريالماءتيارعلىمسيرهم

وأعلاهم،وخاتمهمالأنبياءسيد،!صالنبيبحضرةذلكإلىاحتيجلوالظنفما،وتابعيانصحابيمنهم

بدايتهم،ودار،ولايتهممحلهووالذي،المقدسببيت(ليلتئذأوإمامهم،الإسراءليلةمنزلة

وفي،النارمنالخروجوفي،المحشرفيشافعوأول،الجنةفيمنزلةوأعلاهم،القيامةيوموخطيبهم

أحوالفيالكتاباخرفي،وأنواعهاالشفاعةأقسامبسطناكما،بهاالدرجاترفعوفي،الجنةدخول

.المستعانوبالله،القيامةيوم

ونحن،منهاوأبهرأظهرهوما،المحمديةالمعجزاتمنوردماالموسويةالمعجزاتفيوسنذكر

نعيمأبوالحافظوأما،تقدمماسوىشيخنايذكرولم،السلامعليهنوحبمعجزاتيتعلقفيماالان

:ثلاثمجلداتفيوهو،"النبوةدلائل"فيكتابهآخرفيقالفإنه،الأصبهانياللهعبدبنأحمد

الاياتمنأوتواماومقابلة،نبينابفضائل،فضائلهمفيالأنبياءموازنةذكرفي:والثلاثونالثالثالفصل

شفاءأوتيالتيوآيته،السلامعليهنوحالرسلأولفكان،ونظيرهوشبههأوتواماأوتيإذ،أوتيبما

وناطق،صامتمنالأرضبسيطعلىمنهلكحتىلمكذبيهاللهنقمةتعجيلفي،دعوتهوإجابة،غيظه

فيعلمهقدومااللهقدرسابقوافقت،جليلةآيةإنهاولعمري.سفينتهفيمعهودخلبهامنمنإلا

حتى،وجلعزاللهمنبمنزلتهوالاستهانة،أذيتهفيوبالغواقومهكذبهلما!ي!نبيناوكذلك،هلاكهم

منبالملأعليكاللهم":فقال،ساجدوهوظهرهعلىالجزورسلامعيطأبيبنعقبةالسفيهألقى

)1(

)2(

)3(

.فرقإلىبالتشبيه:نسخةفي

.(302)3/كثيرابنتفسيرانظر

سبق.كماعديبنحجرهوبل
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)1(
الملأوضعلمحيوغيرهالبخاريصحيحفيلهذكرناتقدمكما،مسعودابنعنالحديثساقثم"!ريش

ذلك،منواستضحاكهم،الجزورتلكسلاالكعبةعندساجدوهو!ك!ي!اللهرسولظهرعلىقريشمن

عليهافاطمةابنتهجاءتحتى،ظهرهعلىيزلولم،الضحكشدةمنبعضعلىيميلبعضهمإنحتى

:فقاليديهرفعصلاتهمن!صاللهرسولسلمفلما،تسبهمعليهمأقبلتثم،ظهرهعنفطرحتهالسلام

وشيبة،،وعتبة،هشامبنجهلبأبيعليكاللهم":فقالسمىثم"قريشمنبالمل!عليكاللهم"

."الوليدبنوعمارة،معيطأبيبنوعقبة،خلفبنوأمية،عتبةبنوالوليد

قليبالقليبإلىسحبواثم،بدريومصرعىرأيتهمبالحقبعثهفوالذي:مسعودبناللهعبدقال

.بدر

رافعاقال:!ك!ي!اللهرسولعاينهمفحين،وعديدها)2(عددهافيبدريومقريشنأقبلتلماوكذلك

")3(الغداةأحنهماللهم،رسولكوممذبتحادك،وخيلائهابفخرهاجاءتكقريشهذهاللهم":يديه

ولكن،اخرهمعنلاستأصلهماللهشاءولو.سبعونأشرافهممنوأسر،سبعون)4(أشرافهممنفقتل

أبيبنعتبةعلىدعاوقد،ع!يواللهوبرسولبهسيؤمنأنقدرهفيسبقمنمنهمأبقىنبيهوشرفحلممن

مثلهامنلهوكم.()بصرىمدينةقبلالزرقاءواديعندالأسدفقتله،بالشامكلبهعليهيسلطأنلهب

حتىفقحطوايوسفكسبع()6(سبعاقريشعلىدعاوكذلكنذكرهلموماذكرناهسلفمماأونظيرها

فدعا،ورأفتهوشفقتهتراحمهإلىتوسلواثم،شيءوكلالعظاموأكلوا،بالوبرالدموهو،العلهزأكلوا

دعائه.ببركةالغيثوسقوا،عنهماللهففرج،لهم

ماذكر:-حافلكتابوهو-"النبوةدلائل"كتابفيحامدبناللهعبدمحمدأبوالفقيهالإماموقال

قومإن:عليهاويزيدفضائلهيضاهيمما!ي!محمدأوتيماوبيان،الفضائلمنالسلامعليهنوحأوتي

:فقالعليهمدعا،اللهعندمنبهجاءهمبماالإيمانوترك،بهوالاستخفافأذيتهمنبلغوالمانوح

يسلملمحتى،قومهوعرق،دعوتهاللهفاستجاب(26:نوحأ!دياراأتبهفربنمنألأزضعلىلانذررب!!

وشفى،دعوتهأجيبتإذ؟أوتيهافضيلةذلكوكان،السفينةركبمنإلاوالدوابالحيواناتمنشيء

،والاستخفافالتكذيبمننالهماقريشمننالهحينمثله!محمدأوتيقد:قلنا.قومهبإهلاكصدره

.الصلاةفي(052و)الوضوءفي2(04)صحيحهفيالبخاريرواه(1)

."وحديدهاحدها"نسخةفي(2)

.62(1/1)إسحاقلابن؟النبويةالسيرةانظر)3(

."سراتهممن"نسخةفي()4

الحديث.تقدم)5(

.المطبوعمنحاصرتينبينماسقط)6(
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أذيتهم،علىالصبرفاختار،قومهإهلاكمنبهيأمرهفيمابطاعتهوأمرهالجبالملكإليهاللهفأنزل

بالهداية.لهمالدعاءفيوالابتهال

إلىذهابهقصةفي"!اللهرسولعن،عائشةعنبذلكالحديثتقدموقد،أحسنوهذا:قلت

:فقالالجبالملكناداهالثعالبقرنعندكانفلما،مهموموهوفرجع،فآذوهفدعاهم،الطائف

شئتفإن،بهتأمرنيمالأفعلإليكأرسلنيوقد،عليكردواوماقومكقولسمعقدربكإن!محمديا

:فقال-والأحمرقبيسأبو،وشمالاجنوبايكتنفانهااللذينمكةجبلي:يعني-الأخشبينعليهمأطبقت

فينعيمأبوالحافظذكروقد.")1(شيئاباللهيشركلامنأصلابهممنيخرجأناللهلعلبهمأستأنيبل"

آتمآءفألنقىعيونالأرضأوفجرنا!منهمربآلسماأتوبففنخنآ!فآنن!رمغلوبإقربهفدعا):تعالىقولهمقابلة

النبوةدلائلفيلذلكذكرناتقدمكما،وغيرهأنسعنالاستسقاءأحاديث(12-01:ادقمرأ!وأمرقذقدرعك

:وقاليديهفرفع،والجوعالجدبمنبهملما،لهماللهيدعوأنالأعرابيذلكسأله!أنه؟قريبا

،!الكريمةلحيتهعلىيتحادرالمطررئيحتىالمنبرعننزلفما")2(اسقنااللهم،اسقنااللهم"

فيه:طالبأبيعمهقولعنهماللهرضيالصحابةمناستحضرمنفاستحضر

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

وفواضلنعمةفيعندهفهمهاشمآلمنالهلاكبهيلوذ

ولا،المائيةالحاجةقدرعلىيريدكمافيجابوالعطشللجدبموضعماغيرفياستسقىوكذلك

غضبماء،الطوفانوماء،ونعمةرحمةماءهذافإنوأيضا،المعجزةفيأبلغوهذا،أنقصولاأزيد

وكذلك،فيسقونع!ي!النبيعمبالعباسيستسقيكانعنهاللهرضيالخطاببنعمرفإنوأيضا،ونقمة

غالبايجابونلا(غيرهموأ،فيسقونفيجابونيستسقون،والبلدانالأزمانغالبفيالمسلمونزالما

الحمد.ولله،يسقونولا

،ونساءرجالابهآمنمنجميعفبلغ،عاماخمسينإلاسنةألفقومهفينوعلبث:نعيمأبوقال

وغربا،شرقاالناس-سنةعشرينمدةفي-بنبيناوآمن،نفسمئةدون،السفينةفيمعهركبواالذين

والأقيالالنجاشيوأسلم،وقيصرككسرى،ملكهمزوالوخافت،وملوكهاالأرضجبابرةلهودانت

،نجرانأهل،صغارعنوالإيادة،الجزيةالأرضعظماءمنبهيؤمنلممنوالتزم،اللهدينفيرغبة

،شهرايديهبينيسيرالذيالرعبمنبهاللهأيدهلما،منقادينلهفذلوا،دومةوأكيدر،وأيلة،وهجر

)1(

)2(

والسير،الجهادفي)5917(رقمصحيحهفيومسلم،الخلقبدءفي)3231(رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.قعيقعانعلىوجههمشرفجبلوهو،والأحمرقبيسأبووهما،بمكةالمطيفانالجبلانهما:"الأخشبانو"

.الحجارةغليظخشنجبلكل:والأخشب

الحديث.تقدم
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واتفتح!اللهنقحرجاءإذا!و:تعالىاللهقالكماأفواجااللهدينفيالناسودخل،الفتوحوفتح

.(2-أ:أ!رأمهوأدؤاجاآدلهدينفىيذظوتلناساورأيف

عنوتوفي،موتوحضراليمنوأكثرومكةوخيبرالمدينةلهاللهفتحوقد!ي!اللهرسولمات:قلت

اللهإلىيدعوهمالأرضملوكسائرإلىالكريمةحياتهآخرفيكتبوقد،يزيدونأوصحابيألفمئة

فخابتكبرمنومنهم،نفسهعنودارىصانعمنومنهم،توقفمنومنهم،أجابمنفمنهم،تعالى

فتحثم،مذرشذرجندهوتفرق،ملكهفمزدتى،وتكبروبغىعتىحينهرمزبنكسرىفعلكما،وخسر

ومغاربها،الأرضمشاردتى،الأثرعلىالتاليعليثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبو،بعدهمنخلفاؤه

مشارقهافرأيتالأرضليزويت":!لمجي!اللهرسولقالكما،الشرقيالبحرإلىالغربيالبحرمن

.(")1منهاليزويماأمتيملكوسيبلغ،ومغاربها

بيدهنفسيوالذي،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا":!ووقال

ملكعلىالإسلاميةالممالكاستوسقتفقد،بسواءسواءوقعوكذا.")2(اللهسبيلفيكنوزهما.-..-

،المغرببلادأقصىوإلى،المشردتىوبلادكسرىممالكوجميع،القسطنطينيةإلا،وحواصلهقيصر

نوحبدعوةالنقمةالأرضأهلجميععصتفكما.وثلاثينستسنةفيعنهاللهرضيعثمانقتلأنإلى

ولدينهللهغضباعليهمفدعا،والفجوروالكفرالضلالفيالتماديمنعليههممارأىلما،السلامعليه

الأرضأهلجميععقتكذلك،بسببهمنهموانتقم،لغضبهوغضب،لهاللهفاستجاب،ورسالته

كما،منهمكفرمنعلىالحجةوقامت،الناسمنآمنمنفامن،ودعوته!لمجي!محمدرسالةببركةالنعمة

رحمةأناإنما":!وقالوكما(701:ا!نبياءأ!ولدفدينرخةإلاأزسقنثوما):تعالىقال

.")3(مهداة

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو،عنهاللهرضيئوبانعن)5293(الفتنفيماجهابنرواه

.)75()1892(الفتنفيومسلم،الخمسفرضفي312(0)صحيحهفيالبخاريرواه

وكيع،عن(1/1405المصنف)شيبةأبيوابن،مسهربنعليعنخليلبنإسماعيلعن9()1/الدارميرواه

والبيهقي35(1/)المستدركفيالحاكمورواه.مرسلاصالحأبيعنالأعمشعن(ووكيعمسهربنعلي)كلاهما

وصححه.موصولأهريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشعن،سعيربنمالكطريقمن(158)1/الدلائلفي

بنوعليوكيعوهماالأعمشعنثقتانرواهاالصحيحةهيالمرسلةالروايةفإن،ذلكفييصبولم،الحاكم

عنده:الأزديوقال،داودأبوضعفهوقد،صدوقوهو،فأخطأبوصلهتفردقدسعيربنمالكأنفتبين،مسهر

مسهر؟بنوعليوكيعالثقتينمنهوفأين،(عليهوالتعليق147-27/146الكمالتهذيبفيكما)مناكير

ابنكاملفيكما)موصولاوكيععنالحديثلهذاوكيعبننصربناللهعبدروايةأما.للموصولعلةهنافالمرسل

والحمد،سعيربنمالكحديثهوالمرفوعالحديثأنوذكر،فيهوغفطهعديابنردهممافهو(41546/عدي

.(بشار)مننهعلىلله
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،المسعوديحدثنا،النعمانياللهعبدبنعيسىحدثني:"المبعث"كتابفيعماربنهشاموقال

:أ!نبجاءأ!ولئفلمينإلارخةأزسفئرومآ!و:قولهفيعباسابنعن،جبيربنسعيدوعنسعيدأبيعن

فيمنعدورسلهباللهيؤمنلمومن،والاخرةالدنيافيالرحمةلهتصتورسلهباللهآمنمن:قال(701

والخسف.والقذفوالفتنالعذابمنذلكقبلالأمميصيبكانماتعجيليستحق

ابنقال(28:إبراهبمأ!ألبواردارقؤمهتموأ!صاكفراأدلهنغمتبذلواالذينإلىتر!ألتم):تعالىوقال

سائرمنبهكذبمنكلوكذلك:يعني-قريشكفاركفرااللهنعمةبدلواوالذين،محمدالنعمة:عباس

.(71:هودأ!ومؤعدهفأفارلاخزابأمن!بهيكفرومن):لقاكما-سلناا

إن!):فقال،الحسنىأسمائهمنباسمالسلامعليهنوحااللهسمىفقد:قيلفإن:نعيمأبوقال

:فقالأسمائهمنباسمين!ج!محمدااللهسمىوقد:قلنا.3(:ا!سراءأ!وش!راعتدا؟ت

!نوحيا،بأسمائهمالأنبياءاللهخاطبوقد:قال1128:التوبةأ!رحيورءوفبائمؤمنب)

أيهايا:!ولمحمدمخاطباوقال،مريمابنعيسىيا!يحيىيا!داوديا!موسىيا!إبراهيميا

.الشرفبصفةالكنيةمقامقائموذلك!المدثرأيهايا!المزملأيهايا!النبيأتهايا!الرسول

لتسبيقؤ!!و:نوحقال،نفسهعنأجابكل،والجنونالسفهإلىأنبياءهمالمشركوننسبولما

:فرعونقالولما.السلامعليههودقالوكذا(67:أ!عرافأمهوآلفلمينزبمنرسولولبهنىسفاهة

السفؤتربإلاهئملاءأنزلمماعل!تلقذقال)(موسىأقال(101:ا!سراءأ!وم!حورايموسىلأظئثإق)

تعالىاللهفإلى!ص!محمدوأما،دلكأمثالإلى2011:ا!سراءأ!هومثبورايفرعؤتلاظنكبصايروإفىوالازض

!لؤلمخنونإنكآلدبهرعلتهنزلاثذىيأيهاوقالوا):قالكما،الكريمةبنفسهعنهجوابهميتولىالذيهو

نواوما؟بالحقلاإأتمببكةننزلما):تعالىاللهقال(7-6:الحجرأ!وألصدقينمنكنتإنلمحالمحليهكةتآتيناما

برةعلهتقكفووا!ختبهاالأولينأشطيروقالوآ!و:تعالىوقال(8:الحجرأ!منظرينإذا

يقولونأتم)(6-5:الفرقانأمهورحيماغفورا!انإنهوالأزض!السفؤتفىالسريغلمالذىأنزلهقل5وأصيلا

هووما):تعالىوقال(31-03:الطورأ!واقربصحينمفمعكملمحاقتربصواقل!اتمنونرتببه!عرنزئض-

ائذيني!دوإن)(43-14:الحاقةأ!الفالينربمنئنزيل!ئذكرونماقلي!!؟هنبقولولا5ئومنونماقليلاشاعربقول

!هولفغفينفيإلاهووما):تعالىاللهوقال(51:القدمأمهولمخنونهإن!ويقولونالذكر!حوألمابابصخره!ليزلقونككفروا

مضنون!غترلاخرالك!وإنبمخنونربكبنغمةألتمآهلمجمئطرونوماوآلقوف!!و:تعالىوقال(52:القدمأ

الذىلساتلمجثمريعفمهرإنماأفه!يقولوتنغلمولقذ):تعالىلوقا(4-أ:القدمأمهوعظيوظقلعكوإنك

.(301:لنحلاأ!فبىعربلسانوهذاأعجىقهإيقحدوت
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تعالىاللهونصر،غضبريحوكانت،العقيمبالريحقومهأهلكتعالىاللهإن:معناهمانعيمأبوقال!

جؤدتكتمإذجذعليهؤاللهلغمةآبمرواءامنواآلذين!أيها!الو:تعالىقالكما،الأحزابيومبا!اع!ي!محمدا

بنإبراهيمثناحط:لظشم.(9:أ!حضابأ!بصيراتغملونبمااللهو!انترؤهألموجؤداريحاعلجهتمفأزسلنا

بنزكرياأخبرنا،العثمانيمحمدبنعثمانوحدثنا()حخزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،إسحاق

عن،هندأبيبنداودعن،غياثبنحفصحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا:قالا،الساجييحيى

بناانطلقي:فقالتالشمأل!إلىالجنوبانطلقتالأحزابيومكانلما:قال!،عباسابنعن،عكرمة

عليهماللهفأرسل،بالليلتسريلاالحرةإن:للجنوبالشمأل!فقالت،ع!ي!اللهرسول!محمداننصر

.(9:أ!حزاب1(1مهو)تروهألتمونجوداريحافأزسقناعلجهتم):قولهفذلك،الصبا

.")2(بالدبورعادوأهلكتبالصبانصرت":قال!أنهع!ي!اللهرسول!عنالمتقدمالحديثلهويشهد

السلامعليهصالغأوتيفيماالقول

قومه،علىوحجةايةلهاللهجعلهاالصخرةمنناقةلصالحاللهأخرجفقد:قيلفإن:نعيمأبوقال!

أبلغ،بل،ذلكمئلع!محمدااللهأعطىوقد:قلنا،معلوميومشربولهم،يومشربلهاوجعل

وشكا،بالرسالةالنادالبعيرلهشهدع!ي!ومحمد،والرسالةبالنبوةلهتشهدولممملمهلمصالحناقةلأن

دلائلفيقدمناكمابذلك)3(الحديثساقثم،ذبحهويريدونيجيعونهأنهممن،أهلهمنيلقىماإليه

ذكرناوقد،والمسانيدوالحسانالصحاحفيوهو،هاهناإعادتهعنأغنىبماوغررهوألفاظهبطرقهالنبوة

ذلكعلىالتنبيهتقدمكما،بالرسالةع!ي!لهوشهادتهما،)5(الضبوحديث،)4(الغزالةحديثذلكمع

الأشجارسلاموكذلك،يبعثأنقبلعليهالحجربتسليم)6(الصحيحفيالحديثوثبت،فيهوالكلام

ع!ي!ئبعثأنقبلعليهوالمدروالأحجار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المنثورالدرفيوالسيوطي581()3/تفسيرهفيكثيرابنالحافظوذكره)01/263(التفسيرفيالطبريرواه

)573(.

.()17(004)الاستسقاءصلاةفيومسلم(1)350الاستسقاءفيوالبخاري(1/228)المسندفيأحمدرواه
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السلامعليهالخليلإبراهيمأوتيفيماالقول

لإبراهيمالنارخمودوأما:ثراهبالرحمةوبلاللهرحمهالزملكانيبنالمعاليأبوالعلامةشيخناقال

خمودوكانعامبألفذلكقبلتخمدولمفارسنار!ومحمدلنبيناخمدتفقد،والسلامالصلاةعليه

مولدهليلةفارسنارخمودمنإليهأشارالذيوهذا،كذاأشهرمسافةوبينهاوبينهلمج!لمولدهفارسنار

كفايةفيهبما،)2(الكريمالمطهرالمولدذكرعند،)1(السيرةأولفيوطرقهبأسانيدهذكرناهقد،الكريم

ومقنع.

منهم،!ي!محمدنبيناببركةفيهتؤثرفلمالنارفيالأمةهذهبعضألقيقدأنهمع:شيخناقالثم

:فقالالخولانيمسلمأبيإلىفأرسل،باليمنالعنسيقيسبنالأسودبينما:قال،الخولانيمسلمأبو

إليه،فأعاد.أسمعما:قال؟اللهرسولأنيأتشهد:قال،نعم:قال؟اللهرسولمحمداأنأتشهد

هذاتركتلئن:لهفقيل،تضرهفلممسلمأبوفيهافطرح،أججتقدعظيمةبنارفأمر.أسمعما:فقال

بكر،أبوواستخلفع!يماللهرسولقبضوقدالمدينةفقدم،بالرحيلفأمره،عليكأفسدهابلادكفي

اليمن.من:فقال؟الرجلأينمن:فقالعمربهفبصر،يصليالمسجدسواريمنساريةإلىفقام

:قال،ثوب)3(بناللهعبدذاك:قال؟تضرهفلمبالنارحرقهالذيبصاحبنااللهعدوفعلما:قال

بكرأبيوبينبينهوأجلسهبهجاءثمعينيهبينمافقبل:قال.نعماللهم:قال؟هوأنتباللهنشدتك

خليلبإبراهيمفعلكمابهفعلمن!جومحمدأمةفيأرانيحتىيمتنيلمالذيدثهالحمد:وقال،الصديق

.السلامعليهالرحمن

اللهرحمهعساكرابنالقاسمأبو،الكبيرالحافظرواهقدالصفةبهذهشيخناأوردهالذيالسياقوهذا

عن،الضحاكبنالوهابعبدعن:وجهغيرمن"تاريخه"في.ثوببناللهعبدمسلمأبيترجمةفي

الخمارذاقيسبنالأسودأن:الخولانيمسلمبنشرحبيلحدثني،الحمصيعيالشبنإسماعيل

الله؟رسولأنيأتشهد:قالبهجاءفلما،بهفأتيالخولانيمسلمأبيإلىفأرسل،باليمنتنباالعنسي

أمرثم،مراراذلكعليهفردد:قال،نعم:قال؟اللهرسولمحمداأنأتشهد:قال،أسمعما:قال

اتبعك.منعليكأفسدوإلاعنكانفه:للأسودفقيل،تضرهفلمفيهافألقي،فأججتعظيمةبنار

مسلمأبوفأناخ،بكرأبوواستخلف،لمجي!اللهرسولقبضوقدالمدينةفأتى،مسلمأبوفارتحل،فأمره

)1(

)2(

)3(

تخريجه.سبق

."المكرمالمشرف"نسخةفي

نسبه.فىتقدمكماصحيحوهو"ثوب"نسخةفي
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فقال!:فأتاه،الخطاببنعمربهفبصر،ساريةإلىيصليوقامالمسجددخلثم،المسجدببابراحلته

ذاك:قال!؟بالنارالكذابحرقهالذيالرجلفعلما:قال!.اليمنأهلمن:فقال!؟الرجلمن

بهذهبثم،بكىثمفاعتنقه:قال!،نعماللهم:قال!؟هوأنتباللهفأنشدك:قال!،ثوببناللهعبد

من!صمحمدأمةفيأرانيحتىيمتنيلمالذيدلهالحمد:فقال،الصديقبكرأبيوبينبينهأجلسهحتى

الرحمن.خليلبإبراهيمفعلكمابهفعل

،خولانمناليمنمنإلينايمدونالذينالأمدادمنرجالاأدركتفأنا:عياشبنإسماعيلقال!

