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 مقدمه

َمحدُ  ُُّاْلح ُُلِّلٰ ،ُالحَعّلُ ُالحَعالَّمنَي،ُرَب  ِّ َقدّدر
رحّضُُبَاّسدّ ُُالح

َ ،َُوَرافّد ُُّاْلح ِّ ََا دمو ّىُالسَّ ُاَّلَّ
رَّدَُ
َ
ُُأ ِّ عحّجَزا حم  ُبّال نحّبيَاَءه 

َ
ََلةُ ُأ ،َُوالصَّ ِّ ا َِ َاّه

ََلمُ ُاْلح َُُوالسَّ حَمبحع َّثََُُعَ َد ُ ُال ُلّلحَعدالَّمنَي،ُرَْحح
نحّبيَاءَُُّخاتَمُّ

َ ِحَسّلنَي،َُسي ّدنَاُاْلح حم  دُ َُوال َمَّ ُوُُم  َّعنيَُُوََصَحابَتّهُُّآّلُُّوَََعَ ْجح
َ
ُ.أ

لَمُح﴿ ررماید: می وج ّا  عزّ
َ
َُُِأ نَُُّتَ

َ
َُُأ دُ ُالِلَّ ج  ُُّفَُُمنُحَُلُ ُيَسح ِّ َماَوا ُّفَُُوَمدنُحُالسَّ

رحّضُ
َ ُُاْلح محس  ُِ َُوالشَّ َمُ َُوالحَقَم َُُوانلُّج  بَال  ّ

ُِ َُواْلح َج َُُوالشَّ َوابُّ ُانلَّداّ ُُّمنََُُُوَكّثيُرَُوادلَّ
َُُعلَيحهَُُّحقََُُّوَكّثيُر  [18 :حج]ُ﴾الحَعَذاب 

ها و تمام كسلانی كله    كسانی كه در آسمانتمام كه ای  ای و ندانسته آیا ندیده»
ها و درختان و جاناران و بسیاری  ها و كاه در  مین هستند، و خارشید و ماه و ستاره

)كه بلرای  برند و مطیع اویند؟ و بسیاری ا  مردمان،  ا  مردمان، برای خدا سجده می
 «عذاب آنان قطعی است.برند(  خداوند سجده نمی

كله جملادات، نباتلات، حیاانلات و      اسلت  در این آیه بیان ررملاده  وج ّا  عزّ
مت او سر تسللیم  ظهستند و در برابر ع وج ّا  عزّبردار  ررمانمامنین انس و جن 
، خاد را ا  عبادیت و بنلدگی ا   غارالن و سركشانو تنها آورند  و سجده ررود می

 .  برند سر میبه  یو سرگردان یو در حیراناند  ساخته خارج وج ّعزّ
و اسلت  با نظمی  یبا كائنات را آرریده  ،پایان صاحب قدرت بی ،وج ّا  عزّ

  ییلک و ررملانروا ااهد در مُهرگانه كه بخ .ی به او تعلق داردیمُلک و ررمانروا
راهی سزاوارتر ا   ،وج ّمخلاقات در مقاب  أوامر ا  عزّ .دكن تصرف می خایش

و اطاعت  گزیند بخااهد برمیكه ، هر كسی را خداوند .یابند كرنش و تسلیم نمی
 دهد. او را در ذرات كائنات قرار می و محبت
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عنلاان  ه م را بل سللّ  و علیله  ا  یست كه ا  میان خالئق، رساهلل ا  صلّا  این رو
ار انلی داشلت.    ای امتیا ات ویژهو به ایشان  و معرری نماد پیامبر آخر  مان برگزید

صاحب شلفاعت عظملی، حلا     ایشان خاتم پیامبران، نبی رحمت، سید ولد آدم، 
كاثر و لاای حمد هستند. اولین كسی است كله در رو  رسلتاخیز، قبلرک شلکارته     

ا  ارتخلارات و   هلا  ارزون بر ایلن  شاد. بهشت برایش گشاده می ی شاد و دروا ه می
ی معجزات ها، تجلّ یکی ا  این ویژگی .رنددیگری نیز برخاردا یبسیاربس  امتیا ات

اطاعت  شک ایشان در راستای تعام  با جمادات، نباتات و حیاانات است كه در دو 
 گردد. آشکار می ها نسبت به ایشان آن و محبت

حدیثی را دیدیم یا شلنیدیم كله نشلان     چنانچه، تاضیحات یاد شدهبا تاجه به 
 سللّم  و علیله  ا  صللّی آید و خاد را بله رسلاهلل ا     دهد درختی به حركت در می می
ب ا  میلان  یلا آ و دهد،  ی خشک درختی ا  ررار ایشان ناله سر می یا تنه ،رساند می

خااهلد   حاضر در كتابكه  ارر العادهخ دیگر اعماهللد و گرد می روانانگشت ایشان 
یق به آن، ایمان و آمد، با تاجه به صحت سند، آن را با جان و دهلل پذیررته و با تصد

 دهیم.   ارتقا مییقین خایش را 
در این ماضاع وارد شلده و   دركه  یم تمام روایاتا هاین كتاب سعی نماددر 
ی  وری نمایم و در مرحلله آشاد، گرد یارت مینبای سیرت های حدیثی و  كتاب

روایاتی كله دارای  ا  آوردن بپردا م و سند این روایات و تخریج بعد به تحقیق 
 .ام خادداری كردهوهن شدید باد 
و رسلاهلل ا    پذیررتله شلاد   وج ّر درگاه ا  عزّداین كاشش امیدوارم كه 

ایشلان   محبلت بله   ،د و با خاانلدن آن نحاهلل شا به آن خاکسلّم  و علیه ا  صلّی
 گردد. تر ارزون
ُُاللَُُإّنَُّ ََُُعَ ئُ ُك  

ُِرَُشيح َُُذلَّكَُُوإّنَُُّقَّدر ب نَاُيَّسيُرُاللََُُّعَ َُُونّعحمَُُاللُ ُوََحسح ّكيد   ََ ح ُال
َلُ َح ةََُُوالَُوالَح ََّ بّداللُُّق  ُ.ُُالحَعّظديحمُُّالحَعدّ ُ ُإاّلا ُوُاللُ ُوََصدلَّ ددُ َُسدي ّدناََُعَ َمَّ ُوُُم  ُآّلُُّوَََعَ
بّهُّ َمحدُ ُوََسلَّمَُُوََصحح َُُّواْلح ُُلِّلٰ َُُرَب  ُ.الحعالَّمنيح

 دار تخت مسلم سید
 21/1/1399 أمیریه  مدرسه -گیاهدان -جزیره قشم



 علیهه  اهلل صلیاق رسول اهلل فر ی خشک نخل از ی تنه ذع: نالهجِ حنین

 :وسلم

 كنلار  شلاد  سلاخته  منبلر  سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل برای كه این ا  قب 
 و ررمادند می ایراد خطبه باد، مسجد های ستان ا  یکی كه نخلی خشک ی تنه

 گررتنلد  تصمیم اصحاب مدتی، گذشتِ ا  بعد .نمادند می تکیه آن به نیز گاهی
  پیشنهاد سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل به روی ینا  ا. بسا ند منبری ایشان برای
 نلام ه ب چاب درختیا   منبر .پذیررتند را پیشنهاد این ایشان. دنداد منبر ساخت
 . شد ساخته 2غابه ی همنطق ا   1أثْ 

 ا  یصللّ  ا  رسلاهلل  دادنلد  قلرار  آن جایگاه در و ساختند را منبر كه وقتی
 جِذْع كنار ا  ایشان. آمدند بیرون شریفه ی حجره ا  خطبه ایراد برایم وسلّ علیه

 نالله  صدای جِذع ا  ناگهان منبر، به ررتن باال هنگام .ننمادند تاقف و گذشتند
 . شنیدند را آن ناحاضر ی ههم كه رسید گاک به

 بلاد  حلزین  چنلان  آن مسلّ و علیه ا  یصلّ ا  رساهلل ررار ا  نخ  خشک ی تنه
ملادرک گریله سلر     رلرار  ا  كه ماند می ای بچه به و شاد تکه تکه خااست می كه
 .ارتادند گریه به دهنده تکان ی صحنه این ی مشاهده با اصحاب. دهد می

 جلذع  بلر  را مبلارک  دستان ،آمد پایین منبر ا  سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل
 و خشلک  ی هتنل  باسپس  .شد آرام كه این تا گررت آغاک در را آن و داد قرار
 كله  باشلد  بهشلت  در درختلی  تلا   داد اختیلار  او به و نخ  سخن گفت جان بی
 هلایش  میاه  ا  نامؤمن و بیاشامند بهشت های چشمه و جایبارها ا  هایش ریشه

                                                           
 .. درخت گَز، كه چاب بسیار محکمی دارد 1
 كیلامتر است. 13 نزدیک بهتا مدینه  ی غابه ی منطقه . راصله 2
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 بلاده،  قبالً كه باستانی به و گردد ثمردار درخت دنیا در كه این یا ،نمایند تناوهلل
 .بچینند را هایش میاه دنیا در مؤمنین و شاد گردانده با 

ی صللّ  ا  رسلاهلل  .دباشل  بهشلت  در درختلی  كله  نماد انتخاب اُستن حنّانه
 سلپس . دهم می  انجام شاءا  إن دهم، می انجام ا  شاء إن: ررمادم سلّو علیه ا 

 آغاک در را آن اگر اوست قدرت ی هقبض در جانم كه خداوندی به قسم: ررماد
 كنار را جذع سپس. داد می سر گریه و كرد می ناله و آه قیامت رو  تا گررتم نمی
 1.نمادند درن منبر

 ا  رسللاهلل ا  متللر چنللد تنهللا دوری بللا جللان، بللی و خشللک ی تنلله ایللن
و  است دشاار ،محباب ا  دوری تحم   یرا گریست، و نالید سلّم و علیه ا  صلّی
 ،گررلت  آغلاک  در را او سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل كه  مانی سبب همین به
 . گشت آرام

 سلبز  و بلا گردد  باده، كه باستانی به دیگر بار نشد راضی درخت ی تنه آن
 وی بلر  سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل ا  متر، چهار یا سه دوری وقتی  یرا، شاد
 ایشلان  ا مراتلب  بله   كله  شاد واقع باستانی درتا  كند قباهلل چگانه آمد گران
 جمادات دنیا، یارتن پایان با  یرا، باشد دنیا در درختی نشد راضی !شد تر میدور
 نخااهلد  حاصل   محبلاب  با مالقاتی هرگز دیگر آن دنباهلل به و شاند می خاک

                                                           
 :تاان یارت . حدیث حنین جذع را در این منابع می 1

أبلی  ، مسند ابلن  5255 تا 5253 ، مصنف عبدالر ار1414 ، مسلم3585 و 3584 و 3583 بخاری
 و 5886 و 3430 و 2400 و 2236 ، مسند احمد 3175 تا 31746 ، مصنف ابن أبی شیبه87 شیبه

 و 505 ، ترملذی 1417 تلا  1414 ، ابلن ماجله  42 تا 31 ، سنن دارمی21248 و 14282 و 14206
 ، صلحیح ابلن حبلان   1777 ، صحیح ابن خزیمه 3384 ، مسند ابی یعلی 6676 ، مسند بزار3627
، معجللم كبیللر 5950 و 5211 و 3631 و 2250 و 591 معجللم اوسللر طبرانللی، 6508 تللا 6506
،  3109 تلا  3099 ، مجملع الزوائلد   5700 تلا  5696 ،  بیهقلی در السلنن الکبلری   12841 طبرانی

، اسماعی  اصلفهانی در  563 تا 2/554 ، بیهقی در دالئ  النباه310 تا 302 ابانعیم در دالئ   النباه
   .131 تا 1/121 كثیر در معجزات النبی ، ابن23 و 22 و 21 النباه دالئ 
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 همیشله  جلا  آن در و است جاودان ،بهشت  یرا، نماد انتخاب را بهشت لذا ؛شد
 . گیرد قرار سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل جاار در تااند می

 جهلت  جلان،  بلی  و خشک چابی! مؤمنین ای: گاید می ا  رحمه بصری حسن
 شلما  كله  اسلت  سزاوار پس ،درآمد ناله بهسلّم  و علیه ا  صلّی ا  رساهلل دیدار شار
 1.باشید داشته سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل دیداربه  شار تر بیش

َشددُ ُّمدنُح»: ررمایلد  ملی  سلّم و علیه ا  صلّی ا  رساهلل
َ
دّ ُُأ مَّ

 
بًّداُّلُُأ ُُح  ُندا ر

نَُ َنَ  ََدَُُُّبعحّديُرَك  مُحُرَ ه  َحد 
َ
َُحُأ َ ّلهَُُّرآّنُُل هح

َ
ترین محبان ملن ا    سخت: ا  2َوماّلُُّبّأ

كله   دارد می دوست آنانهر یک ا   ،خااهند باد من ا  بعد كهاند  امتم، مردمیمیان 
 «.بگذرد هلشا وماهلل  برای دیدن من ا 

 ا  رسلاهلل  محبلت  ببلین  ،بلا  گلرد   خلایش  قللب بله  ! مسللمان  ای پس
  است؟ اندا ه تاچه قلبت در سلّم و علیه ا  صلّی

 مالای در تلمیح به روایت یاد شده چنین سروده است:

  ن حنانلله ا  هجللر رسللاهلل   سللتُ اُ

 

   د همچلا اربلاب عقلاهلل    ناله می 

 

  گفت پیغامبر چه خااهی ای ستان

 

  گفت جانم ا  رراقت گشت خلان  

 

  سندت من بلادم ا  ملن تلاختی   مَ

 

  بر سلر منبلر تلا مسلند سلاختی      

 

  گفت خااهی كه تلرا نخللی كننلد   

 

  شرقی و غربی   تلا میلاه چننلد    

 

  سلروی كنلد  یا در آن عالم حقلت  

 

  تللا تللر و تللا ه بمللانی تللا ابللد    

 

  گفت آن خااهم كه دایم شد بقاک

 

  بشنا ای غار  كم ا  چابی مباک 

 

  آن ستان را درن كرد انلدر  ملین  

 

3تا چا مردم حشر گردد یام دیلن  
  

 

  

                                                           
  6507 . صحیح، ابن حبان 1
 2832 . صحیح، مسلم 2
 . مثنای معنای، درتر اوهلل 3
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 :محبت كوه اُحُد

ُ»: وسلّم علیه ا  صلّی رساهلل ا  قاهلل
 
بُّنداُوحُ أ ّ ُُي  َُجبَ ر بُّدهُ در ّ احلد كلاهی   :1ُُن 

 «.داریم میرا دوست  آندارد و ما  میدوست است كه ما را 
لباس سبز بلر تلن    ،بستانییا  روسری رنگارنگ بر سر بکشد ،كاهیوقتی 
بلا  ذاتلاً  انسلان   .ور د به آن عشق ملی  برد و انسان ا  دیدن آن لذت می ،نماید
 بیفکند، به آن نظرو دوست دارد بارها  گیرد الفت و اُنس می ،طبیعی  یبا مناظر
، در وجلادک راحتلی، آراملش   انسان در چنین اماكنی   یرا، د و لذت ببردنبنشی

 روح جملادات بلی  كله  سلت  اما غیر مألاف ا ؛كند می لذت و سعادت را احساس
 لذا رساهلل ا ؛ است غریببلکه عجیب و  ،نسبت به انسان محبت داشته باشند

 ی هدر همل ، أحد را نسبت به خایش مقدم ررماد محبت كاهوسلّم  علیه ا  صلّی

بُّناُو: »است روایات آمده ّ بُّهُ ُي  ّ حصاهلل و بیان وجلاد  خاطر اظهار ه آن هم ب «.ُن 

 ست.او تأكید رض  آن 
های دیگر ررقی  آن و كاهحد نظری بیاندا د در واقع بین اكسی كه به كاه 

حلد  ارا در كاه  وسلّم علیه ا  صلّیمحبت رساهلل ا   ج ّووقتی ا  عزّبیند.  نمی
محبت و شلار خلایش را   نیز  مسلّو علیه ا  صلّیرساهلل ا   در مقاب  ،قرار داد
ایلن  داریم.  میحد را دوست احد ابرا  داشت و ررماد: ما نیز كاه ات به كاه نسب

 .رساند را می وسلّم علیه ا  صلّیخاد منزلت رریع و عُلُا قدر رساهلل ا  
بله  تند ظاهر درک و احساس ندارند و مکلف نیسل در  كه اگر جمادات با این

پس چگانه است حلاهلل انسلانی كله     ،دارندمحبت وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 !و شعار دارد و مکلف و مأمار است درک و احساس

  

                                                           
، 7333و  5425و  4422و  4084و  4083و  3376و  2893و  2889و  1482: بخلللللاری.  1

  .1393و  1392و  1365مسلم: 
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 :سالم سنگ

ُ»: وسلّم علیه ا  صلّی رساهلل ا  قاهلل َ ُكَُإِّّن  بَّمكَّ َُحَجِاُ  عحِّف 
َ
َُْل َّ ََُعَ َنُي َسل م 

بُح
 
ُأ نح
َ
نَُُ،َعَثَُقبحَ ُأ ُاْلح ف ه  ِّ

عح
َ
َُْل قبل  ا    كله  شناسلم  ای در مکله ملی   صخره: 1ُإّن 

كله در مدینله   كلرد. اكنلان )   بری مبعاث شام به من سالم ملی كه به پیام این
 «.شناسم آن را می( گذرد ش ا  سیزده ساهلل ا  ماجرا میهستم و بی

: در شهر مکه ما ررماید عنه می ا  علی بن ابی طالب رضیدر روایتی دیگر 
ا  كنلار  سپس ا  مکه خارج شدیم.  و بادیموسلّم  علیه ا  صلّیهمراه رساهلل ا  
السلالمُ علیلک یلا    گفتند:  می ،كردیم ها و درختان كه عبار می هر كدام ا  كاه

 2.رساهلل ا 

 سلالم ه كسی انسان ب غالباً. كردن به دیگران استا  مظاهر محبت، سالم 
 تلرویج به همین منظار شلریعت مقلدس اسلالم بلر     كه دوستش دارد. كند  می
حبت بین مالفت و ،  یرا با ترویج سالم ،كد نماده استسفارک مؤ كردن سالم

 .یابد می مسلمانان ارزایش
سالم كردن ها و درختان با  ها، كاه كنیم صخره می روایت رار مالحظهدر 

 ت خاد را نسبت به ایشلان ابلرا   اد، محبت و اروسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا   به
 .دارند می

كلردن  صدای سلالم  خادشان وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  در روایت اوهلل، 
عنله بله    ا  بن ابی طالب رضلی علی  ،روایت دوم اما در ؛ندسنگ را شنیده باد

 .نیدندها و درختان نیز ش صدای سالم كاه ،اصحاب همراه
  

                                                           
  2277مسلم .  1
ترمذی  است. صحیح دانسته و ذهبی با او ماارقت نمادهآن را  4238. حاكم در مستدرک  2

  13956ئد ، مجمع الزوا21، سنن دارمی 3626
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 :سالم درخت

ا   رسلاهلل  هملراه  سلفری  در: گایلد  ملی  عنله  ا  رضی ثَقَفی مُرّه بن یعلی
 منلزهلل  جلا  آندر  و نماده انتخاب مکانی كه این تا ررتیم میوسلّم  علیه ا  صلّی
 كله  درحالی درختی دور، ا  .خاابیدوسلّم  علیه ا  صلّی ا  رساهلل سپس. گررتیم

  ملانی  انلدک . رسلاند  ایشلان  بله  را خاد داد می شکاف را  مین هایش ریشه با
 را حادثله  ،ندشلد  بیلدار  خااب ا  وقتی .با گشت مکانش به سپس ،نماد درنگ

ةُرُّهَُ»: ررماد. نمادم با گا ایشان برای َِ َُُشدَج َذنَ ح
ح
دتأ َُُربَّهداُاسح وََجد َّ نُحُّفَُُعزَّ

َ
ُأ

َُُّت َسل مَُ ّذنَََُُعَ
َ
 بله تلا   گررت اجا ه وج ّعزّ پروردگار ا  كه باد درختی آن:1ُلََهاُفَأ

  «.ررماد اجا ه او به نیز عزوج  ا  ؛كند سالم من
 ا  ،گیلرد  ملی  لقلب  ا  وللی  كه رسد می ای درجه به مؤمن یک كه  مانی
تلا   ،ام راضی بنده رالن ا  من كه دارد می اعالم السالم علیه جبری  به عزوج 
 دوسلت  را او السلالم  علیله  جبریل  بنابراین . باک داشته دوست را بنده ایننیز 
 ا   یلرا  ،بداریلد  دوسلت  را بنلده  رلالن  :شاد می  ده ندا آسمان در و دارد می

 و دارند می دوست را او همه آسمان اه  بدین گانه. است راضی وی ا  عزوج 
 2.شاد می واقع خالئق مقباهلل  مین در

 رسلد،  ملی  درجه این بهوسلّم  علیه ا  صلّی ا  رساهلل متا ا  مؤمن یک اگر
 رسلاهلل  بله  را خلاد  محبت و دهد شکاف را  مین درختیكه  بدانیم عجیب چرا
 و مخلاقات أشرف ایشان دانیم می كه حالی در بدارد ابرا وسلّم  علیه ا  صلّی ا 
 !دنباش می عالم دو سرور

  

                                                           
، اسلماعی  تیملی در   293 النبلاه  ابلانعیم در دالئل    ،215 یعللی  مسند أبی ،17565 احمد . مسند 1

املام  : نایسلد  ملی  14158 مجملع الزوائلد   ، هیثمی در6/23 النباه ، بیهقی در دالئ 19 النباه دالئ 
 احمد با دو سند روایت نماده و رجاهلل یکی ا  روایات احمد، رجاهلل صحیح است.

