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 ات احلسقةادعجز

إن احلؿد هلل كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا وشقئات أظامفـا، من هيده اهلل 

ؾال ُمِضلَّ فه، وَمْن ُيضؾل ؾال هادي فه، وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه، وأصفد أن حمؿدًا 

: ، وَشّؾم تسؾقاًم ـثرًا، َأّما بعدظبده ورشوفه؛ صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه، وأصحابه

ُؼوْا اَّللََّ : تعاػ ـام أمرـم بذفك، ؾؼال شبحاكه اتؼوا اهلل !ظباد اهلل ا اؾَِّذيَن آَمـُوْا اتَّ َ  َحقَّ ُتَؼاتِِه َوَٓ َيا َأُّيه

ْسؾُِؿونَ  .  َ ُوُتنَّ  َِّٓ َوَأكُنم مه

. كبي افؽريم معجزات تدل ظذ صدؿه وأكه تعاػ أرشؾهأن اهلل تعاػ ؿد جعل هلذا الاظؾؿوا ! ظباد اهلل

وؿد شبق فـا أّن أظظم ادعجزات معجزة افؼرآن افؽريم افذي حتدى اهلل به إوفغ وأخرين ؾؾم 

. يلتوا بسورة من مثؾه

 افؽثرة، احلسقةمن ادعجزات  فـبي ل افتي ُيشاهدها افـاس بلّم أظقـفم ظقاكًا ما وؿع ظجزاتومن امل

: ي أكواع ـثرة، ومـفاوه

 افدافة ظذ صدؿه، ؾؼد شلل أهل مؽة رشول اهلل  هات معجزاته مَّ وهذه من أُ  :اكشؼاق اؾؼؿر*  

      ﴿: ، ؿال تعاػ(1)ُيرهيم آية، ؾلراهم افؼؿر صؼتغ حتى رأوا جبل ِحراء بقـفامأن 

               (2)﴾ أيات. 

وهذا ما أخز به افؼرآن افؽريم، : فقؾة اإلرساء وادعراج إػ ما ؾوق افساموات  صعودهو*  

 ﴿: وتواترت به إحاديث، ؿال تعاػ              

            ﴾(3). 

بقت ادؼدس، وؿطع ادساؾة يف زمن ؿصر، ثم ، ؾنكه ُأرسي به إػ  وهذه أية من أظظم معجزاته 

ت ظؾقه َض رِ ُظِرَج به إػ افساموات، ثم صعد إػ مؽان يسؿع ؾقه  يي إؿالم، ورأى ااـة، وُو 

بته ؿريش، وضؾبوا مـه ظالمات تدّل ظذ صدؿه، ومن افصؾوات، ورجع إػ مؽة ؿبل أن ُيصبب، ؾؽذَّ 

بقت ادؼدس ؿبل ذفك، ؾجذَّ اهلل فه بقت ادؼدس يـظر   يرَ مل فعؾؿفم بلكه  ؛ذفك ظالمات بقت ادؼدس

. (4)إفقه وخيزهم بعالماته وما شلفوا ظـه

.  وؽر ذفك من أيات افعؾوية، ـحراشة افسامء بافشفب ظـد بعثته 

حاب فه و*   .   (5)، بنذن اهلل تعاػ يف حصوفه وكزول ادطر وذهابه بدظائه من هذه ادعجزات ضاظُة افسَّ

  ﴿: بافريب افتي ؿال تعاػ ظـفا ومن هذا افـوع كرص اهلل فؾـبي  *              

          ﴾(6) َب ُت »:  ا، أرشؾفا ظذ إحزاب، ؿال ، وهذه افريب هي ريب افصَّ ُكِِصْ

                                                 
(. 2800رؼم ) 4/2159، ومسؾم، صػات ادـاػؼني، باب اكشؼاق اؾؼؿر، 8/617، (3636رؼم ) 6/631، 7/182اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب مـاؼب إكصار، باب اكشؼاق اؾؼؿر (  1)

.  2 – 1: شورة اؾؼؿر، أينان(  2)