فلمبالنارصاحبناحرقالكذابصاحبكم:للعنسيينالخولانيونفيقول!،تمازحواربماامنأ

)1(ء..
.لصره

حدثنا،عماربنهشامحدثنا:دحيمبنإبراهيمعن:وجهغيرمنأيضاعساكرابنالحافظوروى

فأرادهأسلمخولانمنرجلاأن-وحشيةأبيبنجعفر-بشرأبيعن،بشيربنسعيدأخبرني،الوليد

أبيعلىفقدم،الوضوءيصيبهامضىفيمايكنلمأنملةإلامنهيحترقفلمنارفيفألقوهالكفرعلىقومه

لهفاستغفر،تحترقفلمالنارفيألقيتأنت:بكرأبوقال!،أحقأنت:قال،لياستغفر:لهفقال!بكر

وهذه.الخولانيمسلمأبوهوالرجلوهذا،السلامعليهبإبراهيميشبهونهوكانوا،الشامإلىخرجثم

فيجاءكما،المقدسةالمطهرةالمحمديةالشريعةمتابعتهببركةذلكنال!إنماأنهتحققالزيادةبهذهالرواية

.")2(السجودمواضعتأكلأنالنارعلىاللهوحرم":الشفاعةحديث

وقتبدمشقالجامعالمسجدإلىأحديسبقهلاوكان،دمشقغربيمنبداريامسلمأبونزل!وقد

أنهوالظاهر،بداريامشهوروقبره،جداكثيرةوكراماتأحوال!وله،الرومببلاديغازيوكان،الصبح

وقيل:،معاويةخلافةفي،الرومببلادماتأنهرجحعساكرابنالحافظفإن،فيهيكونكانالذيمقامه

أعلم.والله،)3(الستينبعد،يزيدابنهأيامفي

بأنيعلمهالذارانيسليمانأبيأستاذهإلىجاءأنه:وجهغيرمنالحواريأبيبنلأحمدوقعوقد

فاشتغلبذلكفأخبره،حولهوهمالناسيكلمفوجده،بهيأمرهمماينتظرونوأهله،سجروهقدالتنور

فيه،فاجلساذهب:فقال!،حولهالذينأولئكمعأعلمهثم،إليهيلتفتفلمأعلمهثم،بالناسعنه

فيهزال!وما،وسلامابرداعليهفكان،نارايتضرموهوفيهفجلسالتنورإلىالحواريأبيبنأحمدفذهب

قدأظنهفإني،الحواريأبيبنأحمدإلىبناقوموا:حولهلمنفقال!،كلامهمنسليمانأبواستيقظحتى

)2(

)3(

.2(10)27/عساكرابنتاريخ

.الإيمانفي)992(رقمصحيحهفيومسلم،الأذانفي08()6رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.235()27/عساكرابنتاريخ
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سليمانأبوالشيخبيدهفأخذ،فيهجالسافوجدوهفذهبوا،بهأمرتهلماامتثالافيهفجلسالتنورإلىذهب

.عليهما)1(اللهرحمة،منهوأخرجه

فيوقعفقد،المنجنيقمن-السلامعليهإبراهيميعني-إلقاؤهوأما:المعاليأبوشيخناقالثم

بهفتحصنواحفيرحائطإلىانتهوامسيلمةأصحابأن،الكذابمسيلمةوقعةفيمالكبنالبراءحديث

منألقونيثم،الرماحرؤوسعلىواحملونيترسعلىضعوني:مالكبنالبراءفقال،البابوأغلقوا

وفتح،أكثرأوعشرةقتلحتىالمشركينوقاتلوقامفوقععليهموألقوهذلكففعلوا،البابداخلأعلاها

مسيلمة.وقتل،المشركينهلاكسببوكانللمسلمينالباب

حنيفة،وبنيمسيلمةلقتالالوليدبنخالدبعثحينالصديقأيامفيمستقصىذلكوذكرت:قلت

منكثيرجعلالتقوافلما،ألفاعشربضعةالمسلمونوكان،يزيدونأوألفمئةمنقريبفيوكانوا

المهاجرونوكان،عنهمفميزهمخالد!ياأخلصنا:والأنصارالمهاجرونفقال،يفرونالأعراب

سورةأصحابيا:ويقولونيتذامرون)2(وجعلواالحملةفصمموا،وخمسمئةألفينمنقريباوالأنصار

،الموتحديقةوتسمى،هناكحديقةإلىوألجؤوهماللهبإذنفهزموهم!اليومالسحربطل!البقرة

منذكرما-الأكبروكان-مالكبنأنسأخو،مالكبنالبراءففعل،فيهافحاصروهم،بهافتحصنوا

إليهم،سريعاونهض،عليهمنفسهألقىثم،سورهاأعلىمنتمكنحتىالرماحفوقالأسنةعلىرفعه

وانتهوا،يكبرونالمسلمونودخل،الحديقةبابفتحمنتمكنحتىويقاتلونهوحدهيقاتلهميزلولم

فابتدره-سمرتهمنأي-أورقجملكأنهجدارعندخارجهواقف!وهوالكذابمسيلمةقصرإلى

الذيوهو-الأنصاريخرشةبنسماكدجانةوأبو،بحربته،حمزةقاتل،الأسودحرببنوحشي

منه،فأنفذهابعدمنعليهالحربةفأرسلوحشيفسبقه-الزملكانيبنالمعاليأبوهذاشيخناإليهينسب

العبدقتله!أميراهوا:فقالتالقصرفوقمنجاريةصرختلكن،فقتلهبسيفهفعلاهدجانةأبوإليهوجاء

عملهوساءعمرهطالممنفهو،سنةوأربعونمئةقتليوم-اللهلعنه-مسيلمةعمرإن:ويقال.الأسود

الله.قبحه

.السلامعليهالخليلبإبراهيميتعلقفيماشيخناذكرهماهذا

اللهاتخذفقد:قيل،النبوةمعبالخلةخصإبراهيمفإن:قيلفإن:قالفإنهنعيمأبوالحافظوأما

أبيعن،إسحاقأبيعن:شعبةحديثمنساقثم.الخليلمنألطفوالحبيب،وحبيباخليلامحمدا

أبيبينكانأنهوفيها...منكرةحكايةالسلمينقل:وقالالحكايةهذه39()12/السيرفيالذهبيالحافظذكر()1

اللهمعصيةإلىيؤديربماالعقدهذا.ومثل.أمرفييخالفهلاعقدالحواريأبيبنوأحمدالدارانيسليمان

."المعروففيالطاعةإنما"الصريحالنبويللحديثمخالفوهو،وجلعز

بعضا.بعضهميحض:"يتذامرون"2()
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خليلامتخذاكنتلو":!ي!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن،الأحوص

.")1(اللهخليلصاحبكمولكن،خليلابكرأبالاتخذت

،مرةبناللهعبدطريقومن،إسحاقأبيعن،والثوريشعبةطريقمن:مسلمرواهوقد

بناللهعبدسمعت:قال،الجشيميمالكبنعوفالأحوصأبيعنكلهم،الهذيلأبيبناللهوعبد

أخيولكئه،خليلابكرأبالاتخذتخليلامتخذاكنتلو":قالع!يالهاللهرسولعنيحدثمسعود

مسلم.لفظهذا")2(خليلاصاحبكماللهاتخذوقد،وصاحبي

فيالحديثوأصل،)3(سأذكرهكماالبجلياللهعبدبنجندبعن:بهمنفرداأيضامسلمورواه

سقتكما،الزبير)6(وابن،)5(عباسابنعن:البخاريأفرادوفي.سعيد)4(أبيعن:الصحيحين

بنوكعب،وجابر،والبراء،أنسروايةمنهنالكأوردناهوقد.عنهاللهرضيالصديقفضائلفيذلك

اللهرضي،المؤمنينأموعائشة،الليثيواقدوأبي،هريرةوأبي،المعلىبنالحسينوأبي،مالك

أجمعين.عنهم

أمامة،أبيعن،القاسمعن،يزيدبنعليعن،زحربناللهعبيدحديثمننعيمأبورواهإنماثم

إلانبييكنلم":يقولفسمعته،أيامبخمسةوفاتهقبل!ي!بنبيكمعهدي:قالأنه،مالكبنكعبعن

ضعيف.الإسنادوهذا.")7(خليلاصاحبكماتخذاللهوإن،بكرأبوخليليوإن،أمتهمنخليلله

نبيلكل":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،عجلانبنمحمدحديثومن

الوجه.هذامنغريبوهو.")8(الرحمنصاحبكموخليل،قحافةأبيبنبكرأبووخليلي،خليل

عن،عمروبنصفوانعن،عياشبنإسماعيلعن،الضحاكبنالوهابعبدحديثومن

قال:قال،العاصبنعمروبناللهعبدعن،مرةبنكثيرعن،نفيربنجبيربنعبدالرحمن

تجاهين،الجنةفيإبراهيمومنزلمنزلي،خليلاإبراهيماتخذكماخليلااتخذنياللهإن":ع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو"الصحابةفضائل"فينعيملأبيوعزاه)99325(العمالكنزفيالهنديالمتقيذكره

الصحابة.فضائلفي)2383()3(رقمصحيحهفيمسلمرواه

التالية.الصفحةفيتخريجهسيأتي

الصحابة.فضافلفي)2382()2(صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي)3654(صحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.فضائلفي)3656(صحيحهفيالبخاريرواه

الصحابة.فضائلفي)3658(صحيحهفيالبخاريرواه

شواهدلهولكنضعيفوهوالألهانييزيدبنعليإسنادهفي:وقال(45)9/الزوائدمجمعفيكماالطبرانيرواه

بها.يقوى

صدوقوهو،المدنيعجلانبنمحمدسندهوفي،نعيملأبيوعزاه)89325(العمالكنزفيالهنديالمتقيذكره

.هريرةأبيأحاديثعليهاختلطتأنهإلا
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الله.رحمهنعيمأبوأوردهماانتهى،(نظر)1إسنادهوفي،غريمب."خليلينبينمؤمنبينناوالعباس

قالا:،إبراهيمبنوإسحادتىشيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:"صحيحه"فيالحجاجبنمسلموقال!

عن،مرةبنعمروعن،أنيسةأبيبنزيدحدثنا،عمروبناللهعبيدحدثنا،عديبنزكرياحدثنا

وهوبخصسيموتأنقبلجم!ي!هالنبيسمعت:قال!،اللهعبدبنجندبحذثني،الحارثبناللهعبد

إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيقداللهفإن،خليلبينكملييكونأنوجلعزاللهإلىأبرأإني":يقول!

قبوريتخذونقبلكمكانمنوإنألا،خليلابكرأبالاتخذتخليلاأمتيمنمتخذاكنتولو،خليلا

.")2(ذلكعنأنهاكمإني،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدوصالحيهمأنبيائهم

:""المبعثكتابهفيعماربنهشامقال!وقد،نعيمأبولإسنادهيتعرضفلم،خليلاحبيبااتخاذهوأما

نأ،اللخميرويمبنعروةحدثنا:قالا،القرشيعلانبنوعثمانالحضرميحمزةبنيحيىحدثنا

فنحن،احتضاراواحتضرني،لقربهوأخذني،المرقومالأجلبيأدركاللهإن":قال!!اللهرسول!

وموسى،اللهخليلإبراهيم:فخرغيرقولاقائلوأنا،القيامةيومالسابقونونحن،الآخرون

عليكماللهوأجارني،الحمدلواءبيديوإن،القيامةيومآدمولدسيدوأنا،اللهحبيبوأنا،اللهصفي

.")3(ضلالةعلىتجتمعواوألا،عدوكميستبيحكموألا،بسنةيهلككمألا:ثلاثمن

ويقال!::قال!أنإلىطويلبكلامالخلةمقامعلىفتكلم،حامدبناللهعبدمحمدأبوالفقيهوأما

كثرةمن(114:اقىبةأ!هائرهيولأولم!يصإن):قولهمن،والرهبةالرغبةعلىربهيعبدالذي:الخليل

انتظارمعهيكونالذي:الخليل:ويقال!.والمحبةالرؤيةعلىربهيعبدالذي:والحبيب.أواه:يقول!ما

قوله:منبالواسطةيصلالذي:الخليل:ويقال!.اللقاءانتظارمعهيكونالذي:والحبيب،العطاء

ل!الذي:والحبيب(75:أ!نعامأ!وأتموقنيهنىمنوليكونوألأزك!السمؤتملكوتإبنهيونرىلفكذ)

خطئتىلىيغفر):الخليلوقال!(9:النجمأ!وأدتتأؤقؤستنقابف!ن):قولهمن،واسطةعيرمنإليه

الفتح:أ!هوتاخرومالئثمنتقدممااللهليخفرلك):!محمدللحبيباللهوقال!(82:الشعرأءأ!هوألدلرريؤو

والذينألنبىاللهيخزىلايؤم):للنبياللهوقال(87:الشعراءأ!ويحعثوندوتمتخزفىولامالو:الخليلوقال!(2

(173:عمرانالأ!وآلو!جلودغماللهح!بنامالو:النارميألقيحينالخليلوقال!(3:8اشرأمهومحهرءامنوا

فإمالو:اللإلوقال(64:ا!نفادأ!ألمؤمبمنأتبعكومنأدلهح!بكالنبىياجها):لمحمداللهوقال!

وقال!17:ا!سأ!وفهدىضآلاووجدك):لمحمداللهوقال!(99:ادصافاتأ!وسجغدفيربىإكذاه!ب

)1(

)2(

)3(

كذابفإنه،الضحاكبنالوهابعبدماجهابنشيخوآفتهموضوعوهو،المقدمةفي(141)سننهفيماجهابنرواه

عليه.بشارالدكتورتعليقوينظر.وضاع

.الصلاةومواضعالمساجدفي()23()532مسلمرواه

مرسل.وهذا،التقريبفيالحافظقالكما،كثيرايرسلثقةاللخميرويمبنعروة
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ليذهباللهيرلدإنمام!:للحبيباللهوقال(35:إبراهيممهـأالاضنامنغبدأن!لنئوأتجنتنى!الو:الخليل

!هوافحيوجنةوزلهواتجحقنىمن):الخليلوقال(33:ا!حزأبأ!تظهيراويطهرءآلبيتاقلالرجسعن!م

أحر.أشياءودكر(أ:الكوثرأ!أتكوثرأغطتتفإنا):لمحمداللهوقال(85:الشعراءأ

مقاماسأقومإني":قال!يواللهرسولأن؟كعببنأبيعن:مسلمصحيحفيالحديثوسيأتي

إليهيحتاجهوإذ؟منهأفضلأنهعلىفدلالخليلإبراهيمأبوهمحتىكفهمالخلقإلييرغبالقيامةيوم

."لذكرهبعدهإبراهيممنأفضلأحدكانولو،بعدهالخلقأفضلإبراهيمأنعلىودل،المقامذلكفي

كانفقد:قيل،ثلاثةبحجبنمروذعنحجبالسلامعليهإبراهيمإن:قيلفإن:نعيمأبوقالثم

أيذيهئبتنمنوجعقنا):أمرهفيتعالىاللهقال،حجببخمسةأرادوهعمن!محمدوحجب،كذلك

جعقناانآتقتىقرأتاوفي!و:قالثم،ثلاثلمحهده(9:يسأ!يب!رونلافهتمفآغشتنهتمضقفه!سداومقحدا

فقمحون!فهمالأكان!!!ى):قالثم(45:أ!سرأءأ!مستوراحجابابالأخرةيؤصمنونلاآلذينوبتنبتند

حجب.خمسفهذه(8:يسأ

أعلم.والله،الاخرمنأخذأيهماأدريوما،حامدبنمحمدأبوالفقيهسواءمثلهذكروقد

ألقاهوقدكيف،هيماأدريلاالسلامعليهلإبراهيمذكرهاالتيوالحجب،غريبقالهالذيوهذا

إنها:قيلفقد،الاياتبهذهعليهااستدلالتيالحجبمنذكرهماوأمامنها!اللهنجاهالتيالنارفي

قلوبهم،إلىيخلصولا،إليهميصللا،الحقعنمصروفونأنهمبمعنى،حسيةلامعنويةجميعها

(5:فصدتأ!جمابولتكبتنناومنوقرءاذانناوفىإلتهتدعونآمماأ!نةفىقلونجاوقالوا!و:تعالىقالكما

نزلتلما،لهبأبيامرأةجميلأمأنالتفسيروفيالسيرةفيذكرناوقد،التفسيرفيذلكحررناوقد

المستطيل-الحجروهو-ا(بفهرجاءت،وخسارهما،النارودخولهما،زوجهاوذتمذمهافيالسورة

لأبيوقالت!اللهرسولترفلم،!ي!النبيعندجالسوهوبكرأبيإلىفانتهت،!ي!النبيلترجم

رأيتهلئنوالله:فقالت؟هجاكوما:فقال،هجانيإنه:فقالت؟وماله:فقال؟صاحبكأين:بكر

:تقولوهيرجعتثمالفهر)2(بهذالأضربنه

قليناودينهأتينامذمما

منجدثافرأى،ساجدوهو!ي!النبيئرأسبرجلهيطأأنهمحينجهلأبيمنومنعحجبوكذلك

قريش:لهفقالت،بيديهيتقيوهوالقهقرىفرجع،دونهالملائكةوأجنحة،عظيماوهولا،نار

)1(

)2(

والأدوية.الطيببهيسحق،الك!يملأماقدر،رقيقحجر:"الفهر"

القبر.:"الجدثو""خندقا"نسخةفي



(السالأمعليهإبراهيمأوتيفيماالقولى)النبهوةدلأئا!كتاب004

."عضواعضواالملائكةلاختطفتهتقدملو":ع!ج!النبيوقال!.رأىبمافأخبرهم؟ويحك،مالك

بيتهإلىوأرسلوا،وطريقهمدرجتهعلىأرصدواوقدالهجرةليلة!اللهرسولخرجلماوكذلك

وهمعليهمخرجثم،فراشهعلىفنامعليافأمر،قتلوهعاينوهومتى،يخرجلئلايحرسونهرجالا

،يروهولمخرجثم"()1الوجوهشاهت":ويقول،ترابامنهمإنسانكلرأسعلىيذرفجعل،جلوس

.السيرةفيذلكبسطناكما،ثورغارإلىالصديقبكروأبوهوصارحتى

بكرأباأن:الصحيحوفي،مكانهعليهماللهليعمي؟الغاربابعلىسدالعنكبوتأنذكرناوكذلك

اللهباثنينظنكما!بكرأبايا":فقال،لأبصرناقدميهموضعإلىأحدهمنظرلو!اللهرسوليا:قال!

ذلك:فيالشعراءبعضقال!وقد")2(؟ثالثهما

للعنكبوتالفخاروكانرالغاصاحبحمىماداودنسج

،الأرضفيفرسهقوائمبسقوط،اتبعهمحينجعشمبنمالكبنسراقةمنومنعحجبوكذلك

.الهجرةفيبسطهتقدمكما،أمانامنهأخذحتى

تعالى،اللهلأمرمستسلماللذبحولدهالسلامعليهإبراهيمإضجاعمقابلةفيكتابهفيحامدابنوذكر

ثنيتهوكسر،رأسههشممن،نالواماالعدومنهنالحتىوغيرهأحديومللقتلنفسهع!ج!اللهرسولببذل!

.السيرةفيذلكبسطتقدمكما،السفلىاليمنى

أوتيوقد:قلنا،وسلامابردااللهفجعلهاالنارفيقومهألقاهالسلامعليهإبراهيمكانقالوا:قالثم

إلىوسلامابرداجوفهفيالسمذلكفصير،الخيبريةسمتهبخيبرنزللماأنهوذلك،مثله!اللهرسول!

فيبذلكالحديثماتقدموقد:قلت.النارتحرقكما-الجوففييستقرإذيحرقوالسم،أجلهمنتهى

ذراعهاوأخبر،المسمومةالشاةتلكمنسريعاماتمعروربنالبراءبنبشرأنقالهمايؤتد،خيبرفتح

يفهمونكانوالأنهم،أكثرفيهالسموكان،نهشةمنهنهشقدوكان،الشممنفيهأودعبما!اللهرسول!