 3161، ترمذی 2637. مسلم  2
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 :سجود سنگ و درخت

طاللب بله هملراه بزرگلان     ابا كند: عنه روایت می ا  أشعری رضیماسی ابا
رساهلل  ،در این سفر .ر خایش را آغا  كردقریش برای تجارت به سای شام سف

ی )دوا ده نیز حضار داشت. ایشلان در آن ماقلع ناجلاان   وسلّم  علیه ا  صلّیا  
 ،زدیلک شلدند  نلام بُحَیلرا( ن  ه ی )بل بادند. در اثناء مسیر وقتلی بله راهبل    ساله(
ار و بزرگان قریش جّتُ ،قب  ا  این .سای آنان شتارته اندا ی كردند. راهب ببار

گررتند اما راهب ا  صامعه به نزد آنان خلارج   میی راهب منزهلل  نزدیک صامعه
منزهلل گررتنلد،   این درعه كه بزرگان قریش كرد. شد و به آنان تاجهی نمی نمی

را گررت و گفت: ایلن  وسلّم  علیه ا  صلّیدست رساهلل ا   ،راهب نزد آنان ررت
ی پروردگار جهانیان است، این كسلی اسلت    سرور جهانیان است، این ررستاده

 د.گردان رحمتی برای جهانیان مبعاث میبه عناان ا كه خداوند متعاهلل او ر
 دانی؟ بزرگان قریش به او گفتند: ا  كجا می

درخلت و سلنگی    رآمدید هل  راهب گفت: وقتی شما ا  كاهستان پایین می
 هدسجبرای كسی غیر ا  پیامبر، هرگز  ،كرد. درخت و سنگ می هدسجبرای او 
 1د.نكن نمی

  

                                                           
، حلاكم در مسلتدرک   3096، مسند بزار 3620، ترمذی 36541و  31733شیبه  . مصنف ابن ابی 1

ابابکر بالالً( كه این جمله أتبعه ی حدیث، لفظ )و  دنباله جز، آلبانی حدیث را صحیح دانسته 4229
« اإلصابه»در حجر آن را   كه ابن راویان است چنانا  شاد و وهم یکی  حم  بر ادراج در حدیث می

 . من نیز این عبارت را در این روایت ذكر نکردم.است بیان نماده
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 :سجود درخت

عامر كه مردم  مردی ا  بنی كند: عنهما روایت می ا  عبدا  بن عباس رضی
تلا   م آمد و گفت: ای محمد!وسلّ علیه ا  یكرد، نزد رساهلل ا  صلّ می را معالجه
درملان كلنم؟ )چلان ارتلراءات      خااهی تلا را  می ،ییگا می)عجیب(  چیزهایی

 ... است( ده، ساحر و گفتند: محمد جن می همشركین شنیده باد ك
بله تلا   ای  خااهی معجلزه  می م به او ررماد: آیاوسلّ علیه ا  یرساهلل ا  صلّ

 بدهم؟ نشان
 به سای خایش ررا خاان. ،هستجا  كه آن ییله، درخت خرماگفت: ب

 خااند. رراسای خایش ه آن درخت را بم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
در مسیر چندین بلار رسلاهلل   و داد  می هایش  مین را شکاف با ریشهدرخت 

كه مقاب  ایشان ایسلتاد. رسلاهلل ا     كرد تا این هدسجرا  موسلّ علیه ا  یصلّا  
كله آملده بلاد     جلایی ه آن درخت ب جایت برگرد. سر ررماد:م وسلّ علیه ا  یصلّ

 برگشت.
 1كنم. بعد ا  این هرگز تا را تکذیب نمی ،آن مرد گفت: قسم به خدا

  

                                                           
، مسلند  14171، مجمع الزوائد 12595، معجم كبیر طبرانی 2350یعلی  . صحیح، مسند ابی 1
 .7503، مسند بزار 24و  23، سنن دارمی 1954مد اح
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 نن و تاریهک گشه ن  بهه نن   ورود پیامبرروز در روشن شدن مدینه 

 :ایشانهنگام وفات 

م وسللّ   علیله   ا   یرو ی كه رساهلل ا  صلّ گاید: می عنه ا  أنس بن مالک رضی
 و، دهمه چیز در مدینه روشلن گردیل   ،شد وارد ی مناره ( به مدینهی مکرمه )ا  مکه

 1مدینه تاریک گشت.در ا  دنیا رحلت نماد، همه چیز  مانی كه 

شلادمان گشلت و   م وسللّ  علیله  ا  یصللّ به قدوم رساهلل ا   ی مناره مدینه
این  .شتتاریک گغمگین شد و ، پیاستروشن شد و رو ی كه به رریق أعلی 

و ا   گررتله اک  ، غمناک و چهرهمحباب است كه ا  دوری مُحِبّ وصفحاهلل و 
 گردد. می اک روشن و چهره شادكام او وصاهلل

 خبهر از سهم  را  وسهلم  علیهه  اهلل صلیاهلل  شده، رسول گوسفند كباب

 :دده می

 كند: می عنه روایت ا  أنس بن مالک رضی
ای را بلله رسللاهلل ا   شللده یهللادی گاسللفند كبلاب  ،  نخیبللررو  رلتح  در 
 در حالی كه در آن سم  یادی وارد كرده باد. هدیه داد موسلّ علیه ا  یصلّ

گهلان دسلتش را   نا كله  خااست ا  آن بلردارد م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 یرا عضای ا  اعضای این گاسفند  نگه دارید،  : دستكشید و به اصحاب ررماد
 مرا خبر داد كه سمی است.

ن  ن ا  آم وسلّ علیه ا  یصلّدر روایت بخاری و مسلم آمده است: رساهلل ا  
 ؟: چرا این كار را انجام دادیكردسؤاهلل 
ررماد: ا  م وسلّ علیه ا  یصلّخااستم تا را به قت  برسانم. رساهلل ا   :گفت

 گرداند. تا را بر این كار مسلر نمی وج ّعزّ

                                                           
، مسلند بلزار   3618، ترملذی  1631، ابلن ماجله   13830و  13312. صحیح، مسند احملد   1

 .4389، مستدرک حاكم 6634حبان  ، ابن3378و  3296یعلی  ، مسند ابی6871
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 1: نه.ندرا به قت  برسانیم؟ ررماداصحاب گفتند: آیا او 

 ،گزیند می شاد، دوری می ب ا  هرگانه عملی كه باعث رنجش محبابحِمُ
بیند كه محبلاب بله   محب باگر آن، رراتر ا   .چه برسد كه به او آسیبی برساند

ای  وار و شتابان بله هلر وسلیله    دیاانهشاد،  می نزدیک سمت هالكت و نابادی
 ای به محباب برسد. ترین صدمه گذارد كاچک شاد و نمی می متاس 

گذارد به رساهلل ا   چگانه عضا گاسفند نمیكه است  روشن ،در این روایت
 برسد. وسلّم آسیبی علیه ا  صلّی

 تسبیح طعام:

  ا   صلّیكند: ما همراه رساهلل ا   می عنه روایت ا  عبدا  بن مسعاد رضی
 2شنیدیم. می را خاردیم در حالی كه تسبیح طعام می طعاموسلّم   علیه

 تسبیح سنگ:

در وسللّم   علیله  ا  صللّی رسلاهلل ا    كند: می عنه روایت ا  فاری رضیاباذر غِ
من وارد شدم و خدمت ایشلان سلالم علر      ؛بادهای مدینه نشسته  یکی ا  باغ

ها را در دستان مبارک خایش  آن .هایی قرار داشت ریزه سنگ ایشان مقاب  كردم.
ها را به  گفتند. سپس آن می ها در دستان مبارک ایشان تسبیح ریزه . سنگقرار داد

هلا را گررلت و در دسلتان     . سلپس آن ها سکات كردنلد   مین گذاشت، سنگریزه
گررت و به  را ها آنها تسبیح گفتند. دوباره  ریزه سنگ ،عنه قرار داد ا  ابابکر رضی
عنه  ا  ها را گررت و در دستان عمر رضی سپس آن .سکات كردند  مین گذاشت،

                                                           
، 68، سلنن دارملی   2784، مسند أحملد  2190، مسلم 2617، بخاری 6675بزار   . صحیح، مسند 1

 4927، مستدرک حاكم 3224 قطنی، دار1202، معجم كبیرطبرانی 4509و  4508د وابادا
، مسلند  31722شلیبه،   ، مصنف ابلن ابلی  370شیبه  ، مسند ابن ابی3579. صحیح، بخاری  2

، 5372یعللی   ، مسلند ابلی  1478بلزار  ، مسلند  3633، ترملذی  29، سنن دارمی 4393أحمد 
 .9988، معجم كبیر طبرانی 633، معجم صغیر طبرانی 204خزیمه  ابن
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 .ها را گررت و به  مین گذاشت، سکات كردنلد  آنسپس تسبیح گفتند.  ،قرار داد
 .تسلبیح گفتنلد   ،عنه قرار داد ا  دستان عثمان رضیدر ها را گررت و  بار دیگر آن
هلا در   ریلزه  وقتی سنگ .ها را گررت و به  مین گذاشت، سکات كردند آنسپس 

 1گفتند. دیگر تسبیح نمی نددستان ما قرار گررت

گاینلده طعلام بلاد، در     عنه تسبیح ا  مسعاد رضی اگر در حدیث عبدا  بن
 .ها هستند ریزه سنگگاینده  تسبیح بینیم كه میاین حدیث 
به هیجلان  وسلّم  علیه ا  صلّیدر دستان نرم و لطیف رساهلل ا   ها ریزه سنگ
در درون  وجل ّ احساسی كه ا  عزّ ها را ررا گررت. و طرب و ررح وجاد آن آمدند
. همچنین ایلن  نشان دادندآن را در قالب تسبیح به اطراریان  ها قرار داده باد، آن

 رساند. می عنهم را نیز ا  روایت، مقام عظیم ابابکر، عمر و عثمان رضی

  

                                                           
حلدیث را   ،الجنله تخلریج احادیلث السلنه     ، آلبانی در ظالهلل1146عاصم در السنه  . ابن ابی 1

 صحیح دانسته است.
 : یکی ا  دو اسناد بزار ثقات هستند.4044، 4040مسند بزار 

 : یکی ا  دو اسناد ابا نعیم ثقات هستند.538و  339و  338دالئ  النباه نعیم در ابا
نایسد: بزار با دو سند روایت كرده و اسناد یکی  می 14103و  8924هیثمی در مجمع الزوائد 
 ا  آن دو ثقات هستند.
، دالئل  النبلاه   65و   6/64، بیهقلی در دالئل  النبلاه    4097و  1244معجم اوسر طبرانلی  

  135و  134و  1/133ابن كثیر ، معجزات النبی 296و  24اصفهانی اسماعی  
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 وجود جن:ه خبر دادن درخت ب

شلبی   م:كردا  مسرور سؤاهلل  :ه استعبدالرحمن بن عبدا  بن مسعاد گفت
را ا  ایشلان   قرآن شنیدند، چه كسی موسلّ علیه ا  یصلّكه جنیّان ا  رساهلل ا  
 ؟وجاد جن آگاه ساخت

داد ( به من خبر عنه ا  ی عبدا  بن مسعاد رضییعن) ،گفت: پدر تامسرور 
 1اطالع داد. ا  وجاد جنایشان به  یدرختكه 

در  ا  مردم طائف دیلده بلاد   موسلّ علیه ا  یصلّبعد ا  محنتی كه رساهلل ا  
كرد و  می ، در حالی كه در نما  با خدای خایش مناجاتآن شب مؤلم و دردناک

گروهی ا  جنیلان پشلت درختلی بله قلراءت رسلاهلل ا        نماد  می قرآن تالوت
 دادند. گاک موسلّ علیه ا  یصلّ

 و داد خبر موسلّ علیه ا  یصلّآن درخت ا  وجاد جنیان غریب، به رساهلل ا  
برسلد و او را ا    آسلیبی خااهد به محبابش هیچ  این شأن مُحبّ است كه نمی

 سا د. می حقایق آگاه

 :صلی اهلل علیه وسلم ایشانشهادت درخت به نبوت 

  ا   یصللّ همراه رساهلل ا   در سفری كند: می عنه روایت ا  عمر رضی  ابن
  ا   یصللّ   نشینی به طرف ما آمد وقتلی بله رسلاهلل ا    بادیم. بادیهم وسلّ  علیه
 روی؟ می به او ررماد: به كجا نزدیک شد موسلّ  علیه

 .سای أه  خایشه اعرابی گفت: ب
خااهی ا  طرف ما خیلری   می : آیاررمادبه او م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 ؟به تا برسد

 اعرابی گفت: آن چیست؟

                                                           
نعیم در دالئل   ، ابا6321، ابن حبان 1984د بزار ، مسن450، مسلم 3859. صحیح، بخاری  1

 .2/229، بیهقی در دالئ  النباه 254النباه 
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جز خدای یگانله معبلاد    ررماد: شهادت بدهیوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
او یکتاست و شریکی برای او نیست و محمد بنده و رساهلل  به حقی وجاد ندارد،

 اوست.
 ات گااهی بدهد؟ بر این گفته كه گفت: آیا كسی هستاعرابی 

دهلد.   ملی  گلااهی  1سَلمُرَه  درخت ررماد: اینم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 خاانلد.  سلای خلایش رلرا   ه ب ای باد در حالی كه كنار دره آن درخت را سپس
سلپس   رسلید.  ایشانكه نزد  تا این تهایش  مین را شکار بالراصله با ریشه درخت
سله   ،درخلت  سه بار گااهی دهد. به درخت ررمان دادوسلّم  علیه ا  صلّیا   رساهلل

 گلااهی داد.  وسللّم  علیله  ا  صللّی بار به یکتایی خداوند و به رسالت رسلاهلل ا   
 گشت.یده باد با یسپس به مکانی كه رو
هلایم را   اگر گفتله  سای قام خایش با  خااهم گشت،ه اعرابی گفت: من ب

 خااهم گشتند تنهایی با آنان را به نزد تا خااهم آورد اما اگر نپذیررت پذیررتند
 2.خااهم شدو یکی ا  یاران تا 

                                                           
 . ناعی درخت خاردار است. 1
نایسلد:   ملی  16تعلیقاتش بر سنن دارملی  ، حسین سلیم أسد الدارانی در 16سنن دارمی  . 2

 حدیث صحیح است.
نایسد: طبرانلی آن را روایلت كلرده و رجلاهلل آن رجلاهلل       می14085هیثمی در مجمع الزوائد 

 صحیح است.
 ،نایسلد: رجلاهلل آن   شعیب أرناؤوط در تعلیقاتش بر صحیح ابلن حبلان ملی    ،6505ابن حبان 

 كه ا  رجاهلل مسلم است. باشند مگر عبدا  بن عمر جُعفی رجاهلل شیخین می
حاتم را ی( گفت: این سند را انکار نایسد: پدرم )ابا می 2687لحدیث ابن ابی حاتم در عل  ا

حیان ا  عطاء هیچ حدیثی نشنیده و هیچ روایتی ا  او ندارد و ایلن حلدیث ا    ،  یرا اباكنم می
جنلاب   أبلی جمله احادیث عطاء نیست. گفتم: پس به چه كسی شبیه است؟ گفت: به حدیث 

 تر است. )یحیی بن أبی حَیّه( شبیه
ه این حدیث: محمد بلن  نایسد: متفرد است ب می 3079األرراد دار قطنی در أطراف الغرائب و

 حیان تیمی ا  یحیی بن سعید بن حیان ا  عطاء بن ابی رباح ا  ابن عمر.رضی  ا  ابا
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 در این حدیث دو أمر مارد تاجه است:
هلایش  ملین را    درخت با ریشله  ،وسلّم علیه ا  صلّیبه ررمان رساهلل ا   -1

 آمد و دوباره برگشت. ، نزد ایشانشکاف داد
علیله   ا  یو به رسلالت رسلاهلل ا  صللّ    وج ّوحدانیت ا  عزّدرخت به  -2
ای كه اعرابلی آن را شلنید و سلبب شلد آن      به گانه ،سه بار گااهی داد ،موسلّ
 ی  یبا را بگاید. جمله

  

                                                                                                                        

شناسلیم مگلر    لفظ و به این سند نمینایسد: این حدیث ا  ابن عمر به این  می 2411بزار در مسند 
 شناسیم ابا حیان، اسناد حدیثی را به عطاء نسبت دهد مگر این حدیث. ا  محمد بن رضی . و نمی
نایسلد: ایلن اسلناد     می 6476/1 ةبزوائد المسانید العشر ةالمهر ةباصیری در اتحاف الخیر

 صحیح است.
ایلت ایلن حلدیث ا  طریلق حلاكم      بعلد ا  رو  1/421و  1/119ابن كثیر در معجزات النبلی  

رسلد منظلارک اصلحاب     اند )به نظر می این اسناد جید است، آن را تخریج نکرده :نایسد می
 السنن باشد( و امام أحمد نیز آن را تخریج نکرده است.