.  1: شورة اإلرساء، أية(  3)

 ، ومسؾم، ؽناب اإليامن، باب ذؽر ادسقح ابن مريم وادسقح (3886رؼم ) 7/196ب مـاؼب إكصار، باب حديث اإلرساء اؾبخاري مع اؾػنح، ؽنا: اكظر(  4)

( . 170رؼم ) 1/156اؾدجال 

(. 897رؼم ) 2/614اء دم آشنسؼاء ، ومسؾم، ؽناب آشنسؼاء، باب اؾدع(933رؼم ) 2/413اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب اجلؿعة، باب آشنسؼاء دم اخلطبة يوم اجلؿعة : اكظر(  5)

.  9: شورة إحزاب، أية(  6)
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. ، وؽر ذفك(1)«بورِ باؾّصبا، وُأْ ؾِؽت  اٌد باؾدَّ 

: من هذه ادعجزات ترصؾه يف احلقوان واإلكس واان وافبفائم و

دظا فه وؾقفام  هبام، ؾبصَق رشول اهلل  ظقـقه من وجعٍع  ىصتكا ظع بن أيب ضافب ؾؼد ثبت أن *  

. (2)مل يؽن به وجع نْ ؾزأ، ـلَ 

. (3)، ؾؽلأا مل تـؽرس ؿطُّط  ؾؿسحفا رشول اهلل ،اكؽرست شاق ظبد اهلل بن ظتقك وثبت أن *  

ثالث كػثات، ؾام  ُأصقب شؾؿة بن إـوع برضبة يف شاؿه يوم خقز، ؾـػث ؾقفا رشول اهلل و  *

. (4)اصتؽاها شؾؿة بعد ذفك

. (5)«اخرج  دو اَّلل أكا رشول اَّلل»: ؾقؼول. خُيرج اان من اإلكس بؿجرد ادخاضبة ـان و*  

ن بن أيب افعاص، ؾرضب صدر ظثامن بقده ثالث مرات، وتػل يف أخرج افشقطان من صدر ظثامو  *

. (6)ؾعل ذفك ثالث مرات، ؾؾم خُيافط ظثامن افشقطان بعد ذفك «اخرج  دو اَّلل»: ؾؿه، وؿال

، ؾؼال  ؿد حصل فه مرارًا، ومن ذفك أكه جاء بعر ؾسجد فؾـبي و: وترصؾه يف افبفائم*  

ا بدوا »:  م وافشجر، ؾـحن أحّق أن كسجد فك، ؾؼال تسجد فك افبفائ! يا رشول اهلل: أصحابه

. (7)«...ربَّؽم، وأؽِرُموا أخاُؽم، وؾو ؽـُت آمرًا أحدًا أن يسُجَد ٕحٍد ٕمرُت ادرأَة أن تسجد ؾزوجفا

وهو يف شػر، ؾدظاه  جاء أظرايب إػ رشول اهلل  ؾؼد :وتلثره يف إصجار وافثامر واخلشب* 

 ذه »:  ومن يشفد فك ظذ ما تؼول؟ ؾؼال رشول اهلل : ٓم، ؾؼال إظرايبإػ اإلس رشول اهلل 

إرض خّدًا حتى ؿامت بغ  (9)وهي بشاضط افوادي، ؾلؿبؾت  دّ  ، ؾدظاها رشول اهلل (8)«مةلاؾسَّ 

. (10)ثالثًا أكه ـام ؿال، ثم رجعت إػ َمـَْبتِفا يديه، ؾلصفدها ثالثًا، ؾشفدْت 

أراد أن يؼيض حاجته وهو يف شػر، ؾؾم جيد ما يستس به، ؾلخذ بغصن   ومن ذفك أن افرشول * 

حتى أتى افشجرة إخرى،  (11)، ؾاكؼادت معه ـافبعر ادخشوم«اكؼادي  يلَّ بإذن اَّلل»: صجرة وؿال

ؾػعل وؿال ـذفك، ثم أمرمها أن تؾتئام ظؾقه ؾافتلمتا، ثم بعد ؿضاء احلاجة رجعت ـل صجرة، وؿامت 

