
1 

 

 حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 

 َكاَف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمجَل الناس َوجها ، وأعدذَلم قَػَواما ، وأحَسَن الناس ُخُلقا .
 

سئَل الرباء هنع هللا يضر : أكاف وجُو الّنيّب صّلى هللا عليو وسّلم مثَل الّسيِف ؟ قاؿ : ال، بل مثَل القمِر . رواه البخاري 
. 

قاؿ القسطاّلين : " بل مثَل القمِر" يف احلُسن وادلالحة والتدوير . وَعَدؿ إىل القمر جلْمعو الصفتُت : التدّوِر 
 واللمعاف .

وعند مسلم من حديث جابر بِن مسرَة قاؿ : " بل كاف مثَل الشمِس " أي : يف هناية اإلشراؽ " والقمِر " أي: 
تنبيًها على أنو أراد التشبيَو ابلصفتُت مًعا : احلُسِن واالستدارِة ؛ ألف  يف احلُسن . وزاد : " وكاف ُمستديًرا "

 التشبيو ابلقمر إمنا يُراد بو ادلالحُة فقط . اىػ .
 

 وقَاؿ أََنس بن َماِلك هنع هللا يضر : َكاَف َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا . رواه البخاري ومسلم .
 

 ي يف َمْدِحو ملسو هيلع هللا ىلص : َتزِكَية هللا لو ؛ فهي أعلى وأمْسَى َتزِكية .وَيكفِ 
 زَّكاه ربّو فقاؿ : )َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم(

َر شَلُْنوٍف( قاؿ ابن كثَت : أي : بل لك األجُر العِظيُم ، والثواُب اجلزيُل  زّكى عمَلو ، فقاؿ : )َوِإفَّ َلَك أَلْجًرا َغيػْ
 لذي ال ينقطُع وال يبيُد ، على إبالغك رسالَة ربك ِإىل اخللِق ، وصرْبِؾ على أذاىم . اىػ .ا

 زَّكى قلبو ، فقاؿ : )َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى(
 وزَّكى َبَصَره ، فقاؿ : )َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى(
 َوى(وزَّكى ُنطَقو وِلسانَو ، فقاؿ : )َوَما يَػْنِطُق َعِن اذلَْ 

 وزَّكى َعقَلو ، فقاؿ : )َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى( ، )َوَما َصاِحُبُكْم ِبَْجُنوٍف(
 وزّكاه كّلو ، فقاؿ : )َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنٍُت( ، )َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا(
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م ساحًة ، كاف اببُو زَلطَّ الرَحاؿ ، َمن أاته خائفا أِمن ، وَمن أاته َكاَف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أندى الناِس راحًة ، وأرحَبه
 طاِمًعا َغِنم .

 
ًئا َقطُّ فَػَقاَؿ ال . رواه البخ  اري ومسلم .قَاؿ َجاِبر بن َعْبِد هللِا رضي هللا عنهما : َما ُسِئَل َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َشيػْ

 
رسوُؿ هللِا صلى هللاُ عليو وسلم على اإلسالـ شيًئا إال أعطاه ، قاؿ : فجاءه رجل  وقَاؿ أنٌس هنع هللا يضر : ما سئلَ 

فأعطاه غنما بُت جبلُت ، فرجع ِإىل قومو ، فقاؿ : اي قـو أسِلموا ، فإف زلمًدا يعطي عطاًء ال خيشى الفاقَة . 
 رواه مسلم .

 ، مث مائة . رواه مسلم . وأعطى صفواف بَن أميَة يوـَ ُحنٍُت مائًة من النعم ، مث مائةً 
 

َنَة ْبَن ِحْصٍن، وقاؿ رَاِفع بن َخِديٍج هنع هللا يضر : َأْعَطى َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َأاَب ُسْفَياَف ْبَن َحْرٍب، َوَصْفَواَف ْبَن  أَُميََّة، َوُعيَػيػْ
ُهْم ِماَئًة ِمَن اإلِ  رََع ْبَن َحاِبٍس، ُكلَّ ِإْنَساٍف ِمنػْ  ِبِل، َوَأْعَطى َعبَّاَس ْبَن ِمْرَداٍس ِماَئًة ِمَن اإِلِبِل . رواه مسلم .َواأَلقػْ

 ويف رواية لو : َوَأْعَطى َعْلَقَمَة ْبَن ُعالثََة ِماَئًة .
 ىو اْلَكَرـ ، مث لعلو ملسو هيلع هللا ىلص يَِبيت جائعا . –وهللا  –ىذا 

 
ـَ عليو سبعوف ألَف درىٍم ، فقاـ يَقسُمها فم ا ردَّ سائالً حىت فرغ منها ملسو هيلع هللا ىلص . رواه أبو الشيخ يف أخالؽ وَقِد

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص .
وأخرب جبَت بُن مطعم أنو كاف يسَت ىو مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعو الناُس َمْقَفَلُو من حنٍُت ، فَػَعِلقو الناس يسألونو 

داءه ، فوقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : أعطوين ردائي . لو كاف يل عدُد ىذه حىت اضطروه إىل مُسرٍة ، فخطفْت ر 
 الِعَضاه نَػَعماً لقسمتو بينكم ، مث ال جتدوين خبيال ، وال كذواب ، وال جباان . رواه البخاري .

 
 ّمِت اخلطوبورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشجاُع الذي يتقدـ الشجعاف إذا اْْحَّرِت احلََدؽ ، وادذلََ 

 أنت الّشجاع إذا األبطاُؿ ذاىلٌة **** واذلنُدواينُّ يف األعناؽ والُّلَممِ 
 

 . رواه قاؿ الرباُء هنع هللا يضر : كنا وهللا إذا اْْحَّر الَبأس نّتقي بو ، وإف الشجاَع ِمنا للذي ُُياذي بو ، يعٍت النيَب ملسو هيلع هللا ىلص
 مسلم
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: كنا إذا اْْحَّر الَبأس وَلِقي الَقوـُ الَقوـَ اتقينا ِبرسوِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فما يكوف ِمنا أحٌد أدىن ِمن الَقـو  وقاؿ عليٌّ هنع هللا يضر
 ِمنو . رواه أْحد والنسائي يف الكربى ، إبسناد صحيح .