، المطاللب  15و6/14، دالئ  النباه بیهقلی  13582، معجم كبیر طبرانی 5662مسند ابایعلی 
 3814یه العالیه بزوائد الثمان

ن حبان، بیهقی و دارمی، ابایعلی، طبرانی، اب نایسد: می 2/60سیاطی در الخصائص الکبری 
 اند. نعیم با سند صحیح این حدیث را ا  ابن عمر روایت كردهابا
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 :أدب حیوان وحشی

 ا   صلّینزد آهلل رساهلل ا   كند: می عنها روایت ا  عائشه رضیأم المؤمنین 
 د. املا هرگلاه    ملی  نعلره  دویلد و  می وحشی باد. آن حیاان یحیاانوسلّم   علیه 

 با  ، ا  حركتم وارد خانه شدهسلّعلیه و ا  كه رساهلل ا  صلیكرد  می احساس
 1.ساكت و آرام باد ،داخ  خانه حضار داشت ایشانو تا  مانی كه  ،ایستاد می

احتلرام رسلاهلل ا     نلیم كله چگانله یلک حیلاان وحشلی      بی می در این روایت
بلکه  ،دسا  خاطر ایشان را آ رده نمیآورد و با حركاتش  می را بجاوسلّم  علیه ا  صلّی

 گیرد.  می آن جا آرام در و ای ررته به گاشه ،جا آوردهه ادب را ب، هنگام آمدن ایشان

صلی اهلل علیهه  ی رسول اهلل  ی نزاد شده به برده وحشی اح رام شیر

 :وسلم

ساار  كند: می روایت وسلّم علیه ا  صلّیی رساهلل ا   ی آ اد شده برده ،سفینه
محکم خاد را ای  به تخته .ناگهان كشتی شکسته شد .شتی وارد دریا شدمكبر 

 كه به ساح  رسیدم.  تا اینگررتم 
یکلی ا  ایلن    مرا احاطله كردنلد.   طرف  ا  همهگروهی ا  شیرها  بالراصله

 من آمد تا مرا ببلعد. شیرها به سمت
 هستم.  وسلّم  علیه ا  صلّیی رساهلل ا   شده ی آ اد ای شیر! من برده :گفتم
ملرا   سپس .بر  مین نشستسرک را پایین انداخت و مقابلم درنگ  بی شیر،

راه مرا بلر  ملین    سرِ و ین گروه شیرها نجات دادبر دوک خاد ساار كرد و ا  ب
                                                           

نایسد: این اسناد بر شرط صحیح اسلت وللی آن را    می 1/163كثیر در معجزات النبی  . ابن 1
 سنن( و این حدیث مشهار است، وا  أعلم. اند )یعنی اصحاب تخریج نکرده

نایسد: این حدیث را امام احمد، ابایعلی، بلزار و طبرانلی    می 14152الزوائد  هیثمی در مجمع
 اند و رجاهلل أحمد رجاهلل صحیح است. در اوسر روایت كرده

در  ، بیهقلی 277، ابانعیم در دالئ  النبلاه  6591، معجم اوسر طبرانی 4441و  466مسند ابایعلی 
 2450، مسند بزار 24818، مسند أحمد 2/105، الخصائص الکبری 6/31دالئ  النباه 
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به گمانم به این شک  ا  ملن   .و ا  آن جا دور شد سپس غُرّشی نماد .گذاشت
 1را ندیدم. هرگز آنخداحارظی كرد، دیگر 

 یکلی ا  شلیرها   گذارد. می ، تصایر شیرهای گرسنه را به نمایشاین روایت
ی  بلرده اک  رهمد طعمله  می ی خاد حمله ببرد اما  مانی كه خااهد به طعمه می

ا  در بعضلی  همان گانه كله   -ست لّم اوس علیه ا  صلّیی رساهلل ا   آ اد شده
یعنلی ملن    ،ن اسلت گاید: حکایتم چنین و چنا می ه شیرسفینه ب ،روایات آمده

گزاری مشغاهلل بادم  به خدمت وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  نزد  ی  یادیها ساهلل
كنلد و   می سااربلکه او را بر پشت خاد  آورد می نه تنها سر تعظیم ررودشیر  –

 دهد. می نجات شیران گرسنها  میان 

رسلیدن   رساند و راه می ای كند بلکه او را به جاده نمی با  به این هم بسنده
دب و ادر برسلد. چقل   دهد تا به سلالمت بله مقصلد    می نشانرا به او  به آبادی

جی  ا  جانب یک حیاان درنده نسبت به جناب رساهلل احترام، چقدر تعظیم و تب
 !وسلّم علیه ا  صلّیا  

چگانه خااهد باد  پس ، ند می رس ررتاراین  درندهو  وحشیا  حیاان  وقتی
! ور نلد  ملی  كاتاهی وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  بزرگداشت در كسانی كه حاهلل 

صللاات   ،شلاد  ملی بلرده   وسللّم  علیه ا  صلّینام مبارک رساهلل ا   هنگامی كه
اگلر در مسلجدی حلدیثی ا     های ایشان سرپیچی كرده و  تا  سن !ررستند نمی

  !گریزند می خاانده شاد وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  

  

                                                           
، آن را بر شرط مسلم صلحیح دانسلته و ذهبلی بلا او     4550و  4235. حاكم در مستدرک  1

 ماارقت نماده است. 
، بیهقی در 535، ابا نعیم در دالئ  النباه 1/369االولیاء  ةحلی، 6432معجم كبیر طبرانی 

، 25972، مجملع الزوائلد   196، اسماعی  اصلفهانی در دالئل  النبلاه    46و6/45ئ  النباه دال
 .2/108، خصائص الکبری 1/163، ابن كثیر در معجزات النبی 3838مسند بزار 
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 :سجود ش ر

ای ا  انصلار شلتری    خلانااده  كنلد:  ملی  عنه روایلت  ا  أنس بن مالک رضی
چملاک و سلركش شلده بلاد و     این شتر اما ، كشیدند می داشتند كه با آن آب

 د.چیزی یا كسی را بر پشتش ساار كنن گذاشت نمی
آمدند و جریان را به علر  ایشلان   وسلّم  علیه ا  صلّیانصار نزد رساهلل ا  

 رساندند.
جا  تا به آن )آنان به راه ارتادند .اید برویم: بلند شندبه اصحاب ررماد ایشان
 . یرا كسی جرأت نداشت به آن نزدیک شاد( ،شتر در باغی حبس باد .رسیدند

ای ا  باغ  الی كه شتر در گاشهدر ح ندباغ شد واردوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 . ندبه طرف شتر حركت كرد . ایشانایستاده باد

 لحظه هر ،شده ید( مانند سگ هارای رساهلل خدا! )مااظب باشانصار گفتند: 
 برساند.ای  ترسیم به شما صدمه می ممکن است هجام كند.

 نخااهد رسید. آسیبیمن  به آن: ا  طرف ندررمادایشان 
نظلر ارکنلد آرام آرام بله طلرف     وسلّم  علیه ا  صلّیوقتی شتر به رساهلل ا  

 كرد. هدكه مقاب  ایشان سج ایشان آمد تا این
رام شلده   دیگلر  . شلتر، ندشتر را گررت وسلّم پیشانی علیه ا  صلّیرساهلل ا  

 ند. گررتكار  بهرا شتر دوباره آن  باد. به این ترتیب، انصار
رهلم و شلعار    این حیاانی است كه درک و اصحاب گفتند: ای رساهلل خدا!

 ،اریلم احساس د رهم و درک و ،ها ما انسان اما ،نماد هدسجبرای شما ندارد اما 
 .سجده گزاریم شما برایتر است كه  پس شایسته

ُاَلُ» :ندررمادوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   ُُرَصح ُدّلبَشَُل ح 
َ
ُأ  ِ
َدُيَسُحُنُح ُ،ُِ دبََشدلُّج 

َُحوَُ َ ُُل
َ
ُأ ُِحيَسُحُنُحَصل َحُّلبَََش  َم

َ
َُْل َدُّلبَََش  حُج  ُال ُِحِ  ةََُم

َ
ُُأ

َ
َدُلَّزوُحتَسُحُنُحأ دّهُّجَهدج  اُّلّعَظدّمَُحق 

، بله  ن  درست بلاد  اگر كند. هدسج یانسان ی برایانسان نیستت درس:ُاهََُعلَيحُ
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 بلر شاهر  كه بزرگی حق خاطر به، كند هدسج شاهرکبرای  تا دادم می ررمان
 1«.دارد همسرک گردن

 )كوه أحد در مدینه قرار دارد( :اس جابت كوه أحد

به وسلّم  علیه ا  صلّیاكرم  نبی كند: می أنس بن مالک رضی ا  عنه روایت
كلاه أحلد    ررتند. میحد باال اكاه  رعنهم ب ا  عمر و عثمان رضی ،همراه ابابکر

كابیلد و   آنبلر   شم با پای مبلارك سلّ و علیه ا  یا  صلّ رساهلل به اهتزا  در آمد.

ُ»د: ررما ُنَّبُىُا ثحب  ح ،َُفَماَُعلَيحَكُإاّلَّ د  ح 
 
َُشدُأ وح

َ
ُأ يحقر ُّصّدا وح

َ
! أحلد كلاه  ای :ُانيدَُهُّأ

 2«.قرار دارند صدیق و دو شهید ،پیامبر یرا بر روی تا  ،ثابت باک

 ،اسلت  به اهتزا  در آملدن  ،محبابب مقاب  حِمُخاشحالی ظاهر یکی ا  م
سلعدبن معلاذ   و جایگلاه   نقبلت در موسللّم   علیله  ا  صللّی كه رسلاهلل ا    چنان

وُ ررماید: می عنه ا  رضی َِّْحح ُال ِحش  َُع ََتَّ عَُّاهح ّدُبحّنُم  َُسعح ِّ عرک خداوند :3ُاذُ ّنُلَّمَ

 عنه به اهتزا  در آمد. ا  معاذ رضی  نب ورات سعدرحمن به خاطر 

                                                           
 آن را صحیح دانسته است. 7725. آلبانی در صحیح الجامع الصغیر  1

انلد   نسائی با اسناد جید روایلت كلرده  نایسد: احمد و  می 2977الترهیب منذری در الترغیب و
 راویان آن ثقات و مشهارند.
انلد. رجلاهلل آن رجلاهلل     نایسد: احمد و بزار آن را روایلت كلرده   می 14253هیثمی در مجمع الزوائد 

 عنه كه وی ثقه است. ا  باشد مگر حفص پسر برادر أنس بن مالک رضی صحیح می
 این اسناد جید است. نایسد: می 1/141ابن كثیر در معجزات النبی 

 282، ابانعیم در دالئ  النباه 486، معجم كبیر طبرانی 6452، مسند بزار 12614مسند احمد 
 .2/96، الخصائص الکبری 287و 
، السنه البن 3697، ترمذی 4651، اباداود 22811، أحمد 3675و  3686. صحیح، بخاری  2

، 6865و  6492، ابن حبان 7518و  3196و  2910، مسند ابایعلی 1438و  1437ابی عاصم 
 .14373و  14372، مجمع الزوائد 146معجم كبیر طبرانی 

 .2466، مسلم 3803، بخاری صحیح.  3
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بعضلی ا  علملا در    نایسلد:  ملی  ا  در شرح صحیح مسللم  رحمهامام ناوی 
شادی به قدوم گایند: اهتزا  عرک، تحرّک آن به سبب  می تاضیح این حدیث

 شلعاری احسلاس و   ،در عرک وج ّباشد. ا  عزّ می عنه ا  رضی بن معاذ سعد

ُّمنحَهدإُُّوَُ﴿ررماید:  می كه خداوند متعاهلل چنان ،دآی در اهتزا  بهقرار داد تا  اُلََمداُنَّ
يَّ ُالل َُخشح ُّمنح خاطر ترس ا   هایی هستند كه به ها سنگ همانا ا  آن»:1ُ﴾َيهحي  

  «كنند. می اطسق وج ّعظمت ا  عزّ
 ،به نمایش گذاشلت حد نیز شادمانی درونی خاد را با لر ک و جنبیدن اكاه 

 یرا جنبش  یاد كاه كه ماجب ویرانی  ،نرسید آ ار و اذیتبه  كه ای تا اندا هاما 
 .دارد آنخشم و نفرت  نشان ا شاد  می و خرابی

رسللاهلل ا   كلله دیللد  حللد ابینللیم  مللانی كلله كللاه   مللی در ایللن روایللت
و  ،بله هیجلان در آملد   شاد شلد و   است روی آن ایستاده م بروسلّ علیه ا  یصلّ

ررمان ایشلان را   ،ندكابیدبر آن ی تاقف  به نشانهشان را پای مباركماقعی كه 
 آرام گررت.و  لبیک گفت

بینیم مطیع أملر اشلرف    می چه  یباست! كاهی كه ما آن را استاار و بزرگ
 شاد. میوسلّم  علیه ا  صلّیسیدنا رساهلل ا  مخلاقات 

 :اس جابت كوه حراء )كوه حراء در مکه قرار دارد(

به همراه وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   كند: می عنه روایت ا  هریره رضیابا
 نلد بادعنهم بر روی كاه حراء  ا  ابابکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و  بیر رضی

 در آمد.  لر هكاه به  ناگهانكه 

،َُفمَُ» ررماد:وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
ح
َدأ ُاَُعلَيحَكُإُّّاهح ُالَّ

َ
ُأ ُُنَّبُّ

َ
ُأ يحقر ُّصد  ُوح وح

 «.نیست پیامبر و صدیق و شهید كسی جزروی تا  بر آرام باک،  یرا:ُدُرَشّهي

                                                           
 .74ی بقره، آیه  . ساره 1
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بلن   عبدالرحمن بن عاف و سعید ،بن ابی وقاص در بعضی روایات نام سعد
1ُ ید نیز آمده است.

 :یر در مکه قرار دارد(ثبیر )كوه ثَبِاس جابت كوه 

ی عثملان   خانه  مانی كه شارشیان كند: می ثُمامَه بن حَزن قُشَیری روایت
 :گفلت كلرد و   نارو به آن او من حضار داشتم. ،را محاصره كردند عنه ا  رضی

رسلاهلل ا   نیلد كله   دا ملی مگلر ن ، دهلم  ملی  شما را به اسالم و قلرآن سلاگند  
ناگهان كاه به  كه ر بادیمبر روی كاه ثبیو من عمر  ،ابابکر ،سلمو علیه ا  یصلّ

ُُ» :نلد و ررماد ندكابید كاه رب پای مباركشانبا  ایشان و حركت درآمد نح دك  ا سح
ُفَإُّ ُوَُثَّبيح  ُوَُُنَّماَُعلَيحَكُنَبى يحقر روی تلا   بر كه ،آرام باک ،یراه ثبای ك:ُدُرَشّهيُّصد 

 «پیامبر و صدیق و شهید قرار دارد.
 گفتند: بله، درست است. ناآن

دشان گااهی خا ،عنه گفت: ا  اكبر! قسم به پروردگار كعبه ا  عثمان رضی
2ُاین جمله را سه بار تکرار نماد. شام، می دادند من شهید

و آرام  موسلّ علیه ا  یبه اهتزا  درآمدن كاه به قدوم رساهلل ا  صلّی  حادثه
وقاع پیاسلته  ه است كه سه بار ب ای خارر العاده كارشدن آن به ررمان ایشان 

ر سلام بلر روی   و با ،بار دوم بر روی كاه حراء ،یک بار بر روی كاه أحداست: 
 یر.كاه ثب

  

                                                           
، 134، ابلن ماجله   9070، مسلند بلزار   3696، ترمذی 9430، مسند احمد 2417. صحیح، مسلم  1

، معجم كبیلر طبرانلی   8150و  8134در سنن كبری ، نسائی 1446و  1441عاصم  السنه البن ابی
 .14373الزوائد  ، مجمع970، مسند ابایعلی 31948شیبه  ، مصنف ابن ابی11671

، سلنن  6402، نسائی در سنن كبلری  1305عاصم  ، السنه البن ابی3703. حسن، ترمذی  2
 .3607، نسائی 4437دارقطنی 
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 :شدن ابرها پراكنده

 علیه  ا   صلّیرساهلل ا   در  مان كند: می عنه روایت ا  أنس بن مالک رضی
ررملاد،   ملی  ایلراد رو  جمعه ماقعی كه بر منبر خطبله   سالی رخ داد. قحر ،وسلّم 

االملان هلالک گشلته و  ن و    است و گفت: ای رسلاهلل خلدا! ام  نشینی برخ بادیه
 .اند. ا  ا  بخااه كه بارانی به ما ار انی بدارد گرسنه نمارر ندان

سای آسمان بلاال بلرد و   ه دستان مبارک را ب موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
، ماننلد كلاه  ر آسمان نباد. ناگهان ابرهایی های ابر د در حالی كه پارهدعا نماد 
منبلر پلایین نیاملده    ا  ایشان هنا  و باران شروع به باریدن كرد.  ندظاهر گشت

 . ان ا  ریش مبارک ایشان سرا یر گردیدكه دیدم آب بار ندباد
دا و رو  بعلد ا  آن تلا   رلردا و همچنلین پلس رلر     باران داده شدیم آن رو 

اسلت و  نشین یا شخص دیگری برخ سره باران آمد. آن بادیه ی دیگر یک جمعه
 و دنل ریز ملی  د رلرو نرها دا خانه، دگی رراواننبه سبب بارگفت: ای رساهلل خدا! 

 د.گردقطع دعا بفرما باران به نزد ا   ،دنشا می امااهلل دارند غرر
دستان مبارک را به سای آسمان بلاال بلرد و   م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

اََلحناُوَُاللُٰ»ررماد:  ََ َُح مَّ  «پروردگارا! بر اطراف ما و نه بر ما.:َُُعلَيحنااَلُه 

 .دنماای ا  آسمان اشاره  ی ناحیهدست مبارک به سادر آن حالت باد كه با 
ای اطلراف   همانند حلقل و ه شدند پراكنده انشای ی دستان مبارک ابرها با اشاره

 شد. ا  ابر خالیمدینه  مدینه را ررا گررتند تا این كه
جاری آب باران  ،ی قنات درها   ،به مدت یک ماهكه  این بارندگی سبب شد

 سلخن  ،غزیلر آمدند ا  بلاران   می یكه ا  مناطق دیگرد. همچنین كسانی گرد
 1گفتند. می

                                                           
، 897، مسللم  6343و  6093و  1021و  1015و  1014و  1013و  933. صحیح، بخلاری   1

، 4911و  4910، مصنف عبدالر ار صنعانی 1518و  1517و  1515، نسائی 1269ابن ماجه 
، مسند بزار 13016و  12949و  12019، مسند احمد 31727و  29571مصنف ابن ابی شیبه 
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بله   وللی  ابر وجاد نداشت ای تکه ،مدینهآسمان در  بینیم میدر این روایت 
سرعت پدیدار گشتند. جالب  به هاابرم وسلّ علیه ا  یصلّبركت دعای رساهلل ا  

 شروع به باریلدن نملاد.   رراوانهنا  ا  منبر پایین نیامده باد كه بارانی  كه این
كه مردم ا  جاری شدن سلی  و   تا این ،این بارندگی تا یک هفته ادامه پیدا كرد

جهلت قطلع    ،با خااهش و التماس یکی ا  حضلار  .نگران شدندها  خرابی خانه
. ی آسمان بلاال بلرد  ها را به سا دستم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   ،شدن باران

كردنلد و   سلیر شدند و به اطلراف مدینله    پراكندهابرها  ایشانبه احترام دعای 
 مدینه ا  ابر خالی ماند. 

 با دستان مبارک به ابرها اشلاره م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   :ی دیگر نکته
ابرها نیز اطاعت نماده و به  و به اطراف بروند.شده نماد كه ا  مدینه خارج  می

 بلاران و باد ابر هنا  پر ا  دور تا دور مدینه  در آن هنگام اطراف پراكنده شدند.
 .مانده باد ای بدون ابر حلقه چانمدینه آسمان  ، ولیمی بارید

  

                                                                                                                        

 ، مسلند ابلایعلی  1852و  1851و  1831، نسائی در السنن الکبلری  7042و  6682و  6188
و  2858، 992، ابللن حبللان  1788و  1423، ابللن خزیملله  3929و  3863و  3509و  3334
 .6432و  5839، بیهقی در السنن الکبری 2859
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 :ماه دو نیم شدن

 ا   صللّی در  ملان رسلاهلل ا     كند: می عنه روایت ا  عبدا  بن مسعاد رضی
نیمی باالی یک كاه و نیم دیگر باالی كاه دیگری  ،ماه به دو نیم شد ،وسلّم  علیه 

ملاه بله املر     شلدن   نیم  خبر دو 1( گااه باشید.!ررماد: )ای مردم آنگاهقرار گررت. 
 .ه استبه تااتر رسیدوسلّم  علیه ا  صلّیا   رساهلل

را عاجز كننلد بله او   وسلّم  علیه ا  صلّیكه رساهلل ا   مشركین مکه برای این
ملاه دو   وسللّم  علیله  ا  صلّیی رساهلل ا   دادند ماه را دونیم كند. با اشارهپیشنهاد 

 مشركین مکه اعتلرا  این بار  گیرد. می كاه حراء بین آن دو قرار شاد و می نیم
 انتااند چشلم  او نمی ،ما را سحر نماه است انچشم ،محمد :گایند می ند وكن می

شلاند و   می مدتی مساررانی وارد مکه اما بعد ا  مردم مناطق دیگر را سحر نماید.
 .ه استماه دونیم شد اند كه ای خاد دیدهه دارند در رالن شب با چشم می اظهار

ُإُّرحَسلحنَُاُأَُمَُُوَُ﴿ررماید:  می ا  عزوج  َل  ُرَس  َُّل طَُاُّمنح و : »2﴾اَعُبّإّذحّنُاللُّالَّ

هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر بدین منظار كه بله أملر خداونلد ا  او اطاعلت     
 «شاد.كرده 

نباتلات و حیاانلات ا     كنیم سِرّ اطاعت جمادات، می الوتوقتی این آیه را ت
كنلیم. پلس در    ملی  را درکم وسلّ علیه ا  یصلّسرور دو عالم سیدنا رساهلل ا  

                                                           
، ترمذی 2802و  2801و  2800، مسلم 3864و  3871و  3869و  3636. صحیح. بخاری  1

و  2929أبلایعلی  ، مسند 11488، نسائی در السنن الکبری 3435و  1801، مسند بزار 3287
و  10734و  9996و  1559، معجم كبیلر طبرانلی   6496و  6495، ابن حبان 4968و  3141
، مسلند ابلی داود طیالسلی    292، معجم ابن عساكر 3761تا  3758، مستدرک حاكم 13473
، ابلا نعلیم در دالئل     16750و  13918و  3583، مسند احمد 2007و  2003و  292و  278
، اسماعی  اصفهانی در 26تا  2/264، بیهقی در دالئ  النباه 212و  211 و 208و  207النباه 

و  1/209، خصلائص الکبلری   30تا  1/26، ابن كثیر در معجزات النبی 199و  4دالئ  النباه 
 .2/255، المااهب اللدینه 210