. (12)...أام ظذ شاقـل واحدة م

ذق من  ذه  ن د وت  ذا اؾعِ »: بم أظرو أكك كبي؟ ؿال: ؾؼال جاء أظرايب إػ رشول اهلل و*  

، ثم  ؾجعل يـزل من افـخؾة حتى شؼط إػ افـبي  ؾدظاه رشول اهلل  «؟اؾـخؾة أتشفد أين رشول اَّلل

. (13)، ؾعاد، ؾلشؾم إظرايب«ارجع»: ؿال

                                                 
(. 900رؼم )مسؾم، ؽناب آشنسؼاء، باب دم ريح اؾصبا واؾدبور (  1)

(. 2406رؼم )   4/1872ومسؾم، ؽناب ػضائل اؾصحابة، باب ػضائل  يل   ،(3009رؼم ) 6/144اؾبخاري، ؽناب اجلفاد، باب ػضل من أشؾم  ذ يديه رجل : اكظر(  2)

(. 4039رؼم ) 7/340اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادغازي، باب ؼنل أيب راػع : اكظر(  3)

(. 4206رؼم ) 7/475ادرجع اؾسابق، ؽناب ادغازي، باب غزوة خقز : اكظر(  4)

. رجال أمحد رجال اؾصحقح: 9/6، وؼال اهلقثؿي دم جمؿع اؾزوائد 172-4/170مسـد أمحد (  5)

. 1/273صحقح ابن ماجه : ، واكظر(3548رؼم ) 2/1174ماجه، ؽناب اؾطب، باب اؾػزع وإرق وما ينعوذ مـه، بسـد حسن ابن (  6)

. 12-9/3، وجمؿع اؾزوائد ؾؾفقثؿي 172-4/170معجزات من  ذا اؾـوع مسـد اإلمام أمحد :  شـاده جقد، واكظر: 9/9، وؼال اهلقثؿي دم جمؿع اؾزوائد 6/76مسـد أمحد (  7)

.  131، ص"شؾم"، وخمنار اؾصحاح، مادة 1/286، "شؾم"ادصباح ادـر، مادة : صجرة من صجر اؾبادية، اكظر(  8)

.  72ص( خد)، وخمنار اؾصحاح مادة 1/165 "خد"ادصباح ادـر، مادة : واكظر. تشؼفا أخدوداً : أي(  9)

. 3/1666، 5925مشؽاة ادصابقح برؼم : ، و شـاده صحقح، واكظر(16رؼم ) 1/17اؾشجر به واؾبفائم واجلن كبقه من  يامن به اؾدارمي، دم ادؼدمة، باب ما أؽرم اَّلل (  10)

.  18/146رشح اؾـووي  ذ صحقح مسؾم : اكظر. اؾذي جعل دم أكػه  ودًا، ويشد ػقه حبل ؾقذل ويـؼاد  ذا ؽان صعباً (  11)

(. 3012رؼم ) 4/2306ابر اؾطويل وؼصة أيب اؾقرس صحقح مسؾم، ؽناب اؾز د واؾرؼائق، باب حديث ج: اكظر(  12)

. 2/620، واحلاؽم وصححه  ذ رشط مسؾم، وواػؼه اؾذ بي 1/123، وأمحد (3628رؼم ) 5/594اؾسمذي، ؽناب ادـاؼب، باب حدثـا  باد، (  13)
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ديـة يوم ااؿعة ظذ جذع كخل، ؾؾام صـع فه ادـز ورِؿي ظؾقه صاَح ااذُع خيطب يف امل ـان و*  

وضؿه إفقه وهو  ؾافتزمه رشول اهلل  وخاَر ـام  وُر افبؼرة، جزظًا ظذ رشول اهلل ]صقاَح افصبي، 

. (1)[يئن، ومسحه حتى شؽن

حدًا، ومعه أبو بؽر، وظؿر، أُ  افـبي  دَ عِ َص ؾؼد : يف اابال وإحجار وتسخرها فه وتلثره *  