 ُتو أشهُر ِمن أف ُتذَكر .أما الرباء هنع هللا يضر فهو ادللّقب ابدلَهَلَكة ، وأما عليٌّ هنع هللا يضر فشجاع
 ومع ذلك يّتقوف ِبَرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وىو أقرُب الناِس إىل العدّو ، غََت َىّياٍب وال َوِجلِ 

 ومع ذلك كاف الشجاع منهم الذي ُُياذي رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 

 أحسُن الناس َمظهرا وأطهُرىم سَلرَبا ، وأذكاُىم ِعطرا . رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَظُف الناس ، وأعَطُر الناس ؛
 

قاؿ أََنٌس هنع هللا يضر : كاف رسوُؿ هللا صلى هللاُ عليو وسلم أزىَر اللوِف ، كأفَّ َعرَقو اللؤلُؤ ، ِإذا مشى تكفأَ ، وال 
مشمُت ِمْسَكًة وال عنربًة أطيَب من رائحة رسوؿ  مسسُت ِديباجًة ، وال َحريرًة أْلَُت من كف رسوِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، َوالَ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص . رواه البخاري ومسلم .
 قاؿ النووي : قولُُو : " َأْزَىُر اللوِف " ىو األبيُض ادلستنَُت ، وىي أحسُن األلواِف .

 قولُُو : " كأفَّ َعرَقو اللؤلُؤ " أي : يف الصفاء والبياض . اىػ .
 

بُن مَسَُرَة : صليُت مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالَة األوىل ، مث خرج إىل أىلو وخرجُت معو ، فاستقبلو ولداٌف وقاؿ جابر 
، فَجعل ََيسُح خدْي أحِدىم واحًدا واحًدا ، قاؿ : وأما أان فمسَح َخدِّي . قاؿ : فوجدُت لَِيِده بَػْرًدا ، أو رًُيا  

 . رواه مسلم . كأمنا أخَرجها من ُجْؤنَِة عطار
 

 ُتشِرؽ الُوجوه ِبْسَحة َيِده ملسو هيلع هللا ىلص
قاؿ أَبو العالء بُن عمَت : كنُت عنَد قَتادَة بِن ِملحاَف حَُت ُحِضَر ، فَمرَّ رجل يف أقصى الدار ، قاؿ : فأبصرتُو 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسح على وجهو .  يف وجو قتادَة ، قاؿ: وكنُت ِإذا رأيُتو كأف على وجهو الدىاَف ، قاؿ : وكاف رسوؿُ 
 رواه اإلماـ أْحد إبسناد صحيح .

 
 طَْلُق اْلُمحّيا ، دائُم الِبْشر

رؼ ذلك قاؿ َكْعُب بُن مالٍك هنع هللا يضر : وكاف رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإذا ُسرَّ استناَر وجُهو حىت كأنو قطعُة قمٍر ، وكنا نع
 مسلم .منو. رواه البخاري و 
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 وقاؿ َجريُر بُن عبِد هللا : رأيُت وجَو رسوؿ هللا صلى هللاُ عليو وسلم يتهلُل ، كأنو َمذىَبٌة . رواه مسلم .

 ووَصَفو عمر هنع هللا يضر فقاؿ : وكاف ِمن أحسِن الناِس ثغًرا . رواه البخاري ومسلم .
 

 اخلَلق ، وأرَحَم اخلَلق ابخلَْلق .كاف رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصَدَؽ اخلَلِق ، وأوََف 
َلْيُكْم َوَصَفو هللا عز َوَجل ببعض ِصَفتو ، فقاؿ : )َقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص عَ 

 اِبْلُمْؤِمِنَُت رَُءوٌؼ رَِحيٌم( .
، عليو للنبوة خاَتٌَ *** ِمن هللا َمشُهوٌد يػَ   ُلوُح وُيشَهدُ أغرُّ

 وضمَّ اإللُو اسَم النيب إىل امسو *** إذا قاؿ يف اخلَمِس ادلؤذُف أْشَهدُ 
 وشّق لُو مِن امسِو لُيِجلَّو *** فذو العرِش زلموٌد ، وىذا زلمدُ 

 
 رََفع هللا لو ِذْكَره ؛ فال يُذكر هللا عّز َوَجّل إالّ ويُذكر معو النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

 ا َلَك ِذْكَرَؾ()َورَفَػْعنَ 
 قاؿ رلاىد : ال ُأذَكُر إال ذُِكرَت معي : أشَهد أف ال إلَو إال هللاُ ، وأشهد أف زلمًدا رسوُؿ هللِا .

وقاؿ قتادة : رفع هللاُ ِذكَره يف الدنيا واآلخرِة، فليس خطيٌب وال ُمتشهٌد وال صاحُب صالٍة إال يُنادي هبا: 
 مًدا رسوُؿ هللا .أشَهد أف ال إلَو إال هللاُ، وأف زل

و أو ِبوصِفو( ·ïَمن ُيصلِّ الصلواِت ادلفروضَة وُيصلِّ السنَن الرواتَب ويُردْد خلَف ادلؤذِف : فسَيذكُر النيبَّ  ؛ )ابمسِْ
 مّرًة يف اليـو 0ٓأكثَر من 

 مّرة مليار 0ٓ؛ يوميا أكثَر من ·ïفلو افًتضنا أف ملياَر ُمسلم فعلوا ذلك يوميا ؛ فسُيذكر رسوُؿ هللا 
 فكم سُيذكر يف الشهر الواحد ؟

 وكم سُيذكر يف العاـ الواحد ؟
 عاـ ؟ 0ٓٓٔوكم ذُكر ِمن مّرة خالَؿ 

 ىنا تقف األعداد ، وتتوقف احلساابت ...
 ؛ .·ïمهما بَلَغت رِفعُة َبَشر ، ومهما عال َكعُبو ، وارتفعت قيمُتو ؛ فلن يُذكَر َبَشٌر كما ذُِكر رسوُؿ هللا 

 : )َورَفَػْعَنا َلَك ِذْكَرؾ(وصَدؽ هللا 
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 أعظم اخْلَْلِق وأكرمهم على هللا
 كاف شلِكن أف ُتدَْكَدؾ ِجَباؿ مّكة على أىلها ُنْصَرة ِلرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

 
 قد مِسَع قوَؿ يف الصحيحُت أف َمَلَك اجلباؿ اندى رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وسلََّم عليو ، مث قاؿ : اي زلمٌد ، إف هللاَ 

قوِمك لك ، وأان َمَلُك اجلباؿ وقد بعثٍت ربُّك إليك لتأُمَرين أبمرؾ ، فما شئَت ، إف شئَت أف أطبَق عليهم 
 يًئا .األخشبُت ، فقاؿ لو رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : بل أرجو أْف خُيرَِج اَّللَّ من أصالهِبم من يعبُد هللَا وحَده ال يشِرُؾ بو ش

 
َب ابلدماء ، َضَربَُو بعُض أىل مكَة قاؿ: فقاؿ وجا ء جربيل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوـٍ وىو جالٌس حزينا ، قد ُخضِّ

لو: ما لك ؟ قاؿ : فقاؿ لو : " فعل يب ىؤالِء وفعلوا "، فقاؿ لو جربيل عليو السالـ : أُتُِب أْف أريَك آية ؟ 
ِمن َوراء الَوادي ، فقاؿ : ادُع بتلك الشجرِة ، فدعاىا ، فجاءْت متشي قاؿ : نعم ، قاؿ : فنظَر إىل شجرة 

حىت قامْت بُت يديو ، فقاؿ : ُمْرىا فلًتجْع ، فأمرىا فرجعْت إىل مكاهنا ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : حسيب ، 
 حسيب . رواه اإلماـ أْحد وابن ماجو ، وىو حديث َحَسن .

