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احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد ، وعلى آله 
 وصحبه وأمجعني ، أما بعد:

، أي املصدق لرسله وأنبيائه مبا جاؤوا به ، باآليات البينات « املؤمن»ى اهلل تعاىل نفسه باسم سم فقد 
 1والرباهني القاطعات واحلجج الواضحات.

الكثدةة الدالدع علددى وجدوب ابهدداد بده وصدددق  واآليدداتبالددئئ   أيدد اهلل تبددارت وتعداىل رسددوله وقدد 
عطي من ن األنبياء من نيب إئ قد أ  ما م   :قال أد رسول اهلل رضي اهلل عنه فعن أيب هريرة رسالته ، 

فددجرجو أد أ دددود  وتيددو وايدددا أواددى اهلل إ  ،اآليددات مددا مثلدده آمدددن عليدده الباددر ، وإ دددا  دداد الدد ي أ  
 2.يوم القيامعأ ثرهم تابعا 
3«إغاثع اللهفاد» ثةة ، فقد ذ ر ابن القيم رمحه اهلل يف آخر  تابه   حممد  ودئئ  نبوة

أهنا تزيد  
، فسبحاد  على األلف ، وه ا من رادمع اهلل بعباده ، ليكود ذلك أدعى لالقتناع وابهاد بنبوته 

 من هبر برمحته العقول.

                                              
ع سورة مرة واادة يف القرآد يف خامته ا ابسم ورد  ، وقد« املؤمن»بن سعدي رمحه اهلل يف تفسة اسم اهلل  الرمحٰدنقاله الايخ عبد  1

 احلار.
 (.451مسلم )( و 1894البخاري )رواه  2
 . 4411ص  3
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 ة من دالئل النبوةالحكم
 احلكمع من دئئ  النبوة أمراد:

َ  إليهم ذلك األول : إثبات النبوة ، بائستدئل باآليع على أد صااب اآليع نيب ، وحتدي من أ رس 
 النيب أد يجتوا مبثلها.

يف قصع تكثة الطعام القلي  ، ونبع الاراب  : ااجع املسلمني ،  ما اص  لنبينا حممد الثاني
ه اىت  فى أضعاف ااجع العسكر ، وَبْصق ه  يف عني علي رضي اهلل عنه ملا اشتكى منها بني يدي

، و اد    ه ا بني الصحابع لسد ااجتهم ، مل يكن أمام املار ني ليتحداهم أو  1فعادت سليمع
من اضر القصع أو سع دماد لدليثبو نبوته ، وإ ا حلاجع املسلمني ، وئ شك أد يف ذلك زيادة إي

  .2، وإظهار  رامع النيب  هبا
ملا فر بقومه من فرعود مث أدر ه ومل يكن أمامه إئ البحر فضربه  ومن ذلك ما اص  ملوسى 

 بعصاه فانفلق فساروا فيه فنجوا ، فاناقاق البحر مل يكن للتحدي وإ ا حلاجع املؤمنني معه.
 بي  التحدي.أما إلقاء موسى لعصاه مث ابتالعها لع ص يِّ السحرة فكانو من ق

لقومه مل ينق  إئ يف القرآد خاصع ، مل يكن  لما ظهر شيء من  أد حتدي النيب  نا ي علمهومن 
 إئ فليجتوا حبديث مثلهاآليات حتدى به ، أو  اد مقرتنا بدعوى النبوة ، فإد اهلل تعاىل مل يق  

 

                                              
 سيجيت ختريج ه ه القصص الثالث يف مظاهنا بإذد اهلل. 1
 (.189« )النبوات»انظر  تاب  2
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 2، فلم يتحداهم به ابتداء. 1اني قالوا: افرتاه

 محمد  وة التي أوتيهادالئل النبأنواع 
بعض  باارات األنبياء قبله ، وهل ا شهد له فاألولىأنواع ،  عارة إىل تنقسم دئئ  نبوة حممد 

 .علماء أه  الكتاب بالنبوة قب  نبوته ملا  اد صغةا وبعد نبوته
الواقع خالف أنه لو مل يكن نبيا حل ر األنبياء منه ، وئنتار ه ا يف  تبهم وسةهم ، بينما  والثانية
 .ذلك

 .ر له هب ا أصدقاءه وأعداه ، قب  النبوة وبعدهاق  ددمن أعق  الناس وأصدقهم ، ي   أنه  والثالثة
من الدئئ  انقطاع اسرتاق السمع من السماء قبي  بعثته ، لئال خيتلط الواي بج اذيب  والرابعة
 .الكهاد