 .64 ی ی نساء، آیه . ساره 2
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ادات، نباتات ا  عزوج  به جم باشد. می ج ا  عزو ه،ددهن ی ماارد ررمان همه
 ؛اطاعلت نماینلد   موسللّ  علیه ا  یصلّا  رساهلل ا   كه دهد می ررمانو حیاانات 

 .آورند ررود می تسلیم سردر مقاب  ررمان پروردگار نیز  ناآن

 :اه زاز منبر شریف

  علیله   ا   یصللّ رساهلل ا   كند: می عبدا  بن عمر رضی ا  عنهما روایت
 در حاهلل ایراد خطبه باد كه ایلن حلدیث را بیلان ررملاد:    خایش بر منبر م وسلّ

ُسَُ» ُالل  ذ  خ 
ح
ُاتّّهُوَُاوَُمَُرَأ

َ
ُقُ يَُفَُُ،رحّضيحّهُبّيََدرحهُّأ َُُل 

َ
ُنَدأ

َ
،ُأ حَمّلدنَداُالل   ،وجل ّ ا  عزّ:ُك ُاُال

ررمایلد: ملن ا     ملی  دهد و می ی قدرتش قرار ها و  مینش را در قبضه آسمان
 «روا و پادشاهم. من ررمان ،هستم

 بلا  و بسلته  دستان مبلارک را  م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   ،در این هنگام
 روا و پادشاهم. من ررمان( :ررماید می و ررماد: )ا  عزوج  كرد می

كلردم،   ملی  من به منبلر نگلاه   گاید: می عبدا  بن عمری حدیث،  در ادامه
لر ید كه من با خادم گفتم: ممکلن اسلت رسلاهلل ا      می چنان پایین منبر آن

1ُرا بیندا د.م وسلّ علیه ا  یصلّ

بر منبر باد كه این م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   در روایتی دیگر آمده است:

ََُُوَماقََدر وا﴿ آیه را تالوت ررماد: رّهَُُّحدقَُُّالِلَّ ُُقَددح رحض 
َ داَُواْلح يع  مََُُقبحَضدت هُ َُْجّ َح ُرَد

ُُالحّقيَاَم ُّ  ِ َماَوا َُُوالسَّ ِر يَّا َّ بحَحانَهُ ُبّيَّميّنهَُُّمطح اَُوَتَعاَلُُس  َنََُُعمَّ ك  ّ
 :  2﴾ي َشح

كله رو  قیاملت    انلد، و حلاهلل آن   و خدا را آن چنان كه باید به بزرگى نشلناخته »
او  ؛ها درپیچیده به دسلت اوسلت   ]قدرت[ اوست، و آسمان ی  مین یکسره در قبضه

 « گردانند. منزّه است و برتر است ا  آنچه ]با وى[ شریک مى
                                                           

، نسائی در السنن الکبری 4275و  198، ابن ماجه 7324، ابن حبان 2788. صحیح، مسلم  1
، ابانعیم در حلیه االولیاء 14336و  13437و  13327، طبرانی در معجم كبیر 7662و  7642
 .275، مجمع الزوائد 3/277
 .64 ی ، آیه مر ی . ساره 2
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ُ: ررمایلد  ملی  ا  عزوجل  »ررماد:  موسلّ علیه ا  یصلّسپس رساهلل ا  
َ
اُنَدأ

َُ ُارُ بَُّاْلح
َ
حُنَُ،ُأ ُ كَُتَُمُ اُال ُّب 

َ
حُنَُ،ُأ ُُك ُلُّمَُاُال

َ
ُيدزُ زُّعَُاُالحُنَُأ

َ
قلدرت و    ملن صلاحب  :ُيمُ َُِّكداُالحُنَد،ُأ

ام، ملن   رهروایم، ملن غاللب و چیل    ررا مندم، من ررمانمقام و جبروتم، من واال
 «م.بزرگاار و صاحب احسان

 در روایتی: متجبرین و متکبرین و سركشان كجایند؟
نزدیلک اسلت رسلاهلل ا      :ما گفتیم در این اثنا باد كه منبر به لر ه درآمد.

1ُا  منبر سقاط كند.م وسلّ علیه ا  یصلّ

ی  مر تالوت ررماد كه  ای ا  ساره بر منبر آیهم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
كشلد و جالللت و عظملت و جبلروت ا       می هالناكی رو  قیامت را به تصایر

پس ا  آن هیبتی بس بزرگ بلر ذرات وجلاد پدیلدار     دهد. می را نشان وج ّعزّ
 ملانی   ؛شاد می چرا كه نه؟ در حالی كه حقیقت واقعی قیامت را متذكر ،گشت

ی ا   مین یگیرد و منبر نیز جز می قرار وج ّی قدرت ا  عزّ كه  مین در قبضه
گیلرد كله باعلث للر ک و      می ترس و وحشت آن را ررا ذاشاد، ل می محساب

ی كله اصلحاب ا  سلقاط رسلاهلل ا      یتلا جلا   ،دگلرد  ملی  آن اضطراب شلدید 
 ند.شا می  ده هراسان و وحشت موسلّ علیه ا  یصلّ

بلاد  م وسللّ  علیه ا  یصلّت رساهلل ا  یابیم قرائ می اندكی تأم  كنیم دراگر 
واداشت و اگر كسی دیگلر ایلن آیله را تلالوت      لر کارتعاک و  به كه منبر را

 شد. گاه چنین نمی كرده باد هیچ
كنلد و  ملانی كله     می اطاعتوسلّم  علیه ا  صلّیدر پایان نیز منبر ا  رساهلل ا  

 منبر نیز ا  بین ررت و آرام گشت. لر کسکات اختیار نمادند ارتعاک و  ایشان

                                                           
، نسلائی در  5398، مسند بلزار  546، ابن ابی عاصم در السنه 5414.  صحیح. مسند احمد  1

، حلاكم در  13321، طبرانلی در معجلم كبیلر    7327ابن حبلان   ،7649و  7648سنن كبری 
، ابلا الشلید در العظمله    2/129، الخصائص الکبری 492، معجم ابن عساكر 2999مستدرک 

 .1/170، ابن خزیمه در التاحید 460و  450و  2/435
 باشد. اسناد آن به شرط شیخین صحیح است مگر عماد بن سلمه كه ا  رجاهلل مسلم می
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 :صلی اهلل علیه وسلم ی ایشان ها با اشاره سقوط بت

 رسلاهلل ا   ،مکله  رو  رلتح  كنلد:  می روایتعنه  ا  عبدا  بن مسعاد رضی
 بت قرار داشت. 360اطراف كعبه مکه شد در حالی كه  وارد موسلّ علیه ا  یصلّ

  ررماد: می  د و می ها ضربه كه در دست مبارک داشت به آن بت با چابیایشان 

َُُاءَُجَُُ حُق ُوَُ﴿ ََُُقُهَُزَُوَُُقُُّاْلح َُُنَُّإُُّ  ُاطُّاْلح
بگلا حلق آملد و     و» 1:﴾اَق ُهُ زَُُنَُكََُُ ُاطُّاْلح

 «شدنی است. همانا باط  ناباد ،باط  ناباد شد

َُُاءَُجَُُ حُق ُ﴿ بحُمَُوَُُقُُّاْلح َُاُي  بگلا حلق آملد و باطل      » 2:﴾يددُ عُّاُر ُمَُوَُُ  ُاطُّّدئ ُاْلح

 3«شاد. و تکرار نمی )دیگر( آغا 
مکله،  رو  رلتح   ررماید: می عنه ا  عبدا  بن عباس رضی در روایتی دیگر:

بلت   360اطراف كعبله  در حالی كه  وارد مکه شد موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 قرار داشت.

آمد در  وسلّم علیه ا  صلّیا   را با سُرب بسته باد. رساهلل ها ابلیس پاهای آن بت
بلا  آن بلت  كلرد   می اشارهكه حالی كه همراهش چابی باد. با آن چاب به هر بتی 

َُجداَءُوَُ﴿ :كرد می این آیه را تالوت در این اثناكرد.  می صارت بر  مین سقاط ق د ح
َاّطَ ُ ُاْلح ُإّنَّ َاّط   َُوزََهَقُاْلح َقُّ َق ااْلح باطل  نلاباد شلد     بگا حق آملد و و : » ﴾َكَنُزَه 

4ُ«شدنی است.همانا باط  ناباد

                                                           
 .81ی  اسراء، آیه ی . ساره 1
 .49ی  ی سبأ، آیه . ساره 2
 11233الکبلری    ، نسائی در السلنن 3138، ترمذی 1781، مسلم 4720، 2478. صحیح، بخاری  3
 .1535و  10427، معجم كبیرطبرانی 5862حبان  ، ابن4967، مسند ابایعلی 11364و 
 باشند. میرجاهلل آن ثقات  446. صحیح االسناد، ابانعیم در دالئ  النباه  4

 باشند. با اسناد دیگر: رجاهلل آن ثقات می 3/211ابانعیم در حلیه االولیاء 
 باشند. : رجاهلل آن ثقات می10656معجم كبیر طبرانی 
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 :صلی اهلل علیه وسلمانگش ان مبارک ایشان  میانجوشیدن نب از 

رسلاهلل ا    كنلد:  ملی  أنس بن ماللک رضلی ا  عنله روایلت     روایت اوهلل:
در مدینه كنار بلا ار  ای   وراء منطقه و اصحاب در  َوراء بادند. وسلّم علیه ا  صلّی

ی پلر ا    )كاسه طلب نمادند. یآب ایشان ظرف جا مسجدی قرار دارد. است. آن
ظلرف  در آن را كف دسلت مبلارک    وسلّم علیه ا  صلّید( رساهلل ا  را آوردنآب 

انگشتان مبارک شروع به جاشیدن كرد. اصحاب همگی با  قرار داد. آب ا  میان
 آن آب وضا گررتند.
 ای أنس! اصحاب چند نفر بادند؟قتاده گفت: 

1ُگفت: حدود سیصد نفر.

ی  در غلزوه  كنلد:  ملی  جابر بن عبدا  رضلی ا  عنله روایلت    :روایت دوم
پلر   ظرری وسلّم علیه ا  صلّیساهلل ا  مقاب  ر د.ندشارتش اسالم تشنه  ،حُدَیبیه

                                                                                                                        

ی محمد بن اسحار كله ملدلس    باشند عنعنه : رجاهلل آن ثقات می1152معجم صغیر طبرانی 
 است مقباهلل است  یرا در روایات دیگر تصریح به سماع دارد.

باشند. در معجم طبرانی أوسلر   با سندی دیگر: رجاهلل آن ثقات می 210عجم صغیر طبرانی م
 با همین اسناد آمده است.  2303

 باشند. : رجاهلل آن ثقات می5/71بیهقی در دالئ  النباه 
برای آن اسناد دیگری آورده كه قاسم بن عبدا  در آن وجلاد   5/72بیهقی در دالئ  النباه 

نایسد: اگر چه اسناد ضعیف است وللی روایلت    بدین منظار بیهقی می است.دارد اما ضعیف 
 كند. قبلی آن را تائید می

 كند. روایت و قاهلل بیهقی را ذكر نماده و آن را تائید می 3/572النبایه  ةكثیر در السیر ابن
ی باشد مگلر شلید او احملد بلن ابل      : رجاهلل آن ثقات می1/196اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 

 را پیدا كنم. ی او الفتح الخرقی با مصادری كه در دست داشتم هنا  مارق نشدم ترجمه
و  12742، مسلند احملد   64، املام ماللک در ماطلا    2279، مسلم 3572. صحیح، بخاری  1

، ابانعیم 6547حبان  ، ابن2895و  3172یعلی  ، مسند أبی7083، مسند بزار 14081و  13244
، 1/59كثیر در معجزات النبلی   ، ابن125و  4/124النباه  بیهقی در دالئ ، 312النباه  در دالئ 

 .131اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 



 صلی هللا علیه وسلمتجلّی معجزات پیامبر أعظم /  36

ررماد:  مردم نزد ایشان شتابان آمدند. .گررت می و با آن وضا آب قرار داشتا  
  ؟اید شما را چه شده كه شتابان آمده

آب تمام شده است. آبی نداریم وضا بگیریم و ا  آن بیاشامیم مگلر   گفتند:
 این ظرری كه نزد شماست.

ر ظرف قرار داد، ناگهان آب دستان مبارک را د وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  
راران نماد. ما ا  آن آب ناشلیدیم و  ای  مانند چشمههانگشتان ایشان  ا  میان

 .وضا گررتیم
شما چند  :پرسیدم عنه ا  بن عبدا  رضی گاید: ا  جابر می بن عبدا سالم 
 نفر بادید؟

1ُنفر بادیم. 115كرد. ما  می بادیم ما را كفایتنفر صد هزار  گفت: اگر یک

 ا   صلّیهلل ا  رسا كند: می عنه روایت ا  أنس بن مالک رضی سام:روایت 
كله( در آن مقلداری آب وجلاد     ندظرری را طلب نماد. )ظرری آورد وسلّم  علیه 

 دستان مبارک را در آن قرار داد. ایشان .داشت
 انگشتان مبارک الی هكه آب ا  البم دید می گاید: من می عنه ا  أنس رضی

وضا گررتنلد تخملین   استفاده كردند و جاشید. كسانی كه ا  آن آب  میایشان 
2ُ دم حدود هفتاد یا هشتاد نفر بادند.

ما همراه رسلاهلل   كند: می عنه روایت ا  جابر بن عبدا  رضی چهارم:روایت 
كله  آبی همراه نداشتیم  م بادیم كه وقت نما  عصر رسید.وسلّ یهعلّ ی ا ا  صلّ

                                                           
، صلحیح  125، صحیح ابلن خزیمله   3013، مسلم 5639و  4152، 3576. صحیح، بخاری  1

، 4/116، بیهقلی در دالئل  النبلاه    30، سلنن دارملی   14522، مسند احملد  6542ابن حبان 
 .130و  25اصفهانی در دالئ  النباه  اسماعی 

، سلنن  84، نسائی در السنن الکبری 6865، مسند بزار 2279، مسلم 200. صحیح، بخاری  2
، معجلم  6543، صحیح ابن حبلان  124، صحیح ابن خزیمه 3036، مسند ابایعلی 78نسائی 

ر السلنن  ، بیهقلی د 89، بیهقی در السلنن الصلغیر   221، سنن دار قطنی 4987صغیر طبرانی 
، ابن كثیر در معجزات النبی 4/122، بیهقی در دالئ  النباه 12694، مسند احمد 118الکبری 

 .131، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 1/58
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د و آن آب را در ظرری ریختن مقدار كمی كه باقی مانده باد.وضا بگیریم مگر 
 د.آوردن وسلّم علیه ا  صلّینزد رساهلل ا  
دستان مبارک را در آن قرار داد و انگشتان مبارک را با  نماد. سپس  ایشان

 باشد. می ررماد: به سای آب وضا بشتابید و بركت ا  طرف ا 
من نیز در خلاردن آن كاتلاهی    ناشیدند. می گررتند و می ا  آن آب وضا مردم
 دانستم در آن بركت قرار دارد. می  یرا ،ی كه تاانستم ناشیدمیكردم و تا جا نمی

 به جابر گفتم در این واقعه شما چند نفر بادید؟ :گاید می بن عبدا سالم 
1ُهزار و چهارصد نفر گفت: یک

2ُنفرهزار و پانصد  : تقریباً یکدیگر در روایتی

ی راران آب ا  میان انگشلتان رسلاهلل    گاید: واقعه می ا  امام قرطبی رحمه
ر بسیار روایت شده است. رُمتعدد تکرار و ا  طُ جاهایدر  وسلّم علیه ا  صلّیا  

تااتر معنای حدیث، رساند كه در مصطلح  می علم قطعی را ،مجماع این روایات
3ُشاد. می نامیده

 ی رلاران آب ا  انگشلتان مبلارک    معجزه گاید: می ا  ابا حاتم را ی رحمه
 ی مختلف به وقاع پیاسته است: ایشان در چهار واقعه

و آن در ظرری باده باد نفر  1500تا  1400ای كه تعداد مسلمانان  واقعه -1
 گاید. می «رتَاْ» كه عرب به آن

 كه باده ظرری در آن وباد  نفر115تا  114مسلمانان تعداد كه ای واقعه -2
 .گاید میُ«َوةَرک  » آن به عرب

                                                           
، بیهقلی در  6538، صلحیح ابلن حبلان    1463، مسند بلزار  3633، ترمذی 5639. صحیح، بخاری  1

 .4/117دالئ  النباه 
، سلنن  14181، مسلند احملد   1835، مسند ابی داود طیالسی 6540حبان ، صحیح ابن 77. نسائی  2

 .4/115، بیهقی در دالئ  النباه 27دارمی 
 .405و  1/402، الشفا بتعریف حقار المصطفی 6/585. رتح الباری بشرح صحیح البخاری  3
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 كله  بلاده  ظرری در آن وباد  نفر 80تا  60مسلمانان تعداد كه ای واقعه -3
 .گاید میُ«رَاحرَحْ قَدَحِ» آن به عرب
 كه باده ظرری در آن وباد  نفر 300تقریبا  مسلمانان تعداد كه ای واقعه -4
1ُ.گاید میُ«بقَعْ» آن به عرب

آب ا  انگشلتان مبلارک   ی جاشلیدن   گاید: معجلزه  می ا  رحمهامام مزنی 
 ی بیلرون آملدن آب ا  سلنگ    تلر ا  معجلزه   م بلیغوسلّ علیه ا  یرساهلل ا  صلّ

د و دوا ده السلالم عصلایش را بله سلنگ        مانی كه ماسی علیله آن باشد  می
 یرا خروج آب ا  سنگ معهاد است به خلالف خلروج    ،چشمه ا  آن بیرون آمد
 2.و خان آب ا  میان گاشت

 :تکثیر نب

ما ی حدیبیه  در غزوه كند: می عنه روایت ا  بَراء بن عا ِب رضیروایت اوهلل: 
 كله آب  آب كشیدیم تلا ایلن  ما ا  آن چاه  حدیبیه چاهی است. .نفر بادیم 114

 ای باقی نماند. تمام شد و قطره
آب آورده  چاه نشست و طلب آب نماد.باالی  موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

در چاه آن را  چرخاند و مضمضه نماد سپسآب را در دهان مبارک  ایشانشد. 
 . درون چاه راران كرد ،آب .ریخت

3ُكه همه سیراب شدیم. دادیم تا این ، آب برداشتیم و به حیااناتا  چاه

اتفار  جادر چندین  موسلّ علیه ا  یصلّی تکثیر آب تاسر رساهلل ا   معجزه
، پیلامبرک را همیشله   وج ّارتاده است. این روایات گایای این است كه ا  عزّ

 د. سا  می خاار و رساا دشمنان دین و شریعتش را و دهد می یاری

                                                           
 .6543. ابن حبان در تاضیح حدیث شماره  1
 .1/405النباه . در همین معنا ابا نعیم در دالئ   2
 .131و  6/130، بیهقی در دالئ  النباه 3577. صحیح، بخاری  3
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 او نلزد  شیلاران  ،اب به دروغ ادعای پیلامبری كلرد  ی كذّ  مانی كه مسیلمه
آب است همانند محمد بیا و  كنیم كم می آمدند و گفتند: چاهی كه ا  آن استفاده

آبی نجات پیدا كنیم. مسیلمه  آب دهان خایش را در آن بیندا  تا  ا  مشک  كم
با غرور بر باالی چاه قرار گررت و آب دهلان خلاد را درون چلاه انلداخت. ا      

دهان او به قعر چاه، بالراصلله آب آن  او را رساا نماد و با رسیدن آب  وج ّعزّ
ها انلداخت آب   ا در یکی ا  چاهآب دهان خاد ر مانی كه خشک شد. بار دیگر 

1ُآن شار گردید.

ها، چشم قتاده كه ا  حدقله بیلرون آملده بلاد رسلاهلل ا        در یکی ا  غزوه
  2، چشم وی را شفا داد.وج ّا  عزّ به اذن موسلّ علیه ا  یصلّ

بله   نلزد مسلیلمه كلذاب آملد تلا     درد به  كه رردی به سبب چشم مانی  اما
كه دستان نامبلارک خلاد را بله     به محض این چشمش دست بکشد و شفا یابد

3ُی خاد را ا  دست داد.یچشمش كشید، بینا

با دستان مبارک خایش سیصد اصلله، نهلاهلل    موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
مسیلمه كذاب  4یک ساهلل ثمردار شدند.ها بعد ا   درخت خرما كاشت. تمام نهاهلل

5ُكنار درخت تنامند خرما وضا گررت بالراصله درخت خرما خشک گردید.