!ص،أجلهانقضىحتى،وجلعزاطهبراذن!اطنهفي!لا!ليالسئم!ضره!لم،ا!لراعيحبصح!أنه

!ص.الأكلةتلكفيكانالذيالسمذلكألممنحينئذوجدأنهفذكر

الأعداءبحضرةفحثاهبستمأتيأنه،الشامبلادفاتح،المخزوميالوليدبنخالدترجمةفيذكرناوقد

عنه.اللهرضي،بأسايرفلم،بذلكليرهبهم

فبهت):تعالىاللهقال،فبهتهنبوتهببرهاننمروذخصمإبراهيمفإن:قيلفإن:نعيمأبوقالثم

)1(

)2(

.بدرغزوةفيذلكقالع!النبيأن(1/628)هشاملابن؟النبويةالسيرةفي

)2381(صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي)3653(صحيحهفيوالبخاري4()1/المسندفيأحمدرواه

الصحابة.فضائلفي
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:وقالففركهبالبعظم،خلفبنأبيئ،بالبعثالكذابأتاه!ي!محمدقيل(258:البقرةأ!وكفرالذى

طصصصءص-ءء!!ووء

مرةاؤلافثماهاالذىتحيحهاقل):الساطعالبرهانتعالىاللهفأنزل(78:لسأ!هورميوو!ألعطنميئ)

وهو،للحجةأقطعوهذا:قلت.نبوتهببرهانمبهوتافانصرف97(:يسأ!عليوضفقلبموهو

كما،إعادتهمعلىقادو،مذكوراشيئايكونوالمأنبعدالخلقخلقفالذي،بالبداءةللمعاداستدلاله

:أي(81:لسأ!العليوالحفقوهوبكمثله!علقانعك!درلازضواألسفؤتظقاتذىأولتس!و:قال

:وقال(33:ا!حقافأ!اثمؤث!تحىأنعكبقدر):الأخرىالآية!يقالكما،بدأهمكمايعيدهم

،فطريلانظريالمعادوأمرهذا(27:ادرومأ!وعلتةاقوتوهويعيدهثصألخ!يتدؤاالذىوهو)

الأكثرين.قولفيضروري

واحدوكل،الفطرفيمركوزالصانعوجودفإن،مكابرمعاندفإنهربهفيإبراهيمحاجالذيفأما

منالصانعوجوديجعلالمتكلمينوبعض،عندهنظريافيصير،فطرتهتغيرتمنإلا،ذلكعلىمفطوو

سمغ،ولاعقليقبلهلا،الموتىيحييالذيهوأنهفدعواهتقديركلوعلى،الضرورياتلاالنظرباب

ادعىكماكانإنالمغربمنبالشمسبالإتيانإبراهيمألزمهولهذا،ذلكفيبعقلهيكذبهواحدوكل

.(258:ادبقرةأ!والظدينائقؤميهدىلاواللهكفرالذىفبهت!يو

يومع!ج!النبيئبارزلقاالمعاندهذاعلىمحقدأسلطتعالىاللهأن؟هذامعيذكرأنينبغيوكان

مالك؟ويحك:لهفقالوا،مرارافرسهعنفترذىترقوتهفأصاببحربةطعنه،الكريمةبيدهفقتله،أحد

لووالله"؟)1(أقتلهأنابل":يقلألم:أجمعينلماتواالمجازذيبأهلكانلولمابيإنوالله:فقال

أنابل":فقال،ع!ي!اللهرسولبهاليقتلوحربةفرساأعدقداللهلعنههذاأبيئوكان-لقتلنيعليبصق

أحد.يومكذلكفكان"-)2(اللهشاءإن-أقتله

محمدافإن:قيل،للهغضباقومهأصنامكسرالسلامعليهإبراهيمفإن:قيلفإن:نعيمأبوقالثم

اللهعبدطريقمنروىثم،فتساقطنإليهنفأشار،الكعبةحولنصبتصنمأوستينثلاثمئةكسر!!يم

وستونثلاثمئةالبيتوحولمكةفتحيومع!ي!اللهرسولوقف:قالعمرابنعن،نافععن،العمري

يمسها،أنغيرمنتهويبمخصرتهمنهادناكلمافكان،والنحاسبالرصاصالشيطانألزمهاقدصنما

بهنأمرثم،لوجوههافتساقط(81:أ!سرإءأ!هوزهوقاكانالنطلإنالنطلوزهقالحئجاميو:ويقول

المسيل.إلىفأخرجن

)1(

)2(

.(96)5/المنثورالدرفيوانظره(137)9/تفسيرهفيالطبريرواه

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم
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بأسانيدهالفتحعاممكة!ي!النبيدخول!أول!فيهذاذكرناوقد،قبلهالذيمنوأجلىأظهروهذا

كفاية.فيهبما،وغيرهاالصحاحمنوطرقه

وأقوىأبلغوهذا،الكريملمولدهأيضاتساقطتالأصنامأن،السيرةعلماءمنواحدغيرذكروقد

ولم،ليلتئذأيضاخمدتيعبدونهاكانواالتيفارسنارأن)1(تقدموقد.كسرهامباشرةمنالمعجزةفي

بعددولتهمبزوال!مؤذنة،شرفةعشرةأربعكسرىقصرشرفاتمنسقطوأنه،عامبألفذلكقبلتخمد

سنة.الافثلاثةمنقريبالملكفيلهموكان،مدةأقصرفيملوكهممنعشرأربعةهلاك

إحياءفيوسيأتي،حامدابنولانعيمأبويذكرهفلم،السلامعليهلإبراهيمالأربعةالطيورإحياءوأما

ذلكمثلهوما،النمطهذامنالمحمديةالمعجزاتمنوقعما؟السلامعليهعيسىيدعلىالموتى

وحنين،أمتهمنبدعواتأمواتإحياءمن،إليهانتهيناإذاعليهالتنبيهسيأتيكما،ذلكمنوأعلى

ذلك.وغير،لهالذراعوتكليم،عليهوالمدروالشجرالحجروتسليم،الجذع

(73أ!!امأ!هوأتموقنيهنىمنوليكونوألأزضالسمؤتملكوتإبنهيونرىكدلث):تعالىقولهوأما

الأقصاآلمحممتجدإلىأقيإمرآلمحسجدمفلي!!-بعتدأشرىألذىستحن!و:لىتعااللهل!قافقد،بعدهالاياتوا

عليهوقمتفيماحامدابندلكذكروقد(أ:أ!سرأءأمهوأفصيرهوالسميعإنإءايننامنلزيوحؤل!بركناألذى

بهأسريليلة!لمج!اللهرسول!شاهدهماالتفسيرومن،هذاكتابنامنالإسراءأحاديثفيذكرناوقد،بعد

فيالآياتمنعاينماثم،الدنياسماءإلىذلكبينوفيما،المقدسبيتإلىمكةبينفيماالآياتمن

،والمثوىالمصيربئسهيالتيوالنار،المأوىوجنة،المنتهىوسدرة،ذلكفوقوماالسبعالسموات

وغيرهما-،وصححهوالترمذيأحمدرواهوقد-المنامحديثفيوالسلامالصلاةأفضلعليهوقال!

.")2(وعرفتشيءكلليفتجلى"

وصبره،السلامعليهيوسفولدهبفقدهالسلامعليهيعقوباللهابتلاءمقابلةفيحامدابنوذكر

ويحزن،العينتدمع":وقوله،عليهوصبره!واللهرسول!بنإبراهيمموت،وجلعزربهواستعانته

الثلاثة:بناتهماتتوقد:قلت.")3(لمحزونونإبراهيميابكوإنا،ربنايرضيماإلانقول!ولا،القلب

وذكر.واحتسبفصبر،أحديومرسولهوأسداللهأسد،حمزةعمهوقتل،وزينب،كلثوموأم،رقية

وهديا،ونفعاشكلاوحلاوتهومهابته!لمج!اللهرسول!جمال!منذكرماالسلامعليهيوسفحسنمقابلةفي

:معوذبنتالزبيعقالتكما،ذلكعلىالدالةالأحاديثمنشمائلهذكرفيتقدمكما،ويمنا،ودلا

تخريجه.تقدم(1)

.الترمذيقالكماصحيحوهو)3235(التفسيرفي،سننهفيوالترمذي2(43)5/المسندفيأحمدرواه)2(

.)2315(الفضائلفيمسلمرواه)3(
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والغربة،الفرقةمنالسلامعليهيوسفبهابتليمامقابلةفيوذكر.")1(طالعةالشصسلرأيترأيتهلو"

بها.كانواالذينوأصحابهوأهلهوطنهومفارقته،المدينةإلىمكةمن!ي!اللهرسولهجرة

البيناتالاياتمنالسلامعليهموسىأوتيفيماالقول

وقد(101:أ!سراءأ!بينتءايمتمقمتعموسىءانتناولقذ!و:تعالىقالكما،آياتتسعوأعظمهن

هي:أنهاعلىالجمهوروأن،فيهاواختلافهم،عليهاالسلفقولوحكينا،التفسير)2(فيشرحناها

يتلألأقمركقطعةتضيءأخرجهاثمدرعهجيبفييدهأدخلإذاواليد،تسعىحيةانقلابهافيالعصا

،والدموالضفادعوالقملوالجرادالطوفانعليهمفأرسل،كذبوهحينفرعونقومعلىودعاؤه،إضاءة

،الحبوبنقصوهي،بالسنيناللهأخذهموكذلك")3(التفسير"فيذلكبسطناكما،مفصلاتآيات

فلق:ومنها.قولفيوالطوفان،الأنفسنقصوهو،الذريعوبالموت،الثمارنقصوهو،وبالجدب

المنوإنزال،بالغمامالتيهفيإسرائيلبنيتظليل:ومنها،فرعونآلوإغراقإسرائيلبنيلإنجاءالبحر

أربعةله،دابةعلىمعهميحملحجرمنيخرجماءهماللهفجعل،لهمواستسقاؤه،عليهموالسلوى

إلى،فينقلعيضربهثم،عينسبطلكل،أعينثلاثةوجهكلمنيخرجبعصاهموسىضربهإذا،وجوه

هذاكتابنامنالسلامعليهموسىقصةوفي،التفسيرفيذلكبسطناكما،الباهراتالآياتمنذلكغير

وقصة،تعالىاللهأحياهمثممنهمالعجلعبدمنكلوقتل،والمنةالحمدودله،منهالأنبياءقصصفي

.البقرة

كففيالحصىسبحفقد،موسىعصاحياةوأما:الزملكانيابنالعلامةشيخنافقال،العصاأما

عن،الزهريعنمشهووالحديثوهذا،)4(صحيحذلكفيوالحديث،جمادوهو!ي!اللهرسول

سبحنإنهن:وقيل،إعادتهعنأغنىبماالنبوةدلائلفيمبسوطاذلكقدمناوقد،ذرأبيعن،رجل

.النموةخلافةهذه:فقال،!اللهرسولكففيسبحنكما،عثمانثمعمرثمبكرأبيك!في
.)5(

مسلمأبيبيدكان:قالسماهرجلعن،خنيسبنبكرإلىبسندهعساكرابنالحافظروىوقد

ذراعهعلىفالتفتالسبحةفاستدارت:قال،يدهفيوالسبحةفنام:قال،بهايسبحسبحةالخولاني

الأثيروابن،عنهاللهرضيياسربنعمارعن)3927(المصابيحمشكاةفيالتبريزيالخطيبذكركماالدارميرواه(1)

حسن.حديثوهو(581)7/الغابةأسدفي

.86()3/كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسيرانظر)2(

.86()3/كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسيرانظر)3(

الدلائل.فيتقدموقد992()8/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره4()

."يدفي"نسخةفي)5(
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أعجبإلىوانظريمسلمأمياهلم:فقال.الثباتدائموياالنباتمنبتياسبحانك:تقولوهي

.()1سكنتجلستفلما،وتسبحتدوروالسبحةمسلمأمفجاءت:قال.الأعاجيب

وهوالطعامتسبيحنسمعكنا:قالمسعودابنعنالبخاريحديثوأصرحكلههذامنوأصح

و)2(،
يؤكل.

،سمرةبنجابرعنمسلمرواهقدوهذا:قلت.الأحجارعليهسلمتقدوكذلك:شيخناقال

")3(الانلأعرفهإني،أبعثأنقبلبمكةعلييسلمكانحجرالأعرفإني":ع!جماللهرسولقال:قال

.الأسودالحجرهو:بعضهمفقال

بنعبادعن،السديعن،ثورأبيبنالوليدحدثنا،الكوفييعقوببنعبادحدثنا:الترمذيوقال

فما،نواحيهابعضفيبمكةع!ي!النبيمعكنت:قالى،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،يزيد

غريب.:قالثم.)4(اللهرسولياعليكالسلام:قالإلاشجرولاجبلاستقبله

خرجت:قالىعليعن،الحيوانيعمارةأبيعن،السديحديثمن"الدلائل"فينعيمأبوورواه

عليه.سلمإلاشيءولامدرولاشجرولاحجرعلىيمرلافجعل!يواللهرسولمع

شيءولامدرولابحجريمرلافرجع،إليهأوحىماأولجبريلأوحىلماأنهالمبعثأولفيوقدمنا

الله.رسولياعليكالسلام:قالإلا

ثم،ورائهمامنحاجتهلقضاءالشجرتينتينكاجتماعوذكر،بدعائهعليهالشجرةوأقبلت:قال

ذإ،فيهماحياةحلولذلكمنيلزملاولكن،الصحيحفي)5(الحديثينوكلا،منابتهماإلىرجوعهما

منهماشعورحصولعلىيدلما")6(اللهبإذنعليانقادي":قولهفيولكن،سائقساقهمايكونانقد

به.أمرهماماامتثالهمامعسيماولا،لمخاطبته

أنيأتشهد":فقال،يديهبينوقفحتىالأرضفيينقزفنزل،ينزلأننخلةمنعذقاوأمر:قال

ولكن،قبلهالذيمنالمطابقةفيوأظهرأليقوهذا.مكانهإلىعادثمثلاثأبذلكفشهد")7(اللهرسول

غرابة.فيهالسياقهذا

ضعيف.وهو،خنيسبنبكرسندهوفي2(17)27/عساكرابنتاريخ(1)

ضعيف.إسنادهوفيالمناقبفي)9357(صحيحهفيالبخاريرواه)2(

الفضائل.في)2277(صحيحهفيمسلمرواه)3(

المناقب.في)3626(سننهفيالترمذيرواه()4

مسلم.صحيحفيوكلاهما.الشجرةانقيادوحديث،الحجرتسليمحديث:أي()5

.(الطويلجابرحديثباب)والرقائقالزهدفي03(11)رقمصحيحهفيمسلمرواه)6(

.(16)6/الدلائلفيالبيهقيرواه)7(
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أبيروايةمن:التاريخفيوالبخاريالبيهقيورواه،)1(الترمذيوصححهأحمدالإمامرواهوالذي

أنكأعرفبم:فقال!ي!اللهرسولإلىأعرابيجاء:قالعباسابنعن،المنذربنحصينظبيان

نعم.:قال"؟اللهرسولأنيأتشهدالنخلةهذهمنالعذقهذادعوتإنأرأيت":قال؟اللهرسول

أتىحتىينقزفجعل،الأرضفيسقطحتىالنخلةمنينزلالعذقفجعل،العذقفدعا:قال

وآمن،اللهرسولأنكأشهد:وقال،مكانهإلىعادحتىفرجع"ارجع":لهقالثم،!ي!اللهرسول

س.)2(
عامر،بنيمنرجلاوكان،الأعرابيهوبالرسالةشهدالذيأنفيظاهروهو،البيهقيلفظهدا.به

عنهمااللهرضيعباسابنعنالجعدأبيبنسالمعن،الأعمشطريقمن:البيهقيروايةفيولكن

!صاللهرسولوحول:قال؟أصحابكيقولالذيهذاما:فقالع!ي!اللهرسولإلى4رسوجاء:قال

حتىالأرضيخدفأقبل،منهاغصنأفدعا،نعم:قال"؟ايةأريكأنلكهل":فقال،وشجمأعذاق

بنييا:يقولوهوالعامريفرجع:قال،فرجعأمرهثم،رأسهويرفعيسجدوجعل،يديهبينوقف

.أبدأ33(يقولهشيءفيأكذبهلاوالله:صعصعةبنعامر

إلىرجلادعاع!ي!اللهرسولأن؟عمرابنعن:بهمتفردامستدركهفيالحاكمرواهفيماوتقدم

علىوهي!ي!اللهرسولفدعاها"الشجرةهذه":قال؟تقولماعلىشاهومنهل:فقال،الإسلام

،قالكماأنهفشهدت،ثلاثأفاستشهدها،يديهبينفقامت،خداالأرضتخذفأقبلت،الواديشاطىء

إليكرجعتوإلا،بهمأتيتكيتبعونيإن:وقال،قومهإلىالأعرابيورجع،منبتهاإلىرجعتإنهاثم

.معك)4(وكنت

وخطبعليهرقىفلما،المنبرلهفعمل،!ي!النبيإليهيخطبكانالذيالجذعحنينوأما:قال

نزلحتىويحنيئنيزلولم،الجمعةيومالخلقبمشهديسمعونوالناس،العشارحنينإليهالجذعحن

فاختار،اللهأولياءمنهيأكلالجنةفييغرسأوطرياغصنايرجعأنبينوخيرهوسكنهفاعتنقه!ي!النبيإليه

كثيرعددالصحابةمنرواهقد،معروفمشهووحديمث)5(فهو.ذلكعندوسكنالجنةفيالغرس

هذاروىقدفإنه،قالكماهوالجذعحنينتواترمنذكرهالذيوهذا،الخلائقبحضوروكان،متواتو

تواطؤهميمكنلاعنهماخرونبعدهممنثم،التابعينمنأعدادوعنهم،الصحابةمنجماعةالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المصنف.منقلمسبقفكأنه!تصحيحهعنفضلأيخرجهلموالترمذي،قالهكذا

فيوالبخاري()5491رقم)1/223(المسندفيأحمدالإمامعندوهو16(-15)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو.تقدموقد.(164)3/الكبيرالتاريخ

.وتقدم(17-16)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

أيضأ.وتقدم(2562/)المستدركفيالحاكمرواه

.(1/427)عياضللقاضي؟الشفاانظر
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يصحولابل،بمتواترفليسشيخناذكرهكماالجذعتخييروأما.الجملةفيبهمقطوعفهو،الكذبعلى

.إسناده

منأنسوعن.ماجهابنوسنن،أحمدمسندفيوذكر،كعببنأبيعنالدلائلفيأوردتهوقد

رابعة،والبزار،ثالثةوأحمد،أخرىماجهابنوروى،إحداهاالترمذفيصحح،إليهطردتىخصس

ورابعة،ثالثةمنوالبزار،عنهطريقينمنالبخاريصحيحفياللهعبدبنجابروعن.خامسةنعيموأبو

علىشيبةأبيابنمصنففيسعدبنسهلوعن.مسلمشرطعلىهذه،وسادسةخامسةمنوأحمد

ابنوعن،مسلمشرطعلىبإسنادماجهابنوسننأحمدمسندفيعباسابنوعن.الصحيحينشرط

حميدبنعبدمسندفيسعيدأبيوعن.عمرابنعناخروجهمنأحمدورواه،البخاريصحيحفيعمر

الحافظرواهعائشةوعن.عنهآخروجهمنالموصلييعلىأبورواهوقد،مسلمشرطعلىبإسناد

عن،حيانبنصالحعن،عليبنحيانعن،قبيصةعن،الجوربيأحمدبنعليطريقمننعيمأبو

الجذعفاختار،والآخرةالدنيابينخيرهأنهوفيه،بطولهالحديثفذكر،عائشةعن،بريدةبناللهعبد

بإسنادنعيمأبورواهسلمةأموعن.ومتناإسناداغريبوهذا،يعرففلمذهبحتىوغار،الآخرة

جيد.

هاهنا،إعادتهعنكفايةفيهبما،وعزوهاألفاظهاوتحريرأسانيدهاببسطالأحاديث)1(تقدمتوقد

والمنة.الحمدودله،بذلكالقطعلهحصلتدبرهاومن

متواترمشهورحديثطوهو:")2(الشفا"كتابهفيالمالكيالسبتيموسىبنعياضالقاضيقال!

وجابر،،وبريدة،وأنس،أبي:منهم،عشربضعةالصحابةمنورواه،الصحيحأهلخرجه

اللهرضيسلمةوأم،سعيدوأبو،وداعةأبيبنوالمطلب،عمروابن،عباسوابن،سعدبنوسهل

أجمعين.عنهم

العصاانقلابيقابلماذلكوفي،وتكلمت)3(حييتوقد،ونباتاتجماداتفهذه:شيخناقال!

حية.

فيتعالىاللهبإذنالموتىإحيائهفيالسلامعليهعيسىمعجزاتذكرعندهذاإلىوسنشير:قلت

حاتم،أبيبنالرحمنعبدعن،الحسينأبيبنأحمدأبيعن،الحاكمعن:البيهقيرواهكما،ذلك

فقلت:.!محمداأعطىمانبيااللهأعطىما:الشافعيليقال!:قال!،سوادبنعمروعن،أبيهعن

الدلائل.فيالمتعددةبطرقهاالأحاديثتقدمت(1)

.(1427/)عياضللقاضي؟الشفاانظر)2(

."حنت"نسخةفي)3(
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--!--!--
المنبر،لههيىءحتىجنبهإلىيخطبكانالذيالجذعمحمدأعطي:فقال،الموتىإحياءعيسىأعطي

.ذلك)1(منأكبرفهذا،صوتهسمعحتىالجذعحنلههيىءفلما

المزيالحجاجأباالحافظشيخناأسمعكنتمماوهو،اللهرحمهالشافعيإلىصحيحإسنادوهذا

ليسالجذعلأن"ذلكمنأكبرفهذا:قالوإنما،مثواهوأكرماللهرحمهالشافعيعنيذكرهاللهرحمه

حتىالعشارحنينوحنفأن،المنبرإلىعنهتحوللماووجد،شعورلهحصلهذاومع،للحياةمحلا

فأنتم،إليهحنالجذعفهذا:البصريالحسنقال.سكنحتىوسكنهفاحتضنه!لمجي!اللهرسولإليهنزل

إيجادمنوأعظمأعجبوهذا،فعظيماللهبإذنفيهكانتجسدإلىالحياةعودوأما.إليهتحنواأنأحق

.!العالمينرباللهفسبحان،بالكليةقبلفيهتكنولم،لذلكمألوفاليسمحلفيوشعورحياة

بينشهرمسيرةأعدائهقلوبفييخفق،الحربفيمعهيحمللواء!لمجي!اللهلرسولكانوقد:تنبيه

لهوكان،يديهبينركزتحائلولاجدارغيرإلىالصلاةأرادفإذا،يديهبينتحملعنزةلهوكانت،يديه

عبديا:بقيلةبنالمسيحعبدأختهلابنقولهفيسطيحعنهعبرالذيوهو،مشىإذاعليهيتوكأقضيب

.شاما)2(لسطيحالشامفليست،ساوةبحيرةوغاضتالهراوةصاحبوظهر،التلاوةكثرتإذا!المسيح

وهذه،لذلكمساويةهيإذ،أليقحيةوجعلهاموسىعصاإحياءعندالأشياءهذهذكركانولهذا

والله،واحدةذاتفهي،حيةجعلهاتعددوإنفإنهاموسىعصابخلاف،متفرقةمحالفيمتعددة

أعلم.والله،وأظهروأكبرأعجبهذهلأنعيسىيدعلىالموتىإحياءذكرعندذلكعلىننبهثم.أعلم

معالإسراءليلة!لمجي!للنبيالكلامحصولتقدمفقد،تكليماموسىكلماللهأنوأما:شيخناقال

")3(عباديعنوخففت،فريضتيكملتمحمد!ياأن:فنوديت":لهويشهد.أبلغوهو،الرؤية

كلامفيرأيتلكن،ذلكعلىالإجماعالعلماءبعضحكىوقد،ذلكإلىيرشدالقصةبقيةوسياق

والسلف،الخلفبينمشهورخلافففيهاالرؤيةوأما.أعلموالله،فيهخلافنقل)4(عياضالقاضي

)5(القاضيذلكواختار،الأئمةبإمامالمشهورخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوالأئمةمنونصرها

.)6(النوويالدينمحييوالشيخعياض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.68()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

ليلةالآياتمنوقعمافصلفيوتقدمت(013-126)1/للبيهقي؟النبوةدلائلفيأختهابنمعسطيحقصةانظر

صرو.مولده

.متروكالعبديهارونأبووفيه،الخدريسعيدأبيعنالدلائلفي593()2/البيهقيرواه

.93(1/0)عياضللقاضي،الشفا

.386(/1)السابقالمصدر

.(5)3/النوويبشرحمسلمصحيحانظر
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.()1مسلمصحيحفيوكلاهما،تفنيدهاعنهوجاء،الرؤيةتصديقعباسابنعنوجاء

،هريرةوأبي،مسعودابنعن:الإسراءفيذكرناوقد،ذلكإنكارعائشةعن)2(الصحيحينوفي

هوإنما،النجمسورةأولفيالمذكورتينالمرتينفيالمرليأن،عنهماللهرضيوعائشة،ذروأبي

.السلامعليهجبريل

أنىنور":فقال؟ربكرأيتهل!اللهرسوليا:قلت:قالذرأبيعنمسلمصحيحوفي

.(")4نورارأيت":روايةوفي؟")3(أراه

إسرائيل.بنيسورةأولفيالتفسيروفي،السيرةفيالإسراءفيذلكبسطتقدموقد

.والسلامالصلاةأفضلعليهالموسويةبالمعجزاتيتعلقفيماشيخناذكرهالذيوهذا

ليلة!ي!محمداوكلم،فمنعهاالرؤيةوسأل،سيناءبطوروهوموسىكلمتعالىاللهفإنوأيضا

طائفةقولفيالرؤيةلهوحصلت،الأقلامصريففيهسمعلمستوىرفعحينالأعلىبالملأوهوالإسراء

،وأفادوأجادكتابهفيهذاطرققدحامدابنرأيتثم.أعلموالله،والخلفالسلفعلماءمنكبيرة

إنقل!و:لمحمدوقال(93:طهأ!منىمحبةعلتلثوألقيت):لموسىتعالىاللهقال:حامدابنوقال

للهاجعلهاالتياليدوأما(31:عيرانالأ!هورحيوغفورواللهذ!ؤلبمل!ويغفراللهيخبئكمفاتبعونياللهتحبونكنتو

فىيدكأشلك!و:حيةالعصاصيرورةذكربعدتعالىقالكما،وقومهفرعونعلىلموسىوحخةبرهانا

وم!إيه!فرغؤ%إكرلبنمنبرقناننرفدالرض!منجناصفإقثواضمتمسوءغيزسضآكنتخرقيجتبل!