رِيك آية " قاؿ السندي : تدؿُّ على ما َلك عند هللا ِمن الَكَرامة والشََّرؼ الذي تُػْنَسى يف قولُو : " أُُتب اف أُ 
 َجْنِبو ما يَلحُق بك ِمن التعب يف تبليغ الرسالة . اىػ .

 
راُط موِقُفو ، و" أّميت أّميت " بَػَياُف َرْحِتو وَشَفَقِتو .  احلوض َموِرُده ، والصِّ

 ِىداية .. )يُػْؤِمُن اِبَّللَِّ َويُػْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنَُت َوَرْْحٌَة لِلَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم( .ِبعثَتو رْحة ، وِرسالتو 
ًرا َوَنِذيًرا ) ( َوَداِعًيا ِإىَل اَّللَِّ إبِِْذنِِو 04الّسراُج اْلُمِنَت ، والبشَت النذير )اَي أَيػَُّها النَّيبُّ ِإانَّ َأْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشِّ

ِر اْلُمْؤِمِنَُت أبَِفَّ ذَلُْم ِمَن اَّللَِّ َفْضالً َكِبَتًا( .04َوِسَراًجا ُمِنَتًا )  ( َوَبشِّ
مًدا ُىو نُوٌر ِمن هللا .. )َقْد َجاءَُكْم ِمَن اَّللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌُت( ذََكر اإلماـ السمعاين أف ِمن معاين النوِر ىنا : زل

 َومُسي نورا ألنو يُتبُُت بو األشياُء ، كما يتبُُت ابلنوِر .ملسو هيلع هللا ىلص . قاؿ : 
قوُؿ أكثِر ادلفسرين( ىو احلّجة والرُبىاف .. )اَي أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُػْرَىاٌف ِمْن رَبُِّكْم( يعٍت: زلمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، ىذا 

 ... والربىاُف : احلجُة .
 

 و ظاِىرة ، ودالئل نُبّوتِو ُمتشهرة َكثْػَرٌة كاِثرة .ُمعِجزاتو ابِىرة ، وآايت
 اْشَتَكْت إليو البهيمُة والّطَُت ؛ فأنَصَفها
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 وَحّن إليو اجلذع ؛ فاحتَضَنو ، وىّدأ ِمن َحنينو
 وسلَّم عليو احلَجر ، وَشِهد بِنُبّوتو الّشجر

 
ٌل ، فلما رأى النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحنَّ وذرفْت عيناه ، فأاته النيبُّ صلى َدَخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حائَط رَجٍل ِمن األنصار فِإذا مجََ 

هللا عليو وسلم فَمَسَح ِذفراه ، فَسَكَت ، فقاؿ : َمن َربُّ َىَذا اجلَمِل ؟ ِلَمن ىذا اجلمُل ؟ فجاء فىًت ِمن 
ُ إايىا ؟ فإنو َشَكا إيَلَّ األنصار فقاؿ : يل اي رسوَؿ اَّللَّ ، فقاؿ : أفال تتقي هللَا يف ىذه ا لبهيمة اليت َملََّكَك اَّللَّ

أنك جتُِيُعُو َوُتْدئُِبُو . رواه اإلماـ أْحد وأبو داود . وصححو الشيخ األلباين ، وقاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط : 
 إسناده صحيح على شرط مسلم رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غََت احلسِن بِن سعد ، فمن رجاؿ مسلم . اىػ .

ُر رأسو . فػَْرى من البعَت ُمؤخِّ  قاؿ ابن اجلوزي : الذِّ
 

رة وَحدَّث عبُد اَّللَّ بُن َمْسُعود رضي اَّللَّ عنو فقاؿ : كنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر ، فانطلق حلاجتو ، فرأينا ْحُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ : َمن َفَجع ىذه معها َفرخاف ، فأخذان فرخيها ، فجاءت احلمرة فجعلْت َتفُرش ، فجاء النيب 

ِبولِدىا؟ رُّدوا َولَدىا إليها . ورأى َقرية منل قد َحَرقناىا ، فقاؿ : َمن َحَرؽ ىذه ؟ قلنا : ضلن ، قاؿ : إنو ال 
ينبغي أف يُعذَب ابلنار إال ربُّ النار . رواه أبو داود واحلاكم وصححو ووافقو الذىيب ، وصححو األلباين 

 رنؤوط .واأل
ٍة ، ويف رواية أليب داوَد الطيالسيِّ : ُكنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف َسفر ، َفدخل رَُجل َغيضًة فأْخَرج منها بَيضَة ُْحّر 

: أان  فجاءت احلُّمرة َتِرؼُّ على رأس رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو ، فقاؿ : أيكُّم َفَجَع ىذه ؟ فقاؿ رَُجل ِمن القـو
 أخذُت بَيضَتها ، فقاؿ : رُّده رُّده ، َرْْحًَة ذلا .

 ورواه اإلماـ أْحد والبخاري يف " األدب ادلفَرد " ِبذِكر بيضٍة بدِؿ ِذكِر َفرخ .
 وقد ُُتَّفف : طائٌر صغَت كالعصفور . -بضم احلاء وتشديد ادليم  -قاؿ ابن األثَت : احلمَّرُة 

: " فجاءت احْلُمَّرة َفجعَلت َتفُرش " وىو أف تقرَب ِمن األرض وتُرفرُؼ  وقاؿ ابن اجلوزي : يف احلديث
 جبناحيها .

 
أاته قاؿ ابُن ُعَمَر رضي هللا عنهما : كاف النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص خَيطب إىل جذع ، فلما اُتذ ادلنرَب ُتوَؿ إليو فَحنَّ اجلذع ، ف

 فمَسح يَده عليو . رواه البخاري .
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عن ابن عباس : فحنَّ اجلذع حىت أخذه فاحتضنو فَسَكن ، فقاؿ : لو مل أحتضْنو حَلَنَّ إىل يـو القيامة ويف رواية 
 رواه اإلماـ أْحد وابن أيب شيبة .