يق، وصفقدان»: برجؾه، وؿال وظثامن، ؾرجي هبم، ؾرضبه  . (2)«اثبت أحد، ػإن  ؾقك كبي، وصدِّ

. (3)« ين ٕ رف حجرًا بؿؽة ؽان ُيسؾِّم  يّل ؼبل أن ُأبعَث،  ين ٕ رػه أن»:  وؿال *  

زل ظن بغؾته وؿبض ؿبضة من تراب يف معرـة حـغ، واصتّد افؼتال، ن ظـدما ـان رشول اهلل و*  

، ؾام خؾق اهلل إكساكًا مـفم إٓ مأل ظقـقه من «اؾُوُجوه صاَ ِت »: إرض، واشتؼبل به وجوه افؼوم، ؾؼال

. (4)تؾك افؼبضة، ؾفزمفم اهلل وؿسم ؽـائؿفم بغ ادسؾؿغ

: (5)ة جّداً مراتٍع ـثر ه هذا افـوع حصل لو :تػجر اداء، وزيادة افطعام وافؼاب وافثامرو

يف افرـوة ؾجعل اداء يثور بغ أصابعه ـافعقون،  ظطش افـاس يف احلديبقة، ؾوضع يده ؾؼد   *

. (6)فو ــا مائة أفي فؽػاكا، ــا مخس ظؼة مائة: ـم ــتم؟ ؿال: ؾؼبوا وتوضموا، ؿقل اابر

، حتى اجتؿع فه يشء ؿؾقل، تبوو، ؾوجد ظقـفا ـؼاو افـعل، ؾُغِرَو فه مـفا ؿؾقاًل ؿؾقالً  ؿدم و*  

 
ٍع
. (7)، وبؼقت افعغ إػ أنأؿرٍع مُ  ؾغسل ؾقه يديه ووجفه، ثم أظاده ؾقفا ؾجرت افعغ بامء

. (8)وؿدح افؾبن، وزيادة فبن افؼدح حتى رشب مـه أضقاو اإلشالم ؿصة أيب هريرة  ومن ذفك  *

. (8)اإلشالم

أن جيؿعوا ما  مشؼة، ؾلمر  يف أفي وأربعامئة من أصحابه يف ؽزوة، ؾلصاهبم ـان افـبي و  *

معفم من ضعام وبسطوا شػرة، وـان افطعام صقئًا يسرًا ؾبارو ؾقه، وأـؾوا، وحشوا أوظقتفم من ذفك 

. (9)افطعام

 –يف ؽزوة اخلـدق ثالثة أيام ٓ يذوؿون ضعامًا، ؾذبب جابر بن ظبد اهلل  بؼي افصحابة وافـبي وؿد 

 – ظر، ثم دظا افـبي ظـاؿًا، وضحـت زوجته صاظًا من ش ؾصاح افـبي ،  بلهل اخلـدق يدظوهم

وبصَق يف افعجغ وبارو، وبصَق يف افزمة وبارو، ؿال  –  –ظذ هذا افطعام افقسر، ثم جاء افـبي 

وهم أفي، ؾلؿسم باهلل فؼد أـؾوا حتى ترـوه واكحرؾوا، وإن برمتـا فتغّط ـام : -ريض اهلل ظـفام  –جابر 

. (11)كـا فقخبز ـام هو، وإن ظجي(10)هي

                                                 
. 2/109بني ادعؽوػني  ـد أمحد دم ادسـد  ، وما(3584رؼم ) 6/602اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادـاؼب، باب  المات اؾـبوة دم اإلشالم (  1)

(. 3675رؼم ) 7/53، 40، 7/22..(( ؾو ؽـت منخذًا خؾقالً : )) اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ػضائل اؾصحابة، باب ؼوؾه (  2)

(. 2277رؼم ) 4/1782وتسؾقم احلجر  ؾقه ؼبل اؾـبوة  مسؾم، ؽناب اؾػضائل، باب ػضل كسب اؾـبي (  3)