 . جاءت مطابقع للواقعمن الدئئ  أنه  اد ئ يرى رؤيا يف املنام إئوالخامسة 
 أد اهلل خرق له العادة مرارا والسادسة 

 .إخباره ببعض األمور الغائبع عن عيود الناس يف اينها والسابعة
 . توقة بعض احليوانات واجلمادات له  من دئئ  نبوته  والثامنة

 . هبا إخباره عن أمور مستقبليع ، فوقعو  ما أخرب  والتاسعة
 ئئ  إنزال القرآد الكرمي ، وهو اآليع اخلالدة الباقيع إىل يوم القيامع.من الد والعاشرة

                                              
 (.541 - 518« )النبوات»ه ه الفائدة منتقاة من  تاب  1
 (.514« )النبوات»انظر  تاب  2
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 تفصيل
 مبعثه يف التوراة وابجني  ، قال ومن ذلك ذ راارات األنبياء به ، ب   من دئئ  نبوته  ىاألول
م َن  يديمَُّصدِّقًا لَِّما بَدنْيَ َرس ول  اللمه  إ لَْيك م  إين إسرائي  َبن   َوإ ْذ قَاَل ع يَسى اْبن  َمْرمَيَ ياتعاىل 

 .م ن بَدْعد ى اْس ه  َأمْحَد   يجيتالتدمْورَاة   َوم َباِّراً ب َرس وٍل 
يف تفسة ه ه « أضواء البياد»يف رمحه اهلل  1ابمام حممد األمني بن حممد املختار الانقيطيقال 
  :اآليع

وسى مباراً به ؛ در إىل أد مديدالسالم ، ومما ياى عليه دمجيع األنبياء ، ومنهم موس ت به رَ وقد بام 
، ه هي التوراة د، وال ي بني يدي دقًا ملا بني يديدمصى عليه السالم يف ه ه اآليع دقول عيس

 .أنزلو على موسى
َعه  حم َممٌد رمس ول  اللمه  َوالم  يَن مَ وبال ين معه يف التوراة يف قوله تعاىل  وقد جاء صرحيًا التعريف به 

نَده ْم تَدَراه ْم ر  معاً س جمداً   .َذل َك َمثَدل ه ْم يف  التدمْورَاة، إىل قوله تعاىل  أشداء َعَلى اْلك فمار  ر محاء بَديدْ
جن ي   َ َزرٍْع َأْخرََج َشْطجَه   ما جاء وصفهم يف ابجني  يف نفس السياق يف قوله تعاىل  َوَمثَدل ه ْم يف  اب 

 .، إىل آخر السورة ْغَلَظ فَاْستَدَوى َعَلى س وق ه  فَآَزرَه  فَاْستدَ 

                                              
، حممدد األمدني بدن حممدد املختددار الادنقيطي ، مدن علمداء القدرد الرابدع عادر املدربزين ،  داد غزيددر  هدو الاديخ العالمدع األصدو  املفسدر 1

أضدواء البيداد »العلم ، متوقد ال  اء ، ذو اافظع نادرة ، لده ودو عادرين  تابدا ، أ ثرهدا يف التفسدة والفقده والعقيددة ، أشدهرها ذ درا 
، وقدد مجعدو مؤلفاتده يف موسدوعع علميدع وااددة بعندواد « ول الفقه على روضدع النداظرددددددددم  رة أص»، و « يف إيضاح القرآد بالقرآد

، « األضدواء»باختصار من ترمجته املد  ورة يف مقدمدع  تداب  .هد 4181تويف رمحه اهلل عام «. آثار الايخ حممد األمني الانقيطي»
 .مكع –الناشر: دار عامل الفوائد 
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  َتاٍب َوإ ْذ َأَخَ  اللمه  م يثَاَق النمب يدِّنْيَ لََما َءاتَدْيت ك م مِّن  وجاء النص يف اق مجيع األنبياء يف قوله تعاىل 
ْكَمع ْم لَتد ْؤم ن نم ب ه  وَ  َوا  لََتنص ر نمه  قَاَل َءأَقْدَرْرُت ْ َوَأَخْ ُت ْ َعَلى ذال ك ْم مث م َجاءَ  ْم َرس وٌل مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعك 

إ ْصر ي قَال واْ أَقْدَررْنَا قَاَل فَاْشَهد واْ َوأَنَْا َمَعك ْم مَِّن الاماه د ينَ 
1. 