 
 وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إين ألعرُؼ حجًرا ِبكَة كاف ُيَسلِّم علّي قبل أف أُبْػَعَث، إين ألعرفو اآلف . رواه مسلم .

 
 ِهد لو ابلنبّوة الشجُر واحلجرشَ 

 َدَعا َشجرًة فجاءت متشي إليو
قاؿ ابُن عمَر رضي هللا عنهما : كنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر ، فأقَبَل أعرايب ، فلما دان منو قاؿ لو رسوؿ هللا 

: وما ىو ؟ قاؿ : تشهد أف ال إلَو إال هللاُ  ملسو هيلع هللا ىلص : أين تريد ؟ قاؿ : إىل أىلي ، قاؿ : ىل لك يف خَت ؟ قاؿ
وحَده ال شريَك َلُو ، وأف دمحما عبُده ورسولُو. فقاؿ : ومن يشهُد على ما تقوؿ؟ قاؿ : ىذه السََّلَمُة . فدعاىا 

 اث ، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىي بشاطئ الوادي ، فأقبلت ُتدُّ األرَض خدا حىت قامت بُت يديو ، فاستشهدىا ثال
فشهدت ثال اث أنو كما قاؿ ، مث رجعت إىل منبتها ورجع األعرايب إىل قومو ، وقاؿ : إف اتبعوين أتيتك هبم ، وإال 

 رجعت فكنت معك. رواه اإلماـ الدارمي .
 

ىذه النخلِة ، وجاء أعرايب إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : ِِبَ أعرؼ أنك َنيبٌّ ؟ قاؿ : إف دعوُت ىذا الِعذَؽ ِمن 
أتشهد إين رسوُؿ هللا ؟ فدعاه رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم فجعل ينزؿ ِمن النخلة حىت سقط إىل النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، مث قاؿ : ارجع ، فَػَعاد ، فأسلم األعرايب . رواه اإلماـ أْحد والًتمذي ، وىو حديث صحيح .
 

 يهم ابآلايت الدالة على نبوتو ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعجزاتُو تزيُد على ألف معجزٍة .قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : وكاف أيتِ 
 

وأورد ابن كثَت قوَؿ اإلماـ الشافعي : ما أعطى هللا نبيا ما أعطى دمحما ملسو هيلع هللا ىلص. فقيل لو : أعطى عيسى إحياَء 
كاف خيطب إىل جنبو ، حُت ُىيئ لو ادلنرُب حن اجلذع حىت مُسع صوتُو   ادلوتى. فقاؿ : أعطى دمحما ملسو هيلع هللا ىلص اجلذع الذي

 ، فهذا أكرُب من ذاؾ.
وادلراد من إيراد ما نذكره يف ىذا الباب التنبيُو على شرؼ ما أعطى هللا أنبياءه عليهم السالـ من اآلايت 

ده ورسولو سيِد األنبياء وخامِتِهم البينات ، واخلوارؽ القاطعات ، واحلجج الواضحات ، وأف هللا تعاىل مجع لعب
 من مجيع أنواع احملاسن واآلايت ، مع ما اختصو هللا بو شلا مل يؤت أحدا قبلو . اىػ .



8 

 

 
وإمنا قاؿ : فهذا أكرب من ذلك ؛ ألف اجلذع ليس زلال للحياة ومع ىذا حصل لو شعوٌر ووْجد ، دلا ُتوؿ عنو 

 ؿ إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاحتضنو وسكَّنو حىت سكن .إىل ادلنرب فَأفَّ وحن حنُت الِعشار حىت نز 
 قاؿ احلسن البصري : فهذا اجلذع حن إليو ، فإهنم أحقُّ أف ُينوا إليو .

وأما عود احلياة إىل جسٍد كانت فيو إبذف هللا فعظيم ، وىذا أعجُب وأعظم من إجياد حياة وشعور يف زلل ليس 
 ابلكلية . فسبحاف هللا رب العادلُت . مألوفا لذلك مل تكن فيو قبل

وقاؿ ابن كثَت : قاؿ شيخنا : فهذه مجادات ونبااتت ، وقد حنت وتكلمت ويف ذلك ما يقابل انقالَب العصا 
 حية . اىػ .

 
 وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : وآايتو ملسو هيلع هللا ىلص ادلتعلقُة ابلقدرة والفعل والتأثَت أنواع :

 األوؿ منها :
ما ىو يف العامل العلوي كانشقاؽ القمر ، وحراسة السماء ابلشهب احلراسَة التامَة دلا بعث ، كمعراجو إىل 

 السماء ، فقد ذكر هللا انشقاؽ القمر ، وبُّت أف هللا فعلو ، وأخرب بو حلكمتُت عظيمتُت :
 قمر .أحُدمها : كونو من آايت النبوة ، دلا سألو ادلشركوف آية ، فأراىم انشقاؽ ال

والثانية : أنو داللة على جواز انشقاؽ الفلك ، وأف ذلك دليل على ما أخربت بو األنبياء من انشقاؽ 
 السماوات ...

ومعلـو ابلضرورة يف مّطرد العادة ، أنو لو مل يكن انشق ألسرَع ادلؤمنوف بو إىل تكذيب ذلك ، فضال عن أعدائو 
ص الناس على تصديق اخللق لو ، واتباِعِهم إايه ، فلو مل يكن انشق الكفار وادلنافقُت ، ومعلـو أنو كاف من أحر 

 دلا كاف خُيرب بو ويقرؤه على مجيع الناس ، وُيستدؿ بو ، وجيعلو آية لو .
ويف الصحيحُت عن أنس بن مالك قاؿ : إف أىل مكة سألوا نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يريهم آية فأراىم انشقاؽ القمر 

 مرتُت ...
كذلك صعوُده ليلة ادلعراج إىل ما فوؽ السماوات ، وىذا شلا تواترت بو األحاديث ، وأخرب بو القرآف ، أخرب و 

ِبسراه ليال من ادلسجد احلراـ إىل ادلسجد األقصى ، وىو بيُت ادلقدس ، ويف موضع آخر بصعوده إىل 
اْلمْسِجِد احْلراـِ ِإىل اْلمْسِجِد اأْلْقصى الِذي  السماوات ، فقاؿ تعاىل : )ُسْبحاف الِذي أْسرى ِبعْبِدِه لْياًل ِمن
 [ .ٔابرْكنا حْولُو لُِنرِيُو ِمْن آايتِنا ِإنو ُىو السِميُع اْلبِصَُت( ]اإلسراء: 
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فأخرب ىنا ِبسراه ليال بُت ادلسجدين ، وأخرب أنو فعل ذلك لَتيو من آايتو . ومعلـو أف األرض قد رأى سائُر 
 ت فعلم أف ذلك لَتيو آايت مل يرىا عمـو الناس ...الناس ما فيها من اآلاي

 
 والنوع الثاين :

  .آايت اجلو ، كاستسقائو ملسو هيلع هللا ىلص ، واستصحائو ]طََلب الّصْحو[ ، وطاعِة السحاب لو ، ونزوِؿ ادلطر بُدعائو ملسو هيلع هللا ىلص
 

 والنوع الثالث :
 ئم .تصرفو يف احليواف : اإلنس ، واجلن ، والبها
 وذََكَر سُلاطََبتو ملسو هيلع هللا ىلص للحيواِف والشَّجِر واجلن .