. وحصل ؾه مثل ذؾك دم معرؽة بدر(. 1777رؼم ) 3/1402تاب اجلفاد واؾسر، باب غزوة حـني مسؾم، ك(  4)

، ومسؾم، ؽناب ادساجد ومواضع اؾصالة، باب ؼضاء اؾصالة اؾػائنة واشنحباب تعجقل 3577-3571، من حديث 6/580اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادـاؼب، باب  المات اؾـبوة دم اإلشالم، : اكظر(  5)

. 351-11/334، وجامع إصول ٓبن إثر (682، 681رؼم ) 477-1/471ضائفا ق

 3/1484، ومسؾم، ؽناب اإلمارة، باب اشنحباب مبايعة اإلمام اجلقش  ـد  رادة اؾؼنال (3576رؼم ) 10/101، 443، 7/441، 6/581اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادـاؼب، باب  المات اؾـبوة (  6)

(. 72( )1856رؼم )

(. 706رؼم )  4/1784صحقح مسؾم، ؽناب اؾػضائل، باب معجزات اؾـبي : اكظر(  7)

(. 6452رؼم ) 11/281وأصحابه وختؾقفم  ن اؾدكقا  اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب اؾرؼاق، باب ؽقف ؽان يعقش اؾـبي (  8)

(. 1729رؼم ) 3/1354ومسؾم، اؾؾؼطة، باب اشنحباب خؾط إزواد  ذا ؼؾَّت ، (2982رؼم ) 6/129اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب اجلفاد، باب محل اؾزاد دم اؾغزو (  9)

.  7/399اؾػنح : اكظر. تغيل ويسؿع غؾقاهنا: أي(  10)

(. 2039رؼم ) 3/1610بذؾك  ، ومسؾم، ؽناب إرشبة، باب جواز اشننباع غره  ىل دار من يثق برضاه(4101رؼم ) 396، 7/395اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادغازي، باب غزوة اخلـدق (  11)
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، ؾام زال افرجل يلـل مـه وأهؾه حتى  جاء رجل يستطعم افـبي و *  ؾلضعؿه صطَر وْشِق صعرٍع

. (1)«ٕؽؾنم مـه وؾؼام ؾؽم هُ ْل ؾو   تِك »: ؾؼال ـافه، ؾلتى افـبي 

  ـان ظذ وافد جابر دين، وما يف كخؾه ٓ يؼيض ما ظؾقه شـغ، ؾجاء جابر إػ رشول اهللو  *

 –فقحرض افؽقل، ؾحرض، ومشى حول اارن، ثم أمر جابرًا أن يؽقل ؾؽال هلم حتى أوؾاهم، ؿال جابر 

-  :(وبؼي متري وـلكه مل يـؼص مـه يشء)(2) .

: فه وفديـه، مـفا ةً بادالئؽة يف ظدة مواضع، ُكرص رشوفه وؿد أيد اهلل تعاػ 

   ﴿: -جل وظال  –يف اهلجرة، ؿال ادوػ ما حصل فه   *               

                           ﴾(3) .

  ﴿: بدر، ؿال اهلل تعاػبه لوما حصل   *                   

      ﴾(4) .

، ؿاتل جزيل ومقؽائقل   وما وؼع ؾه*   . (5)وظن يساره ظن يؿغ افـبي  –ظؾقفام افسالم  –يف ُأحدٍع

  ﴿: -ظز وجل  –، ؿال اهلل دم اخلـدقما حصل ؾه و  *                  

     ﴾(6) .

بعد أن وضع افسالح من ؽزوة  جاء جزيل إػ افـبي ؾؼد يف ؽزوة بـي ُؿريظة، وما أّيده اهلل به   *

 إفقفم، ؾسلفه افـبي  ْج ؾاخرُ  ،ؿد وضعت افسالح؟ واهلل ما وضعـاه: اخلـدق واؽتسل، ؾؼال فه جزيل

. (7)، وكرصه اهلل ظؾقفم ين ؿريظة، ؾخرج ؾلصار إػ ب «؟ ىل أين»: 

  ﴿: -شبحاكه وتعاػ  –يف حـغ، ؿال اهلل وما حصل فه   *             

          ﴾(8). 