 دست شریف خایش را بر سلر كلادكی  چان  موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
دانستند كه رسلاهلل   می آمد پدر و مادرک می وقتی آن كادک به خانه كشید، می
 ،دستان مبارک خایش كادكشان را ناا ک نماده استبا  موسلّ علیه ا  یصلّا  

                                                           
 .6/331. البدایه والنهایه  1
 . روایت كام  آن در ادامه خااهد آمد. 2
 .6/331. البدایه والنهایه  3
 خااهد آمد. 86. روایت كام  آن در صفحه  4
 .6/331. البدایه والنهایه  5
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املا مسلیلمه كلذاب     1رسلید.  می بای بسیار معطر به مشام ، یرا ا  بدن كادک
جهت تبرک، دست نامبارک خاد را بر سر كادكی گذاشت بالراصله مای سلر  

 2آن كادک ریخت و تاس گشت.
 تباک روایت ی عنه حدیثی پیرامان غزوه ا  عاذ بن جب  رضیم روایت دوم:

ی  ا  بله چشلمه   شلاء  رلردا إن  ررماد:م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  كند كه  می
كسلی ا  شلما   اگلر   .رسید میجا  به آن شما وقت چاشتتباک خااهید رسید و 

 . ا  آب برندارد تا من برسمچیزی  جا رسید  ودتر آن
نفلر  ودتلر رسلیدند و خلالف دسلتار رسلاهلل ا         جا رسیدیم دو وقتی آن

 ا  آب چشمه برداشتند.م وسلّ علیه ا  یصلّ
كسی ا  آب  جا رسید، دانست به آن موسلّ علیه ا  یصلّ مانی كه رساهلل ا  

 چه كسی ا  آب برداشته است؟ :ررماد پس ،برداشته است
را  ناآنل  موسللّ  علیله  ا  یصللّ رسلاهلل ا    اصحاب گفتند: رالنلی و رالنلی.  

 سر نش نماد.
تاانسلتند  با كف دسلت   آمد. اصحاب می آب باریک باریک ا  چشمه بیرون

 آوری نمایند. جمع مقداری آب
دست و صارت مبارک را با آن آب شسلت و   ،موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

و آب ا  آن شلد   جاشانی آب  ناگهان چشمه .ی چشمه ریخت را در دهانه آن
3ُش اسالم ا  آن آب سیراب شدند.ارت كه به سبب آنجاری گشت 

                                                           
، 1265، شلرف المصلطفی   1/305، بیهقی در دالئ  النباه 1/640نباه . ابانعیم در دالئ  ال 1

 .1/531الشفا بتعریف حقار المصطفی 
 .6/331. البدایه والنهایه  2
، 968، صحیح ابن خزیمه 4399، مصنف عبدالر ار 330، ماطا مالک 706. صحیح، مسلم  3

بیهقی در دالئ  النباه ، 22070، مسند أحمد102، معجم طبرانی كبیر 6537حبان  صحیح ابن
 4/23النبایه  ة، ابن كثیر در السیر5/236
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در سلفری هملراه رسلاهلل     كند: می عنه روایت ا  قتاده رضیابا ام:روایت س
 شاید... می : اگر رردا به آب نرسید تشنهندررماد و بادیمم وسلّ علیه ا  یصلّا  

راه ما نیز به دنباهلل ایشلان  ساار شد و حركت كرد م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 ررود آمد و ررماد: آیا همراه شما آب هست؟ ،راه پیمادیمكه . مدتی ارتادیم

 است كه مقداری آب دارد. گفتم: بله. همراه من ظرری
 ررماد: آن را بیاور.

 آن را آوردم.
 ا  آب بردارید. ،ررماد: ای مردم

 ای باقی ماند. كه جرعه مردم وضا گررتند تا این
 چان خیر بزرگی خااهد داشت... ،ررماد: آن را نگه دار

ای رساهلل  آمدند و گفتند: ایشانوقتی ظهر شد و گرما شدید شد، مردم نزد 
 خدا! ا  تشنگی هالک شدیم.

آن ظرف  !سپس ررماد: ای ابا قتاده ،ررماد: امرو  برای شما هالكتی نیست
 را بیاور.
 را آوردم. ظرف

 ررماد: در آن را با  كن.
 نمادم. ایشانم و تقدیم آن را با  كرد
 .داد می ریخت و ابا قتاده به مردم می آبم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 كردند. ا دحاممردم برای گررتن آب 
ی شلما سلیراب    همله  ،ررملاد: اجلا ه بدهیلد   م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 خااهید شد.
م ی ا  علیه وسلّرساهلل ا  صلّند. رقر من و ناشیدی مردم ا  آن آب  همه

 باقی ماندیم.
 قتاده بیاشام.ابرایم آب ریخت و ررماد: ای أبم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 !گفتم: شما بیاشامید ای رساهلل خدا
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 د.ناش می ی آب، آخر كننده ررماد: پخش
ی ا  علیله  یدم و بعد ا  من رسلاهلل ا  صللّ  آب ناش ،من نیز اطاعت نماده

ی قبل  آب بلاد. انگلار كسلی ا  آن      انلدا ه  بهظرف در ید. اما هنا  ناشم وسلّ
 .باد نکردهاستفاده 

1ُنفر بادند. مردم سیصد ،در آن رو 

 یملا در سلفر   كنلد:  ملی  عنه روایلت  ا  عمران بن حُصَین رضی روایت چهارم:
 نلی  ناگهلان بله    یم.شلد بسیار تشلنه   بادیم...وسلّم  علیه ا  صلّیهمراه رساهلل ا  
 .همراه داشته مشک بزرگ پر ا  آب بدو ساار بر شتر، برخاردیم كه 

 شاد؟ می به او گفتیم: آب كجا یارت
 گفت: این اطراف آبی وجاد ندارد.

 ی شما و آب چقدر راصله است؟ گفتیم: بین قبیله
 گفت: یک شبانه رو .
 بیا.م وسلّ علیه ا  یصلّگفتیم: نزد رساهلل ا  

 رساهلل ا  كیست؟گفت: 
گایی كه بین ما و او و آوردیم و گفتم وسلّ علیه ا  یصلّاو را نزد رساهلل ا  

رساندیم. آن  ن ترسید و  موسلّ علیه ا  یصلّصارت گررت به عر  رساهلل ا  
 های یتیم دارم. من بچه گفت:

شلتر  ب را ا  شلک پلر ا  آ  آن دو م ررمان دادوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
بزار مبلارک را  وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   ،بعد ا  پایین آوردن پایین بیاورند.

همگلی بله    ،چه  نفر تشلنه بلادیم   مادر آن ریخت و سپس ررماد بیاشامید: 
كه نزد ی یها ها و مشک ظرفعالوه بر آن،  سیراب شدیم. ای ناشیدیم كه اندا ه

د. كرد با آن آب غس  ما كه جنب با یکی ا  ما باد پر ا  آب نمادیم. همچنین
ررمان داد آن دو وسلّم  علیه ا  صلّیسپس رساهلل ا   رقر به شتران آب ندادیم.

                                                           
، صلحیح ابلن   4238، مسند ابی یعلی 22546و  22575، مسند أحمد 681. صحیح، مسلم  1

 . 1/67، ابن كثیر در معجزات النبی 315، ابانعیم در دالئ  النباه 410خزیمه 
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تلر شلده بلاد و     آب مشک ا  قبل  بلیش  كه دیدیم  می ما بار شتر شاد. مشک،
دستار وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   سپس خااست بتركد. می مشک ا  پری آب

نزد شما هست به این  ن بدهید. خرما و نانی كله هملراه داشلتیم    داد ا  آنچه 
 جمع نمادیم و به آن  ن دادیم.

به آن  ن ررماد: مشلاهده نملادی چیلزی ا     م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
هلا   مشک تا كاسته نشد. اما ا  عزوج  باد كه آب به ما عطا نماد. این طعلام 

 نیز بگیر و به أه  خاد بخاران.
گفت: ا  نزد كسی آمدم یا ساحر  نااک ررت به آن نزد قبیلهآن  ن وقتی به 
  یرا چنین و چنان ا  او دیدم. ،است یا پیامبر خداست
بله دیلن اسلالم    اک را  قبیلله  ی آن  ن وسلیله  هب وج ّا  عزّپس ا  مدتی 

1ُهدایت نماد و همه مسلمان شدند.

كه در یک سفری  كند: می رضی ا  عنه روایت براء بن عا ب م:روایت پنج
بله چلاهی رسلیدیم كله آب كملی      بادیم  موسلّ علیه ا  یصلّهمراه رساهلل ا  

شد با دلا كشید( شش نفر داخ  چاه شدند كله   )چان آب كم باد و نمی داشت.
 با ظررلی كله در دسلت داشلتم در تله چلاه دنبلاهلل آب        .من یکی ا  آنان بادم

 دلا را باال ررستادم. نصیبم نشد. گشتم اما آبی می
دلا قرار داد و چیلزی را   دست مبارک را درونم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 .باره به ما برگرداندودلا را دسپس  كرد.  مزمه
 ا  ترس غرر شدن در چاه با سرعت ما راناگهان آب ا  درون چاه جاشید و 

 جاری شد. ای بیرون آوردند. سپس رودی ا  آب با پارچه
1ُنفر بادیم. 114در روایتی آمده است: ما 

                                                           
، صحیح 3584، مسند بزار 19898، مسند احمد 682، مسلم 3571و  344. صحیح، بخاری  1

، 289و  276، معجم كبیر طبرانلی  1302و  1301، صحیح ابن حبان 271و  113ابن خزیمه 
، معررله  1047و  1046و  126، بیهقی در السنن الکبری 773و  772و  771سنن دار قطنی 
 .131و  6/130، بیهقی در دالئ  النباه 320، ابانعیم در دالئ  النباه 1633السنن و االثار 
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 :تکثیر طعام

ی یدر یکی ا  رو ها كند: می عنه روایت ا  جابر بن عبدا  رضیروایت اوهلل: 
سلخت  دیدم كله   رام وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   مشغاهلل حفر خندر بادیم كه
 .ه شده بادگرسن

؟  یلرا رسلاهلل   در خانه داریلم چیزی  و گفتم: آیا با سرعت نزد همسرم ررتم
همسرم ظرری كه در آن یلک صلاع    .ستبسیار گرسنه اوسلّم  علیه ا  صلّیا  

كه در خانله  ای  بزغالهتنها  ششصد گرم( جا باد بیرون آورد و)تقریباً دو كیلا و 
ی ذبلح شلده را    بزغالهبا كمک هم همسرم جا را آرد كرد و  دم.داشتیم سر بری
سللپس خااسللتم بلله نللزد رسللاهلل ا    در دیللگ قللرار دادیللم.بللرای پخللتن 

ما را نزد رسلاهلل   :همسرم گفت بروم و ایشان را دعات كنم.وسلّم  علیه ا  صلّی
ان هسلتند خجاللت  ده نکلن    و كسانی كه هملراه ایشل  وسلّم  علیه ا  صلّیا  

كه آنان ای میهمان دعات كن  به اندا ه ؛ی كاری وجاد ندارد )چان غذا به اندا ه
 .كفایت كند و شرمنده نباشیم( را

 ی پلایین، یاندم و بلا صلدا  رسل  موسللّ  علیه ا  یصلّرساهلل ا   من خاد را به
ی  ملا بزغالله   !و گفلتم: ای رسلاهلل خلدا    مرا به صرف ناهار دعات كلرد  ایشان

 آرد نمادیم.هم كاچکی داشتیم آن را ذبح كردیم و یک صاع جا داشتیم آن را 
 همراهانتان امرو  میهمان ما هستید.شما و 

بلن عبلدا    جلابر   !ای اه  خنلدر  :ندا  دم وسلّ علیه ا  یصلّاما رساهلل ا  
 میهمانی ترتیب داده است پس بشتابید.

ین نیاورید و با یایشان رو به من نمادند و ررمادند: دیگ را ا  روی آتش پا
 خمیرها نان نپزید تا من بیایم.

                                                                                                                        
نایسد: اسناد آن جیّلد و قلای اسلت. مسلند احملد       می 1/59. ابن كثیر در معجزات النبی  1

، 318، ابلانعیم در دالئل  النبلاه    222، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 18584و  18622
 .1177معجم كبیر طبرانی 
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در م وسللّ  علیله  ا  یصللّ رساهلل ا   :د همسرم آمدم و گفتممن شتابان به نز
 حاهلل آمدن است و مردم همراه ایشان هستند.

كه  همه میهمان دعات كردی در حالی كار كردی؟ )اینه همسرم گفت چ
 انان شرمنده خااهیم شد(.مجلا میه ی كاچکی بیش نیست اكنان بزغاله

 گفتم: آنچه تا گفتی انجام دادم.
 رسید.م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

را بر خمیر پاشلاند و  خایش  بزار پاک ایشانخمیر را به ایشان نشان دادم. 
 دعای بركت نماد.

در آن پاشلاند و دعلای    سپس به سراغ دیگ ررت و بزار پلاک خلایش را  
سپس ررماد: یک نفر دیگر كمک بگیر تا همراهلت نلان بپلزد و     بركت نماد.
 . ین نیاوریا  روی آتش پادیگ را نیز 

ی میهمانان سیر خاردند و  قسم به خدا همه میهمانان حدود هزار نفر بادند.
1ُداد. می اوهلل نان جاشید و خمیر نیز مث  می همچنانررتند اما غذا در دیگ 

 طلحله ابارو ی  كنلد:  ملی  أنس بن مالک رضی ا  عنه روایت م:روایت دو
بله خانله آملد و بله      موسللّ  علیه ا  یصلّا  نزد رساهلل ا   عنه ا  انصاری رضی
را  موسللّ  علیه ا  یصلّا گفت: صدای رساهلل ا  عنه ا  أم سلیم رضی همسرک،

 اند. آیا نزد تا چیزی هست؟  گایا گرسنه ،بسیار ضعیف شنیدم
 . : بلهام سلیم پاسد داد

نان جلا بیلرون آورد.   چند قرص سلیم  گاید: مادرم ام می عنه ا  انس رضی
 علیه  ا   یصلّسای رساهلل ا  ه دستم داد و مرا به ای پیچید و ب را در پارچهن آ
مقابل  ایشلان    .نلد نشسته باد مسجد میان اصحاب داخ  ایشان. ررستادم وسلّ 

                                                           
السلنن الکبلری   ، بیهقلی در  4324، مستدرک حلاكم  2039، مسلم 4101. صحیح بخاری  1

، 3/426، بیهقلی در دالئل  النبلاه    31709، مصنف ابن ابی شلیبه  43، سنن الدارمی 14597
، ابانعیم در دالئ  النباه 3/189النبایه  ة، ابن كثیر در السیر1/376، الخصائص الکبری 425
 .1/104، ماوردی در اعالم النباه 327
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 موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  )قب  ا  این كه انس پیغام خاد را بگاید(  ایستادم.
 ؟ گفتم: بله.هطلحه تا را ررستادررماد: أبا

 ررماد: برای غذا؟ گفتم: بله. 
بادنلد ررملاد:    به كسانی كله هملراه ایشلان    موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

به أباطلحه كه  اینررتم تا  می برخیزید. آنان حركت كردند و من پیشاپیش آنان
 .رسیدم و او را ا  جریان آگاه ساختم

 شبلا اصلحاب   موسللّ  علیله  ا  یصللّ ای ام سلیم! رساهلل ا   :طلحه گفتأبا
سلیم گفت: خدا و  . امی كنیمیا  آنان پذیراكه  ی نداریمیاما در خانه غذا ،یندآ می

 رسالش داناترند.
و ایشان را به داخل    آمد موسلّ علیه ا  یصلّطلحه به استقباهلل رساهلل ا  ابا

 ی كرد.یخانه راهنما
 آن را بیاور.چی داری؟  ! سلیم ررماد: ای اموسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 .چند قرص نان، خدمت ایشان تقدیم كرد ام سلیم

آن را با روغلن   و ها را ریز ریز ، نانموسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  به سفارک 
دعلای بركلت   م وسللّ  علیله  ا  یصلّرساهلل ا  ید آماده شد روقتی ت ید كردند.رتَ

كله   داخ  شدند، خاردند تا این آن ده نفر و ررماد: به ده نفر اجا ه بدهید. نماد
ررماد: به م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا   بار دیگر سیر گشتند سپس خارج شدند.

بله هملین    ید. آنان نیز داخ  شدند و سلیر خاردنلد و ررتنلد.   ده نفر اجا ه بده
 كنلد و  ملی  نه تعداد آنان را برآوردع ا  آمدند. انس رضی می ترتیب، گروه گروه

1ُ.بادندنفر گاید كه آنان تقریبا هفتاد یا هشتاد  می

                                                           
، 6759، مسلند بلزار   3630ترمذی ، 2040، مسلم 6688، 5381و  3578. صحیح، بخاری  1

، معجم 6485، معجم أوسر طبرانی 6534، صحیح ابن حبان 6582نسائی در السنن الکبری 
، سنن دارمی 1725، ماطا مالک 14593، بیهقی در السنن الکبری 281تا  276كبیر طبرانی 

، بیهقلی  1/105، ماوردی در أعالم النبلاه  322، ابانعیم در دالئ  النباه 3342، ابن ماجه 44
 .1/81، ابن كثیر در معجزات النبی 6/89در دالئ  النباه 
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ما همراه  كند: می عنهما روایت ا  عبدالرحمن بن ابی بکر رضی :روایت سام
 نفر باد. 130 ما بادیم، تعدادم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 هست؟ ییهمراه یکی ا  شما غذاررماد: آیا  م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
آن  آرد به همراه داشت،كیلا و ششصد گرم(  یکی ا  ما یک صاع )تقریبا دو

حالی كله   در س مرد مشركی با ماهای ژولیده و قامتی بلندسپ را خمیر كردند.
 .ا  راه رسید راند میگاسفندانش را 
 ؟هدیه است یارروشی  ،ررماد: گاسفندم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 گفت: رروشی است.
اصلحاب   . سلپس ا  او یلک گاسلفند خریلد   م وسللّ  علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 مشغاهلل پختن غذا شدند.
 جگر آن را كباب بزنند. :ادمر ررما موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
برای هركدام م وسلّ علیه ا  یصلّنفر بادیم، رساهلل ا   130ما  !قسم به خدا

نگه ی او را  یها  جگر سهمیه دادند و كسی كه حضار نداشت سهم ای ا  ما تکه
ی ما ا  آن خاردیم  همه دو بشقاب بزرگ قرار داد ودر غذاها را سپس  .داشتند

غذاهای اضاره من  اضاره آمد. هر دو بشقابدر غذاها یم در حالی كه و سیر شد
 1را بار شتر نمادم.

در  ند:نك می روایت ماعنه ا  رضیسعید خدری ابا واباهریره  م:روایت چهار
 د.ی چیره شی تباک بر ارتش اسالم گرسنگی شدید غزوه

ا   یم،ببلر ر اجا ه بدهی شلتران را سلر   مجاهدین گفتند: ای رساهلل خدا! اگ
 وسللّم  علیله  ا  صلّیگاشت آن بخاریم و ا  روغن آن استفاده كنیم. رساهلل ا  

 ررماد: انجام دهید.

                                                           
، مسلند بلزار   1711و  1703، مسلند احملد   2056، مسلم 5382و  2618. صحیح، بخاری  1

، بیهقی در دالئ  النباه 324، ابانعیم در دالئ  النباه 18789، بیهقی در السنن الکبری 2264
 .1/94، ابن كثیر در معجزات النبی 6/95
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 مركاب كم ،آمد و گفت: ای رساهلل خدا! اگر این كار كنیمعنه  ا  عمر رضی
 سپس ،شادكرده جمع  ،مانده باقی ید غذاهاییبه نظر من دستار بفرما شاد. می
 در آن بركت قرار دهد.خداوند تا  ددعا كنی وج ّبه پیشگاه ا  عزّشما 

پاستی را پهن كنند  ررمان دادررماد: بله. پس م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
كف دست، ذرت یک ی  كسی به اندا ه ی غذاها را روی آن بریزند. مانده و باقی

 آوری كمی روی پاست جمع كه مقدار ، تا ایننان آورد یدیگر و دیگری خرما و
سلپس ررملاد:    ،دعلای بركلت نملاد   م وسللّ  علیه ا  یصلّرساهلل ا  آنگاه  شد.
 هایتان را بیاورید. ظرف

ی  كله همله   آوردنلد تلا ایلن    ملی  را هلای خلاد   یکی یکی ظرف مجاهدین
ا  آن غلذاها خاردنلد و سلیر     های خاد را پر ا  غذا نمادنلد و  ظرف مجاهدین،
 ا  غذا باد.پر  هنا پاست  گشتند، اما

كه جز ا  معبادی  دهم آن می رماد: گااهیرم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
هستم. هركسی كه شهادتین را بگاید بلدون  ی او  و من ررستادهبه حق نیست 

 1شاد. نمی ن داشته باشد ا  بهشت محرومكه تردیدی در آ این

قسم به خداونلدی كله    كند: می عنه روایت ا  ابا هریره رضی م:روایت پنج
همانا ا  شدت گرسلنگی گلاهی شلکم بلر روی     جز او معبادی به حق نیست، 

 بستم. می گذاشتم و گاهی سنگ به شکم می  مین
 یک رو  ا  شدت گرسنگی خاد را سر راه اصحاب قرار دادم...