اللهأعطى!قد(-2223:طهأ!هواتكبزىءالئنامنلزفي!أخرئءاية):طهسورةلمحيوقال.132:القصصأ

ذلكبيانتقدمكما،أمامهوأخرى،حراءجبلوراءمنفرقة،فرقتينإليهلإشارتهالقمرانشقاقمحمدا

سخرويقولوايغرضواءايةيرؤاوإن!آتصروالشقألساعةآقترلت!و:تعالىقولهمع،المتواترةبالأحاديث

ذلك.منوأبلغوأظهروأعتمالمعجزاتفيوأبهروأعظمأجلهذاأنشكولا(2-أ:القمرأ!هومستمر

كأنهوجههاستنارسرإذا!يواللهرسولوكان:توبتهقصةفيالطويلحديثهفيمالكبنكعبقالوقد

،البيضاءاليدأعطيموسىفإن:قالوا:حامدابنوقال.)5(البخاريصحيحفيوذلك،قمرفلقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندفهيعباسابنعنالرؤيةإثباتأما.الإيمانفيو)285()284(عباسابنعنالرؤيةتفنيدمسلمروى

-)3/36المعادزادفيالموضوعهذاتفصيلوانظر.النجمسورةتفسيرباب،التفسيرفي)0328(الترمذي

)37.

.لإيمانافي()177ومسلم،التفسيرفي(5485)البخاريرواه

.الإيمانفيو)292(192(())178مسلمرواه

.الإيمانفيو)292(192(())178مسلمرواه

مالك.بنكعبحديثباب،المغازيفي(44)18البخاريرواه
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وعن،جلسماحيثيمينهعنيضيءكاننورا،ذلكمنأفضلهوماجم!ي!محمدأعطيفقد:لهمقلنا

النوريرىأنهترىألا،الساعةقيامإلىالنورذلكبقيوقد،كلهمالناسيراه،وقامجلسماحيثيساره

لفظه.هذا؟وليلةيوممسيرةمن!يوقبرهمنالساطع

.جداغريبالنورهذامنذكرهالذيوهذا

عونالهتكونآية!يوالنبيمنطلبأنه،الدوسيعمروبنالطفيلإسلامعندالسيرةفيذكرناوقد

عينيهبيننووسطع"هناكبييهمنقومهعلىأشرففلما،قومهإلىوذهب،لهفدعاقومهإسلامعلى

سوطه،طرفإلىالنورفتحول،مثلةيظنونهفإنهمالموضعهذاغيرفيالقهم:فقال،كالمصباح

اللهم":قولهفيلهموبدعائه!ي!اللهرسولببركةيديهعلىاللهفهداهم،كالمصباحإليهينظرونفجعلوا

لذلك.،النورذو:للطفيليقالوكان(")1بهموائت،دوسااهد

مظلمة،ليلةفي!يوالنبيعندمنخروجهمافيبشربنوعبادحضيربنأسيدحديثأيضاوذكر

صحيحفيوذلك،عصاهطرفمنهماواحدكلأضاءافترقافلما،أحدهماعصاطرفلهمافأضاء

.وغيره)2(البخاري

عن،سلمةبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:النبوةدلائلكتابفيالرازقيزرعةأبووقال

ظلماءليلةفي!يوالنبيعندمنخرجاحضيربنوأسيدبشربنعبادأن،مالكبنأنسبنثابت

ء)3(
أضاءتمنزلهماإلىتفرقافلما،بضوئهايمشيانوجعلا،السراجمثلأحدهماعصافاضاءت،س.

.ذاوعصاذاعصا

بنيعقوبوعن،العوامبنالزبيربنمصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيمعنروىثم

الأسلمي،عمروبنحمزةبنمحمدعن،زيدبنكثيرعن،حمزةبنسفيانعنكلاهما،المدنيحميد

جمعواحتى،أصابعيفأضاءت،دحمسةظلماءليلةفي!ي!اللهرسولمعسفرفيسرنا:قال،أبيهعن

.لتستنير)4(أصابعيوإن،منهمهلكوما،ظهرهمعليها

سليمانبنجعفرحدثنا،البكريمحمدبنالأعلىعبدحدثنا:"المبعث"فيعماربنهشاموروى

نورفربما،جمعةكلفيدخل،يبدواللهعبدبنمطزفكان:قال،الضبعيالتياحأبوحدثنا،البصري

)1(

)2(

)3(

)4(

الفضائل.في252(4)ومسلم،المغازيفي()2943البخاريرواه

عنهما.اللهرضيبشربنوعبادحضيربنأسيدمنقبةباب،الأنصارمناقبفي385()5البخاريرواه

حالكة.مظلمة:"حندس"

الخصائصفيوالسيوطي(494)الحليةفينعيموأبو97()6/دلائلهفيوالبيهقي(46)3/تاريخهفيالبخاريرواه

.أضاء:واستنار.لتنيرأصابعيوإن:وفيها81(2/)
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صاحبفرأيتقال،بههومالمقابرعندكانإذاحتى،فرسهعلىوهوليلةذاتفأدلج،سوطهفيله

الجمعة؟يومعندكموتعلمون:لهمفقلت،الجمعةيأتيمطرفهذا:فقال،قبرهعلىجالساقبيركل

يولم،سقمسلمرب:تقول:قالوا؟الطيرفيهتقولوما:قلت،الطيرفيهتقولماونعلم،نعم:قالوا

.)1(صالح

،الاياتمنبعدهوما،قولفيالذريعالموتوهو،بالطوفانعليهمالسلامعليهدعاؤهوأما

طغياناإلازادهمفما،مخالفتهعنويقلعونمتابعتهإلىيرجعونلعقهمذلككانفإنما،والجدبوالقحط

وقالوا!يرتجعونلع!بأتعذابوأضدنهمأختهامناتحبر!إلاءايةمنلزيهووما):تعالىاللهقال،كبيرا

بهالمتحرناءايؤمنبه-تأننامفمالواوقا)(94-48:الزخرفأ!لمقتدونإنناعندكعهدبمارئكلناالساحراخيأيه

قوماءلؤافآستتكبروامفصنمزءايتوالد!والضفاخوالقملواتجرادالطوفانعليهم!فازسقناسؤمنىلكنخنفما

لكلنؤكتالرجزعناكشفتلبىعندكعهدبمارلبثلااخيمولىقالواالرخزعليهووقع!ولضاتخرمين

مخهخ!فاشقضناينكثونهتمإذانجلغوههمأج!إلتالرخزعحهم!شفنافلضا!يلإشرءبنىمعفولزسلن

على!صاللهرسولدعاوقد1361-0132ا!عرافأمهوعخهاغفلينو!انوالايخئناكذبوابأخهمآليصفىفأغرقنهخ

بينهيرىأحدهموكان،شيءكلأكلواحتىفقحطوا،يوسفكسبعبسبعمخالفتهفيتمادواحينقريش

بدضالزالسماتةفيؤمفآرتقمت):تعالىقولهمسعودابنف!روقد.الجوعمنالدخانمثلالسماءوبين

إليه،توسلواثم.صحيحهمنموضعماغيرفيعنه)2(البخاريرواهكما،بذلك011:الدخانأ!مبين

ورفع،عنهمفأقلع،لهمفدعا،والرأفةبالرحمةبعثأنهمعمنهبقرابتهم،عليهوسلامهاللهصلوات

الهلكة.علىأشرفواكانوابعدماوأحيوا،العذابعنهم

البحريضربأن-الجمعانتراءى-حينتعالىاللهأمرهحينالسلامعليهلموسىالبحرفلقوأما

بسطناوقد،قاهرةقاطعةوحجة،باهرةعظيمةمعجزم!فإنه،العظيمكالطودفرقكلفكانفانفلقبعصاه

.هذاكتابنا)3(منالأنبياءقصصوفيالتفسيرفيذلك

معهوهم،قريشسألهماوفقفلقتينالقمرفانشقالسماءقمرإلىالكريمةبيدهلمجي!إشارتهوفي

اللهعندوجاههنبوتهعلىبرهانوأبهر،حجةوأوضح،دلالةوأيمن،آيةأعظم،البدرليلةفيجلوس

)1(

)2(

)3(

سلام:تقول:وفيه(391)4/الشيرفيالذهبيوذكره2(50)2/الحليةفينعيموأبو)246(الزهدفيأحمدرواه

نومانامأو،النعاسمنرأسههز:"بههومو"،الباديةإلىيخرج:"يبدو"ومعنى.صالحيوممنسلام

خفيفا.

.الاستسقاءفي(و)749(و)629()الدخانحمسورةتفسيرباب،التفسيرفي(4544)البخاريرواه

للمؤلف.الأنبياءقصصكتابانظر
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منبأدلتهذلكقررناكما،هذامنأعظمالحسياتالاياتمنالأنبياءمننبيعنمعجز!ينقلولم،تعالى

أعلم.والله()1البعثةأولوفيالتفسيرفي،والسنةالكتاب

تقريرسيماتيىكما،السبتليلةالفتحمنتمكنحتىنونبنليوشعقليلاالشمسحبسمنأعظموهذا

.عندهذكرهيناسبمامعذلك

التياليهيوشوسير،الخولانيمسلموأبيالثقفيعبيدوأبي،الحضرميالعلاءسيرةمنتقدموقد

جريها،شدةمنبالخشبتقذف،عجاجه!2(جاريةوهي،دجلةومنها،الماءتيارعلىمعهمكانت

أعلم.والله،وجوهعدةمنلموسىالبحرفلقمنأعجبهذاأنتقريروتقدم

آيةذلكفكان،فانفلقالبحربعصاهضربالسلامعليهموسىفإن:قالوافإن:حامدابنوقال

خيبرإلىخرجنالما:عنهاللهرضيعليقال.مثلها!اللهرسولأوتيفقد:قلنا.السلامعليهلموسى

والواديورائنامنالعدو!اللهرسوليا:فقالوا،قامةعشرةأربعهوفإذاوقدرناه،لسحتبوادنحنفإذا

اللهم:قالثم!ي!اللهرسولفنزل(61:الشعراءأمهولمذ!نإنا):موسىأصحابقالكما،أمامنامن

حوافرها،تبديلاالخيلفعبرت!ي!اللهرسولفركب،قدرتكفأرني،دلالةمرسللكلجعلتإئك

فتحا.ذلكفكان،أخفافهاتبديلاوالإبل

بل،حسنولاصحيحبإسنادالمعتمدةالكتبمنشيءفيأعرفهولا،إسنادبلاذكرهالذيوهذا

أعلم.فالله،ضعيفولا

أصحابه،بينمنتظلهبحيراراهاالتي)3(الغمامةحديثذكرتقدمفقد،التيهفيبالغمامتظليلهوأما

كانأنهجهةمنأبهروهذا،تجارةفيالشامإلىقادموهوطالبأبيعمهصحبة،سنةعشرةاثنتيابنوهو

منوأظهر،الاعتناءفيأشدفهذا،أصحابهبينمنوحدهتظلهالغمامةوكانت،إليهيوحىأنقبلوهو

الحر.شدةمنإليهلاحتياجهمكانإنماالغمامتظليلمنالمقصودفإنوأيضا،وغيرهمإسرائيلبنيغمام

والجهدالجوعمنعليههملما،ليسقوالهميدعوأن!ي!النبيسئلحينالدلائلفيذكرناوقد

فينرىماواللهولا:أنسقال!"اسقنااللهم،اسقنااللهم،اسقنااللهم":وقاليديهفرفع،والقحط

مثلسحابةورائهمنفأنشأت،دارولابيتمنسلعوبينبينناوما،)4(قزعةولاسحابمنالسماء

ولما.سبتناالشمسرأيناماواللهفلا:أنسقال،أمطرتثمانتشرتالسماءتوسطتفلما،الترس

)1(

)2(

)3(

)4(

.الجزءهذامنتقدم

النهر.فيالماءتدفقصوت:"عجاجة"

فراجعه.كلاموفيه،الحديثتقدم

.المتفرقالسحابمنقطعة:"قزعة"



(...السلامعليهموسىأوتيفيماالقول)النبوةدلائلكتاب124

إلاناحيةإلىبيديهيشيرجعلفما،"عليناولاحوالينااللهم":وقاليدهرفعلهميستصحيأنسألوه

غمامتظليلفهذا.تمطر)2(ولاحولهامايمطرالإكليلمثلفيالمدينةصارتحتىإليها)1(السحابانحاز

المعجزفيأبلغ،يشيروهو،فيهوالتصرف،منهأنفعوهو،ذلكإلىالحاجةمناكد،إليهمحتاج

أعلم.والله،الاعتناءفيوأظهر

تقدمكما،موطنماغيرفيوالشرابالطعامع!ي!اللهرسولكثرفقدعليهموالسلوىالمنإنزالوأما

بنجابرشويهة)3(منالخندقيومأطعمكما،اليسيرالشيءمنالغفيرالجمإطعاممنالنبوةدلائلفيبيانه

الدين.يومإلىدائماعليهوسلامهاللهصلوات،جائعةنفسألفمنأزيد،الشعيروصاعهاللهعبد

يطولمماالقبيلهذامنذلكغيرإلى،السماءمنتمدوكانت،الناسمنقوماحفنةمنوأطعم

.ذكره

كدغيرمنرزقوهرزقهوإنماوالسلوىبالمنالمرادأن:هاهناأيضاحامدوابننعيمأبوذكروقد

سريةفيجابروحديث،قبلنالأحديحلولاالمغنمتحليلحديثمقابلتهفيأوردثم،تعبولامنهم

منثلاثينمنهافأكلوا،العنبرتسمى،دابةعنلهمالبحرفحسرالخبطأكلواحتىوجوعهم،عبيدةأبي

ذكرعندوسيأتي،)4(تقدمكماالصحيحفيوالحديث،بطونهمعكنوتكرستسمنواحتىوليلةيوم

مريم.ابنالمسيحمعجزاتفيالمائدة

الخولانيمسلمأبيقصة

منزلانزلواإذافكانوا،مزاداولازادايحملواألاوأمرهمالحجإلىأصحابهمنوجماعةهوخرجأنه

.)5(وإيابهمذهابهممدةوعشاءغداءدوابهمويكفييكفيهموعلفوشراببطعامفيؤتون،ركعتينصلى

عثزهأننتامثهفانفجرتألحجربعمحاثآضربفققنالقؤمهءمو!ىاشت!قوإذ!!و:تعالىقولهوأما

السلامعليهموسىقصةفيذلكبسطذكرنافقد.(.6:البقرةأالاية!وفشربهزأناس!لقذع!عثنا

التفسير.وفي

لبسطهايتسعلمالذيالصغيرالإناءذلكفييده!النبيوضعفيالواردة)6(الأحاديثذكرناوقد

.بالشيءمحيطكلعلىوتطلق،العصابة:"الإكليل"(1)

.الاستسقاءفيالدعاءباب)798(ومسلم،الاستسقاءفي(01)17البخاريبمعناهرواه)2(

.الصغيرةالشاة:"الشويهة")3(

الحديث.تقدم()4

مسلم.أبيقصةتقدمت)5(

الأحاديث.تقدمت)6(



413(قبلهالأنبياءأعطيوماجمط!لله!وأدلهرسولأعطيفيما:باب)النبوةدلائلكتاب

تلككمزادتي؟موطنماغيرفيالماءكثروكذلك،العيونأمثال!أصابعهبينمنينبعالماءفجعل،فيه

السؤال!طبقفأجيبوغيرهاالمدينةفيلأصحابهاللهاستسقىوقد،ذلكوغير،الحديبيةويوم،المرأة

المعجز.فيأبلغوهذا،أنقصولاأزيدلاالحاجةوفق

منالماءنبعمنأعظم،العلماءمنكثيرةطائفةقول!على،يدهنفسمنأصابعهبينمنالماءونبع

لذلك.محلفإنهالحجر

فيعيناعشرةاثنتامنهفينفجرالحجربعصاهيضربكانموسىإن:قيلفإن:الحافظنعيمأبوقال!

مشهووالحجرمنالماءنبعفإن،أعجبأومثلهع!ي!لمحمدكان:قيل.مشربهمأناسكلعلمقد،التيه

أصابعهبينيفرجفكان،والعظموالدماللحمبينمنالماءنبعذلكمنوأعجب،والمتعارفالمعلوممن

منالكثيرالعددروى،عذباجارياماءويستقونفيشربون،الماءأصابعهبينمنفينبع،مخضبفي

.()1والإبلوالخيلالناس

،الأنصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدحدثني:حنطببناللهعبدبنالمطلبطريقمنروىثم

بركوةفدعا،مخمصةفيالناسفبات،غزاهاغزوةفي!ي!اللهرسول!معكنا:قال!.أبيحدثني

إصبعهأدخلثم،يتكلمأناللهشاءماوتكلمفيهامجثم،فيهافصبهبماءدعاثم،يديهبينفوضعت

وشربوافسقواالناسأمرثم،الماءينابيعمنهاتتفجر!ي!اللهرسول!أصابعرأيتلقدباللهفأقسم،فيها

.)2(وإداواتهمقربهموملؤوا

حيواناتإحياءمنيشابههمامافسيأتي،البقرةوقصةالعجلعبادةبسببقتلواالذينإحياءقصةوأما

أعلم.والله،مريمابنعيسىيدعلىالموتىإحياءذكرعند،وأناس

.واقتصارااختصاراتركناهاأخرأشياءهناهانعيمأبوذكروقد

:"المبعث"كتابهفيعماربنهشاموقال!

باب

قبلهالأنبياءأعطيوما!ي!اللهرسولأعطيفيما

عليهموسىأن؟التميميحسانبنعمرأخبرني،مدركبنروححدثنا،شعيببنمحمدحدثنا

لكفإن،سوءكلومنمنهوأعذني،قلبيفيالشيطانتولجلارب":العرشكنوزمنآيةأعطيالسلام

)1(

)2(

.752(/1)نعيملأبي؟النبوةدلائلانظر

الدلائل.فيولاالحليةفيأجدهولم626()6/للنبهاني؟العالمينعلىاللهحجةفيكمانعيمأبورواه



قبله(الأنبيهاءأعطيوما؟-أدلهرسولأعطيفيما:باب)النبوةدلائلكتاب-414

وأعطي:قال.")1(آمينآمين،الآبدينوأبد،الداهرينودهر،والملكوتوالملكوالسلطاناليد

رله!ممتإليةأنزبمآالرسولءامنمالو:الجقرةسورةآخر،ا!حرش)2(كأزمنايتانصم!محصر

.2861-285:البقرةأآخرهاإلى!هو...والمحؤمنون

الشمسحبسقصة

عليهم،الرحمنخليلإبراهيمبنإسحادتىبنيعقوببنيوسفبنأفرايمبننونبنيوشععلى

التيه،منإسرائيلببنيخرجالذيوهو،السلامعليهموسىبعدإسرائيلبنينبيكانوقد،السلام

وكادت،الجمعةيومالعصربعدينجزقدالفتحوكان،ومقاتلةحصاربعدالمقدسبيتبهمودخل

إنك:فقالالشمسإلىفنظر،القتالمنمعهيتمكنونفلا،السبتعليهمويدخل،تغربالشمس

غربت.ثم،البلدفتححتىعليهاللهفحبسها،علياحبسهااللهم:قالثم،مأموروأنامأمورم!

عن،الرزا!تىعبدطريقمن:مسلمصحيحفيالواردالحديثالأنبياءقصصمنقصةفيقدمناوقد

صلىحينالقريةمنفدنا،الأنبياءمننبيغزا":قال،!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،همامبنمعمر

فحبست")3(شيئاعليأمسكهااللهم،مأموووأنامأمورم!أنت:للشمسفقال،ذلكمنقريباأوالعصر

بطوله.الحديث..عليهاللهفتححتىعليه

بنبكرأبوحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإمامرواهمابدليل،نونبنيوشعهوالنبيوهذا

لبشرتحبسلمالشمسإن":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،هشام

.البخاريشرطعلىوإسنادهأحمدبهتفرد")4(المقدسبيتإلىسارلياليالسلامعليهليوشعإلا

منوأخرى-حراءأعني-الجبلوراءمنفلقةصارتحتىفلقتينالقمرفانشقاق،هذاعلمإذا

قليلا.الشمسحبسمنالمعجزةفيأعظم،دونه

أعلم.فالله،المقالاتمنفيهقيلماوذكرنا،غروبهابعدالشمسردحديثالدلائلفيقدمناوقد

فقد،الجبارينقتالفيليوشعالشمسحبسوأما:الزملكانيبنالمعاليأبوالعلامةشيخناقال

مسيرها.عنالشمسحبسمنأبلغفلقتينالقمروانشقاق،!ي!لنبيناالقمرانشق

)1(

)2(

)3(

)4(

مطبوعا.أرهلمعماربنلهشامالمبعثوكتاب،أجدهلم

الشعبوفي213()1/الكبرىالسننفيوالبيهقي)2208(الكبرىفيوالنسائي383()5/المسندفيأحمدرواه

)238(.