وذََكر حديث َسِفيَنَة موىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ : ركبت البحر يف سفينة فانكسرْت ، فركبت لوحا منها فطرحٍت 
ىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فطأطأ رأسو ، وغمز يف أمجة فيها أسٌد ، فلم يرعٍت إال بو ، فقلت : اي أاب احلارث ، أان مو 

ِبنكبو شقي ، فما زاؿ يغمزين ، ويهديٍت إىل الطريق ، حىت وضعٍت على الطريق ، فلما وضعٍت مههم ، فظننت 
 أنو يودعٍت . رواه احلاكم ، وقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ووافقو الذىيب .

 
 ، وِفيو : أّف امرأة أتِت النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : إف ابٍت ىذا بو دلم منذ سبِع سنُت ، أيخذه كلَّ ويف حديث جابر هنع هللا يضر

 . يـو مرتُت ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أدنيو ، فأدنَػْتو منو ، فتَػَفل يف فيو ، وقاؿ : اخُرج عدوَّ هللا ، أان َرسوؿ هللا
 ة والدارمي .رواه ابن أيب شيب

ويف حديث عثماَف بِن أيب العاِص هنع هللا يضر قاؿ : اي رسوَؿ هللا َعَرض يل شيء يف صلوايت حىت ما أدري ما أصلي . 
قاؿ : ذاؾ الشيطاُف ، أدنُو ، فدنوُت منو ، فجلسُت على ُصدور َقدمي ، قاؿ: فضرب صدري بيده ، وتَفل يف 

مث قاؿ : ِاحلْق بعملك . فقاؿ عثماف : َفلَعْمري ما  -ذلك ثالَث مراٍت ففعل  -َفِمي ، وقاؿ : اخرج عدو هللا 
 أحسبو خالطٍت بَعد . رواه ابن ماجو .

 
 النوُع الرابع :

 آ اثرُُه يف األشجار واخلشب
 وقد تقّدـ تكليُمُو ملسو هيلع هللا ىلص للشجر واحلََجر ، واستجابُة الشجر لو ، وتسليُم احلجر عليو .
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 امس :والنوُع اخل
 ادلاء والطعاـ والثمار ، الذي كاف يكثر بربكتو فوؽ العادة ، وىذا ابب واسع نذُكر منو ما تيسر .

أما ادلاء : ففي الصحيحُت عن أنٍس أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دعا ِباء ، فُأيت بقدح رحراح ، فجعل القـو يتوضئوف ، قاؿ : 
 فحزرت ما بُت السبعُت إىل الثمانُت .

حديث أنس هنع هللا يضر : ُأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبانء وىو ابلزوراء ، فوضع يده يف اإلانء ، فجعل ادلاء ينبع من بُت ويف 
أصابعو ، فتوضأ القـو . قاؿ قتادُة : قلت ألنس : كم كنتم ؟ قاؿ : ثالمثائة أو زىاُء ثالمثائة . رواه البخاري 

 ومسلم .
: قد رأيتٍت مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حضرْت صالة العصر، وليس معنا ماٌء غََت  ويف الصحيحُت عن جابر قاؿ

فضلة ، فُجعل يف إانء فأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأدخل يده فيو ، وفرج أصابعو ، وقاؿ : حي على الوضوء ، والربكُة من 
الناس وشربوا، فجعلت ال آلو ما جعلُت يف بطٍت منو ، هللا . فلقد رأيت ادلاَء يتفجر من بُت أصابعو ، فتوضأ 

 فعلمت أنو بركة ، قلت : جلابر : كم كنتم يومئذ ؟ قاؿ : ألفا وأربعمائة .
 

 ودعا وابَرؾ يف طعاـ قليل ، فكفى أَْلَف شخص ، وذلك يوـُ اخلندؽ
ىي ، وإف عجيننا ليخبز كما ىو  قاؿ جابر : فأقسم ابهلل لقد أكلوا حىت تركوه واضلرفوا ، وإف برمتنا لتغط كما

 . رواه البخاري ومسلم .
 قاؿ النووي : وقد تضمن ىذا احلديث علمُت من أعالـ النبوة :

 أحدمها : تكثَت الطعاـ القليل .
والثاين : علمو ملسو هيلع هللا ىلص أبف ىذا الطعاـ القليل الذي يكفي يف العادة مخسة أنفس أو ضلوىم سيكثر فيكفي ألفا 

 دة ، فدعا لو ألفا قبل أف يصل إليو ، وقد علم أنو صاع شعَت وهبيمة . اىػ .وزاي
 

 وأما النوع السادس :
أتثَته يف األحجار، وتصرفو فيها ، وتسخَتىا لو ؛ ففي صحيح البخاري عن أنٍس قاؿ: صعد النيب صلى هللا 

فليس  -وضربو برجلو  -اسُكْن  عليو وسلم ُأحدا ومعو أبو بكر، وعمر، وعثماف، فرجف هبم اجلبل ، فقاؿ:
 عليك إال نيبٌّ، وصديق، وشهيداف .

 
 النوع السابع :
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 شلُِدُُّكم أِبَْلٍف مَِّن من آايتو ملسو هيلع هللا ىلص أتييُد هللا لو ِبالئكتو . قاؿ هللا تعاىل: )ِإْذ َتْسَتِغيُثوَف رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينّ 
 ( .اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفُتَ 

ويف الصحيحُت عن سعِد بِن أيب وقاص قاؿ : رأيت يوـَ أحد عن َيُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وعن يساره رجلُت عليهم 
ثياٌب بيض يقاتالف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أشدَّ القتاؿ ، ما رأيتهما قبل ذلك اليوـِ وال بعده ، ويعٍت جربائيل 

 .وميكائيل عليهما السالـ 
 

 النوع الثامن :
 يف كفاية هللا لو أعداءه ، وعصمِتو لو من الناس ، وىذا فيو آية لِنُػبُػّوتو ِمن ُوجوه :

َناَؾ اْلُمْستَػْهزِ  ِئَُت * منها : أف ذلك تصديٌق لقولو تعاىل : )فَاْصدَْع ِبَا تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكَُت * ِإانَّ َكَفيػْ
 ادلشركُت يكفيو أبنو هللا إخبارُ  فهذا ،[ 40: احلجر( ]يَػْعَلُموفَ  َفَسْوؼَ  ڑًىا آَخَر غ°َمَع اَّللَِّ ِإَلظ الَِّذيَن جَيَْعُلوفَ 

 . ادلستهزئُت
 ومنها : أنو َكَفاه أعداءه أبنواع عجيبة خارجة عن العادة ادلعروفة .