: أظداءه وظصؿه من افـاس ـػاه اهلل تعاػ وؿد*  

 ﴿: ادؼـغ وادستفزئغ، ؾؾم يصؾوا إفقه بسوء، ؿال تعاػاهلل تعاػ ؾؼد ـػاه  *          

               ﴾(9) .

 ﴿: ـػاه اهلل أهل افؽتاب، ؿال تعاػو  *                              

               ﴾(10). 

 ﴿: مه تعاػ من مجقع افـاس بؼوفهوظص*                           

                                                 
(. 2281رؼم )  4/1784مسؾم، ؽناب اؾػضائل، باب معجزات اؾـبي (  1)

.  6/593، واكظر رشح روايات احلديث دم اؾػنح (3580رؼم ) 7/357، 6/587اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادـاؼب، باب  المات اؾـبوة (  2)

.  40: شورة اؾنوبة، أية(  3)

.  9: ، أيةشورة إكػال(  4)

(. 2306رؼم ) 4/1802يوم أحد  ، ومسؾم دم ؽناب اؾػضائل، باب ؼنال جزيل ومقؽائقل  ن اؾـبي (4054رؼم ) 7/358...  ذ مهت ضائػنان: اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادغازي، باب(  5)

.  9: شورة إحزاب، أية(  6)

(. 1769رؼم ) 3/1389، ومسؾم، ؽناب اجلفاد، باب جواز ؼنال من كؼض اؾعفد (4117رؼم ) 7/407من إحزاب  ي اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادغازي، باب مرجع اؾـب(  7)

.  26: شورة اؾنوبة، أية(  8)

 . 95، 94: شورة احلجر، أينان(  9)

.  137: شورة اؾبؼرة، أية(  10)
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                 ﴾(1). 

 –وهذا خز ظام بلن اهلل يعصؿه من مجقع افـاس، ؾؽلٌّ من هذه إخبار افثالثة ؿد وؿع ـام أخز اهلل 

وؿوهتم ؾؼد ـػاه اهلل أظداءه بلكواع ظجقبة خارجة ظن افعادة ادعروؾة، وكرصه مع ـثرة أظدائه  –تعاػ 

. وؽؾبتفم، واكتؼم ممن ظاداه

ثم ارتّد وظاد  ومن ذفك أن رجاًل كرصاكّقًا أشؾم، وؿرأ افبؼرة وآل ظؿران، وـان يؽتب فؾـبي 

ما َيْدري حمؿد إٓ ما ـتبت فه، ؾلماته اهلل، ؾدؾـه ؿومه، ؾلصبب وؿد أخرجته : كرصاكّقًا، ؾؽان يؼول

بره، ؾلصبب وؿد أخرجته إرض مـبوذًا ظذ طفرها، إرض من بطـفا، ؾلظادوا دؾـه، وأظؿؼوا ق

. (2)ؾلظادوا دؾـه وأظؿؼوا فه، ؾلصبب وؿد فػظته إرض، ؾعؾؿوا أن هذا فقس من افـاس ؾسـوه مـبوذاً 

ت إجابتفا وُصوهد افتي دظا هبا افـبي ؾنن إدظقة :  ومن معجزاته افعظقؿة إجابة دظواته *  

. ـافشؿس يف رابعة افـفار ـثرة جّدًا، ٓ حُترص

وأضل حقاته واغػر ]، (3)«اؾؾفم أؽثر ماؾه ووؾده، وبارك ؾه ػقام أ طقنه» :ؾؼال ٕكس ؾؼد دظا  *  

وحدثتـي ]، (5)فقتعادُّطون ظذ كحو ادائة افقومؾواهلل إّن مايل فؽثر، وإن وفدي ووفد وفدي : ، ؿال أكس(4)[ؾه