.وتقدم،الجهادفي()1747صحيحهفيمسلمرواه

.تقدمحديثوهو82()89رقم325()2/المسندفيأحمدالإمامرواه



514(قبلهالأنبياءأعطيوما!يهيهكواللهرسولأعطيفيما:باب)النجوةدلائلكتاب

وأن،أمامهوفرقةالجبلخلففرقةكانوأنه،القمربانشقاقوتواترت)1(الأحاديثوصحت

وأخبرواالمسافرونفورد،أبصارناسحرهذا:قالواقريشاوأن،")2(اشهدوا":قال!صاللهرسول

!و!خرمستمرو!قولوايغرضوايرؤأءايةوإبئهاتقمروالنثقآلسطعةاقزلت):تعالىاللهقال،مفزقارأوهأنهم

رواته:وقالالطحاويرواهماإحداهما،مرتينع!ي!اللهلرسولالشمسحبستوقد:قال(2-أ:القمرأ

اللهرضيعليحجرفيورأسهإليهيوحىكان!ي!النبيأنوهو،واحدأواحداوعدهموسماهم،ثقات

إنهاللهم":!ي!اللهرسولفقال،العصرصلىعلييكنولم،الشمسغربتحتىرأسهيرفعفلم،عنه

عليئفقام،رييتحتىالشمسعليهاللهفرد")4(الشمس!عليهفاردد،)3(رسولكوطاعةطاعتكفيكان

غربت.ثم،العصرفصلى

أشياءعنفسألوه،المقدسبيتإلىمكةمنمسراهعنقريشاأخبر!ي!فإنه،الإسراءصبيحةوالثانية

:فقالالطريقفيلهمكانتعيرعنوسألوه،لهمووصفهإليهنظرحتىلهاللهفجلاه،المقدسبيتمن

العير.جاءتحتىالطلوععنالشمساللهفحبس،فتأخرت"الشمسشروقمعإليكمتصلإنها"

.السيرةعلىزياداتهفيبكير)5(ابنذلكروى

وهوعميسبنتأسماءطريقمنلهذكرناتقدمفقد،عنهاللهرضيعليبسببالشمس!ردحديثأما

القولإلىمالوقد،الوجوهجميعمنمستنكزوهو،نفسهوعلي،هريرةوأبي،سعيدوأبي،أشهرها

جماعةصححهوكذا،عياضوالقاضي،الطحاويجعفروأبو،الحافظالمصريصالحبنأحمدبتقويته

الحديثحفاظكبارمناخرونبضعفهوحكمورده.وذويهالمطهر)6(كابن،الرافضةالعلماءمن

ابنيويعلىمحمدشيخهعنوحكاه،الجوزجانييعقوببنوإبراهيم،المدينيبنكعلي،ونقادهم

والحافظ،الحفاظأحدزنجويهبابنالمعروفالبخاريحاتمبنمحمدبكروكأبي،الطنافسيينعبيد

،الموضوعاتكتابفيالجوزيبنالفرجأبوالدينجمالالشيخوذكره،عساكربنالقاسمأبيالكبير

ذكرهماوأما.الذهبياللهعبدوأبو،المزيالحجاجأبوالكبيرانالحافظانشيخايبوضعهصرحوكذلك

علماءمنلغيرهيرفلم،طلوعهاإبانعنالشمسطلوعتأخرمنالسيرةعلىزياداتهفيبكيربنيونس

.08(-77)صالقمرانشقاقمعجزةفيالأحاديثانظر(1)

الحديث.تقدم)2(

."نبيكوطاعة":نسخةفي)3(

الحديث.تقدم(4)

.زياداتعليهاوله،إسحاقابنعنالسيرةراويوهوهـ(ا)99سنةالمتوفىبكيربنيونسهو()5

الردفي"السنةمنهاج"كتابهتيميةابنالإمامألفوالذي"الكرامةمنهاج"كتابصاحبالحليالمطهرابنهو)6(

عليه.



(السلامعليهإدريسأعطيفيماالقور)ةالنبودلائلكتاب164

ولم،طلوعهاتأخيررأىالراويأدطالبابفيماوأكثر،الشاهدةالأمورمنلي!سهذاأنعلى.السير

وقتها.عنحبسهايشاهد

الحديثفذكر،مرتينلعليردتأنها،"المنهاج"كتابهفيالمطهرابنذكرهماهذامنوأغرب

بسببأصحابهمنكثيراشتغل،ببابلالفراتيعبرأنأرادفلماالثانيةوأما:قالثم،ذكركما،المتقدم

دراللهفسأل،ذلكفيفتكلموا،منهمكثيراوفاتت،العصرأصحابهمنطائفةفيلنفسهوصلى،دوابهم

:فقال،الحميرينظمهوقد.فردتالشمس!

للمغربدنتوقدالصلاةوقتفاتهلقاالشمسعليهرفىت

الكوكبهويهوتثمللعصروقتهافينورهاتسلخحتى

مقربلخلقردتوماأخرىمرةببابلردتقدعليه

بنيأنبياءمنالمفسرينمنكثيرعندوهو،السلامعليهإدريسموسىبعدنعيمأبووذكر:قال

عمودفي،السلامعليهنوحقبلالنسبعلماءمنواخرينيساربنإسحاقبنمحمدوعند،إسرائيل

:فقال.ذلكعلىالتنبيهتقدمكما،السلامعليهآدمإلىنسبه

السلامعليهإدريسأعطيفيماالقول

(57:مرلمأ!مم!ناعلياورفغنه!الو:فقال،بذكرهااللهنوهالتيالرفعةمن

الدنيافيذكرهرفعتعالىاللهلأن،ذلكمنوأكملأفضلأعطي!محمدانبيناأنفيهوالقول:قال

بها:يناديإلاصلاةصاحبولاشفيعولاخطيبفليس(04الشرحأ!هوكركلكورفغنا):فقالوالآخرة

ومغاربها،الأرضمشارقفي،باسمهاسمهاللهفقرن،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهد

المفروضة.للصلاةمفتاحاوذلك

فيلمج!اللهرسولعن،سعيدأبيعن،)1(الهيثمأبيعن،دراجعن:لهيعةابنحديثأوردثم

جريرابنورواه.")2(ذكرتذكرتإذا":اللهقال:جبريلليقال:قال!وكركلكورفغنا!و:قوله

.دراجطريقمنعاصمأبيوابن

حدثنا،الجونيسهلبنموسىحدثنا،الغطريفيأحمدبنمحمدأحمدأبوحدثنا:قالثم

عن،الزهريعن،عطاءبنعثمانعن،حمادبننصرحدثنا،الهيتيبهرامبنالقاسمبنأحمد

)1(

)2(

ضعيف.إسنادوهذا،العتواريالهيثمأبووهو،محرف"الهشيم":المطبوعفي

)1772(صحيحهفيحبانوابن)03/235(تفسيرهفيالطبريجريروابن)0138(المسندفييعلىأبورواه

ضعيف.وإسناده،موارد
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والأرضالسمواتأمرمنبهتعالىاللهأمرنيممافرغتلما":ع!ي!اللهرسولقال:قالمالكبنأنس

لداودوسخرت،كليماوموسى،خليلاإبراهيمجعلت،كرمتهقدإلاقبلينبييكنلمإنهربيا:قلت

قدأوليس:قال؟ليجعلتفما،الموتىلعيسىوأحييت،والشياطينالريحولسليمان،الجبال

القرانيقرؤونأناجيلأمتكصدوروجعلت،معيذكرتإلاأذكرلاأني،كلهذلكمنأفضلأعطيتك

وهذا.")1(باللهإلاقوةولاحوللا:عرشيكنوزمنكلمةعليكوأنزلت،أمةأعطهاولم،ظاهرا

داودبنسليمانعن،البغويمنيعبنتبنالقاسمأبيطريقمنشاهدالهأوردولكن،غرابةفيهإسناد

.بنحوهمرفوعاعباسابنعنجبيربنسعيدعن،السائببنعطاءعن،زيدبنحمادعن،المهراني

حدثنا:فقال،انقطاعوفيه،اخربسياق"النبوةدلائل"كتابفيالرازيزرعةأبورواهوقد

الخراساني،عطاءسمعأنهزريقبنشعيبحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الدمشقيعماربنهشام

مناللهفأراني":قال.بهأسريليلةحديثمنع!ي!النبيعن،مالكبنوأنسهريرةأبيعنيحدث

بأهلي،ائتنيربيا:تقول،الجنةهذه:قال!؟جبريلياهذاما:فقلت،طيبةريحافوجدت،اياته

ومن،قربتهأقرضنيمن،أندادادونيمنيتخذلمومؤمنةمؤمنكل،وعدتكمالك:تعالىاللهقال

فنعم،وعدتكمالك،يتمنىماينقصولا،نفقتهينقصولا،أعطيتهسألنيومن،كفيتهعليئتوكل

فقلت:رأسيفرفعتساجداخررتالمنتهىسدرةإلىانتهينافلما،رضيت:قلت،أنتالمتقيندار

ملكاسليمانوآتيت،زبوراداودوآتيت،تكليماموسىوكلمت،خليلاإبراهيماتخذت!ربيا

وجعلت،رسوليأنكيشهدواحتىخطبةلأمتكتجوزولا،ذكركلكرفعتقدفإني:قال،عظيما

.")2(عرشيتحتمنالبقرةسورةخواتيموآتيتك،أناجيلأمتكقلوب

كما،بطولهالإسراءحديث،هريرةأبيعن،العاليةأبيعن،أنسبنالربيعطريقمنروىثم

،السلامعليهمالأنبياءأرواحلقيثم:سياقهفيزرعةأبووقال،التفسيرفيجريرابنطريقمنسقناه

وجل.عزربهمعلىفأثنوا

قانتاأمةوجعلني،عظيماملكاوأعطاني،خليلااتخذنيالذيدلهالحمد:السلامعليهإبراهيمفقال

وسلاما.برداعليوجعلها،النارمنوأنقذني،ومماتيمحيايلله

برسالتهواصطفاني،تكليماكلمنيالذيدلهالحمد:فقال،ربهعلىأثنىالسلامعليهموسىإنثم

علىإسرائيلبنيونجاةيديعلىفرعونهلاكوجعل،التوراةعليوأنزل،نجياوقربني،وبكلامه

.يدي

ضعف.إسنادهوفي(449/)كثيرابنتفسيرفيكماالدلائلفينعيمأبورواه(1)

.(92و)3/(52)3/كثيرابنتفسيرفيكما،دلائلهفيالرازيزرعةأبورواه2()
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،الزبورعليوأنزل،ملكاجعلنيالذيدلهالحمد:فقالربهعلىأثنىالسلامعليهداودإنثم

.الخطابوفصلالحكمةوآتاني،والطيرمعييسبحنالجبالليوسخر،الحديدليوألان

والإنس،والجنالرياحليسخرالذيدلهالحمد:فقالربهعلىأثنىالسلامعليهسليمانإنثم

وعلمني،راسياتوقدوركالجوابوجفانوتماثيلمحاريبمنشئتمالييعملونالشياطينليوسخر

.بعديمنلأحدينبغيلاملكاوأعطاني،القطرعينليوأسال،الطيرمنطق

والإنجيل،التوراةعلمنيالذيدلهالحمد:فقالوجلعزاللهعلىأثنىالسلامعليهعيسىإنثم

منوأعاذني،كفرواالذينمنورفعنيوطهرني،اللهبإذنالموتىوأحييوالأبرصالأكمهأبرىءوجعلني

سبيل.عليناللشيطانيكنفلم،الرجيمالشميطان

الذيدلهالحمد،ربيعلىمثنوأنا،ربهعلىأثنىكلكم:فقالربهعلىأثنىع!ج!محمداإنثم

أمتيوجعل،شيءلكلبيانفيهالفرقانعليوأنزل،ونذيرابشيراللناسوكافة،للعالمينرحمةأرسلني

ليوشرح،الاخرونوهمالأولونهمأمتيوجعل،وسطاأمةأمتيوجعل،للناسأخرجتأمةخير

وخاتما.فاتحاوجعلني،ذكريليورفع،وزريعنيووضع،صدري

.")1(!ك!ي!محمدفضلكمبهذا:السلامعليهإبراهيمفقال

أسلم،بنيزيدبنالرحمنعبدطريقمن،والبيهقيالحاكمرواهفيما،المتقدمالحديثأوردثم

لي،غفرتإلامحمدبحقأسألكربيا":آدمقولفيمرفوعا،الخطاببنعمرعن،أبيهعن

إلهلا:العرشساقعلىاسمكمعمكتوبارأيتلأني:فقال؟بعدأخلقهولمأدراكوما:اللهفقال

صدقت:اللهفقال،إليكالخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنكفعرفت،اللهرسولمحمداللهإلا

.")2(خلقتكمامحمدولولا،ادميا

ويقيمه،قدرهيرفعوكذلك،والآخرينالأولينفيباسمهوقرنه،ذكرهاللهرفع:الأئمةبعضوقال

الخليل،إبراهيمحتىكلهمالخلقإليهويرغب،والاخرونالأولونبهيغبطه،القيامةيوممحمودامقاما

أيضا.وسيأتي،سلففيمامسلم)3(صحيحفيوردكما

عباسابنعن:)4(البخاريصحيحففي،السابقةوالقرون،الخاليةالأممفيبذكرهالتنويهفأما

)2(

)3(

)4(

.26(-25)3/الإسراءسورةمطلعتفسيرفيكثيرابنوذكره(11-7)8/تفسيرهفيجريرابنرواه

الذهبيوتعقبه،الحاكموصححه615()2/المستدركفيوالحاكم204(-)2/793الدلائلفيالبيهقيرواه

.واهالرحمنوعبد،موضوعبل:فقال

.الإيمانفي()327()491صحيحهفيمسلمرواه

،يعزهولم،عنهماللهرضيعباسبناللهعبدعمهوابنطالبأبيبنعليعن463()1/التفسيرفيالمؤلفذكره

التاريخ.فيولعله،صحيحهفيالبخاريفيأجدهولم
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وأمره،ولينصرنهوليتبعنهبهليؤمننحيوهومحمدبعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبئااللهبعثما:قال

وليتبعنه.بهليؤمننأحياءوهممحمدبعثلئنوالميثاقالعهدأمتهعلىيأخذأن

وكذلك،إسرائيلبنيأنبياءخاتممريمابنعيسىبهبشرمنآخركانحتىالأنبياءبوجودهبشرتوقد

مبسوطا.ذلكقدمناكما،والكهانوالرهبانالأحباربهبشرت

السماءفيوهو،السلامعليهإدريسعلىسلمحتىسماءإلىسماءمنرفعالإسراءليلةكانتولما

فسلمالسابعةإلىجاوزهثم،بهاموسىعلىفسلم،السادسةإلىثمالخامسةإلىجاوزهثم،الرابعة

صريففيهسمعلمستوىفرفع،المقامذلكجاوزثم،المعمورالبيتعندبهاالخليلإبراهيمعلى

،بالأنبياءوصلى،الكبرىالآياتمنذلكوغير،والنارالجنةورأى،المنتهىسدرةوجاء،الأقلام

،الشرفهوفهذا.النارخازنومالك،الجنانخازنرضوانعليهوسلم،مقربوهاسماءكلمنوشيعه

وسلامهاللهصلوات،والعظمةوالعلووالتقديموالإشهاروالتنويهالتكريمهووهذا،الرفعةهيوهذه

أجمعين.اللهأنبياءسائروعلىعليه

الذاهرينودهرالابدينأبدهوينسخولا،دينلكلناسخباقدينهفإن،الاخرينفيذكرهرفعوأما

تقومحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتهمنطائفةتزالولا،الدينيومإلى

وأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:الأرضمنمرتفعمكانكلعلىمراتخمسيومكلفيوالئداء.الساعة

:حسانقولأحسنوما،خطبتهفييذكرهأنبدلايخطبخطيبكلوهكذا.اللهرسولمحمداأن

ويشهديلوحمشهوداللهمنخاتمللنبوةعليهأغز

أشهدالمؤذنالخمسفيقالإذااسمهإلىالنبياسمالإلهوضم

محمدوهذامحمودالعرشفذوليجلهاسمهمنلهوشق

:(1)الصرصريوقال

المرضيالفمفيالعذبباسمهإلاالفرضفيالأذانيصحلا

أيضا:وقال

فيهمانكررهلمإنفرضناولاأذاننايصحلاأناترألم

.هـ()656سنةالمتوفى،الشاعر،الصرصرييوسفبنيحيىهو(1)
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السلامعليهداودأوتيفيماالقول

والطير!لإ-إقوابآلعشىلمجممبضمعإاتجالسخرناإنا!أوابزإنهآلأيذذادا!دعتدناوآذكز):لىتعااللهقال

صصصصطصص!صصصووط

لهدرألناوالطيرمعوأ!لىيخبالفضلامنادا!دولقذءائتنا!):تعالىلوقا(91-17:صأ!واوابلهكلتحشورة

لمحيذكرناوقد(11-001سبأأ!وبصحيرتخملونبماإقصنلحاؤاغملواالسيفىوقذلفسبقتآ!لأن!ألحديد

تسبحالطيرلهسخرقدكانتعالىاللهوأن،السلامعليهصوتهطيب،التفسيروفيالسلامعليهقصته

بمقدارالزبورفيقرأفتسرجبدوابهيأمر،القراءةسريعوكان،معهوتسبحتجيبهأيضاالجبالوكانت،معه

نبيناكانوقد،عليهوسلامهاللهصلوات،يدهكسبمنإلايأكللاوكان،يركبثمشأنهامنيفرغما

بالتينالمغربفيع!ي!اللهرسولقرأ:مطعمبنجبيرقال،القرآنبتلاوةطيبه،الصوتحسنع!ي!محمد

وأما.بذلكوجلعزاللهأمرهكماترتيلايقرأوكان.(!)1صوتهمنأطيبصوتاسمعتفما،والزيتون

فيسبحالحصىأنالحديثفيتقدموقد،ذلكمنأعجبالصمالجبالفتسبيح،داودمعالطيرتسبيح

والمدروالأشجارالأحجاروكانت،مشهورمعروفحديثوهذا:حامدابنقال،ع!ي!اللهرسولكف

ص!.عليهتسلم

بينيعني-يؤكلوهوالطعامتسبيحنسمعكنالقد:قالمسعودابنعن:)2(البخاريصحيحوفي

.-ص!النبييدي

الإنسيةالحيواناتبنبوتهوشهدت،السممنفيهبماوأعلمه،المسمومةالشاةذراعوكلمه

الصغارالحصىمنالتسبيحصدورأنشكولا،كلهذلكبسطتقدمكما،أيضاوالجمادات،والوحشية

فإنها،والكهوفالتجاويفمنفيهالما،الجبالمنذلكصدورمنأعجب،فيهاتجاويفلاالتيالصم

المؤمنينأميروهو-خطبإذاالزبيربناللهعبدكانكما،غالباالعاليةالأصواتصدىترددشاكلهاوما

معجزاتمنذلكفإن،تسبيحغيرمنولكن،وزرود)3(قبيسأبو،الجبالتجاوبه-الشريفبالحرم

أعجب.،وعثمانوعمربكروأبيع!ي!اللهرسولكففيالحصىفتسبيحهذاومع.السلامعليهداود

لأهلغنمايرعىكانكما،أيضاكسبهمنيأكل،ع!ي!اللهرسولكانفقد،يدهكسبمنداودأكلوأما

لخديجةتجارةفيالشامإلىوخرج.")4(الغنمرعىوقدإلانبيمنما":وقال.قراريطعلىمكة

ملثإلتهألزللؤلاالائشواوفالطعاهـويضمثىيآ-الرسولهذاممالوقالوا!و:تعالىاللهوقال،مضاربة

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالقراءةباب،الصلاةفي)465()177(ومسلم،العشاءفيالجهرباب)976(الصلاةفيالبخاريرواه

.العشاءفيقرأ:وصوابه،عنهاللهرضيعازببنالبراءعن،العشاء

.الإسلامفيالنبوةعلاماتباب)9357(المناقبفيالبخاريرواه

الاسم.بهذاجبلامكةجبالفيأجدلم

.)2262(الإجارةفيالبخاريرواه
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لاإتتبعوتإنألطدوتوق!المنهأيآئحلنجةلوتكونأؤ!نزإلتهيفقئاؤ!نذيرامعوفيكوت

قوله:إلى(9-7:الفرقانأمهوسبيلايممتتطيعونفلافضفواألأقئللفضحربوا!يفأنظز!مسحورارجلا

:أي(02:الفرقانأ!ألأستواق!فىويضتنوتالطحمامليآكلوتإنهئملآإأتمرسلينمنقتلثأزسقناوقآ)

منلهأباحممايأكلكان،بالمدينةالجهادلهاللهشرعلماثم،الحلالللربحطلباوالتجارةللتكسب

فيجاءكما،غيرهدونلهأبيحتالتيالكفارأموالمنعليهأفاءومما،قبلهلنبيتبحلمالتيالمغانم

اللهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيفبعثت":ع!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنعنوالترمذيالمسند

ومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلاوحده

ء)1(."
الحديدكان،الباهراتالمعجزاتمنفكان،السلامعليهلهالحديدإلانةواما."منهممهوبمومتشبه

الزردياتوهي،الداوديةالدروعهذهيصنعفكان،يدهفيالعجينيلينكمانارغيرمنيديهبينيلين

المسماريدقألا:أي(11:!بأأ!وألسيفىوقدز!و:عملهابكيفيةتعالىاللهوأمره،السابغات

لتملبوسصتعةوعلضنه):تعالىوقال.)2(البخاريفيجاءكما،فيفصميعظمهولا،فيسلس

:النبوةمعجزاتفيالشعراءبعضقالوقد(08:الألجياءأ!شكرونأنمغفهلستمبةمنلنخصحنكم

للعنكبوتالفخاروكانرالغاصاحبحمىماداودنسج

وفي،الأحزابعامالخندقحفرذكرعندالسيرةفيتقدموقد،الحديدإلانةفيالمعجزوالمقصود

كسرهاعلىيقدروافلم-الأرضفيالصخرةوهي-كديةلهمعرضتأنهم،خمس:وقيل،أربعسنة

ثلاثفضربها-الجوعشدةمنبطنهعلىحجراربطوقد-ع!ي!اللهرسولإليهافقام،منهاشيءولا

انسالتثم،وثالثة،فارسقصوروبالثانية،الشامقصورمنهالهأضاءتحتىالأولىلمعت،ضربات

لينمنأعجب،بالنارولاتنفعللاالتيالصخرةانسيالأنشكولا،الرملمنكثيمبكأنهاالصخرة

بعضهم:قالكما،لانأحميإنالذيالحديد

الصلدالجندلللانبنفسيفؤادهالينعالجتماأنفلو

اللهوقال،المبالغالشاعرهذالذكرهالصخرمنقسوةأشذشيءكانفلو،الصخر:والجندل

تعالى:قولهوأما.الاية(74:البقرةأههوقستؤأشدأؤكالحهبمارةفهىذلكبغدفنقلولبهمقستثم):تعالى

)1(

)2(

رقمداودأبومنهالأخيرةالجملةوأخرج313()5/مصنفهفيشيبةأبيوابن(و)529(0)2/المسندفيأحمدرواه

ورواه،صحيحهفيمنهطرفأالبخاريوعلق،الفتحفيالحافظوحسنه،الترمذيعندالحديثوليس4()310

حسن.فالحديثآخرطريقمن(322؟/)مصنفهفيشيبةأبيوابن88(/1)"الآثارمشكل"فيالطحاوي

34()17حديثقبل(491)4/!زبوراوءاتيناداورد):تعالىاللهقولباب،صحيحهمنالأنبياءفيالبخاريرواه

تجعله:وتعظم.يسلت:يتسلسل:ومعنى."فيفصمتعظمولا،فيتسلسلالمسماريدقولا":وفيه،تعليقا

الحلقة.يكسر:فيفصم،كبيراعظيما



(السلامعليهدأودبنسليمانأوتيفيماالقول)النبوةدلائلكتاب422

اخرلمعنىفذلك،لآيةا(51-05:اللإسراءأ!هوصايبرفمماخققاأؤ!اؤصديداحجازهكولؤا!ل!)