 هنفإأشهد أنه رسول اهلل ،  :فقال وجاء مصداق ذلك يف قصع النجاشي ملا سع من جعفر عنه 
 2.ال ي بار به عيسى ابن مرميالرسول   ، وأنه ال ي جند يف ابجني

مْ دوًئ ّمنْ ديه ْم َرس  دْث ف  دَ رَبدمَنا َواْبعالم دالة والسدلى نبينا الصدم عليه وعديدي اهلل إبراهدوة نبدو  لك دع ،  ه 
 3.ورؤيا أمي اليت رأت، وبارى عيسى ، : أنا دعوة أيب إبراهيم  ول ا قال 
فهو ناق  تلك البارى ، ألنه آخر أنبياء بن إسرائي   ى البارى به عيسى بالنص عل صم وقد خ  

 ن قبله ناق  عمن قبله وهك ا ، ، ومَ  مَصدِّقاً لَِّما بَدنْيَ يََدي م َن التدمْورَاة ما قال ،  لقومه عما قبله 
 

                                              
 . 94 :آل عمرادسورة  1
 ( وغةه.4/164) رواه أمحد 2
إين عند اهلل مكتوب  :يقول سعو رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه عن العرباض بن ساريع الفزاري ( 41/141)رواه ابن اباد  3

دعوة أيب إبراهيم ، وباارة عيسى ، ورؤيا أمي اليت رأت اني  :يف طينته ، وسجخرب م بجول ذلك لٌ نجدَ م  دخباُت النبيني ، وإد آدم ل
 ؛ أنه خرج منها نور أضاءت هلا منه قصور الاام. وضعتن

 (.1/111« )مسند الااميني»( ، والطرباين يف 1/419ورواه أمحد )
 «.النهايع»انظر دالع وهي األرض. جَ دمنجدل أي ملقى على ال

دينه ونبوته ببالد الاام ،  وختصيص الاام بظهور نوره إشارة إىل استقرار :418قال ابن  ثة رمحه اهلل يف تفسة سورة البقرة ، آيع 
وهل ا تكود الاام يف آخر الزماد معقال لإلسالم وأهله ، وهبا ينزل عيسى بن مرمي إذا نزل بدماق باملنارة الارقيع البيضاء منها ، 

مر اهلل ئ تزال طائفع من أميت ظاهرين على احلق ، ئ يضرهم من خ هلم وئ من خالفهم ، اىت يجيت أ :وهل ا جاء يف الصحيحني
 وهم   لك.

 وهم بالاام. انتهى.  :ويف صحيح البخاري
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 1.انتهى .اىت صرح هبا عيسى عليه السالم وأداها إىل قومه
بعض علماء اليهود والنصارى ة في كتب أهل الكتاب ؛ شهد مستقر  ولما كانت نبوءة محمد 

ورد يف الكتب  ممايف جسده وهيئته ، ما رأوا عليه من أماراهتا دل  ،  قب  بعثته وبعدهابالنبوة  للنيب 
 اد ال ي يراه من أه  مكع من غة أه  الكتاب ياعر أد سيكود   فمن اني مولده ، السابقع 

أما شهدوا له بالنبوة ، و بنبوته بعض الرهباد من أه  الكتاب  أيقنشب  ملا مثله شجنا إذا  رب ، 
حاق يف دما قال ابن إسدوا  درب  انددره شيء ، وذلك أد العدن خبدعندهم مفلم يكن العرب 

و العرب أميني ، ئ يدرسود  تابا ، وئ يعرفود من الرس  عهدا ، وئ يعرفود جنع د ان  :«السةة»
، إئ شيئا يسمعونه من أه  الكتاب ئ يثبو يف صدورهم ، وئ يعملود وئ قيامع وئ نارا وئ بعثا 

 2.به شيئا من أعماهلم
، وذلك أد عمه أبو  3يرد  ــصاحب المع  قصص يف ذلك ، أوهلا قصته  عارسنكتفي ب  ر و 

لغالم ما ه ا ا :ير ، فقال صااب الديرفنزلوا على صااب د  طالب ذهب به يف جتارة إىل الاام ، 
 ؟منك
 .ابن :قال
 .اي ما هو بابنك ، وئ ينبغي أد يكود له أبٌ  :قال
 ؟مدول   :قال
 .ألد وجهه وجه نيب ، وعينه عني نيب :قال
 ؟وما النيب :قال

                                              
 تفسة سورة الصف ، باختصار. 1
  ( ، باب قصع األابار.61، ص )« السةة» 2
 .«لساد العرب»انظر ير هو خاد النصارى. الدِّ  3
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 .فينبئ به أه  األرض، ال ي يواى إليه من السماء  :قال
 .مما تقول اهلل أج ُّ  :قال
 1.عليه اليهود ق  فاتّ  :قال