. (6) [ُدؾَِن فصؾبي مؼدم احلجاج افبرصة بضع وظؼون ومائةيت أمقـة أكه ابن

. (7)بستان حيؿل يف افسـة افػاـفة مرتغ، وـان ؾقفا رحيان جييء مـفا ريب ادسك –  –وـان فه 

ا ٕم أيب هريرة باهلداية ؾفداها اهلل ؾورًا، وأشؾؿت ودظا  *  تفا ظجقبة جدًّ . (8)وؿصَّ

، ؾؽان يؼي يف افؽوؾة «اؾؾفم بارك ؾه دم صػؼة يؿقـه»: بن أيب ااعد افبارؿي فعروة ودظا   *

. (10)[وـان فو اصسى افساب فربب ؾقه]، (9)ويربب أربعغ أفػًا ؿبل أن يرجع إػ أهؾه

 .(11)وؽرهم ـثر ..أيب جفل، وأمّقة، وظؼبة، وظتبةظذ بعض أظدائه، ؾؾم تتخّؾي اإلجابة، و ودظاؤه  *

. (12)ـثر موؽره –  –ؤه يوم بدر، ويوم حـغ، وظذ رساؿة بن مافك ودظا * 

أصفد : واحلؼقؼة أن افعاؿل ادـصي يؼي أمام هذه افدٓئل وافبقـات مذظورًا، وٓ يسعه إٓ أن يؼول

 .أن ٓ إفه إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل

  : أظوذ باهلل من افشقطان افرجقم، ؿال اهلل تعاػ فؾـبي                         

                            ﴾  بارو اهلل يل وفؽم يف افؼرآن وافسـة وكػعـي وإياـم

                                                 
.  67: شورة ادائدة، أية(  1)

(. 2781رؼم ) 4/2145، ومسؾم، صػات ادـاػؼني (3617رؼم ) 6/624كاؼب، باب  المات اؾـبوة اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ا (  2)

(. 2480رؼم ) 4/1928، ومسؾم، دم ػضائل اؾصحابة، باب ػضائل أكس (1982رؼم ) 11/144، 4/228اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب اؾصقام، باب من زار ؼومًا ػؾم يػطر  ـد م (  3)

. 2/219، وشر أ الم اؾـبالء 11/145ػنح اؾباري : ، واكظر653ب ادػرد، برؼم اؾبخاري دم إد(  4)

(. 143( )2481رؼم ) 4/1929مسؾم، ػضائل اؾصحابة، باب ػضائل أكس (  5)

(. 1982رؼم ) 4/228اؾبخاري مع اؾػنح ؽناب اؾصقام، باب من زار ؼومًا ػؾم يػطر  ـد م (  6)

. 3/234صحقح اؾسمذي :  ذا حديث حسن غريب، واكظر: وؼال( 3833رؼم ) 5/683اؼب أكس اؾسمذي، ؽناب ادـاؼب، باب من(  7)

(. 2491رؼم ) 4/1938مسؾم، ؽناب ػضائل اؾصحابة، باب ػضائل أيب  ريرة (  8)

. 4/376أمحد دم ادسـد (  9)

(. 3642رؼم ) 6/632اؾبخاري مع اؾػنح، ؽناب ادـاؼب، باب حدثـا حمؿد بن ادثـى (  10)

. 3/1418، ومسؾم 1/349اؾبخاري مع اؾػنح : اكظر(  11)

رؼم ) 3/1402، ويوم حـني دم مسؾم، ؽناب اجلفاد واؾسر، باب غزوة حـني (1763رؼم ) 3/1384د اءه يوم بدر دم صحقح مسؾم، ؽناب اجلفاد واؾسر، باب اإلمداد بادالئؽة دم غزوة بدر : اكظر(  12)

. 275و 271ص: ، واكظر(3906رؼم ) 7/238وأصحابه  ىل ادديـة  اؾػنح، ؽناب مـاؼب إكصار، باب  جرة اؾـبي اؾبخاري مع  ، وؼصة رساؼة دم(1775
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افعظقم يل وفؽم وفسائر ادسؾؿغ، ؾاشتغػروه  من أيات واحلؽؿة، أؿول ؿويل هذا وأشتغػر اهلل مابام ؾقه