انفعلعولجفإذا،يعالجلمماالحجرمنالراهنةالساعةفيامتناعاأشدالحديدأنوحاصله،التفسيرفي

أعلم.والله،الحجرينفعلولاالحديد

السوابغ،الدروعمنهسردحتىالحديدالسلامعليهلداوداللهلينفقد:قيلفإن:نعيمأبووقال

!مالأحديوم،المشركينمنبهاستترغارالهفعادت،الضخوروصمالحجارة!لمحمدلينت:قيل

الحديدلأنأعجبوهذا،فيهرأسهأدخلحتىالجبللهاللهفلينعنهمشخصهليخفيالجبلإلىبرأسه

بعضفيوكذلك:وقال.الناسيراهباقظاهربعدوذلك:قال،الحجرتلينالنارترولم،النارتلينه

وساعديه،بذراعيهفيهأثرحتىالحجرفلان،إليهصلاتهفياستروحأصمجبلمنحجرمكةشعاب

العجين،كهيئةبهأسريليلةالمقدسببيتالصخرةوعادت.ويزورونهالحجاجيقصدهمشهوووذلك

.(هذا)1يومناإلىالناسيلمسهوموضعه-البراق-دابتهبهافربط

فيماهوأسندهقدولعله،جداغريبمكةشعابوبعض،أحديوممن،إليهأشارالذيوهذا

.المشهورةالسيرةفيبمعروفذلكوليس،سلف

الله.رحمهمسلم)2(صحيحفيهوكماجبريلربطهاوالذي،فصحيحالحجرفيالدابةربطوأما

محمد!أوتيهاالتيالحكمةكانتفقد(02:أص!هوآلحطابوفقحلأتحكم!وءاشه):قولهوأما

وعليهمعليهاللهصلواتالأنبياءمنقبلهلمنكانتوشرعةحكمةكلمنأكمللهشرعتالتيوالشزعة

قالوقد،قبلهأحدايؤتلممالهوأكمل،وفضله،قبلهكانمنمحاسنلهجمعاللهفإن،أجمعين

الأمم،أفصحالعربأنشكولا")3(اختصاراالحكمةليواختصرت،الكلمجوامعأوتيت":!ي!

مطلقا.جميلخلقلكلوأجمع،نطقاأفصحهم!ي!النبيوكان

السلامعليهداودبنسليمانأوتيفيماالقولى

فىمقرنينوءاختق!وغواصبتلىقيوالشيطين!أصابجتثرضذبأقرهءتخرىآلريجلهفسخرنا):تعالىاللهقال

تعالى:اللهوقال(04-36:صأ!محابوحمتنلرلفىعندنالووإن!حساببغترأقسلتىأؤفآقننعطاؤنا!هذاآلأضفا

يغوصحوتمنآ!خطينو!ت!عدينتحماءبمىو!نافيهابركناآلتىلأزضآإلىبأ!ؤ!تخرىعاصفةألرجولسلئفن)

)2(

)3(

إلىيفتقرماوبين،تعالىاللهكتابفيالثبوتقطعيهومابينللمقارنةوجهولا975()2/نعيملأبي؟النبوةدلائل

.والثبوتالصحيحالسند

الأقصى.المسجدباببحلقةالبراقربطالذيهوع!الرسولأنوفيه()925()162صحيحهفيمسلمرواه

أعطيت":ولفظه،عمرعن)1436(الشعبفيوالبيهقي،عباسابنعن145()4/سننهفيالدارقطنيرواه

حسن.إسناده:وقال،الصغيرالجامعفيالسيوطيوذكره."اختصاراالحديثليواختصر،الكلمجوامع
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آلريغولسليفن):تعالىوقال(82-81:الأنبجاءأ!وحطب!غوكئاذلثدونصعملاويغملوتل!

ور2صوص-!-صورصء-!ءصه!صص-صبص*ص

مقنذقهأضىناعنمتهتميرخومنر؟ءبإذنيدتهبينيخملمنآلجنومنالقطرعينليوأسناشتهرلثتهرورواحهاغدوها

وقيلشكرادا!دل!ءاآغملوآراسيتوقدوركاتجوابوجفانوتفثيلمحريبمنيسثآءمالهيغملون!السعيرعذاب

الذيالحديثوفي،أيضاالتفسيروفي،قصتهفيذلكبسطناوقد(13-12:سبأأ!وآلشكورعجادىمن

عن:)5(مستدركهفيوالحاكم،)4(حبانوابن)3(ماجهوابن،)2(الترمذيوصححهأحمد)1(الإمامرواه

خلالااللهسألالمقدسبيتبناءمنفرغلماالسلامعليهسليمانأن":!ي!النبيعن،عمروبناللهعبد

إلاأحدالمسجدهذايأتيلاوأنه،بعدهمنلأحدينبغيلاوملكا،حكمهيوافقحكمااللهسأل،ثلاثا

."أمهولدتهكيومذنوبهمنخرج

الدهلغمةابمرواءامنواالذينيائها):الأحزابشأنفيتعالىاللهقالفقد،لسليمانالريحتسخيرأما

.(9:الأحزابأ!وبصحيراتغملونبمااللهو!انترؤهالتموجؤداريحافأزسقناعلحهتمجغتكتمجاإدعلتكؤ

ابنعن،مجاهدعن،الحكمعن،شعبةطريقمن:مسلمرواهالذيالحديثفيتقدموقد

.")6(بالدبورعادوأهلكتبالصبانصرت":قالع!ي!اللهرسولأن،عباس

عن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،مالكبنمسعودعن،الأعمشطريقمن:مسلمورواه

.)7(مثله!ي!النبي

.")8(شهرمسيرةبالرعبنصرت":الصحيحينفيوثبت

إليهموصولهقبلمنهقلوبهمفيالرعباللهألقىالكفارمنقومقتالقصدإذاكان!ي!أنهذلكومعنى

فيأبلغهذابل(12:سبأأ!هولثتهرورواحهاشتهرغدوها)مقابلةفيفهذا،شهرامسيرهكانولو،بشهر

بهتعالىاللهامتنالذيالمطرلإنزالالسحابتسوقالرياحلهوسخرت،والظفروالتأييدوالنصرالتمكين

سليمانفإن:قيلفإن:نعيمأبووقال.تقدمكماموطنماغيرفيلأصحابهع!ي!اللهرسولاستسقىحين

محمد!أعطيما:قيل.شهراورواحهاشهراغدوهاوكان،اللهبلادفيبهفسارتالريحلهسخرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.وإسناده(176)2/مسندهفي

أصلا.يخرجهلمالترمذيفإن،يصحولا،قالكذا

.(41)80سننهفي

.(0642)و()1633صحيحهفي

.(434)2/الحاكممستدرك

.والدبورالصباريحفيباب(09()017)الاستسقاءصلاةفيمسلمرواه

.(09()018)الاستسقاءفيمسلمرواه

.)523(المساجدفيومسلم)335(التيممفيالبخاريرواه
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ملكوتفيبهوعرج،شهرمسيرةالمقدسبيتإلىمكةمنواحدةليلةفيسارلأنه،وأكبرأعظم

ورأى،سماءسماءالسمواتفدخل،ليلةثلثمنأقلفي،سنةألفخمسينمسيرةالسموات

،السمواتوبملائكةبالأنبياءوصلى،أمتهأعمال!عليهوعرضت،والنارالجنةعلىووقف،عجائبها

وأعجب.أكبر،واحدةليلةفيكقهوهذا،الحجبواختردتى

وقدوركالجوابوجفانوتماثيلمحاريبمنيشاءماتعمل،يديهبينالشياطينتسخيروأما

أحديوم،موطنماغيرفي!محمدورسولهعبدهلنصرةالمقربينالملائكةاللهأنزلفقد،راسيات

وأبهر،أعظموذلك.مواضعهفيمفصلاذلكذكرناتقدمكما،حنينويوم،الأحزابويوم،وبدر

كتابه.فيحامدأبوذلكذكروقد.الشياطينتسخيرمنوأعلىوأجل

نإ":قال!ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،زيادبنمحمدعن،شعبةحديثمن:الصحيحينوفي

نأفأرفىت،منهاللهفأمكنني،الصلاةعليليقطع-نحوهاكلمةأو-البارحةعليتفلتالجنمنعفريتا

بر:سليمانأخيدعوةفذكرت،كلكمإليهوتنظرواتصبحواحتىالمسجدسواريمنساريةإلىأربطه

.البخاريلفظ.خاسئااللهفرده:روحقال!.")1(بعديمنلأحدينبغيلاملكاليوهبلياغفر

موثقالأصبحسليمانأخينادعوةلولاوالله،أخذهأردتثم":قال،نحوهالدرداءأبيعن:ولمسلم

.")2(المدينةأهلولدانبهيلعب

الصبح،صلاةيصليقامع!ي!اللهرسول!أن،سعيدأبيعن:جيد)3(بسندأحمدالإمامروىوقد

بيديفأهويتوإبليسرأيتمونيلو":قال!صلاتهمنفرغفلما،القراءةعليهفالتبستفقرأ،خلفهوهو

سليمانأخيدعوةولولا،تليهاوالتيالإبهام،هاتينأصبعيئبينلعابهبردوجدتحتىأختنقهزلتفما

."المدينةأهلصبيانبهيتلاعبالمسجدسواريمنبساريةمربوطالأصبح

فتحترمضانشهردخلإذا":قالع!ي!اللهرسولأن؟والمسانيدوالحسانالصحاحفيثبتوقد

بركةمنوهذا."الجنمردة":روايةوفي(")خالشياطينوصفدتالنيرانأبوابوغلقتالجنانأبواب

معجزاتمنوالأبرصالأكمهإبراءذكرعندوسيأتي،وقيامهرمضانشهرصياممنلهاللهشرعهما

،)5(الجنمن،أسلمممنواحدمالغير!يماللهرسولدعاء،السلامعليهمريمابنعيسىالمسيح

)2(

)3(

)4(

لعنجوازباب)541(المساجدفيومسلم،المسجدفييربطالأسيرباب،المساجدفي)944(البخاريرواه

.الصلاةأثناءفيالشيطان

.()542المساجدفيمسلمرواه

المؤلف.قالكماوهو83(-82)3/المسندفيأحمدرواه

.رمضانشهرفضلباب،الصومفي(1)957ومسلم،رمضانيقالهلباب،الصومفي()9918البخاريرواه

الجن.مسمن:أي
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نفراإليهاللهبعثوقد.عليهوسلامهاللهصلوات،لأمرهوامتثالا،لهومهابةمنهخوفاوفارقهم،فشفي

ع!،محمددينإلىفدعوهمقومهمإلىورجعوا،وصدقوهبهفآمنوا،القرانيسمعونالجنمن

ذكرنا،كماكثيرةالجنمنطوائففآمنت،والجنالإنسإلىمبعوثاكانلأنه،مخالفتهوحذروهم

لمنوما،الجنانمنمنهمآمنلمنبماوخبرهم،الرحمنسورةعليهموقرأكثيرةوفودمنهمإليهووفدت

ذلكمنأهئمهومالهمبينأنهعلىفدل،دوابهميطعمونومايأكلونمالهموشرع،النيرانمنكفر

وأكبر.

ويريدون،!ك!ي!أصحابهمنجماعةمنالتمرتسرقكانتالتيالغولحديثهاهنا)1(نعيمأبوذكروقد

الكرسيآيةقراءةبتعليمهممنهمافتدتثم،يديهبينالمثولمنخوفاالامتناعكلفتمتنع،إليهإحضارها

(2التفسيزكتابنامنالكرسيآيةتفسيرعندوألفاظهبطرقهذلكسقناوقد،الشيطانقارئهايقربلاالتي

مرعبة.صورةفيبالليلالمتبديالجنهي:والغول.الحمدودله

وذكر،السيرةفيذكرناكماجهلأبيمنمرةماغيرالسلامعليهلهجبريلحمايةهاهنانعيمأبووذكر

أحد.يوموشمالهيمينهعنوميكائيلجبريلمقاتلة

محمدا!عبدهاللهخئرفقد،قبلهمنأبوهكانكماوالملكالنبوةمنلسليمانتعالىاللهجمعماوأما

نأفاختار،يتواضعأنوعليهإليهفأشارذلكفيجبريلفاستشار،رسولاعبداأونبئاملكايكونأنبين

أعلى.الرسالةمنصبأنشكولا،عباسوابنعائشةحديثمنذلكرويوقد،رسولاعبدايكون

ذهبا،الأرضجبالمعياللهلأجرىشئتولو":قال.فأباهاالأرضكنوز!لمجي!نبيناعلىعرضتوقد

الحمدودله،أيضاالسيرةوفيالتفسيرفيوأسانيدهبأدلتهكلهذلكذكرناوقد"يوماوأشبعيوماأجوعلكن

والمنة.

عن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن،منهاطرفاهاهنانعيمأبوالحافظأوردوقد

الأرضخزائنبمفاتيحجيءنائمأنابينا":!لمجي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةوأبيسعيد

.")3(يديفيفجعلت

الدنياخزائنبمفاتيحأوتيت":مرفوعا،جابرعن،الزبيرأبيعن،واقدبنالحسينحديثومن

أمامة،أبيعن،القاسمحديثومن.")4(سندسمنقطيفةعليهجبريلبهجاءني،أبلقفرسعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.766()2/نعيملأبي؟النجوةدلائل

.382(-1/378)كثيرابنتفسيرانظر

أبيعنالمسيببنسعيدحديثمن،المساجدفي)523()6(ومسلم،الجهادفيبنحوه)7792(البخاريورواه

.هريرة

عنعنه.وقدمدلسالزبيرأبافإنضعيفوإسناده328()3/المسندفيأحمدرواه
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وأجوعيوماأشبعولكن،ياربلا:فقال،ذهبامكةبطحاءليليجعلرئيعليعرض":مرفوعا

.(1")وشكرتكحمدتكشبعتوإذا،وذكرتكإليكتضرعتجعتفإذا،يوما

تعالى:اللهقالكماوالنملةالطيريفهمكانالسلامعليهسليمانفإن:قيلفإن:نعيمأبوقال

يخأيهانضلةقالتألنملوادعكاتواإذاحتىميو:وقالالاية(16.النملأ!الطير!قعلاالئاسيأثهاوقال)

-18:النملألايةا!وقؤصلهامن!فنبسصضاح!لمجشعرونلاوهووجنودهسليمن!طمنكتملامشكنضاذظواالنمل

وحنين،والسباعالبهائملكلامذكرناتقدمفقد،منهوأكثرذلكمثل!محمدأعطيقد:قيل.(91

وإقرار،لأمرهواستجابتهإياهودعائه،والحجرالحصىوتسبيح،الشجروكلام،البعيرورغاء،الجذع

فيوما،بنبوتهوإقرارهالضمتوكلام،إليهوشكواهاالظبيةوكلام،لطاعتهالطيروتسخير،بنبوتهالذئب

كلامه.انتهى.إعادتهعنيغنيبماالفصولفيتقدمقدذلككل،معناه

.اليهودمنفيهوضعهمنبإقرارذلكوكان،السممنفيهبماالشاةذراعأخبرهوكذلك:قلت

تلكأنشدهحين")2(-الخزاعييعني-سالمبنعمرويابنصركلتستهلالسحابةهذهإن":وقال

.تقذمكمامكةفتحسببذلكوكان،الحديبيةصلحنقضواالذينبكربنيعلىفيهايستعديهالقصيدة

كانإنفهذا")3(الانلأعرفهإني،أبعثأنقبلبمكةعلييسلمكانحجرالأعرفإني":ع!ي!وقال

الطيرإلىبالنسبةجمادلأنه،وأبلغالقبيلهذامنفهو،ذلكالرسولعنهففهمبحالهيليقكماكلاما

هذامنأعجبفهو،الأظهروهونطقياسلاماكانوإن،الأرواحذواتالحيواناتمنلأنهم،والئمل

ولاشجرولابحجرمرفما،مكةشعاببعضفي!اللهرسولمعخرجت:عليقالكما،أيضاالوجه

عنه.اللهرضيوعليع!ي!الثهرسولسمعهنطقفهذا)4(!اللهرسولياعليكالسلام:قالإلامدر

،سفيانبنيوسفبنأحمدحدثنا،العنبريالحارثبنمحمدبنأحمدحدثنا:نعيمأبوقالثم

بنخالدعن،يزيدبنثورعن،الطائيأذينةبناللهعبدحدثنا،النخعيسويدبنإبراهيمحذثنا

من":فقاليديهبينفوقفأسودحمار-بخيبروهو!-النبيأتى:قالجبلبنمعاذعن،معدان

فملكنيلكوكنت،أصغرهموأناالأنبياءركبناوكلناإخوةسبعةكنا،فهرانبنعمروأنا:فقال"؟أنت

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسنادهالزهدفيمكرر()2347سننهفيالترمذيرواه

حديثوهو)9/233(السننفيوالبيهقي052()7/الباريفتحوانظر،593()2/هشاملابن؟النبويةالسيرة

حسن.

الفضائل.في)2277(صحيحهفيمسلمرواه

لمالحيوانيعمارةأبووالتابعي،الأوسطفيالطبرانيرواه:وقال،026()8/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

ضعف.إسنادهوفيثقاترجالهوبقية،أعرفه
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.(")1يعفورفأنت":!ي!النبيفقال.ضربافيوجعني،بهعثرتذكركإذاوكنت،اليهودمنرجل

غنيةفيهاالتيالصحيحةالأحاديثمنتقدممامعذكرهإلىيحتاجولاشديدةنكارةفيهالحديثوهذا

أعلم.والله،أبيهعنحاتمأبيابننكارتهعلىنصوقد،الضفةهذهغيرعلىرويوقد،عنه

السلامعليهمريمابنعيسىأوتيفيماالقول

أمهبطنمنلخروجه:وقيل،قدمهلمسح:وقيل،الأرضلمسحه:فقيل،)2(المسيحويسمى

كانلأنه:وقيل،عنهالذنوباللهلمسح:وقيل،بالبركةجبريللمسح:وقيل،بالدهانممسوحا

الله.رحمهنعيمأبوالحافظكلهاحكاها.برأإلاأحدايمسحلا

أنثى،بلاذكرمنحواءخلقتكما،ذكربلاأنثىمنبالكلمةمخلوقالسلامعليهأنهخصائصهومن

له:قالثم،ترابمنتعالىاللهخلقهوإنما،أنثىمنولاذكرمنلاالسلامعليهآدمخلقوكما

عيسى.منهااللهفخلقمريمجبريلوبنفخبالكلمةعيسىيكونوكذلك.(95:عمرأنآلأ!وفيكونكن)

فيجاءكماالحجابفيفطعنيطعنذهب،ولدحيناللهلعنهإبليسأنوأمهخصائصهومن

.)3(الصحيح

علىالقيامةيومقبلوسينزل،الدنياالسماءفيبجسدهالآنوهو،يمتلمحيأنهخصائصهومن

بهذهويحكم،وظلماجوراملئتكما،وعدلاقسطاالأرضفيملأ،بدمشقالشرقيةالبيضاءالمنارة

قصتهفيذلكبسطناوقد.)4(الترمذيرواهكما،النبويةبالحجرةويدفنيموتثم،المحمديةالشريعة

،السلامعليهعيسىمعجزاتوأما:تعالىاللهرحمهالزملكانيابنالعلامةشيخناوقال.هذاكتابنامن

!لمجوالنبيكلموقد،الميتإحياءمنأبلغالجمادوإحياء،كثيرذلكمن!ي!وللنبي،الموتىإحياءفمنها

منجزءإحياءإنه:أحدها،وجوهمنالميتالإنسانإحياءمنأبلغالإحياءوهذا،المسمومةالذراع

بقيةعنمنفصلاوحدهأحياهأنه:الثاني.بالبدنمتصلاكانلومعجزوهذا،بدنهبقيةدونالحيوان

هذايكنولم،والعقلالإدراكمعالحياةعليهأعادأنه:الثالث.البقيةموتمعالحيوانذلكأجزاء

يكنولموالكلامالنطقعلىاللهأقدرهأنه:الرابع.يعقلحياجزؤهفصارحياتهفييعقلالحيوان

!ي!"الرسولسيرةفيالفصول"وفي"الأنفالروض"فيوالسهيلي31(4/)1"الشفا"فيعياضالقاضيذكره(1)

وهوأصللهليس:فقال،الخبرهذاعنالمزيالحجاجأبا:شيخناسألت:كثيرابنالحافظقال925()ص

ضحكة.