جاىرا ِبعاداهتم ، وَسبِّ آابئهم ، وَشْتِم ومنها : أنو َنَصَره مع كثرة أعدائو ، وقوهتم ، وغلبتهم ، وأنو كاف وحده 
آذلتهم ، وتسفيِو أحالمهم ، والطعِن يف دينهم ، وىذا ِمن األمور اخلارقة للعادة ، وادلستهزئوف كانوا ِمن أعظم 

 سادات قريش ، وُعظماء الَعرب .
ًة أََتْت َرُسوَؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة ، وقد َعَصَمو هللا ِمن َمْكر اليهود ، ففي حديث أََنٍس ، َأفَّ اْمَرَأًة يَػُهوِديَّ 

تػُ  َها، َفِجيَء هِبَا ِإىَل َرُسوِؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَأذَلَا َعْن َذِلَك ؟ فَػَقاَلْت : َأَرْدُت أَلقػْ ُ فََأَكَل ِمنػْ َلَك ، قَاَؿ: َما َكاَف اَّللَّ
 : َأْو قَاَؿ ، َعَليَّ . رواه البخاري ومسلم .لُِيَسلَِّطِك َعَلى َذاِؾ، قَاؿَ 

 
 وَحفظو هللا وَحَرَسو ِمن َكيد ادلشرِكُت وَبْطِشهم .

ِلَك ى لَِئْن رَأَيْػُتُو يَػْفَعُل ذَ قاؿ أَبُو َجْهٍل : َىْل يُػَعفُِّر زُلَمٌَّد َوْجَهُو بَػُْتَ َأْظُهرُِكْم ؟ َفِقيَل : نَػَعْم ، فَػَقاَؿ : َوالالَِّت َواْلُعزَّ 
ُىَو ُيَصلِّي ، زََعَم لَِيطَأَ َعَلى رَقَػَبِتِو أَلطََأفَّ َعَلى رَقَػَبِتِو ، َأْو ألَُعفَِّرفَّ َوْجَهُو يف التػَُّراِب، قَاَؿ : فَأََتى َرُسوَؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص وَ 

تَِّقي بَِيَدْيِو ، قَاَؿ : َفِقيَل َلُو : َما َلَك ؟ فَػَقاَؿ : ِإفَّ بَػْيٍِت ، قَاَؿ : َفَما َفِجئَػُهْم ِمْنُو ِإالَّ َوُىَو يَػْنُكُص َعَلى َعِقبَػْيِو َويػَ 
َنُو خَلَْنَدقًا ِمْن اَنٍر َوَىْوالً َوَأْجِنَحًة .  َوبَػيػْ

م . ورواه البخاري سُلَْتصرا ِمن فَػَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : َلْو َداَن ِمٍتِّ اَلْخَتطََفْتُو اْلَمالَِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا . رواه مسل
 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .
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 وىذا فيو : كفايِة هللِا لَِنِبّيو ملسو هيلع هللا ىلص أعداَءه ، وِعْصمتو لو ِمن الناس ، وأتييده لو ابدلالئكة .
 

 وَعَصَم هللا َرُسولو ِمن ُمؤاَمرات اْلُمْشرِِكُت .
اْلَمألَ ِمْن قُػَرْيٍش اْجَتَمُعوا يف احلِْْجِر ، فَػتَػَعاَىُدوا اِبلاّلِت َواْلُعزَّى َوَمَناَة الثَّالِثَِة اأُلْخَرى ففي حديث اْبِن َعبَّاٍس: َأفَّ 

ـَ رَُجٍل َواِحٍد ، فَػَلْم نُػَفارِْقُو َحىتَّ نَػْقتُػَلُو ، قَاَؿ : فَ  بَػَلْت : َلْو َقْد رَأَيْػَنا زُلَمًَّدا، ُقْمَنا ِإلَْيِو ِقَيا فَاِطَمُة تَػْبِكي َحىتَّ أَقػْ
َؾ قَاُموا ِإلَْيَك َدَخَلْت َعَلى أَبِيَها ، فَػَقاَلْت : َىُؤالِء اْلَمألُ ِمْن قَػْوِمَك يف احلِْْجِر ، َقْد تَػَعاَىُدوا : َأْف َلْو َقْد رََأوْ 

ُهْم رَُجٌل ِإالَّ َقْد َعَرَؼ َنِصيَبُو ِمْن َدِمَك ، قَا َؿ : " اَي بُػنَػيَُّة َأْدين َوُضوًءا " فَػتَػَوضَّأَ مثَّ َدَخَل فَػَقتَػُلوَؾ ، فَػَلْيَس ِمنػْ
اِلِسِهْم ، فَػَلْم َعَلْيِهُم اْلَمْسِجَد ، فَػَلمَّا رََأْوُه ، قَاُلوا : ُىَو َىَذا ، ُىَو َىَذا . َفَخَفُضوا أَْبَصارَُىْم، َوُعِقُروا يف رلََ 

ـَ َعَلى رُُءوِسِهْم ، يَػْرفَػُعوا ِإلَْيِو أَْبَصارَُىْم ، َومَلْ يَػقُ  ُهْم رَُجٌل ، فََأقْػَبَل َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َحىتَّ قَا ْم ِمنػْ
ُهمْ   َحَصاٌة ِإالّ فََأَخَذ قَػْبَضًة ِمْن تُػَراٍب ، َفَحَصبَػُهْم هِبَا ، َوقَاَؿ : " َشاَىِت اْلُوُجوُه " قَاَؿ : َفَما َأَصاَبْت رَُجال ِمنػْ

 َل يَػْوـَ َبْدٍر َكاِفًرا . رواه اإلماـ أْحد ، وقاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم .قُتِ 
قاؿ ابن األثَت : الَعَقر بَفْتحتُت : أف ُتْسِلَم الرُجَل قوائُمو من اخلَوؼ . وقيل : ىو أف يْفَجأه الرَّوُع فَيْدىَش وال 

ـَ أو يتأخر . )الن  هاية يف غريب احلديث( .يستطيَع أف يتقدَّ
 

 النوع التاسع :
يف إجابة دعوتو ، وإجابُة الدعاء منو ما تكوف إجابُتو معتادٌة لكثَت ِمن عباد هللا كاإلغناء ، والعافية ، وضلو ذلك 

طعاـِ ، ومنو ما يكوف اْلَمْدُعّو بو ِمن َخَوارؽ العادات ؛ َكَتْكِثَت الطعاـ والشراب كثرًة خارِجًة عن العادة ، وإ
 الّنْخل يف العاـ َمّرتُت مع أف العادة يف ِمْثلو َمّرة ، َوَردِّ َبَصر الذي َعِمي ، وضلو ذلك .