وقتی مرا دید تبسم  .دا  كنارم عبار نمام وسلّ علیه ا  یصلّسپس رساهلل ا  
به وضعیتی كه و ه بادم و بر صارتم ظاهر باد آنچه در ضمیر پنهان كرد  د و ا 

رسلاهلل   یلا گفتم: لبیک  هریره!ادر آن قرار گررته بادم آگاه شد، و ررماد: ای اب
من نیز ایشان را دنباهلل كردم  شان حركت كردند.، سپس ایررماد: دنبالم بیا .ا 

                                                           
، صحیح 1199، مسند أبی یعلی 9191، مسند بزار 11080، مسند احمد 27. صحیح، مسلم  1

، ابلن كثیلر در   5/229، بیهقی در دالئ  النباه 326، ابانعیم در دالئ  النباه 6530ابن حبان 
 .1/454، الخصائص الکبری 1/95معجزات النبی 
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سپس به ملن   .ا  اه  خایش اجا ه گررتشد و  واردكه به منزهلل خایش  تا این
 داد.ی ورود  اجا ه

ررملاد: ای  م وسللّ  علیله  ا  یصللّ رسلاهلل ا   ای پر ا  شیر آورده شد.  كاسه
 را دعات نما. نابه نزد اه  صفه برو و آن !هریرهااب

شدم و احتیاج شلدیدی بله    می حالم بد شد ) یرا ا  گرسنگی داشتم هالک
 به من ؟1ی شیر و اه  صُفّه متعجبانه با خاد گفتم: یک كاسه (.این شیر داشتم

 املا بایلد ا  دسلتار    .بگیلرم ای  تا ه جان و مبناش آن ا  تا ترم مستحق شیر این
 م.اه  صفه را دعات نمای و اطاعت كرده موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

شلیر   مر نماد به آنلان امرا  موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  با آمدن اه  صفه، 
ن شلیر را  اشیر تعارف كردم. آنبه یکی یکی  ،ی شیر را برداشتم كاسه م.بناشان
 به نفر بعدینیز من  .گردانیدند می ناشیدند و كاسه را به من با  می یرس گررته،
 ند.و سیر شد ناشیدندكه تمام اه  صفه ا  آن شیر  دادم تا این می

ی شیر را ا  من گررت و مقاب  خلایش   كاسهم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 یاگفتم: لبیک  هریره!اتبسم نماد و ررماد: ای اب ی ارکند،به من نظر قرار داد.
 من و تا ماندیم.ررماد:  ا !رساهلل 

 .ا رساهلل  یا گفتم: آری،
 ررماد: بنشین و بناک.
 نشستم و شیر ناشیدم.
 ناشیدم. ررماد: بناک، بار دیگر

كله گفلتم: قسلم بله      ناشیدم. تا این می و من ،بناک :ررماد می طار همین
 تاانم بناشم(. نمیو جا ندارم )دیگر  هخداوندی كه تا را به حق مبعاث نماد

                                                           
آمدنلد و چلان خانله و     دند و به مدینه میكر . اه  صفه كسانی بادند كه ا  دیار كفر هجرت می 1

ای نداشتند در انتهای مسجد برای آنان سایبانی ترتیب داده بادند تلا رلراهم شلدن منزللی      كاشانه
ی انصار نیز ا  میهمانان مهاجر پلر   كردند،  یرا خانه جا  ندگی می مناسب، ا  روی ناچاری مدتی آن

 كرد. یا ناد نفر تا سیصد نفر تغییر پیدا میشده باد. تعداد اه  صفه تقریباً ا  هشتاد 
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 كاسه را بده.ررماد: 
 ی شیر را تقدیم نمادم. كاسه

 1ی شیر را ناشید. مانده و باقی گفتا   بسم ،ایشان حمد خدا را بجا آورده

ای  در حالی كه چند دانه كند: می عنه روایت ا  هریره رضیابا روایت ششم:
به دانه خرما باده است(  21)در بعضی ا  روایات آمده كه  خرما در دست داشتم

ا   ،آمدم و گفتم: ای رسلاهلل خلدا! دعلا كلن    وسلّم  علیه ا  صلّینزد رساهلل ا  
 ی خرما بركت قرار دهد. در این چند دانه وج ّعزّ

های خرما را با دست گررت سپس دعلای   دانهم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
خااسلتی ا   ات قرار بده و هرگلاه   ها را بگیر و در كیسه آن بركت نماد و ررماد:

ها را بیرون  ی آن كن ولی همهررو هایت را داخ  كیسه  رقر دست ،آن برداری
 نکن. ا  هم جداها را  نیاور و آن
( ا  موسللّ  علیه ا  یصلّگاید: )به بركت رساهلل ا   می عنه ا  هریره رضیابا

همیشه آن كیسه  انفار نمادم. وج ّدر راه ا  عزّ خرما 2آن كیسه چندین وَسق
ی مسللمین   عنله خلیفله   ا  اما  مانی كه عثمان بن عفلان رضلی   .همراهم باد

 3شهید شد، در آن ماقع باد كه كیسه را گم كردم.

پلدرم در   كنلد:  ملی  عنله روایلت   ا  عبدا  انصاری رضی  بن  جابر روایت هفتم:
ن اآنل  رتم و بهجنگ أحد شهید شد و ا  خاد بدهکاری بجا گذاشت. نزد طلبکاران ر

                                                           
، بیهقلی  4291، مستدرک حاكم 11808، نسائی در السنن الکبری 6452. صحیح، بخاری  1

، صلحیح ابلن حبلان    2477، ترمذی 10679، مسند احمد 13484و  4339در السنن الکبری 
الخصائص الکبلری  ، 1/73، ابن كثیر در معجزات النبی 6/101، بیهقی در دالئ  النباه 6535
 .32، ابانعیم در دالئ  النباه 2/80
تقریبا دو  پری دو كف دست(به چهار مُد ) ،سق برابر با شصت صاع است و هر صاع. هر وَ 2

 شاد. كیلا می 156برابر با  باشد. پس هر وسق تقریباً كیلا و ششصد گرم می
بیهقی در دالئ  النباه ، 8628، مسند احمد 6532، صحیح ابن حبان 3839. حسن، ترمذی  3
 .1/102، ابن كثیر در معجزات النبی 6/109
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 یرا  ،قباهلل نکردنداما  .طلبی كه ا  پدرم دارید این خرماها را بردارید گفتم: در مقاب 
 ی كه در اختیار داشتم در مقاب  طلب آنان خیلی ناچیز باد.یخرماها

هرگلاه   ررملاد:  .بلا گفتم را  قضیهآمدم و م وسلّ علیه ا  یصلّنزد رساهلل ا  
ها را در مِربد )محلی كه خرماهلا را   آنهای خرما را قطع كنی و  خااستی خاشه

 مرا خبر بده. ،كنند( بگذاری می خشک
ابلابکر و   به هملراه وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   ،خرما ماقع خشک كردن

نشست و دعای بركلت  وسلّم  علیه ا  صلّیعنهما آمدند. رساهلل ا   ا  عمر رضی
 را بگیرند. دهای خا بیایند طلب ،كاران را صدا بزن طلب سپس ررماد: ،نماد

ی طلبکاران حاضر شدند و تمام بدهی پلدرم را   گاید: همه می عنه ا  جابر رضی
تلر   خرما بلیش  1ق( سیزده وَسوسلّم علیه ا  صلّی)به بركت رساهلل ا   تسایه نمادم.

ی  آملدم و گفلتم: همله   م وسلّ علیه ا  یصلّمغرب آن رو  به نزد رساهلل ا   آمد.
 طلبکاران طلب خایش را گررتند ولی با  سیزده وسق  یاد آمد.

عملر   تبسلم نملاد و ررملاد: نلزد ابلابکر و     م وسللّ  علیله  ا  یصلّرساهلل ا  
 نیز اطالع بده. عنهما برو و به ایشان ا  رضی

وقتلی   گفتنلد:  .دممن نزد آن دو بزرگاار ررتم و جریان را به علر  رسلان  
 دانسلتیم چنلین   می ررماد ما جا نشست و دعا آنم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

 2.ارتد( می ای اتفار شاد )یعنی چنین معجزه می

ملا نلزد رسلاهلل ا      كند: می عنه روایت ا  سَمُرَه بن جُندُب رضی روایت هشتم:
. ا  نلد خدمت ایشلان آورد  ،یدرحاوی ت ،ای بزرگ كاسه كه بادیموسلّم  علیه ا  صلّی

                                                           
كیلا  2پری دو كف دست( تقریبا به صاع است و هر صاع، چهار مُد ) 60. هر وَسق برابر با  1
وسق برابر بلا   13شاد و  كیلاگرم می 156باشد. پس هر وسق تقریبا برابر با  گرم می 600و 

 شاد. كیلاگرم می 2028
و  4053و  358و  2781و  2601و  2405و  2395و  2127و  2709صلللحیح، بخلللاری .  2

، 96، مسلند بلزار   2432، ابن ماجله  2884، اباداوود 7139و  6536، صحیح ابن حبان 6250
 .3640، سنن نسائی 6434نسائی در السنن الکبری 
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این گروه سیر خاردنلد   و كسانی كه حضار داشتند نیز ا  آن خاردند. دكرآن تناوهلل 
با  گروهی دیگر آمدند و  .نیز سیر خاردند و ررتند نایگر آمدند آنگروهی د .و ررتند

 شدند و می خاردند سپس بلند می این میهمانی ا  صبح تا ظهر ادامه داشت. گروهی
 د.آمدن می گروهی دیگر نابه دنباهلل آنو ررتند  می

 آمد؟ می ییعنه گفت: آیا طعام ا  جا ا  مردی به سمره بن جندب رضی
شلد مگلر ا     طعام  یاد نملی  كنی؟ می : ا  چه چیز آن تعجبگفت در پاسد

 1و اشاره به آسمان نماد. ،جا آن

 موسللّ  علیله  ا  یصللّ ی رسلاهلل ا    شلده ی آ اد رارلع بلرده  ابا  م:روایت نه
 .ندای آورد شده گاسفند كبابم وسلّ علیه ا  یصلّبرای رساهلل ا   گاید: می

 دست گاسفند را برایم بیاور. !رارعاد: ای ابدنبه من ررماایشان 
 من نیز تقدیم نمادم.

 دست گاسفند را برایم بیاور. !رارعاد: ای ابدنسپس ررما
 دست گاسفند را خدمت ایشان تقدیم نمادم. ،بار دوم

 دست گاسفند را برایم بیاور. !رارع اد: ای ابدنسام ررما ربا
 ؟ست داردمگر یک گاسفند بیش ا  دو د !گفتم: ای رساهلل خدا

 دست ،رارع ااب ای  دم: می ندای كه هر وقت كردی د: اگر اعترا  نمیدنررما
آوردی و  ملی  گاسفند بیلرون  دستِ ،طار ا  دیگ همین، بیاور برایم را گاسفند
 2شد. تمام نمی

                                                           
، 31708، مصنف ابلن ابلی شلیبه    20196و  20135، مسند أحمد 3625صحیح، ترمذی .  1

، معجلم صلغیر طبرانلی    853، مسند رویانی 6707، نسائی در السنن الکبری 57سنن دارمی 
، 335، ابانعیم در دالئل  النبلاه   6/93، بیهقی در دالئ  النباه 4233، مستدرک حاكم 6967

 .1/92ابن كثیر در معجزات النبی 
، نسلائی در  8345 ، مسلند بلزار  45، سنن دارمی 27194و  23859و  5089. حسن، مسند احمد  2

، معجم كبیلر طبرانلی   3291، معجم اوسر طبرانی 6484، صحیح ابن حبان 6625السنن الکبری 
، ترملذی در الشلمائ    14137تلا   14133، مجمع الزوائد 763و  842و  970و  969و  965و  964
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  ا   ماللک رضلی   ام  كنلد:  می عنهما روایت ا  جابر بن عبدا  رضی دهم:روایت 
گذاشلت و بله رسلاهلل     می عنها ظرری ا  پاست دباغی شده داشت كه در آن روغن

عنهلا چیلزی    ا  الک رضلی م در منزهلل ام رو ی داد. می هدیهوسلّم  علیه ا  صلّیا  
ررلت   به سراغ ظرری اوكردند.  یارت نشد، رر ندانش به نزدک آمدند و روغن طلب

داد. ناگهان ظرف را پر ا   می هدیهدر آن روغن وسلّم   علیه  ا   صلّیبه رساهلل ا   كه
 د و هر چه ا  آن بلر این ظرف همیشه پر ا  روغن باا  آن رو  به بعد، . رتروغن یا
ا  ماللک بله نلزد رسلاهلل      رشلرد. ام را كه رو ی آن  شد تا این داشتند تمام نمی می
 جریان را به عر  ایشان رسانید.   آمد ووسلّم   علیه ا  صلّی

 ررماد: آن را رشردی؟  موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 ام مالک گفت: بله.

رشلردی بلرای همیشله     ررماد: اگر آن را نمی موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 1داد. می روغن

 :پس ان گوسفند پر شیر گش ن

ملن ناجلاانی بلادم كله بلرای       كند: می عنه روایت ا  مسعاد رضیعبدا  بن 
گاسفندان را به  ،رو ی اطراف مکه كردم. می گاسفندان عُقبه بن أبی مُعَیر چاپانی

عنله را   ا  و ابلابکر صلدیق رضلی   وسلّم  علیه ا  صلّیچرا برده بادم كه رساهلل ا  
 ها پناه برده بادند. به كاه ،مکهی ا  اذیت و آ ار مشركین یایشان برای رها .دیدم

 آیا شیر به همراه داری؟ ررماد: رر ندم! موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
من امانتدارم. )یعنی بعضی ا  گاسفندان شیر دارند املا ملن    تم: آری، اماگف

 م(.تاانم ا  ماهلل مردم به شما ببخش نمی كارگری امین هستم و

                                                                                                                        

ابن كثیلر در  ، 255، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 346، ابانعیم در دالئ  النباه 160المحمدیه 
 .1/377، الخصائص الکبری 112و  1/111معجزات النبی 

 .1/78، دالئ  النباه للبیهقی 14664و  14740، مسند احمد 2280. صحیح، مسلم  1
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و شلیر   كه آبستن نیسلت را ررماد: گاسفندی  موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 ندارد برایم بیاور.

 من گاسفندی را آوردم كه شیر نداشت.
د و بله پیشلگاه   به پستان گاسفند دست كشی موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

ابلابکر صلدیق   ناگهان پستان گاسفند پر ا  شیر شلد.   دعا ررماد. وج ّا  عزّ
 دوشید.شیر در آن  وعنه ظرری را آورد  ا  رضی

سلپس ابلابکر صلدیق     ،ا  آن شلیر ناشلید  م وسللّ  علیله  ا  یصلّرساهلل ا  
 عنه و در آخر من نیز ا  آن شیر ناشیدم. ا  رضی

 ملر نملاد: جملع شلا.    ابله پسلتان گاسلفند    م وسللّ  علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 1خشک گردید.همانند قب   و جمع شد بالراصله پستان گاسفند

حُبَیش بن خایلد و سلیر بلدری و خاللد بلن خُنَلیس خزاعلی       م:دوروایت 
و ابلابکر  م وسلّ علیه ا  یصلّ مانی كه رساهلل ا   كنند: می عنهم روایت ا  رضی

ی  خیمله  بله  عنه ا  مکه به مدینه هجرت نمادند در میلان راه  ا  صدیق رضی
 راهنمای آنان باد. رَیقِراُمعبد برخارد نمادند. در این سفر عبدا  بن  ماُ

 ی خاد نشسته باد. معبد پیر نی قای باد كه در خیمه ام
ند ا  عنله خااسلت   ا  و ابلابکر صلدیق رضلی   م وسللّ  علیه ا  یصلّرساهلل ا  

معبد در  ی ام قبیلهند،  یرا رتمعبد گاشت یا خرما خریداری نمایند اما چیزی نیا ام
 برد. می سالی به سر خشک

 ی خیمه، گاسفندی را مشاهده نماد. در گاشهم وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 ررماد: ای ام معبد این گاسفند چیست؟

                                                           
 388، مصنف ابن ابی شلیبه  317، مسند ابن ابی شیبه 4412و  3598. حسن، مسند احمد  1
، معجم 7061و  6504، صحیح ابن حبان 5311و  5096و  4985، مسند أبی یعلی 22302و 

، ابلانعیم  1/125االولیاء  حلیة، ابانعیم در 8456، معجم كبیر طبرانی 513صغیر طبرانی 
، 39، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النبلاه  2/171در دالئ  النباه  ، بیهقی233در دالئ  النباه 

 .1/203، الخصائص الکبری 1/74ابن كثیر در معجزات النبی 
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معبد گفت: به خاطر ضعف و ناتاانی نتااسته همراه گاسفندان دیگلر بله    ام
 چرا برود.

 ررماد: شیر دارد؟وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 بدهد.تر ا  این است كه شیر  معبد گفت: ناتاان ام

 دهی آن را بدوشم؟ می د: آیا اجا هررماوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
دوشلیدیم،   می اگر شیر داشت ما آن را !ردایت به معبد گفت: پدر و مادرم ام

 !بیا آن را بدوک
پسلتان گاسلفند را مسلح     ،با دسلتان مبلارک  وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

گاسفند پاهای خاد را با  نماد و پستانش پر ا   .نام خدا برد و دعا ررماد ،نماد
 و نشخاار كرد. شدشیر 

 .ظرری را درخااست نمادوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
معبلد   بله ام  و ندو ظرف را پر نماد ندشیر را دوشیدظرف آورده شد. ایشان 

 كه سیر شد. ا  آن ناشید تا ایننیز معبد  . امندداد
 كه همه سیر شدند. ناشیدند تا اینشیر یکی یکی ا  آن  سپس بقیه،
 گاسفند شیر دوشید و ظرف را پر نماد. ا  آنوسلّم  علیه ا  صلّیا   دوباره رساهلل

 بیعت كرد.بر اسالم وسلّم  علیه ا  صلّیمعبد با رساهلل ا   ام
عنه و عبدا   ا  رضی ابابکر صدیق به همراهوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

 معبد را ترک نماده و به سفر خایش ادامه دادند. ی ام خیمه ،ریقراُبن 
به چلرا  معبد برگشت. او گاسفندان را  همسر ام ،معبدبعد ا  اندک  مانی، ابا
نلاتاانی بله    ضعیف و الغر بادند حتی ا  ضلعف و  نابرده باد اما گاسفندان آن

 ررتند. می سختی راه
ای  گفلت:  ده شلد و   بسلیار شلگفت  ، پر ا  شیر را دیلد ظرف معبد وقتی ابا

 !شتشیری ندا بادتا همه شیر ا  كجا؟ گاسفندی كه نزد  این !معبد ام
ت او چنلین و  اصف ! مرد مباركی به نزد ما آمد كهمعبد گفت: قسم به خدا ام

 چنان باد.
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 را تاصیف كرد.وسلّم  علیه ا  صلّیمعبد با جمالتی  یبا رساهلل ا   ام 
شنیده بادم  ی او بارهقریش است، در این صاحبِ ،معبد گفت: قسم به خداابا

اگر تاانستم این كار  ،خااستم نزد او بروم و به او ملحق شام. به خدا قسم می و
 1را انجام خااهم داد.