الصديق.:العربيةفيومعناه،مشيحاالعبرانيةفيوأصله،لقبالمسيحأنالصواب)2(

الخلق.بدءفي)3286(صحيحهفيالبخاريرواه)3(

ضعف.إسنادهوفي،غريبحسنحديثهذا:وقال،)3617(رقمالمناقبفيسننهفيالترمذيرواه(4)
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!ي!.لإبراهيماللهأحياهاالتيالطيورحياةمنأبلغهوماهذاوفي،يتكلممماجزؤههوالذيالحيوان

كما،عليهبالسلام!يوالنبييخاطبكانالذيالحجرفيوالعقلوالإدراكالحياةحلولوفي:قلت

للحياةمحلاكانلأنه،الجملةفيالحيوانإحياءمنأبلغهوماالمعجزمن،)1(مسلمصحيحفيرويقد

وكذلك،عليهوالمدرالأحجارتسليموكذلك،ذلكقبلبالكليةلهحياةلاحيثهذابخلاف،وقتفي

عليه.وسلامهاللهصلواتإليهالجذعوحنين،بالرسالةلهوشهادتهاوالأغصانالأشجار

منهاوذكر،الموتبعدعاشفيمنكتاباالدنياأبيابنجمعوقد:تعالىاللهرحمهشيخناقال

فلم،يعقلمريضوهوالأنصارمنرجلعلىدخلنا:قالأنهعنهاللهرضيأنسعنثبتوقد،كثيرا

،0)2(
بعضناإليهافالتفت،رأسهعندكبيرةعجوزأموله،وسجيناهثوبهعليهفبسطنا،!بصحتىلبرح

ماأحق:قالت.نعم:قلنا؟ابنيأمات!ذاكوما:فقالت!اللهعندمصيبتكاحتسبيهذهيا:وقال

إلىوهاجرتأسلمتأنيتعلمإنكاللهم:فقالت،تعالىاللهإلىيدهافمدت،نعم:قلنا؟تقولون

عنالرجلفكشف:قال.اليومالمصيبةهذهتحملنيفلا،ورخاءشدةكلعندتعيننيأنرجاءرسولك

ذكروفي،النبوةدلائلفيعليهاالتنبيهتقدمقدالقصةوهذه.معه)3(أكلناحتىبرحناوما،وقعدوجهه

الحضرمي.بنالعلاءمصةمعالطوفانمعجزة

والحافظ،الدنياأبيبنبكرأبورواهوقد،بالمعنىبعضهذكرشيخناأوردهالذيالسياقوهذا

حديثهوفيوعبادها-البصرةزهادأحد-المريبشيربنصالحعن:وجهغيرمن)4(البيهقيأبوبكر

.فذكرهأنسعن،ثابتعن،لين

يونس،بنعيسىطريقمن)5(البيهقيساقهثم،عمياءعجوزاكانتأمهأن:البيهقيروايةوفي

!يو،اللهرسولبحضرةكانذلكأن:وفيه،أتموسياقه،تقدمكماأنسعن،عونبناللهعبدعن

أعلم.والله،وأنسعونبناللهعبدبينانقطاعفيهولكن،ثقاترجالهإسنادوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.النبوةقبلعليهالحجروتسليم،!ي!النبينسبفضلباب،الفضائلفي)2277(صحيحهفيمسلمرواه

."قضى"نسخةفي

،البصرةأهلصالحيمن:البيهقيعنهقال،المريبشيربنصالحإسنادهوفي،51()6/دلائلهفيالبيهقيرواه

الاعتدالميزانانظر"متروك":النسائيعنهوقال.وغيرهثابتعنمناكيربأحاديثتفرد،وقصاصهم

)2/928(.

ضعيف.وإسناده(05)6/للبيهقي؟الدلائلانظر

.(15)6/السابقالمصدر
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أخرىقصة

942

النخعيسبرةأبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،إدريسبناللهعبدحدثنا:عرفةبنالحسنقال

ثم،ركعتينصلىثم،وتوضافقام،حمارهنفقالطريقببعضكانفلما،اليمنمنرجلأقبل:قال

الموتىتحييأنكأشهدوأنا،مرضاتكوابتغاءسبيلكفيمجاهداالذثينة)1(منجئتإنياللهم:قال

الحمارفقام،حماريتبعثأناليومإليكأطلب،منةاليومعليلأحدتجعللا،القبورفيمنوتبعث

)2(ء.و.
ادنيهينمض

الشريعة.لصاحبكرامةيكونهذاومثل،صحيحإسنادهذا:البيهقيقال

بنإسماعيلعن،عبيدبنمحمدعن،وغيرهالذهلييحيىبنمحمدرواهوكذلك:)3(البيهقيقال

أعلم.والله،الوجهينمنإسماعيلعندوكأنه،الشعبيعن،خالدأبي

فأنا:الشعبيقال.فذكره،الشعبيعن،إسماعيلطريقمنالدنياأبيابنرواهكذلك:قلت

ذلكوأن،اخروجهمنالدنياأبيابنأوردهاوقد-الكوفةيعني-الكناسةفي-يباعأو-بيعالحماررأيت

ذلك:فيقومهبعضقالوقد،الخطاببنعمرزمنفيكان

)4(ومفصلعضوكلمنهماتوقدحمارهالإلهأحياالذيومنا

بالصدقوعثمانوعمربكرولأبي!يوللنبيوشهادتهالموتبعدوكلامهخارجةبنزيدقصةوأما

صحيحة.كثيرةوجوهمنمرويةفمشهورة

زمنفيوتوفي،بدرأشهد،الأنصاريالخزرجيخارجةبنزيد:الكبيرالتاريخفيالبخاريقال

.)5(الموتبعدتكلمالذيوهو،عثمان

عن،القعنبيطريقمنتقدمكماوصححه،دلائلهفيوالبيهقي،مستدركهفيالحاكموروى

الأنصاريخارجةبنزيدأن؟المسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمان

فيجلجلةسمعواإنهمثم،ثوبهفيفسجي،عفانبنعثمانزمنتوفي،الخزرجبنالحارثبنيمنثم

نفسه،فيالضعيفبكرأبو.صدقصدق،الأولالكتابفيأحمدأحمد:فقالتكلمثم،صدره

صدق،الأولالكتابفيالقويالخطاببنعمر،صدقصدقالأولالكتابفي،اللهأمرفيالقوي

.(544)2/البلدانمعجم.وعدنالجندبينناحية:"الدثينة"(1)

.(48)6/الدلائلفيالبيهقيرواه)2(

.(94)6/للبيهقي؟النبوةدلائلانظر)3(

.(94)6/النبوةدلائل(4)

.388(/1)2/للبخاري؟الكبيرالتاريخانظر()5
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الضعيف،الشديدوأكلالفتنأتت.ثنتانوبقيتأربعمضت،منهاجهمعلىعفانبنعثمان.صدق

أريس.بئروماأريسبئر،(أخبرجيشكمعنوسيأتيكم،الساعةوقامت

فسمع،بثوبهفسجيخطمةبنيمنرجلهلكثم:المسيببنسعيدقال:سعيدبنيحيىقال

.صدق)2(صدقالخزرجبنالحارثبنيأخاإن:فقالتكلمثم،صدرهفيجلجلة

:قال.البيهقيوصححه،وأطولهذامنبأبسطآخروجهمنأيضاوالبيهقيالدنياأبيابنورواه

أعلم.والله،)3(صحيحةبأسانيدجماعةعنالموتبعدالتكلمفيرويوقد

.)4(تقدمماشعيرقليلومنمنهاالألفوأكل،الخندقيومجابرسخلةقصةفيذكرتوقد:قلت

سبق"كمابسندهوالعجائبالغرائبكتابهفي،شكر)د(بالمعروفالمنذربنمحمدالحافظأوردوقد

أعلم.والله،منزلهفيفتركها،كانتكمافعادتتعالىاللهدعاثمعظامهاجمع!صاللهرسولأن

آخرهذا-ذلكمنيعني-!ي!النبيأبرأوقد،الجنونمنالإبراءعيسىمعجزاتومن:شيخناقال

عنه.حكيناهفيماوجدتهما

،عوالأبرالأكمهيبرىءكانوإنما،خاصانقلافيهأعرففما،الجنونمنعيسىإبراءفأما

المزمنة.والأمراضالعاهاتجميعومن:والظاهر

عن:وجهغيرمن،البيهقيوالحافظأحمدالإمامروىفقد،الجنونمن!النبيإبراءوأما

ابني!اللهرسوليا:فقالت،منهأشدلممارأيتمالممبهصغيرلهابابنأتتامرأةأن،مرةبنيعلى

فقال،مره:قالتثم،يؤذيمااليومفيمنهيوجد،بلام!منهوأصابنا،بلام!أصابهترىكماهذا

:وقالثلاثافيهونفثفاهفغرثم،الرحلواسطةوبينبينهفجعله"ناولينيه":ع!اللهرسول

شيءرابهموما،ساعتهمنبرىءأنهفذكرت،إياهناولهاثم"اللهعدواخسأ،اللهعبدأنا،اللهباسم"

.)6(
دلكبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

قبلعليهأغميفإنهزيدكلاموأما:284()2/"الغابةأسد"فيالأثيرابنقال.55()6/الدلائلفيالبيهقيرواه

اللهرضيوعثمانوعمربكرأبيفيحفظبكلامفتكلم،نفسهراجعتهثم،ثوبهعليهفسجوا،ميتافظنوه،موته

.المستدركفيالخبرأجدولم،عنهم

.(55)6/النجوةدلائل

.(58)6/السابقالمصدر

القصة.تقدمت

الحفاظوتذكرة221()4/السيرانظرهـ()303سنةتوفى،المتقنالحافظجعفروأبوالرحمنعبدأبوهو

)2/748(.

لانقطاعه.ضعيفوإسناده،(12)6/الدلائلفيوالبيهقي(175)94رقم(171)4/المسندفيأحمدرواه
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ابنعن،جبيربنسعيدعنالسبخيفرقدعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدوقال

عنديأخذهوإنه،لممابهإن!اللهرسوليا:فقالت!ي!اللهرسولإلىبولدهاجاءتامرأةأن،عباس

الجرومثلمنهفخرج،ثعةفثع،لهودعاصدره!ي!اللهرسولفمسح:قال،طعامناعلينافيفسدطعامنا

.(1)فشفيلأسودا

وإن،شاهدلهتقدممالكن،البصرةزهادمنكانوإن،كلامفيهوفرقد،الوجههذامنغريب

أعلم.والله،واحدةالقصةكانت

!ي!اللهرسولكان:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن:أيضافرقدطريقمنالبزاروروى

لها:فقال،غلبنيقدالخبيثهذاإن!اللهرسوليا:فقالت،الأنصارمنامرأةفجاءته،بمكة

بعثكوالذي:فقالت"؟حسابولاذنوبعليكليسالقيامةيوموتجيئيعليهأنتماعلىتصبري"

أحستإذاوكانت،لهافدعا،يجردنيأنالخبيثأخافإني:قالتثم.اللهألقىحتىلأصبرنبالحق

.عنها)2(فيذهب،اخسأ:لهوتقولبهافتتعلقالكعبةأستارتأتييأتيهاأن

بنعطاءحديثمنومسلمالبخاريصحيحفيشاهدلههذافإن،حفظقدفرقدأنعلىدليلوهذا

،السوداءهذه:قال،بلى:قلت؟الجنةأهلمنامرأةأريكألا:عباس!ابنليقال:قالرباحأبي

وإن،الجنةولكصبرتشئتإن":قال،لياللهفادعوأتكشفأصرعإني:فقالت!ي!اللهرسولأتت

فكانت،لهافدعا:قال،أتكشفألااللهفادع،أصبربل،لا:قالت"يعافيكأناللهدعوتشئت

.تتكش!3(لا

زفرأمرأىأنهعطاءأخبرني:قال،جريجابنعنمخلدحدتنا،محمدحدثنا:البخاريقالثم

.)4(الكعبةسترعلى-سوداءطويلةامرأة-

ماشطةكانتهذهزفرأتمأن،الصحابةأسماءفي"الغابةأسد"كتابفيالأثيرابنالحافظوذكر

.(هربا4أبيبنعطاءرآهاحتىعمرتوأنها،خويلدبنتلخديجة

الليل،فيويبصرالنهارفييبصرلاالذيهو:وقيل،أعمىيولدالذيوهو،الأكمهعيسىإبراءوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده()2288رقم(1/425)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وهو،السبخيفرقدوفيه،البزاررواه:وقال703()2/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

في)2576(صحيحهفيومسلم،المرضىفي)5652(صحيحهفيوالبخاري)1/347(المسندفيأحمدرواه

والصلة.البر

.()5652المرضىفيالبخاريرواه

.333()7/الأثيرلابن،الغابةأسد
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يوملمج!ي!اللهرسولردفقد،بهقبهالذي:والأبرص.التفسير)1(فيذلكبسطناكما،ذلكغير:وقيل

إلىوأعادهاالكريمكفهفيفأخذها،خدهعلىسالتبعدماموضعهاإلىالنعمانبنقتادةعينأحد

بنإسحاقبنمحمدذكركما،عنهاللهرضيعينيهأحسنوكانت،وبصرهابحالهافاستمرت،مقرها

والمنة.الحمدودله،ثمبسطناهوكذلك،وغيره)2(السيرةفييسار

:يقولفأنشأعنهفسألالعزيزعبدبنعمرعلىقتادةبنعمربنعاصموهوولدهبعضدخلوقد

الردأحسنالمصطفىبكففردتعينهالخدعلىسالتالذيابنأنا

خدماحسنوياعينماحسنفياأمرهالأولكانتكمافعادت

العزيز:عبدبنعمرفقال

أبوالا)3(بعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

.)4(جائزتهفأحسنأجازهثم

مكانهما.إلى!اللهرسولفردهما،خديهعلىسالتاحتىمعاأصيبتاعينيهأنالدارقطنيروىوقد

.إسحاقابنذكركماالأولوالمشهور

جم!يهطالرسولبدعاءبصرهعليهاللهردالذيالأعمىقصة

المديني،جعفرأبيعن،شعبةحدثنا:قالا،عمربنوعثمانروححدثنا:أحمدالإمامقال

:فقالع!ي!اللهرسولأتىضريرارجلاأن،حنيفبنعثمانعنيحدثثابتبنخزيمةبنعمارةسمعت

شئتوإن،لآخرتكأفضلفهوذلكأخرتشئتإن":فقال،يعافينيأنلياللهاحاللهرسوليا

بهذايدعووأن،ركعتينويصلييتوضأأنع!ي!اللهرسولفأمره:قال،لياللهادعبل،لا:قال"دعوت

فيربيإلىبكأتوجهإني!محمديا،الرحمةنبيمحمدبنبيكإليكوأتوجهأسألكإنياللهم":الدعاء

."فتقضىهذهحاجتي

.فبرأ)6(الرجلففعل:قال"فيفشفعه":عمر)د(بنعثمانروايةفيوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كثير.ابندارطبعة(1/484)كثيرابنتفسير

.(622-162)2/نعيملأبيوالدلائل65()2/للبيهقيوالدلائل82()2/هشاملابن؟النجويةالسيرة

.مزج:وشيب.الغليظالضخمالقدحوهو،قعبمثنى:"قعبان"

.(1275)3/البرعبدلابن؟والاستيعاب093()4/الغابةأسد

أحمد.الإمامشيخهو

حديثوهو،عنهاللهرضيحنيفبنعثمانحديثمن()17175رقم()4/138المسندفيأحمدالإمامرواه

صحيح.
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الخطمي.جعفرأبيحديثمنإلانعرفهلاغريبصحيححسن:وقال()1الترمذيورواه

حنيف،بنسهلبنأمامةأبيعن،الخطميجعفرأبيإلىبسندهالحاكمعن:)2(البيهقيرواهوقد

دخلحتىبناالحديثطالولاتفرقنامافوالله:عثمانقال،نحوهفذكر،حنيفبنعثمانعمهعن

قط.ضربهيكنلمكأنالرجل

أخرىقصة

بنيمنرجلحدثني،عمربنالعزيزعبدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقال

إلىخرجأباهأنحدثهافويكبنحبيب-خالهاأوخالهأنأو-خالهعن،أمهعن،سعدبنسلامان

ليجملاأرعىكنت:قال"؟أصابكما":لهفقال،شيئابهمايبصرلامبيضتانوعيناهجم!ي!اللهرسول

ليدخلوإنهفرأيته،فأبصرعينيهفي!ي!اللهرسولفنفث.بصريفأصيبحيةبيضعلىرجليفوقعت

.لمبيضتان)3(عينيهوإن،سنةثمانينلابنوإنه،الإبرةفيالخيط

.)4(مدركبنحبيب:يقولوغيره:البيهقيقال

لمثم،ساعتهمنفبرأأرمدوهوخيبريومعليعينيفينفثجم!ي!اللهرسولأن)5(الصحيحفيوثبت

.أبدابعدهايرمد

-الخيبريالحجازأهلتاجر-رافعأباقتلليلةرجلهانكسرتوقد،عتيكبناللهعبدرجلومسح

.أيضا)6(ساعتهمنفبرأ

.)7(ساعتهمنفبرأبالناراحترقتقدوكانت،حاطببنمحمديدمسحجم!ي!أنهالبيهقيوروى

وقاصأبيبنلسعدودعا.ساعتها)8(منفبرأتخيبريومأصيبتوقدالأكوعبنسلمةرجلومسح

.)9(فشفي،ذلكمرضهمنيشفىأن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الترمذيقالكماصحيححديثوهو،الدعواتفي)3578(الترمذيرواه

.(167)6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

وفيهما:.الإصابةبهامش033()1/الاستيعابفيالبرعبدوابن)1/803(الإصابةفيحجرابنالحافظذكره

أرعى.:بدل،جملاوأروض-جملاوأمرن،فديكبنحبيب

.(173)6/الدلائلفيالبيهقيانظر

الصحابة.فضائلفي24(0)6صحيحهفيومسلم،المغازيفي(0142)صحيحهفيالبخاريرواه

.المغازيفي(4)930صحيحهفيالبخاريرواه

حسن.حديثوهو،موارد(41)15رقمحبانوابن925()4/المسندفيوأحمد(174)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.المغازيفي(042)6صحيحهفيالبخاريرواه

الوصية.في()8()1628صحيحهفيمسلمرواه
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مرضهمنفشفي،لهفدعا،ربهلهيدعوأن!منهفسأل،مرضطالبأباعمهأنالبيهقيوروى

.ذلك)1(

وبسطه.شرحهيطولمما،أسقاموإزالة،الامإبراءمن،مسلكهاوعلىمثلهامنلهوكم

عساكرابنالحافظرواهكما،أيضابالعمىعليهالدعاءبعدالأعمىإبراءالأولياءكراماتفيوقعوقد

عن،بقيةحدثنا،عثمانبنعمرحدثنا:داودأبيعن،الأعرابيبنسعيدأبيسعيدطريقمن

فقالت:فأتته،بصرهافذهبعليهافدعا،امرأتهعليهخبثتامرأةأن:مسلمأبيعن،زيادبنمحمد

عليهافارددصادقةكانتإناللهم:فقال،لمثلهاأعودلاوإني،وفعلتفعلتكنتإني!مسلمأبايا

.(2)بصرتفأ،بصرها

حدثنا،ضمرةحدثنا،واقدبنالرحمنعبدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبيطريقمنأيضاورواه

الداروسطبلغفإذا،كبرمنزلهدخلإذاالخولانيمسلمأبوكان:قال،عطاءبنعثمانحدثنا،عاصم

فيأكل،بطعاموتأتيه،وحذاءهرداءهفينزعفيدخل،امرأتهوكبرتكبرالبيتبلغفإذا،امرأتهوكبرتكبر

،سراجفيهليسالبيتوإذا،تجبهفلموسلمفكبرالبيتبابإلىجاءثم،تجبهفلمفكبرليلةذاتفجاء

وأنت،بخيرالناس:فقالت؟مالك:لهافقال،بهالأرضفيتنكتعودبيدهاجالسةهيوإذا

فأعمأهليعليأفسدمناللهم:فقال،بهنعيششيئاويعطيكبخادملنافيأمرمعاويةأتيتلو،مسلمأبو

فيخدمكممعاويةليكلمزوجككلمتلوةمسلمأبيلامرأةفقالتامرأ!أتتهاوكانت:قال.بصره

سراجكم:فقالت،بصرهاأنكرتإذ،يزهروالسراجمنزلهافيالمرأةهذهفبينما:قال؟ويعطيكم

وتتلطفتناشدهتزلفلم،مسلمأبيإلىهيكمافأقبلت،بصريذهب!أنا:قالت،لا:قالوا؟طفىء

.عليها)3(كانتالتيحالهاإلىامرأتهورجعت.بصرهافرداللهفدعا،إليه

!زلأنرلجفيشيمهلمزيوأتنيعيسىالحوارلوتإدقالمالو:تعالىاللهقالالتيالمائدةقصةوأما

قدأنونغلمقلوبخاوتطمينمخهانا!لأنلزلدقالوا!مؤمنين!نتمإناللهاتقواقالالسمامنمآيدةعلينا

لاولناعيدالناتكونالسمامنملىلدةعليناربناآئزذالدهومىيمابنعيسىقال!ألشهدينمنع!هاونكونصدقتنا

أعذبهرلاعذاباأعذبهوفإنمنكخيكفزلغافمنعلتكتممنزلهااقاللهقال!ألززقيهئضيروأنتوارزقنامنكوءايةوءاخرنا

هل،فيهاالمفسرينواختلافذلكبسطالتفسير)4(فيذكرناوقد(115-112:المائدةأمهمألعئمينمنأصدا

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.،البكاءهيثمإسنادهوفي(184)6/الدلائلفيالبيهقيرواه

.(6أ-.)2منظورلابن،المختصرفيكما،دمشقتاريخفيعساكرابنالحافظذكره

كثير.ابندارطبعة(0/15154)2/كثيرابنتفسيرانظر

كثير.ابندارطبعة(015154/)2/كثيرابنتفسيرانظر
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علىالطعاممنعليهاكانفيماواختلفوا،نزلتأنهاالجمهورعنوالمشهور،قولينعلى!؟لاأمنزلت