 ومعلـو أف من عّوده هللا إجابَة دعائو ال يكوف إالّ مع صالحو ودينو .
قد أمطرت،  وقد تقدـ دعاؤه للذي ذَىَب َبَصره فأْبَصر ، ودعاؤه يف االستسقاء فما َرّد يديو إال والسماءُ 

ودعاؤه يف االستصحاء ، وإشارتُو إىل السحاب فتقطع ِمن َساَعتو ، ودعوتو على ُسراقة بن ُجْعشم َلّما تَِبعهم يف 
 اذلجرة فغاَصت فرُسو يف األرض ، ودعاؤه يـو بدر ، ويـو ُحَنُت .

ؾ لو فيو . قاؿ أنٌس : فإين أكثُر األنصار ماالً ، وحدثتٍت ودعا ملسو هيلع هللا ىلص ألنٍس هنع هللا يضر : اللهم ارزقو ماالً وولًدا ، وابرِ 
 ابنيت أمينة أنو دفن لُصليب إىل مقدـ احلَجاج البصرة بضع وعشروف ومائة . رواه البخاري .
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و شاتُت ويف صحيح البخاري أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعطى عروَة بَن اجلعد البارِقّي دينارا يشًتي لو بو شاة ، فاشًتى لو ب
 ، فباع إحدامها بدينار وجاءه بدينار وشاة ، َفَدعا لو ابلرَبكة يف بَػْيعو ، وكاف لو اشًتى الًّتاب َلَربح فيو .

 )اجلواب الصحيح دلن بّدؿ دين ادلسيح( بتصرؼ واختصار وزايدٍة يف بعض ادلواضع .
 

  ُدعاءه .وَدَعا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ربَّو يـو َبْدر ، واستجاب هللا
 وَدعا على قريش فقاؿ : اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَسْبٍع َكَسْبِع يُوُسَف ؛ فأَجاب هللا َدعوتو . كما يف الصحيحُت .

 
 وإجاابت دعواتو ملسو هيلع هللا ىلص وقَػَعت كثَتا .

 
هللا لو يف حاؿ حياتو وبعد  ُتقق َوْعده ، وَتصِديق : –شلا مل َيذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية  –والّنوع العاِشر 

 وفاتو ملسو هيلع هللا ىلص .
 ومن ذلك : أنو أْخرَب ِبََصارِع أعدائو ، وأشار إىل أماِكن قَػْتِلهم ؛ فكاف كما أخرب عليو الصالة والسالـ .

قَاَؿ : َوَيَضُع َيَدُه َعَلى اأَلْرِض : َىاُىَنا، َىاُىَنا  قاؿ أنس هنع هللا يضر : قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص يـو َبْدر : َىَذا َمْصرَُع ُفالٍف ،
 ، قَاَؿ : َفَما َماَط َأَحُدُىْم َعْن َمْوِضِع َيِد َرُسوِؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص . رواه مسلم .

 اج(قاؿ النووي : قولو : " َفَما َماَط َأَحُدُىْم " َأْي : تَػَباَعَد . )ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلج
 فَػَقتَػَلو . وادلعٌت : أنو ما جتاوز أحٌد منهم ادلوِضع الذي َحّدده النيب ملسو هيلع هللا ىلص ِلَمْقتِلو فيو وَتوعَّد اْلُمشِرؾ أف يَػْقُتلو ؛

 
 زُلِْيي َىَذا اَي زُلَمَُّد َوُىَو رَِميٌم ؟ َوُىَو وَلّما َجاَء ُأيَبُّ ْبُن َخَلٍف اجْلَُمِحيُّ ِإىَل النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَعْظِم َحاِئٍل ، فَػَقاَؿ : اَّللَُّ 

ُ ، مثَّ َُيِيُتَك ، مثَّ يُْدِخُلَك النَّاَر . قَاَؿ الزىري : فَػَلمَّا َكاَف يَػْوـُ ُأُحٍد قَاَؿ  يَػُفتُّ اْلَعْظَم . فَػَقاَؿ النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص : ُُيِْييِو اَّللَّ
تُػَلنَّ  تُػُلُو ِإْف َشاَء اَّللَُّ  : َواَّللَِّ أَلقػْ  . رواه ابن جرير الطربي زُلَمًَّدا ِإَذا رَأَيْػُتُو ، فَػبَػَلَغ َذِلَك النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَػَقاَؿ : َبْل َأاَن َأقػْ

 ( ، وىو ِمن َمَراسيل الزىري .08/ٔٔيف " تفسَته " )
كاف أكَمل الناس يف ىذه الشجاعة ، اليت ىي ادلقصودة يف أئمة   قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : والنيب ملسو هيلع هللا ىلص

ج احْلََرب ، ومل يَقُتل بِيِده إالّ ُأيَبّ بن َخَلف ، قَػتَػَلو يـو ُأُحد ، ومل يَػْقتل بِيِده أحًدا ال قَػْبلها وال بَعدىا . )منها 
 السنة النبوية( .
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اَّللَِّ ، َوُىَو ُمَقنٌَّع يف احْلَِديِد ، يَػُقوُؿ : ال صَلَْوُت ِإْف صَلَا زُلَمٌَّد ، وََكاَف وقاؿ ابن القيم : َوَأقْػَبَل ُأيَبّ بن َخَلف َعُدوُّ 
 َوأَْبَصَر َرُسوُؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصَحَلَف ِبَكََّة َأْف يَػْقُتَل َرُسوَؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، فَاْستَػْقبَػَلُو ُمْصَعُب ْبُن ُعَمَْتٍ ، فَػُقِتَل مصعب ، 