 :اطاعت صخره

 رو ی كله ملا خنلدر حفلر     كنلد:  می عنهما روایت ا  جابر بن عبدا  رضی
 اصحابی عظیمی باد  هچان صخر) حکم پدیدار گشت.م ای كردیم صخره می

م وسللّ  علیله  ا  ینزد رساهلل ا  صللّ  رد كنند( ا  روی ناچارینتاانستند آن را خ
 در خندر پدیدار گشته است. ای سخت آمدند و گفتند: صخره

سلپس   شلام.  ملی  جلا وارد  ررماد: من بله آن م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 شد كله  می  یرا سه رو  -بسته باد كه شکم مبارک با سنگاست در حالی برخ
ناگهان صخره  .آن را به صخره كابیدو كلنگ را برداشت  -نچشیده بادی یغذا
 2باره پادر شد. یک

                                                           
 صحیح دانسته و ذهبی با او ماارقت نماده است. 4274. حاكم در مستدرک به رقم  1

 نایسد: بزار آن را روایت كرده و رجاهلل آن رجاهلل صحیح است.   می 9911هیثمی در مجمع الزوائد 
طبرانی آن را  نایسد: كند و می با سند دیگری روایت می 14141همچنین در مجمع الزوائد به رقم 

 ند.ا هشام بن حبیش و پدرک كه ثقه  بن  حزام جزروایت كرده و رجاهلل آن رجاهلل صحیح است 
نایسد:  كند و در پایان می روایت بیهقی و دیگران را ذكر می 2/259النبایه  كثیر در السیره ابن

 اسناد این حدیث، حسن است.
  ، بیهقلی 238، ابانعیم در دالئ  النباه 14030و  9910الزوائد  ، مجمع6510و  3605طبرانی كبیر معجم

 .310و  1/309الکبری  ، الخصائص42 النباه اصفهانی در دالئ  ، اسماعی 1/278النباه  در دالئ 
، سلنن  14211، مسلند احملد   36711و  31709شلیبه   ، مصنف ابن ابی4101. صحیح، بخاری  2

، بیهقلی در دالئل  النبلاه    1/103، ماوردی در أعالم النباه 327، ابانعیم در دالئ  النباه 43دارمی 
، 3/186یلر در السلیره النبایله    ، ابلن كث 285، اسماعی  اصلفهانی در دالئل  النبلاه    423و  3/415

 .1/375الخصائص الکبری 
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رسلاهلل ا    كنلد:  ملی  براء بلن علا ب رضلی ا  عنله روایلت      روایت دوم:
 مر نماد.اما را به حفر خندر م وسلّ علیه ا  یصلّ

ای در مکانی ا  خنلدر   كه صخره كردیم به حفاری كردن( تا این)ما شروع 
 شد. رد نمی دیم خ می آشکار شد. هرچه با كلنگ

، رساندیم، ایشلان آمدنلد  م وسلّ علیه ا  یصلّماضاع را به عر  رساهلل ا  
ای را به صلخره وارد نمادنلد، یلک     كلنگ را برداشته، بسم ا  نمادند و ضربه

سپس ررماد: ا  اكبر! كلیدهای شام به من داده شد.  سام صخره شکسته شد.
 كنم. می رنگ آن را مشاهده جا قصرهای قرمز ا  این ،قسم به خدا

ی دیگری را بله صلخره وارد نملاد، یلک      و ضربه ،بار دوم ررماد: بسم ا 
سپس ررماد: ا  اكبر! كلیدهای رارس به ملن   سام دیگر صخره شکسته شد.

 كنم. می جا مدائن و قصرهای سفید آن را مشاهده دا ا  اینداده شد، قسم به خ
ی دیگری را به صخره وارد نماد، صلخره   و ضربه ،بار سام ررماد: بسم ا 

سپس ررماد: ا  اكبر! كلیدهای یمن به ملن   به تمامی شکسته و پادر گردید.
 1بینم. می جا درهای صنعاء را ا  این !داده شد. قسم به خدا

                                                           
، مسللند 430النبلاه   ، ابلانعیم در دالئل   1685  یعللی  ، مسلند ابلی  36820 شلیبه،  ابلی   . مصلنف ابلن   1

 .18694، مسند أحمد 8807الکبری  السنن ، نسائی در10138الزوائد  ، هیثمی در مجمع410 رویانی
 شاد. عبدا  ختم میروایات رار همه به میمان أبی 

 عبدا  به آن متفرد است.  نایسد: این حدیث غریب است. میمان أبی كثیر در السیره النبایه می ابن
نایسد: احمد آن را روایلت نملاده و در آن میملان أبلی      می 10138هیثمی در مجمع الزوائد 

عتی او را ضلعیف  عبدا  وجاد دارد، ابن حبلان در الثقلات نلام او را ذكلر نملاده وللی جملا       
 ی رجاهلل ثقات اند. دانند، بقیه می

به روایت جابر برای آن شاهدی هست كه اسناد آن بر شرط بخلاری   14211در مسند احمد 
هردو با یک اسناد  3176و سنن  4370شاهدی دیگر: نسائی در السنن الکبری  صحیح است.

 .است ذكر نماده كه آلبانی آن را حسن دانسته
نایسد: احمد و نسلائی   ، صحیح بخاری می4101در رتح الباری شرح حدیث حارظ ابن حجر 

 اند. با اسناد حسن روایت كرده
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 :درختاس جابت 

در سلفری هملراه    كنلد:  ملی  عنهما روایت ا  جابر بن عبدا  انصاری رضی
 رسیدیم. یی وسیع كه به دره ررتیم تا این می موسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  

ای پر ا  آب  رتابهمن آ برای قضاء حاجت ررت.م وسلّ علیه ا  یصلّرساهلل ا  
 برداشتم و ایشان را دنباهلل نمادم.

گشت كه برای قضلاء حاجلت،    می دنباهلل چیزیوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
سلبز   ،كنلار دره  ی كله دو درختل  جز رتن كند اما چیزی نیاخاد را پشت آن پنها

 !ای ا  آن را گررت و گفت: ای درخت به طرف یکی ا  درختان ررت شاخه بادند.
 ،درخت مطیع ایشان گشلت  مطیع و منقاد من باک. ،وج ّی ا  عزّ به أمر و اراده

بله   . سلپس بلرد  ملی  مانند شتر رامی كه صاحبش آن را به هر طرری كه بخااهد
بله   ،ای ا  آن را گررتند و ررمادنلد: ای درخلت   شاخه و سای درخت دیگر ررتند

كله   آن درخت نیز مطیع ایشان گشت تا ایلن  مطیع من باک. ،وج ّررمان ا  عزّ
ررمادند به أمر  وایشان دو درخت را كنار یکدیگر جمع نمادند  راه رسید.به نصف 

 ا  عزوج  به هم بچسبید. آن دو درخت به یکدیگر چسبیدند.
گاید: ملن بلا سلرعت ا  آن مکلان دور      می ماعنه ا  جابر بن عبدا  رضی

 د.ندورتر برو تا این كه به علت نزدیکی من به ایشان، مبادا ایشانشدم، 
جا نشستم و به رکر ررو ررتم. بعد  ی كاری دور شدم، آن  مانی كه به اندا ه

 علیله   ا   صللّی رساهلل ا  دیدم كه ا  مدتی اتفاقی سرم را باال نمادم، ناگهان 
شللاند و بللا  مللی آیللد و آن دو درخللت دارنللد ا  یکللدیگر جللدا مللی دارد وسلللّم 

 1ند.شتگ می بادند با به مکانی كه شکارتند و  می  مین را هایشان ساقه

                                                           
، ابانعیم در 447، بیهقی در السنن الکبری 6524، صحیح ابن حبان 3012. صحیح، مسلم  1

، ابلن  37، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النبلاه  6/8، بیهقی در دالئ  النباه 296دالئ  النباه 
 .1/371، الخصائص الکبری 1/61كثیر در معجزات النبی 
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نشینی نلزد   بادیه كند: می عنهما روایت ا  عبدا  بن عباس رضی روایت دوم:
 ید؟خداوندی  آمد و گفت: ا  كجا بدانم شما ررستادهوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
رلرا   دسلای خلا  ه را بل  نخل   ی اگر این شاخه به من بگا: ندررماد ایشان
 ی ا  عزوج  هستم؟ من ررستادهكه دهی  می گااهی ،خاانم

 گفت: بله.نشین  بادیه
 ررا خااند. سای خایشه آن شاخه را بوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

 كه بر  مین ررود آمد. تا این د به پایین آمدن ا  نخ ،شاخه شروع كر
 رسید. وسلّم علیه ا  صلّینزد رساهلل ا  كه  اینتا  جهید میشاخه روی  مین 
 برگردد.تا به شاخه ررمان داد وسلّم  علیه ا  صلّیسپس رساهلل ا  

 1برگشت. جایش شاخه )بالراصله اطاعت نماد( و سر

رو ی هملراه   كنلد:  می عنه روایت ا  رضی یَعلی بن مُرّه ثَقَفی روایت سام:
. در اثنای مسلیر،  سای قبرستان به راه ارتادیمه بوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
د و ررملاد: بله اطلراف    كنل قضاء حاجلت   تخااسوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

 ببین چیزی هست كه مرا بپاشاند؟ ،نظری بیفکن
 بینم مگر یک درختی. گفتم: چیزی كه شما را بپاشاند نمی
 ررماد: نزدیک آن درخت چیست؟

 گفتم: درختی مانند آن.
وسللّم   علیله  ا  صللّی سای آن دو درخت برو و بگلا: رسلاهلل ا    ه ب ررماد:
 جمع شاید. كنار هم وج ّررماید كه به أمر ا  عزّ می دستار

 ،دكلر قضاء حاجلت  وسلّم  علیه ا  صلّیآن دو درخت جمع شدند. رساهلل ا  
  ا   صللّی ای آن دو درخت برو و بگا: رساهلل ا  سه ررماد: ب سپس برگشت و

                                                           
، معجلم  4237، حلاكم در مسلتدرک   12622، معجم كبیر طبرانی 3628. صحیح، ترمذی  1

، ابلن كثیلر   3/3، بخاری در التارید الکبیر 6/15، بیهقی در دالئ  النباه 5068اوسر طبرانی 
 .2/60، الخصائص الکبری 1/118در معجزات النبی 
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 آن دو درخلت هلر   ی كه بادید برگردیلد. یهمان جابه نماید،  می مرا وسلّم  علیه
 1جای خاد برگشتند. سربه كدام 

ی  عنه در پایان حدیثی طاالنی قصه ا  سلمان رارسی رضی م:چهارروایت 
ی  ....  مانی كه مسللمان شلدم بلرده    كند: می روایترا چنین مسلمان شدنش 
 حد شلركت نملایم.  ابه همین دلی  نتاانستم در جنگ بدر و  ؛یکی ا  كفار بادم

درختلان   به من گفت: ای سلمان! تا ثمردار شلدن  وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 من نزد آقای خاد ررتم و بر مبلغی تعیین نما و خاد را ا  آقای خاد بخر. ،خرما
 آقلای خلاد  طال با ی  یّهوقاچه  پرداخت و  ی درخت خرما اصلهسیصد  نكاشت

بله   وسللّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   .كند مآ اد انجام دهمتاارق نمادم كه هرگاه 
مرا  درخت خرما نهاهللاصحاب با آوردن  ید.یاصحاب ررماد: برادرتان را یاری نما

ی  ا تلر. هلركس بله انلدا ه     تر یا بیش ، بعضی كمصلها. بعضی سی یاری نمادند
آملاده   خرملا درخت  نهاهللكه سیصد  تا این كرد میبا من همکاری  خادی یتاانا
گلاداهلل   ،برای این درختان !ای سلمانررماد:  وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا   شد.

من ررتم و شروع  ها را بکارم. آن مسپس مرا خبر بده تا با دستان خاد ،حفر كن
بلا كملک    دنلد. كركمک  به منبه حفر گاداهلل نمادم در این كار همچنان اصحاب 

وسللّم   علیله  ا  صللّی ا   نزد رسلاهلل  رسید. پایانحفر سیصد گاداهلل به  كار ،اصحاب
و كلردیم   ملی  را به گاداهلل نزدیلک  ها نهاهللما  ایشان آمدند و .خبر دادماو به و آمدم 
قسم به خداوندی كله جلانم در دسلت     .ندكاشت می را ها با دستان مبارک آن ایشان
یک درخت كله آن را عملر    جزی آن درختان در همان ساهلل ثمر دادند  همه ،اوست

 عنه كاشته باد. ا  بن خطاب رضی

                                                           
صحیح دانسته و ذهبی با او ماارقلت نملاده اسلت. آلبلانی در      4232م در مستدرک . حاك 1

 آن را صحیح دانسته است. 339سنن ابن ماجه 
، 679، معجلم كبیلر طبرانلی    31753، مصنف ابن أبی شیبه 17548، 17559، 17564مسند احمد 
كثیر در معجزات النبلی  ، ابن 240و  304، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 14156مجمع الزوائد 

 .6/23، بیهقی در دالئ  النباه 292، ابانعیم در دالئ  النباه 147و  1/146
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 ررماد چرا این ثمر نداده است؟ وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 ام. عمر رضی ا  عنه ررماد: من آن را كاشته

بله   .دوبلاره كاشلت   را ا  خلاک بیلرون آورد و  آن وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 همان ساهلل ثمردار شد. درمانند بقیه هآن نیز  ایشانبركت 

 علیله   ا   صلّیبعد ا  گذشت مدتی، مقداری ناچیز طال به دست رساهلل ا  
 به نزد ایشان آمدم.نیز من  و مرا ررا خااند رسید بالراصله وسلّم 

بده تا آ اد شای. من ررماد: این طالها را بگیر و آن را و ن نما و به آقایت 
تلر   بلیش مقدار كمی ا  طلال    یرا ،تعجب نمادم طالها را گررته و و ن نمادم.

به این ترتیب و قیه شد وا، چه   مانی كه و ن نمادم بدون كم یا  یادنباد اما 
ی جهادها هملراه رسلاهلل ا     همهدر  ،به بعدآن رو  شد كه من آ اد شدم و ا  

 1گاه تخلف ننمادم. م و هیچشركت كرد وسلّم علیه ا  صلّی

 :اس جابت حیوانات

رسلاهلل ا    كنلد:  ملی  عنله روایلت   ا  أنلس بلن ماللک رضلی     :وایت اوهللر
 ترین مردم باد. نیکاترین و سخاوتمندترین و شجاع وسلّم علیه ا  صلّی

آملده و بله   ا  خانه بیرون  .ی شنیده شد مردم ترسیدندیشبی در مدینه صدا
 ودتر ا  مردم، اسب اباطلحله   وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا   ند.رتطرف صدا شتا

به گردن مبارک شمشیر آویزان نماد و بلا عجلله، بلدون     و ا به عاریت گررتر
 .تاختبه طرف صدا آن را و ساار اسب شد  ، ین

خااسلتند بلرای    ملی  پس ا  تحقیق به مدینه برگشلت درحلالی كله ملردم    
 : نترسید! نترسید!ندررمادایشان رو به مردم  شاند.جا ا  مدینه خارج و جست

 دود. می سپس ررمادند: این اسب بسیار سریع
                                                           

، 21625، بیهقی در السلنن الکبلری   2183، مستدرک حاكم 22997. صحیح، مسند احمد  1
، مصلنف عبلدالر ار   6/97، بیهقی در دالئ  النباه 20، شمائ  ترمذی 15836مجمع الزوائد 

 .6073، معجم كبیر طبرانی 4407و  2500بزار ، مسند 15768
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باد اما  مانی كه  روگاید: اسب اباطلحه كُند می عنه ا  أنس بن مالک رضی
تاانست ا  آن  بر آن ساار شد دیگر هیچ اسبی نمی وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  
 1سبقت بگیرد.

 هلا  در یکی ا  غلزوه  كند: می عنه روایت ا  جُعَی  أشجَعی رضی :وایت دومر
در این سفر بر اسبی سلاار بلادم كله     بادم. وسلّم علیه ا  صلّیهمراه رساهلل ا  
 ا  قارله عقب بمانم. مر سبب شد كهااین  باد الغر و ناتاان
 !اسلب  به من ملحق شد و ررماد: ای صلاحبِ  وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  

  ود بیا.
است و تاان ندارد سریع حركلت   تم: ای رساهلل خدا! اسب الغر و ضعیفگف

ت به پشت اسب همراه داشه ای كه ب با تا یانه وسلّم علیه ا  صلّیكند. رساهلل ا  
 بركت قرار بده. ،در این اسب  د و ررماد: خدایا!
دعلای بركلت نملاد     وسلّم علیه ا  صلّیا  وقتی كه رساهلل ا   !قسم به خدا

بله   گررلت. ملی  ها پیشلی   اسبی  دیگر نتاانستم آن را كنترهلل نمایم و ا  همه
یلد تلا   یبعدها آن اسب چندین بچه  ا وسلّم علیه ا  صلّیبركت دعای رساهلل ا  

 2م.دوا ده هزار بهره برد ،های آن بچه ی كه ا  رروکیجا

                                                           
و  6212و  2908و  2968و  2857و  2862و  2866و  2820و  2627. صللحیح، بخللاری   1

، ادب المفرد 13865و  12663و  12494، مسند احمد 2307، مسلم 2969و  3040و  6033
و  8778ی ، نسائی در السلنن الکبلر  6859، مسند بزار 1687، ترمذی 2772، ابن ماجه 303

 18560، بیهقی در السنن الکبلری  604، معجم ابن عساكر 6369، صحیح ابن حبان 10837
، اسلماعی   6/153و  1/325، بیهقی در دالئ  النبلاه  352، ابانعیم در دالئ  النباه 20849و 

 .1/155، ابن كثیر در معجزات النبی 111اصفهانی در دالئ  النباه 
 1174، ابن حجر در االصابه ری تمییلز الصلحابه   8767بری . صحیح، نسائی در السنن الک 2
 نایسد: نسائی این حدیث را با سند صحیح روایت نماده است. می

، اسلماعی   6/153، بیهقی در دالئل  النبلاه   9350، مجمع الزوائد 2172معجم كبیر طبرانی 
 .1/200، ابن كثیر در معجزات النبی 110اصفهانی در دالئ  النباه 
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در یکی  كند: می روایتعنهما  ا  جابر بن عبدا  انصاری رضی :وایت سامر
ا  قارله عقب مانده  كردم. می را همراهی وسلّم علیه ا  صلّیها رساهلل ا   ا  غزوه
مركلابم بلاد    یرا بر شتری ساار بادم كه ضعیف و ناتاان باد و این تنها  ،بادم

 كشیدم. می كه با آن آب
 شترت چه شده؟د و ررماد: یخاد را به من رسان وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  

شلتر ررلت و آن را بله حركلت وا      پشت سربه  گفتم: خسته و ناتاان است.
( شترم ا  تمام شتران وسلّم علیه ا  صلّی)به بركت رساهلل ا   داشت و دعا نماد.
 پیشی گررت.
 بینی؟ می ررماد: شترت را چگانهوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

 1رسیده است. گفتم: به خیر است. بركت شما به آن

 :اطاعت اعضای بدن

در یکی  كند: می یب أسلمی رضی ا  عنه روایتیده بن حُصَرَبُ :وایت اوهللر
رسللاهلل ا   عنلله قطللع شللد.  ا  پللای عمللرو بللن معللاذ رضللی  ،هللا ا  غللزوه
 2شفا یارت. بالراصله و ر خایش را بر آن پاشاندبزا وسلّم علیه ا  صلّی

ای بر روی  ثر ضربها كند: می ا  روایت رحمهیزید بن أبی عبید  :وایت دومر
 ی چیست؟ پرسیدم: این ضربه .دیدمعنه  ا  سار سلمه بن األكاَع رضی

 .خاردمی خیبر ضربه  گفت: در غزوه
مردم گفتند: سلمه مجروح شد، سلمه مجروح شد. این خبلر بله رسلاهلل ا     

 رسید. وسلّم علیه ا  صلّی

                                                           
، 15013و  14864، مسلند احملد   1322، مسلند حُمَیلدی   715، مسللم  2967صحیح، بخاری .  1

، مجملع الزوائلد   7140، صلحیح ابلن حبلان    4638، سلنن نسلائی   6189نسائی در السنن الکبری 
 .6/152، بیهقی در دالئ  النباه 349و  348، ابانعیم در دالئ  النباه 14175

 .4/566ری تمییز الصحابه  ، االصابه6509. حسن، صحیح ابن حبان  2
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همراه دمیدن، مقداری ا  بلزار خلایش را بلر     وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  
شفا یارتم و ا  آن ماقع تا  بالراصله پاشاند، این عم  سه بار تکرار نماد.  خمم

 1حاال هیچ دردی را احساس نکردم.