،المائدةوجدأميةبنيأيامالمغربيةالبلادفتحالذي،نصيربنموسىأنالتاريخأهلوذكر.أقوال

بنالوليدإلىبهافأرسل،ذهبمنوهي،بالجواهرمرصعةداودبنسليمانمائدةإنها:قيلولكن

هذايبعدلكن،عيسىمائدةإنها:وقيل،سليمانأخوهفتسلمها،ماتحتىعندهفكانت،الملكعبد

أعلم.والله،العلماء)1(منواحدغيرقالهكماالمائدةأمريعرفونلاالنصارىأن

منتمد!اللهرسولموائدكانتفقد،تنزللمأمنزلتقدكانتسواءالمائدةأنوالمقصود

ومئاتألوفايسيرطعاممنأشبعقدوكم،يديهبينيؤكلوهوالطعامتسبيحيسمعونوكانوا،السماء

.والسمواتالأرضدامتوما،الأوقاتتعاقبتماعليهوسلامهاللهصلوات،عشراتبعدوعشرات

غريبا،وشأناعجيباأمراتاريخهمنترجمتهفيعساكرابنالحافظذكرقد،الخولانيمسلمأبووهذا

مننفرالخولانيمسلمأباأتى:قال،الأوزاعيعن،الملطييحيىبنإسحاقطريقمنروىحيث

نحن:فقالوا،أصحاباليأصبتلوبلى:قال؟الحجإلىتشتاقأما!مسلمأبايا:فقالواقومه

:فقالوا،المزادولاالزاديريدونلاقومأصحابيإنما،بأصحابليلستم:قال،أصحابك

ولازادبلاوتروحتغدوالطيرإلىترونألا:لهمقال؟مزادولازادبلاقوميسافروكيف!اللهسبحان

فإنا:فقالوا:قال؟يرزقهاواللهتزرعولاتحرثولا،تشتريولاتبيعلاوهي؟يرزقهاوالله،مزاد

،مزادولازادمعهمليسدمشقغوطةمنفغدوا:قال،تعالىاللهبركةعلىتهيؤوا:قال،معكنسافر

غيرفتنحى،نعم:لهمفقال:قال،لدوابناوعلفلناطعام!مسلمأبايا:قالواالمنزلإلىانتهوافلما

منأخرجنيماتعلمقدإلهي:فقالركبتيهعلىجثاثم،ركعتينفيهفصلى،أحجارمسجدفتسنمبعيد

،قرىفيوسعهمالناسمنالعصابةبهتنزلادمولدمنالبخيلرأيتوقد،لكآمراخرجتوإنما،منزلي

أيديهم،بينفمدتبسفرةفأتي:قال،دوابناواعلف،واسقنا،فأطعمنا،وزواركأضيافكوإنا

تلكتزلفلم،بهيأتيمنيدرونلابالعلفوجيء،ماءمنبقلتينوجيء،يبخرثريدمنبجفنةوجيء

هذهمنوليحالفهذه.مزادا)2(ولازادايتكلفونلا،رجعواحتىأهاليهمعندمنخرجوامنذحالهم

أصحابه،لدوابوالعلوفةالماءمنإليهايضافمامعمرتينيومكلمائدةأصحابهوعلىعليهنزل،الأمة

والتسليم.الصلاةأفضلعليهالكريمالنبيلهذامتابعتهببركةكلهذلكنالوإنما،عظيماعتناءوهذا

وماتأ!ونبماوأنبئكم):إسرائيللبنيقالإنه:السلامعليهمريمابنعيسىعنتعالىقولهوأما

منكثيروعلىبل،الأنبياءعلىيسيرشيء)3(فهذا(94:عمرانآلأ.الآيةمهوبيوتحغفىتدخرون

.(551)2/السابقالمصدر(1)

.61(/)12التهذيبفيمنظورابنوذكره،دمشقفيعساكرابنالحافظأخرجه)2(

."يسيرسهل"نسخةفي)3(
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تززقان!ءسأتيكماطعاملا!و:معهالمحبوسينالفتيينلذينكالسلامعليهالصديقيوسفقالوقد،الأولياء

.(37:يوسفألايةا!هوربعلضممالكماذيأتيكماأنبتآوي!رءقتلنبآتكمالأإ

كما،بسواءسواءالحاضرةالأخباروعن،وقعماطبقالماضيةبالأخبارلمجي!اللهرسولأخبروقد

هاشمبنيمقاطعةعلىكتبتهاقديماقريشبطونكانتالتيالظالمةالصحيفةلتلكالأرضةأكلعنأخبر

الكعبة،سقففيوعفقوهاصحيفةبذلكوكتبوا،!اللهرسولإليهميسلمواحتىالمطلبوبني

نألهاتنزيهامنهااللهاسمفأكلت:روايةوفي.)1(تعالىاللهاسممواضعإلافأكلتهاالأرضةاللهفأرسل

فخرج،بالشعبوهمطالبأباعمه!اللهرسولبذلكفأخبر،والعدوانالظلممنفيهاالذيمعتكون

نعم،:فقالوا،إلينافسلموهوإلاقالكماكانإن:فقالوا،بهأخبرهمعمالهموقالطالبأبوإليهم

كانواعماقريشبطونفأقلدت،بسواءسواء!ي!اللهرسولعنهاأخبركمافوجدوهاالصحيفةفأنزلوا

بسطهتقدمكمامثلهالهوكم.كثيرا23(خلقابذلكاللهوهدى،المطلبوبنيهاشملبنيعليهتمالؤوا

والمنة.الحمدودله،وغيرها)3(السيرةمنمواضعفيوبيانه

دفنتهالذيالمالفأين":لهفقال،لهماللاأنهادعىفداءعمهالعباسمنطلبلمابدريوموفي

نإاللهرسولياوالله:فقال"؟للصبيةفهوقتلتإن:لهاوقلت،البابأسكفةتحتالفضلوأمأنت

.وجل)4(عزاللهإلاالفضلأموغيرغيريعليهيطلعلمشيءهذا

.)د(عليهوصلى،بالحبشةوهوماتيومالنجاشيبموتوأخبر

.)6(تذرفانوعيناهالمنبرعلىوهو،واحدبعدواحدامؤتةيومالأمراءقتلعنوأخبر

فيوأرسل،المطلبعبدبنيمولاةسارةمعبلتعةأبيبنحاطببهأرسلالذيالكتابعنوأخبر

ذلكتقدموقد،حجزتهافي:روايةوفي،عقاصهافيجعلتهقدفوجدوها،والمقدادوالزبيرعلياطلبها

.)7(الفتحغزوةفي

رئيإن":!اللهرسولأمرليستعلما،لكسرىاليمننائببهمابعثاللذينكسرىلأميريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.377(/1)هشاملابن؟النبويةالسيرة

.377(/1)هثاملابن؟النبويةالسيرة

النبوية.السيرةفيهذاتقدم

.61(4)2/الدلائلفينعيموأبو634(/1)السيرةفيإسحاقابنأخرجه

الحديث.تقدم

الحديث.تقدم

الحديث.تقدم
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نائبوأسلمفأسلما،فقتلهولدهعليهاللهسلطقدكسرىفإذا،الليلةتلكفأرخا"ربكماالليلةقتلقد

.!لمجي!)1(اللهلرسولاليمنملكسببوكان،اليمن

ليقعالتواريخأنباءفيوسيأتي،ذلكبسطتقدمكماجدافكثيرةالمستقبلةالغيوبعن!ي!إخبارهوأما

.سواءكانماطبقذلك

زهدمقابلةوفي،!واللهرسولجهادوالسلامالصلاةعليهعيسىجهادمقابلةفيحامدابنوذكر

:وقال،فأباهاعليهعرضتحينالأرضكنوزعن!صاللهرسولزهادةوالسلامالصلاةعليهعيسى

عندهنتوقدلاوالشهرانالشهرعليهنيمضيزوجةعشرةثلاثلهكانوأنه")2(يوماوأشبعيوماأجوع"

منشبعواوما،الجوعمنالحجربطنهعلىربطوربما،والماءالتمرالأسودانهوإنما،مصباحولانار

ثوبه،ورقع،فيحلبهاالشاةاعتقلوربما،ليفوحشوهأدممنفراشهوكان،تباعاليالثلاثبرخبز

وكمهذا،لأهلهاشتراهطعامعلىيهوديعندمرهونةودرعه!لمجيوومات،!ي!الكريمةبيدهنعلهوخصف

والأراملوالمحاويجللفقراء،وأهلهنفسهعلىوالهداياوالغنائموالشاءوالإبلالمؤلفةبالألوفاثر

والمساكين.والأسرىوالأيتام

!واللهرسولأمآمنةبهبشرتماعيسىبوضعالصديقةلمريمالملائكةتبشيرمقابلةفينعيمأبووذكر

ذلكبسطناوقد.محمدافسميهالأمةهذهبسيدحملتقدإنك:لهاقيلوما،منامهافيبهحملتحين

ليكون،نسوقهأنأحببنابالمولدمطولاغريباحديثاهاهنانعيمأبوالحافظأوردوقد.تقدمكماالمولدفي

الحمد.ودله،التكلانوعليه،المستعانوبالله،الافتتاحنظير،الختام

البابلي،اللهعبدبنيحيىحدثنا،الصباحبنعمربنحفصحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:فقال

منفكان:عباسابنقال:قال،أبيهعن،الأنصاريعمروبنسعيدعن،مريمأبيبنبكرأبوأخبرنا

وربع!ج!اللهبرسولحملقد:وقالتالليلةتلكنطقتلقريشكانتدابةكلأن!لمجي!محمدحملدلالات

عنحجبتإلاالعربقبائلمنقبيلةولاقريشفيكاهنةيبقولم،أهلهاوسراجالدنياأمانوهو،الكعبة

والملك،منكوساأصبحإلاالدنياملوكمنملكسريريبقولم،منهاالكهنةعلمانتزع،صاحبتها

البحارأهلوكذلك،بالبشاراتالمغربوحوشإلىالمشرقوحوشوفرت،ذلكيومهينطقلامخرسا

:السمواتفيونداءالأرضفينداءشهورمنشهركلوفي،بعضابعضهمبشر

أشهرتسعةأمهبطنفيوبقي:قالمباركاميموناالأرضإلىيخرجأنالقاسملأبيآنفقدأبشرواأن

وهواللهعبدأبوهوهلك،الحملذواتللنساءيعرضماولا،مغصاولاريحاولاوجعاتشكولا،كملا

الحديث.تقدم(1)

الحديث.تقدم)2(
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لهأنا:للملائكةتعالىاللهفقال،يتيماهذانبيكبقي،وسيدنا،إلهنا:الملائكةفقالت،أمهبطنفي

آمنةوكانت،وجناتهالسماءأبوابلمولدهاللهوفتح.مباركاميمونابمولدهفتبركوا،ونصيروحافظولي

وقال!:المنامفيبرجلهفوكزنيأشهرستةحملهمنليمرحتىآتأتاني:وتقول!نفسهاعنتحدث

فكانت:قال.شأنكواكتمي،محمدافسميهولدتيهفإذا،طراالعالمينبخيرحملتإنك!آمنةيا

وإني،أنثىولاذكر،القوممنأحدبييعلمولمالنساءيأخذماأخذنيلقد:وتقولنفسهاعنتحدث

فهالني،عظيماوأمرا،شديدةوجبةفسمعت:قالت،طوافهفيالمطلبوعبد،المنزلفيلوحيد

فزعوكلرعبكلفذهبفؤاديعلىمسحقدأبيضطيرجناحكأنورأيت،الإثنينيوموذلك،ذلك

فيفأضاءفشربتهافتناولتها،عطشىوكنت،لبناظننتهابيضاءبشربةأنافإذاالتفتثم،أجدكنتووجع

أعجبأنفبينا،بييحدقنالمطلبعبدبناتمنكأنهن،الطوالكالنخلنسوةرأيتثم،عالنور

وإذا،وأهول!أعظمساعةكلفيالوجبةأسمعوأناالأمربيواشتد؟بيعلمنأينمن،واغوثاه:وأقول

ورأيت:قالت،الناسأعينعنخذوه:يقولقائلوإذا،والأرضالسماءبينمدقدأبيضبديباجأنا

المسكمنريحاأطيب،كالجمانعردتىمنييرشحوأنا،فضةأباريقبأيديهمالهواءفيوقفواقدرجالا

منأقبلتقدالطيرمنقطعةورأيت:قالت،عليدخلقدالمطلبعبدليتيا:أقولوأنا،الأذفر

عنلياللهفكشف،اليواقيتمنوأجنحتها،الزمردمنمناقيرها،حجرتيغطتحتىأشعرلاحيث

بالمشردتى،علم،مضروباتأعلامثلاثورأيت،ومغاربهاالأرضمشاردتىساعتيمنفأبصرت:بصري

مستندةكأنيفكنت،جداالطلقبيواشتدالمخاضفأخذني،الكعبةظهرعلىوعلم،بالمغربوعلم

فلما،محمدافولدتشيئاأرىلاوأناالبيتفيمعيالأيديكأنحتىعليوكثرن،النساءأركانإلى

سحابةرأيتثم،المبتهلكالمتضرعأصبعيهرفعوقدساجدهوفإذاإليهفنظرتدرتبطنيمنخرج

طوفوا:يقوليناديمناديافسمعت،عينيعنفغيب،غشيتهحتىتنزلالسماءمنأقبلتقدبيضاء

أنهويعلموا،وصورتهونعتهباسمهليعرفوه،كلهاالبحاروأدخلوه،وغربهاالأرضشر!تى!وبمحمد

بهأنافإذا،وقتأسرعفيعنهتخلواثم:قالت.بهمحيإلاالشركمن!شييبقىلا،الماحيسمي

مفاتيحثلاثةمحمدقبضوقد،حرير!خضراءوتحته،اللبنمنبياضاأشذ،أبيضصوفثوبفيمدرج

ومفاتيح،الريحومفاتيح،النصرمفاتيحمحمدقبض:يقولقائلوإذا،الأبيضالرطباللؤلؤمن

.)1(النبوة

صفحاتأربعبعدقالثمهـ78()2/الدلائلفينعيمأبوأخرجه:وقال()1/118الخصائصفيالسيوطيذكره)1(

أشدهذاكتابيفيأوردلم:وقال.شديدةنكارةفيهاقبلهوالأثرانالأثروهذا،عباسابنعناخرأثراذكرأنبعد

كيفكثيرابنالحافظاللهورحم.ذلكفينعيمأباالحافظتبعتلكني،بإيرادهالتطيبنفسيتكنولم،منهانكارة

.!جداغريب:يقولكماوهو،الأثربهذايختمأننفسهطابت
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.جداغريبوهو،عليهوسكتأوردههكذا

943

،)1(الصرصريالأنصاريعمربنمنصوربنيوسفبنيحيى،زكرياأبوالدينجمالالشيخوقال

عصرهفييشبهفلذلكع!ي!اللهلرسولالصادقةالمحبةذو،واللغةللأحاديثالحافظ،الماهرالمادح

البصر،ضريركانوقد،!اللهرسول!مديحفيعنهالمكتوبديوانهفي،عنهاللهرضيثابتبنبحسان

كما،بغدادكائنةفيالتتارقتله،وستمئةوخمسينستسنةفيببغدادوفاتهوكانت،البصيرةبصير

قصيدته،فيقال!،التكلانوعليه،الثقةوبه،تعالىاللهشاءإنهذاكتابنافي،موضعهفيذلكسيأتي

ديوانه:من،المهملةالحاءحرفمن

ويصلحالضلالأوهىمايشيدرحمةللناسالمبعوثمحمد

المصفحالحديدلانأولداودمجيبةالجبالصمسبحتلئن

ليسبحكفهفيالحصىوإنبكفهلانتالصمالصخورفإن

يطفحالماءأصبحقدكفهفمنبالعصاالماءأنبعموسىكانوإن

وتسرحتروحتألولاسليمانمطيعةالرخاءالريحكانتوإن

يكلح)2(الخصمبهشهرعلىبرعبنبينالنصركانتالصبافإن

وتلدح)3(مارضيهتشفىالجنلهوسخرتالعظيمالملكأوتيوإن

المترجحالراهدفردأتتهبأسرهاالكنوزمفاتيحفإن

يمنحالطورعلىبتكليموموسىخلةأعطيإبراهيمكانوإن

أشرحوبالحقبالرؤياوخصصمكلمخليلبلحبيمبفهذا

تلفحوالنارللعاصينويشفعوباللواالعظيمبالحوضوخصص

وأفرحأقرببشراهعطام!عندهالمقربالأعلىوبالمقعد

)4(تلمحالمواهبأربابمراتبدونهاالأسيلةالعلياوبالرتبة

)5(تفتحبالخارالأبوابسائرلهداخلأولالفردوسجنةوفي

.)7/394(الذهبوشذرات262()2/الحنابلةطبقاتوذيل931(-)4/892الوفياتفواتفيترجمتهانظر()1

.بغدادقرىمنقريةوهي،صرصرإلىنسبة:والضرصري

هزيمته.بسبب،وتجهماعبوسايزداد:"يكلح")2(

باليد.الضرب:اللدح:"تلدح")3(

الرقيقة.الناعمة:"الأسيلة"()4

.الخيرةالغلبة:"الخار")5(
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دلائلفييدخلمما،زمانناإلىوقعتالتيبالمغيباتالأخبارمنجمعهاللهيسرمااخروهذا

إلىوالسلامالصلاةعليهموتهبعدمنالحادثاتإيرادمناللهشاءإنفرغناوإذا.الهاديوالله،النبوة

ثم،الساعةأشراطذلكبعدنسوقثم،الزماناخرفيالواقعةوالملاحمالفتنبذكرذلكنتبع،زماننا

والميزانالحوضونذكر،العظمةمنفيهوماالأهوالطمنالقيامةيوميقعماثم،والنشورالبعثنذكر

الجنة.صفةثمالنارصفةنذكرثم،والصراط

...



لفهرسا

لنهيرللعا

لموضوعا

السيرةمتعلقات

الشمائلكتاب

الباهرحسنهفيوردماباب

ع!ج!--اللهرسوللونصفة

محاسنهوذكر-!ي!-اللهرسولوجهصفة

والسلامالصلاةعليهشعرهذكر

وإبطيهوساعديهمنكبيهفيوردماذكر

رائحتهوطيب-!ي!-قوامهصفة

!م!--كتفيهبينالنبوةخاتمصفة

-!ك!يه!-صفتهفيمتفرقةلأحاديثجامعباب

معبدأمحديث

هالةأبيبنهندحديث

-!-الطاهرةوشمائلهأخلاقهذكرباب

والسلامالصلاةعليهكرمهذكر

والسلامالصلاةعليهمزاحهذكر

ص!--زهدهباب

واجتهادهوالسلامالصلاةعليهعبادتهفصل

والسلامالصلاةعليهشجاعتهفيفصل

الأنبياءعنالمأثورةصفاتهمنيذكرفيمافصل

النبوةدلائلكتاب

المعنويةالدلائلمنفصل

الحسيةالنبوةدلائلباب

الشمسردمسألةفيفصل

!يه!--الرسولاستسقاء

الأرضيةالمعجزاتفيفصل

بقباءالبئرفيظهرماباب

الأطعمةوالسلامالصلاةعليهتكثيرهباب

441

الصفحة

6

6

28

31

37

43

46

66

72

75

19

59

69

301

915

114

123

132

014



لموضوعا

سليملأمالسمنوالسلامالصلاةعليهتكثيره

الأنصاريطلحةأبيضيافةذكر

فاطمةبيتفيالطعامتكثيرقصة

!ي!--اللهرسولبيتفيأخرىقصة

الصديقبيتقصعةقصة

السفرفيالطعامتكثيرفيآخرحديث

التمروتكثيرأبيهودينجابقصة

الذهبقطعة--لمجي!تكئيرهفيسلمانقصة

وتمرههريرةأبيمزودذكر

الذراعحديث

ع!ي!--اللهلرسولالشجرانقيادباب

ع!ي!--اللهلرسولشوقاالجذعحنينباب

ع!--كفهفيالحصىتسبيحباب

النبوةدلائلمنبالحيواناتيتعلقماباب

-!ي!-لهالغنمسجودفيحديث

بالرسالةوشهادتهالذئبقصة

ع!ي!--النبيبيتفيكانالذيالوحشقصة

الأسدقصة

الغزالةحديث

الضبحديث

الحمارحديث

الحمرةحديث

العصاإضاءةفيجاءماباب

لوليكرامةفيهحديث

الحضرميبنالعلاءقصةمعأخرىقصة

الموتبعدوكلامهخارجةبنزيدقصة

وعجائبهمالأمواتكلامفيباب

جداغريبحديث

يصرعكانالذيالصبيقصة

--!اللهرسولعنهاسئلالتيالمسائل

مذبقصدوتحاكمهماللهرسولبأنهاليهوداعتراف

الفهرس

موم

لصفحة

156

165

166

166

168

172

173

173

917

182

186

791

اهـ2

212

212

218

218

921

221

223

224

225

228

922

232

235

235

237

265



لفهرسا

المونجوع

يسألأنقبلسأللمن-!ي!-جوابه

المستقبلةالكائناتمن--صع!بهأخبرماباب

المتسقبليةبالغيوبالإخبارترتيبفيفصل

غيوبعنوإخبارهالنبوةدلائلكتابمن

الفتنعن-صع!-إخبارهذكر

الخوارجخروجعن-صع!-إخبارهذ!

طالبأبيبنعلي-بمقتل-!م!إخباره

الأمرتركهفيعليبنالحسنسيادةذكر

البحرغزوةعنوالسلامالصلاةعليهإخباره

الهندغزوفيقيلماباب

التركقتالعنالإخبارفيفصل

سلامبناللهعبدخبر

بسرفميمونةموتعنالإخبار

عديبنحجرمقتلعنإخبارهفيرويما

خديجبنرافعخبر

الفتنمنوقعلما-صع!-إخبارهذكر

عنهمااللهرضيعليبنالحسينبمقتلالإخبار

الحرةوقعةعنالإخبارذكر

-!ي!-بعدهمنالنبوةادعاءفيفصل

العزيزعبدبنعمردولةإلىالنبويةالإشارةذكر

بالمدحمنبهبنوهبذكر

القرظيكعببنمحمدإلىالإشارة

سنةمئةبعد-ع!ي!-قرنهبانخرامالإخبارذكر

الوعيدمنلهفيهبماالوليدعنالإخبار

أميةبنيخلفاءعنالإخبارذكر

العباسبنيدولةعنالإخبارذكر

عشرالاثنيالأئمةعنالإخبارذكر

وقعتأمورعنالإخبارذكر

أنسبنمالكإلىإشارة

الشافعيإدريسبنمحمدإلىإشارة

المستقبلعنإخبارفيهاأحاديث

443

الصفحة

283

355

315

322

325

327

331

332

333

335

336

336

338

933

342

347

351

355

357

357

358

935

362

364

936

372

373

373

373



الفهرس----7----------------444

الموضوع

منهاوأعلىقبلهالأنبياءلمعجزاتمماثلةع!--محمدمعجزات

السلامعليهنوحأوتيفيماالقول

الحضرميابنقصةتشبهقصة

بهاشبيهةأخرىقصة

السلامعليههودأوتيفيماالقول

السلامعليهصالحأوتيفيماالقول

السلامعليهالخليلإبراهيمأوتيفيماالقول

السلامعليهموسىأوتيفيماالقول

الخولانيمسلمأبيقصة

-!ص-اللهرسولأعطيفيماباب

الشمسحبسقصة

السلامعليهإدريسأعطيفيماالقول

السلامعليهداودأوتيفيماالقول

السلامعليهداودبنسليمانأوتيفيماالقول

السلامعليهمريمابنعيسىأوتيفيماالقول

أخرىوقصصبصرهعليهاللهردالذيالأعمىقصة

الموضوعاتفهرس

الصفحة

381

384

386

386

392

392

493

304

413

416

427

432