َرِسِو ، فَاْحَتَمَلُو َأْصَحابُُو ، تَػْرقُػَوَة ُأيَبّ بن َخَلف ِمْن فُػْرَجٍة بَػُْتَ َساِبَغِة الدِّرِْع َواْلبَػْيَضِة ، َفطََعَنُو ِبَْربَِتِو ، فَػَوَقَع َعْن فػَ 
َا ُىَو َخدْ  ٌش ، َفذََكَر ذَلُْم قَػْوَؿ النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص : َبْل َأاَن َأقْػتُػُلُو ِإْف َشاَء َوُىَو خَيُوُر ُخَواَر الثػَّْوِر ، فَػَقاُلوا : َما َأْجَزَعَك ؟ ِإمنَّ

ُ تَػَعاىَل . َفَماَت ِبَراِبغ . )زاد ادلعاد(  اَّللَّ
 

 وأما ما بعد وفاتو ملسو هيلع هللا ىلص وُتقق َوْعده ، وَتصِديق هللا لو ؛ فهو كثَت ، وِمنو :
 وقوعو : ما رواه األئمة وُتقق

 إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن الكّذابُت ادلدَِّعُت للنبوة ِمن بعده .
 وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن َمقَتل عثماف هنع هللا يضر ، وقد وَقع ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص .

 
َمتُت ِمن ادلسلمُت . وقد َوَقع ىذا وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن إصالح احلسن بن علي رضي هللا عنهما بُت ِفئتُت َعظي

 ِمن اذلجرة . 0ٔحينما تنازؿ احلسن بن علي رضي هللا عنهما عن اخلالفة ِلمعاوية هنع هللا يضر َسَنة 
 

 وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن أسرَع أىلو حُلوقا بو . كما يف صحيح البخاري .
 

 يا ؛ فكاف ُعمر بن عبد العزيز رْحو هللا ، كما أخرب بذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص .وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل يكوف عطاؤه َحثْ 
 

 َسنة . 4ٓٓوإخباره ملسو هيلع هللا ىلص خبُروج انر ِمن أرض احلجاز ، فَػَوَقع ما أخرب بو بعد وفاتو ملسو هيلع هللا ىلص أبكثر ِمن 
َج اَنٌر ِمْن َأْرِض احِلَجاِز ُتِضيُء َأْعَناَؽ اإِلِبِل بُِبْصَرى . رواه البخاري ويف احلديث : الَ تَػُقوـُ السَّاَعُة َحىتَّ َُتْرُ 

 ومسلم .
 

ـّ َحَراـ بِْنت ِمْلَحاف اهنع هللا يضر أف تكوف معهم ؛ فَكانت ، وذلك يف زَمن  وأخرَب عن قـو َيرَكبوف الَبحر ، وَدعا أُل
 معاوية هنع هللا يضر . كما يف الصحيحُت .
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ماـ النووي : وفيو معجزات للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، منها : إخَباره بِبَقاء أُّمتو بعده ، وأنو تكوف ذلم َشوكة وقُػّوة قاؿ اإل
ـّ حراـ تعيش إىل ذلك الزماف ، وأهنا تكوف معهم . وقد ُوِجد  وَعَدد ، وأهنم يَغُزوف ، وأهنم يرَكبوف البحر وأف أ

 .ِبَمد هللا تعاىل كل ذلك . اىػ 
ُرَس يف ِخاَلَفِة ُعْثَمافَ . اىػ .  قاؿ الذىيب : يُػَقاُؿ َىِذِه َغْزَوُة قُػبػْ

 ىػ . 8ٕوكاف ذلك يف سنة 
 

 وأخرَب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن فُتوحات تكوف بعده ؛ فكانت .
َها ففي صحيح البخاري قولو ملسو هيلع هللا ىلص ِلَعِدّي بن حاَت : اَي َعِديُّ ، َىْل رَأَيْ  َت احِلَتََة ؟ قُػْلُت : مَلْ َأرََىا، َوَقْد أُْنِبْئُت َعنػْ

 -اُؼ َأَحًدا ِإالّ اَّللََّ ، ، قَاؿ : فَِإْف طَاَلْت ِبَك َحَياٌة، لَتَػَرَينَّ الظَِّعيَنَة تَػْرُتَُِل ِمَن احِلَتَِة، َحىتَّ َتطُوَؼ اِبلَكْعَبِة الَ ُتََ 
، َولَِئْن طَاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتُػْفَتَحنَّ ُكُنوُز   -ِسي : فَأَْيَن ُدعَّاُر طَيٍِّئ الَِّذيَن َقْد َسعَُّروا الِباَلَد قُػْلُت ِفيَما بَػْيٍِت َوبَػُْتَ نَػفْ 

ِمْلَء َكفِِّو  خُيْرِجُ  ِكْسَرى ، قُػْلُت : ِكْسَرى ْبِن ُىْرُمَز ؟ قَاؿ : ِكْسَرى ْبِن ُىْرُمَز ، َولَِئْن طَاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتَػَرَينَّ الرَُّجلَ 
 ِمْن َذَىٍب َأْو ِفضٍَّة ، َيْطُلُب َمْن يَػْقبَػُلُو ِمْنُو َفالَ جيَُِد َأَحًدا يَػْقبَػُلُو ِمْنُو ...

افْػتَػَتَح ُكُنوَز   ْنُت ِفيَمنِ قَاَؿ َعِديٌّ : فَػَرأَْيُت الظَِّعيَنَة تَػْرُتَُِل ِمَن احِلَتَِة َحىتَّ َتطُوَؼ اِبلَكْعَبِة الَ َُتَاُؼ ِإالّ اَّللََّ ، وَكُ 
  خُيْرُِج ِمْلَء َكفِِّو .ِكْسَرى ْبِن ُىْرُمَز ، َولَِئْن طَاَلْت ِبُكْم َحَياٌة ، لَتَػَرُوفَّ َما قَاَؿ النَّيبُّ أَبُو الَقاِسِم: ملسو هيلع هللا ىلص

 
 وقد َعَقد أبو نعيم األصبهاين يف " دالئل النبوة " َفْصال قاؿ فيو :

عشروف : ما أخرب بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الغيوب فَتحّقق ذلك على ما أْخرَب بو يف حياتو وبعد موتو الفصل السادس وال
؛ كاإلخبار عن مُنّو أْمره ، وافتتاح األمصار والبلداف على أُّمتو ، والِفنت الكائنة بعده ، وإخباره ِبَعدد اخللفاء 

 وُمّدهتم ، وادللك الَعضوض بعدىم . اىػ .
 

وخالصة القوؿ : ما قالو شيخ اإلسالـ ابن تيمية : وكاف أيتيهم ابآلايت الدالة على نبوتو ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعجزاتُو تزيد 
 على ألف معجزة .

 
 اللهم َصّل وسلِّم وِزد وابرؾ على سيِّد ولد آدـ ، ما تعاقب الليل والّنهار .