. من ـل ذكب إكه هو افغػور افرحقم
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احلؿد هلل ظذ إحساكه، وافشؽر فه ظذ توؾقؼه وامتـاكه، وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه، تعظقاًم 

وأصحابه، وأتباظه بنحسان  فشلكه، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه افداظي إػ رضواكه، صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه

: إػ يوم افدين وشؾم تسؾقاًم ـثرًا، أما بعد

معجزات تدّل ظذ صدؿه  اهلل تعاػ ؿد جعل ظذ يدي افـبي  أن اتؼوا اهلل تعاػ، واظؾؿوا! ظباد اهلل

 وأكه تعاػ أرشؾه، وهذه ادعجزات تزيد إيامن ادممن، وُتوجب ظذ ؽره من افـاس اإلكؼقاد وافدخول

. افذي أيده اهلل بادعجزات افباهرات، صؾوات اهلل وشالمه ظؾقه يف دين افـبي 

 ِنَّ اَّللََّ َوَمالئَِؽَنُه  : ؾؼال ـام أمرـم اهلل تعاػ بذفككبقـا حمؿد بن ظبد اهلل هذا وصؾوا ظذ خر خؾق اهلل 

ا اؾَِّذيَن آَمـُوا َصؾهوا عَ  َ ُؿوا َتْسؾِقاًم ُيَصؾهوَن َ َذ اؾـَّبِيِّ َيا َأُّيه َمن صّذ  يلَّ صالة صذ »:  ، وؿال افـبي  (1) َؾْقِه َوَشؾِّ

أيب بؽر، وظؿر، وظثامن، : ، افؾفم صلِّ وشؾِّم وبارو ظؾقه، وارَض افؾفم ظن أصحابه (2)«اَّلل  ؾقه  ا  عاً 

أظّز اإلشالم وادسؾؿغ،  وظع، وظن شائر أصحاب كبقك أمجعغ، وَظـّا معفم برمحتك يا أرحم افرامحغ، افؾفم

. افؾفم آِمـّا يف أوضاكـا، وأصؾب أئؿتـا، ومجقع وٓة أمر ادسؾؿغ وأذلَّ افؼو وادؼـغ، واحِم حوزة افدين،

افؾفم اؽػر ٕمواتـا وأموات . افؾفم اؽػر فؾؿسؾؿغ وادسؾامت، وادممـغ وادممـات، إحقاء مـفم وإموات

افؾفم إكا كسلفك اهلدى وافتُّطؼى،  .ب افؼز وظذاب افـار، برمحتك يا أرحم افرامحغادسؾؿغ، وأظذهم من ظذا

ْكَقا َحَسـًَة َودِم أِخَرِة َحَسـًَة َوِؼـَا َ َذاَب اؾـَّارِ  وافعػاو وافغـى، افؾفم اهدكا وشددكا،  ـَا آتِـَا دِم اؾده  ،  (3) َربَّ

 َيِعُظُؽْم  َواْدُـَؽِر َواْؾَبْغِي  ِذي اْؾُؼْرَبى َوَيـَْفى َ ِن اْؾَػْحَشاءِ  ْدِل َواإِلْحَساِن َو ِيَناءِ  َيْلُمُر بِاْؾعَ  ِنَّ اَّللََّ ! ظباد اهلل

ُروَن  ُؽْم َتَذؽَّ َوَؾِذْؽُر اَّللَِّ َأْؽَزُ َواَّللَُّ َيْعَؾُم َما  ، ؾاذـروا اهلل افعظقم يذـرـم واصؽروه ظذ كعؿه يزدـم، (4)َؾَعؾَّ

. (5) َتْصـَُعونَ 

                                                 
.  56: شورة إحزاب، أية  (1)

.  384مسؾم، برؼم   (2)

.  202: شورة اؾبؼرة، أية   (3)

 . 90: أية : شورة اؾـحل   (4)

. 45: أية : شورة اؾعـؽبوت  (5)

 