ی  در غلزوه  كند: می عنه روایت ا  سه  بن سعد ساعدی رضی :وایت سامر
ت كسلی خلااهم   دسه رردا پرچم را ب ررماد: وسلّم علیه ا  صلّیخیبر رساهلل ا  
او خدا و رسالش را دوست  كند. می خیبر را رتح با دستانش وج ّداد كه ا  عزّ

 دارند.می دارد و خدا و رساهلل نیز او را دوست می 
كردند كه این ارتخار نصیب چله كسلی    می گاو با یکدیگر گفتمردم  ،شب
 سی خااهد داد؟ دست چه كه پرچم را بو  خااهد شد

 صللّی  یرا رسلاهلل ا    ،كه آن ررد خادک باشدامید داشت  ناهركدام ا  آن
خدا و رسلالش  كسی است كه او  ه باد:تاصیف نمادچنین او را  وسلّم  علیه  ا  

 دارند. میدارد و خدا و رساهلل نیز او را دوست می را دوست 
ررملاد: عللی بلن ابلی طاللب       وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا   ی آن رو ،رردا
 كجاست؟
 كند. می د: ای رساهلل خدا! چشمانش دردگفتن

 او را بیاورد. تاررماد: كسی را نزد او بفرستید 
درد  عنه در حالی كله چشلم   ا  چیزی نگذشت كه علی بن ابی طالب رضی

  .آمد شدیدی داشت
دعا نماد،  وج ّیشگاه ا  عزّبزار طاهر را در چشمانش ریخت و به پ ایشان

سلپس   .بلاد دردی نداشلته   چشلم  ، گایا اصالًشفا یارت بالراصله چشمان وی
 2دست ایشان داد.ه پرچم را ب

                                                           
، 16514، مسلند أحملد   6510، صحیح ابلن حبلان   3894، اباداود 4206. صحیح، بخاری  1

 .3/359، ابن كثیر در السیره النبایه 4/251بیهقی در دالئ  النباه 
، مسلند أبلی یعللی    2472، سنن سعید بن منصار 2406، مسلم 4210و  3701. صحیح، بخاری  2

، 22821و  16538و  1608، مسند احملد  36883و  36874، مصنف ابن أبی شیبه 7537و  7527
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رو ی  كنلد:  می عنه روایت ا   ید بن أخطَب انصاری رضیابا وایت چهارم:ر
را خدمت من ظرری پر ا  آب  نماد. درخااست آبوسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا  

آن را بیلرون   م بالراصلله رتداخل  آن یلا  تار ملایی   ناگهان یکایشان آوردم. 
با دستان مبارک بر صارتم مسلح نملاد و   وسلّم  علیه ا  صلّیرساهلل ا   آوردم.
 ی او را پایدار نما.یاو را  یبا بگردان و جماهلل و  یبا !دعا ررماد: پروردگارا برایم
)بله بركلت رسلاهلل ا      گایلد:  می ه بن ثابت یکی ا  راویان این حدیثزرَعَ
ساهلل عمر نماد در حالی كه در سر چند  120(  ید بن أخطب وسلّم علیه ا  صلّی

 1. نده باد صارتش چین و چروكی پیدا نکردتر نداشت و تا  تار مای سفید بیش

ی بدر )در  در غزوه كند: می عنه روایت ا  نعمان رضیقتاده بن  :وایت پنجمر
ا  حدقه بیلرون   موارد شد كه چشم ای به چشم من حد( ضربهای  ایتی غزوهرو

 ماند. آویزانام  آمد و روی گانه
)بله   جایش قلرار داد.  آن را با دست مبارک سر وسلّم علیه ا  صلّیرساهلل ا  

یگلر  آن چشلم نیکلاتر و تیزتلر ا  چشلم د    ( وسلّم علیه ا  صلّیبركت رساهلل ا  
 1خارده است. كدام چشم ضربهكه شد  د و رهمیده نمیگردی

                                                                                                                        

و  1120و  496، مسلند بلزار   1379، ابن أبی عاصلم در السلنه   696، مسند الحارث 3724ترمذی 
و  5818، معجلم كبیلر طبرانلی    6932، صحیح ابن حبلان  8342لکبری ، نسائی در السنن ا5140
، مجمللع 18346و  18230، بیهقللی در السللنن الکبللری 6243و  6233و  5991و  5950و  5877
 .244، اسماعی  اصفهانی در دالئ  النباه 4/208، بیهقی در دالئ  النباه 14717الزوائد 

، مسلند  31758، مصنف ابن أبی شلیبه  856، مسند ابن أبی شیبه 3629. صحیح، ترمذی  1
و  45و  43، معجم كبیر طبرانی 7172، صحیح ابن حبان 22883و  22881و  20733أحمد 
، 384، ابانعیم در دالئل  النبلاه   16020و  16019، مجمع الزوائد 7209، مستدرک حاكم 47

 .212و  6/211بیهقی در دالئ  النباه 
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، ابلن عسلاكر در   100و  3/252و بیهقلی در دالئل     1549حسن لغیره، مسند أبی یعلی .  1

: حدثنا یحیی بن عبدالحمید الحِمّانی حدثنا عبلدالرحمن بلن   10536و  10535تارید دمشق 
 سلیمان بن عَسی  عن عاصم بن عمر بن قتاده عن أبیه عن قتاده بن نعمان.
ه ملی دانلد. املا    در آن یحیی بن عبدالحمید الحمانی وجاد دارد كه یحیی بن معین او را ثقل 

احمد بن حنب  و علی بن مدینی او را متهم به كذب و سرقت حدیث ملی داننلد. ابلا حلاتم     
 را ی او را لین الحدیث می داند. باقی رجاهلل ثقات می باشند.

: حلدثنا ابلا عبلدالرحمن االذرملیّ حلدثنا      14099، مجملع الزوائلد   1550مسند أبی یعلی  -
 بن الحارث بن عبید عن جدّه. عبدالعزیز بن عمران عن عبدالرحمن

 عبدالعزیز بن عمران: متروک و منکر الحدیث است.
، مجملع الزوائلد   417، دالئ  ابلانعیم  10537، تارید دمشق 13و  12معجم كبیر طبرانی  -

: حدثنا الالید بن حماد الرملی ثنا عبدا  بن رض  حلدثنی أبلی علن أبیله     10080و  10079
 باشند. قتاده. عبدا  بن رض  و پدرک مجهاهلل میعاصم عن أبیه عمر عن أبیه 

: حدثنا عبدا  بن ادریس عن محمد بلن اسلحار   36768و  32364مصنف ابن ابی شیبه  -
 بن النعمان سقطت .... ةأنّ قتاد ةعن عاصم بن عمر بن قتاد

 یرا عاصم بن عمر ا  پدر بزرگش قتاده روایت نلدارد املا در روایلات     ،مسند آن منقطع است
 دیگر ماصاهلل آمده است.

  یرا مدلس است. ،ی محمد بن اسحار مقباهلل نیست عنعنه
نا أبابکر احمد بلن  أ: أخبرنا أبا عبدا  محمد بن الفض  أنب10537و  10534تارید دمشق  -

نا أبا سعید الخلی  بن أحمد بن محمد القاضی البستی حدثنا اباالعباس أحمد بلن  أالحسین أنب
حدثنا مالک بن اسلماعی  حلدثنا بلن     خیثمةابابکر احمد ابن أبی  المظفر البکری حدثنا

 .ةالغسی  حدثنی عاصم بن عمر عن جده قتاد
 یرا عاصم ا  جدک قتاده روایت ندارد اما در روایلات دیگلر ماصلاهلل     ،اسناد آن منقطع است

 آمده است.
ار بلن  : حدثنا .... محمد بن شلعیب بلن شلابار سلمعت اسلح     3/253دالئ  النباه بیهقی  -

یحدث عن عیا  بن عبدا  بن سعد بن أبی السرح علن أبلی سلعید     ةعبدا  بن أبی ررو
 بن النعمان. ةالخدری عن قتاد

 اسحار بن عبدا  بن أبی رروه، أئمه اجماع بر ضعف او دارند.
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: حدثنا .... اباالحسن علی بن حرب الطائی حدثنا عبلدالرحمن بلن یحیلی    49/281تارید دمشق  -
 مالک بن أنس عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محماد بن لبید عن قتاده بن النعمان. حدثنا

می نایسد: عبدالرحمن بن یحیی العلذری روایلت او ا  ماللک     954عُقَیلی در الضعفاء الکبیر 
 مجهاهلل است حدیث ا  جهت او قدرتی ندارد. 

یلی ا  ماللک سلؤاهلل    سؤاالت السِّجزی عن الحاكم: ا  حاكم در مارد عبلدالرحمن بلن یح   -
 گررتم. گفت: صدور است در روایتش ا  مالک متهم نیست.

: حدثنا ابابکر بن خلّاد حدثنا ابلراهیم بلن اسلحار الحربلی     1/483ابانعیم در دالئ  النباه  -
حدثنا یاسف بن بهلاهلل حدثنا عبدا  بن ادریس من محمد بن اسحار عن عاصم بلن عملر   

 بن النعمان أنه سقطت... ةتادعن محماد بن لبید عن ق ةبن قتاد
 یرا مدلس است. املا   ،محمد بن اسحار وجاد دارد كه مقباهلل نیست ی عنعنه ،در این روایت

ی رجلاهلل   بقیه .كند حدیث قبلی متابع آن است كه امام مالک با محمد بن اسحار متابعت می
 باشند. ثقات می
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ِاسدان،ُاْلسدنيُبنُأْحدُ.الكّبىُالسنُ-28 :ُاملتدَى)ُاْلديهيُأبدَبكُِاخل
،ُالعلمي ،ُدارالكت ُ،(ه458 ُُُ.ُه1424ُُالطبع اثلاثل ُبيِو

ُاللُهبد ُبدنُاْلسدنُبدنَُعُأبَالقاسدمُثقد ادلرن،.ُالشيَخُمعجمُ-29
ُالطبعد ُدمشدق،ُ-دارالبشدائُِ،(ُه571:ُاملتَى)ُعساكُِبابنُاملعِوف
ُُ.ُه1421ُُاْلوىل

َالفداء.ُوانلهار ُاْلدار ُ-30 ُدارُ،(ه774ُ:ُاملتدَى)ُكثيُبنُعمُِبنُإسماعي ُأب
ُُ.ُه1408ُُاْلوىلُالطبع ُالعِبي ،ُالرتاثُإحياء

:ُاملتَى)ُعساكُِبابنُاملعِوفُاْلسنُبنَُعُأبَالقاسم.ُدمشقُتاريخُ-31
ُ.ُه1415ُُواتلَزي ،ُوالنَشُللطباع ُدارالفكُِ،(ه571ُ

َالقاسدمُأْحددُبنُسليمان.ُالصغيُاملعجمُ-32 ُ،(ه360:ُاملتدَى)ُالطدّبانُأب
ُ.ُه1405ُُاْلوىلُالطبع ُعمان،ُ،بيِوُ-ُعمارُدارُ،اإلسَليمُاملكت 

َالقاسمُبنُسليمان.ُاْلوس ُاملعجمُ-33 ُ،(ق.ُه360:ُاملتدَى)ُالطّبانُأْحدأب
ُ.القاهِةُ-داراْلِمني

َالقاسدمُأْحددُبدنُسدليمانُ.الكبديُاملعجمُ-34 ُ،(ه360:ُاملتدَى)ُالطدّبانُأب
ُ.ُه1415ُُاْلوىلُالطبع ُالطبع اثلاني ،ُالقاهِة،ُ-تيمي ُابنُمكتب 

:ُاملتدَى)ُاْلْلدانُندااادلرنُُممد.ُوزياداتهُالصغيُاْلام ُصحيحُ-35
ُ.اإلسَليمُاملكت ُ،(ه1420

َائدُومنب ُالزوائدُجمم ُ-36 َاْلسن.ُالف ُاهليدثيمُبكُِأيبُبنَُعُنَرادلرنُأب
ُ.ُه1414ُُالقاهِة،ُالقديس،ُمكتب ُ،(ه807:ُاملتَى)
َحداتم،ُحبدانُبدنُُممد.ُحبانُابنُصحيحُ-37 ُ،(ه354:ُاملتدَى)ُالب سد ُأب

ِسال ، ،ُمؤسس ال ُ.ُه1408ُُاْلوىلُالطبع ُبيِو
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ُأْحددُبنُُممدُبنَُعُبنُأْحدُأبَالفض .ُالصحاب ُتميزيُفُاإلصاب ُ-38
،-العلميد ُدارالكتد ُ،(.ه852ُ:ُاملتدَى)ُحجِالعسقَلنُبن ُبديِو

ُ.ُه1415ُُ-الطبع اْلوىل
ُاَلحصديبُمدَىُُبدنُُعيداضُالقدايُ.املصدطىفُحقَقُبتعِيفُالشفاُ-39

ُ.ُه1407ُُ-اثلاني ُالطبع ُعمان، -ُدارالفيحاءُ،(.ه544ُ:ُاملتَى)ُالسب 
ُأبَالفضد ُحجدُِبنَُعُبنُأْحد.ُاْلخاريُصحيحُرشحُاْلاريُفتحُ-40

،ُ-ُداراملعِف ُالعسقَلن، ُ.ُه1379ُُبيِو
ويدانُهدارونُبنُُممدُأبَبكِ.ُمسندالِويانُ-41 ُِّ ُ،(ه307ُ:ُاملتدَى)ُال

ُ.ُه1416ُُاْلوىلُالطبع ُالقاهِة،-قِطب ُمؤسس 
ُانليسدابَريُخزيم ُبنُإسحاقُبنُأبَبكُِممد.ُخزيم ُابنُصحيحُ-42

ُ.بيِوُ-اإلسَليمُ،املكت (ه311ُ:ُاملتَى)
ُاْلخداري،ُاملغديةُبدنُإبِاهيمُبنُإسماعي ُبنُُممدُالكبي،ُاتلاريخُ-43

َعبددد ُالعثمانيدد ،ُاملعددارفُدائددِة:ُالطبعدد ُ،(.ه256:ُاملتددَى)ُاللُأب
ُ.ادلمن-حيدرآباد

ُبدنُالضدحاكُبدنُعمدِوُبنُأْحدُوهَُاعصمُأيبُبنُأبَبكُِالسن ،ُ-44
،-اإلسدَليمُاملكتد :ُانلدارشُ،(ه287:ُاملتدَى)ُالشيبانُخمدل ُبديِو

ُ.ُه1400ُُاْلوىل،ُالطبع 
ُاْلديهيُأبدَبكُِاخلِاسدان،ُاْلسنيُبنُواْلثار،ُأْحدُالسنُمعِف ُ-45

ُانلارشون458:ُاملتَى) ُ-ُيشدكِاتد)ُاإلسَلمي ُادلراساُِجامع :ُه(،
ُ،(دمشدقُ-ُحلد )ُدارالدَيُ،(بيِو-ُدمشق)ُدارقتيب ُ،(باكستان
ُ.م1991ُ-ُه1412ُاْلوىل،ُ،ُالطبع (القاهِةُ-ُاملنصَرة)ُدارالَفاء



 صلی هللا علیه وسلمتجلّی معجزات پیامبر أعظم /  74

ُأبَُممدُمسندُزوائدُعنُبغي اْلاحثُ-46 ُاتلمييمُُممدُبنُاْلارثُاْلارث،
ُاملندتي(ه282:ُاملتدَى)ُأسدام ُأيبُبدابنُاملعِوفُاْلغدادي َاْلسدن:ُ، ُأب
ِاهليثيمُأيبُبددنَُعُنددَرادلرن ُمِكددز:ُه(،ُانلددارش807ُ:ُاملتددَى)ُبكدد
ُ.1992ُُ-1413ُُُاْلوىل،ُالطبع ُاملدرن املنَرة،ُ-ُوالسيةانلبَي ُخدم السن 

َعثمدانُبدنُسدعيدُسنُ-47 ُأب ُاخلِاسدانُمنصدَرُبدنُسدعيدُمنصدَر،
ُانلارش(ه227:ُاملتَى)ُاْلَزجان ُالطبع -ادلارالسلفي :ُ، ُاْلوىل،ُاهلند،

ُ.م1982-ُه1403
،ُ(ه307:ُاملتدَى)ُاملَصد ُاتلمدييم،َُعُبنُأْحدُرعل،ُأبَيعلُأيبُمسندُ-48

ُ.1984ُ–1404ُُاْلوىل،ُدمشق،ُالطبع ُ-للرتاثُداراملأمَن
َاْلسنُسنُ-49 ُأب ِاْلغدداديُبدنَُعُادلارقطين، :ُاملتدَى)ُقطدينُادلارُعم

ِسال ،(ه385 ُ.م2004ُُ-ُه1424ُُاْلوىل،ُْلنان،ُالطبع ُ-بيِوُ،ُمؤسس ال
ُادلردنُندااُُممد:ُبقلمُالسن ُختِيجُفُاْلن ُظَللُومعه)ُالسن ُكتابُ-50

ُأبَبكِ(اْلْلان :ُاملتدَى)ُالشديبانُعمدِوُبدنُأْحدُوهَُاعصمُأيبُبنُ،
ُ.م1980/ُه1400ُاْلوىل،ُاإلسَليم،ُالطبع ُ،ُاملكت (ه287

ُأبَُممدُأيبُالبنُالعل ُ-51 ْحنُحاتم، ِازيُُممددُبنُعبدال ُُحداتمُأيبُابدنُالد
ُ.م2006ُُ-ُه1427ُُاْلمييض،ُالطبع اْلوىل،ُ،ُمطاب (ه327:ُاملتَى)
ُأبَالفض ُلإلمامُواْلفِادُالغِائ ُأطِافُ-52 ُطداهُُِممدبنُادلارقطين،

ُدارالكت (ه507:ُاملتَى)ُالقيرسانُبابنُاملعِوفُالشيبان،ُاملقديس ،ُ
،ُالطبع ُ-ُالعلمي  ُ.م1998ُ-ُه1419ُُاْلوىل،ُبيِو

َالعبدا ،َُشةدالعدُاملسانيدُبزوائدُاملهِةُاخليةُإحتافُ-53 ُادلردنُشدهابُأب
:ُنَشد،ُدارالدد(ه840:ُاملتددَى)ُالشددافيُاْلَصددييُبكددُِأيبُبددنُأْحددد

ُ.م1999ُُ-ُه1420ُُاْلوىل،ُالِياض،ُالطبع ُللنَش،ُدارالَطن
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ُأبَالفض ُاملسانيدُبزوائدُالعاَل ُاملطال ُ-54 ُبدنَُعُبدنُأْحدُاثلماني ،
ُالعاصدم ،ُ،ُدار(ه852:ُاملتدَى)ُحجِالعسدقَلنُبدنُأْحددُبنُُممد

َدر ،ُالطبع ُ-دارالغيث ُ.ُه1419ُاْلوىل،ُالسع
ُأْحددُبدنُاللُعبدُبنُأْحدُاْلصفياء،ُأبَنعيمُوطبقاُِحلي اْلوَلاءُ-55

ُانلدارش(ه430:ُاملتدَى)ُاْلصدبهانُمهدِانُبنُمَىُبنُإسحاقُبن ،ُ:
ُ.م1974ُ-ُه1394ُمرص،ُجبَارُمافظ ُ-ُالسعادة

ُعبدالعظيمُالرتغي ُ-56 ُاملندذريُادلردنُزيكُعبددالقَي،ُبنُوالرتهي ،
،ُالطبع ُ-العلمي ُ،ُدارالكت (ه656:ُاملتَى) ُ.ُه1417ُُاْلوىل،ُبيِو
ُاْلنصداريُحيدانُبدنُجعفدُِبنُُممدُبنُاللُعبدُأبَُممدالعظم ،ُُ-57

ُدارالعاصم (ه369:ُاملتَى)ُاْلصبهانُالشيخُبأيّبُُاملعِوف الِياض،ُ-،
ُ.ُه1408ُُاْلوىل،ُالطبع 

َحيدُكتابُ-58 ُأبَبكُِالِبُصفاُِوإثباُِاتل ُإسدحاقُبنُُممدُعزوج ،
ُ(ه311:ُاملتَى)ُانليسابَريُالسليمُخزيم ُبن ِشد، َدر ُ-ُمكتب ال ُ-السدع

ُ.م1994ُ-ُه1414ُاخلامس ،ُالِياض،ُالطبع 
َدُسؤاالُِ-59 ُأحدَالُردنعنُاْلغداديُأسئل ُم )ُالسجزيَُعُبنُمسع

ُاْلدداممُاللُعبدددُبددنُُممدددُاللُعبدددُأيبُاْلدداف ُلإلمددامُالددِواة
َعبد(انليسابَري ُأب ُانليسدابَريُاللُعبددُبدنُُممددُاْلداممُاللُ،
،ُُ-ُاإلسدَليمُ،ُدارالغدِب(ه405:ُاملتدَى)ُاْليد ُبابنُاملعِوف بديِو
ُ.م1988ُه،1408ُاْلوىل،:ُالطبع 

َجعفُِ-60 ُأب ُالعقدي ُْحدادُبدنُمَىُبنُعمِوُبنُُممدُالضعفاءالكبي،
،ُالطبعدد ُ-،ُداراملكتب العلميدد (ه322:ُاملتددَى)ُاملددي ُاْلوىل،ُبدديِو
ُ.م1984ُ-ُه1404