 ؟ما ه ا الغالم منك :براهب أيضا صااب دير ، فقالمث خرج اىت نزل 
 .ابن :قال
 .ما هو بابنك ، وما ينبغي أد يكود له أب اي :قال
 ؟ومل ذلك :قال
 .ألد وجهه وجه نيب ، وعينه عني نيب :قال
 .مما تقول سبحاد اهلل ، اهلل أج ُّ  :قال
 ؟يا ابن أخي ، أئ تسمع ما يقولود :وقال
 2.هلل قدرةً  أي عم ، ئ تنكر :قال

عن حممد بن صاحل بن دينار وعبد اهلل  «الطبقات»ابن سعد يف وأما القصع الثانيع فرواها  
يف  ملا خرج أبو طالب إىل الاام وخرج معه رسول اهلل  :بن جعفر الزهري وداود بن احلصني قالوا

وهبا راهب يقال له من الاام  3«صرىب  »املرة األوىل وهو ابن اثنيت عارة سنع ؛ فلما نزل الر ب 
ها عن  تاب ديف صومعع له ، و اد علماء النصارى يكونود يف تلك الصومعع يتوارثون اير ح  ب  

ونه ، فلما نزلوا حبةا صنع هلم طعاما مث دعاهم ، وإ ا محله على دعائهم أنه رآهم اني طلعوا دددددديدرس
                                              

 أي ق ده  منهم. 1
 (.11 - 4/11  أد يواى إليه ، )قب ، باب ذ ر عالمات النبوة يف رسول اهلل « الطبقات»رواه ابن سعد يف  2
بصرى بضم الباء مدينع معروفع بالاام ، وهي مدينع اوراد ، بينها وبني دماق وو ثالث مراا  ، قاله النووي رمحه اهلل يف شرح  3

 احلديث.
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ة ، مث نظر إىل تلك الغمامع أظلو من بني القوم اىت نزلوا حتو الاجر  ظ  رسول اهلل وغمامع ت  
ستظ  حتتها ، فلما رأى حبةا ذلك اني ا أغصاد الاجرة على النيب  1وواخضلم ، تلك الاجرة 

من  رس  إليهم ، فاجتمعوا إليه ، وختلف رسول اهلل نزل من صومعته وأمر ب لك الطعام فجيت به وأَ 
وجع  ، عرف وجيدها عنده فلم ير الصفع اليت يَ فلما نظر حبةا إىل القوم ، بني القوم حلداثع سنه 

يا  :قال حبةا،  ويراها متخلفع على رأس رسول اهلل ، ينظر وئ يرى الغمامع على أاد من القوم 
 .ئ يتخلفن منكم أاد عن طعامي، معار قريش 

 .هو أادث القوم سنا يف رااهلمو ، ما ختلف أاد إئ غالم  :قالوا
ين أراه من مع أَ ، ضروا ويتخلف رج  وااد فما أقبح أد حتَ ، مي دعوه فليحضر طعاا :فقال
 .كمس  أنفَ 

وهو من ولد )، يعنود أبا طالب ،  (بن أخي ه ا الرج اوهو ، هو واهلل أوسطنا نسبا ) :فقال القوم
 .(عبد املطلب

من  بن عبد املطلبالؤم أد يتخلف لد  اد بنا إواهلل  :فقال احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف
 .بيننا

وجع  حبةا ، والغمامع تسة على رأسه ، مث قام إليه فااتضنه وأقب  به اىت أجلسه على الطعام 
فلما تفرقوا عن ، وينظر إىل أشياء يف جسده قد  اد جيدها عنده من صفته ، يلحظه حلظا شديدا 

 .ن عما أسجلكئ أخربتإأسجلك حبق الالت والعزى ، يا غالم  :طعامهم قام إليه الراهب فقال
 .فو اهلل ما أبغضو شيئا بغضهما، ئ تسجلن بالالت والعزى :  فقال رسول اهلل 

 .ئ أخربتن عما أسجلك عنهإفباهلل  :قال

                                              
 و أي ابتلو.خضلم ا 1
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 .سلن عما بدا لك :قال
مث ، خيربه فيوافق ذلك ما عنده  فجع  رسول اهلل ، جله عن أشياء من االه اىت نومه دفجع  يس

ع اليت دم النبوة بني  تفيه على موضع الصفدمث  اف عن ظهره فرأى خات، جع  ينظر بني عينيه 
ما وجع  أبو طالب ل  ،  د حملمد عند ه ا الراهب لقدراً إ :وقالو قريش،   موضع اخلاُت بّ دفقَ ، عنده 

 .بن أخيهايرى من الراهب خياف على 
 ؟ما ه ا الغالم منك :فقال الراهب أليب طالب

 .ابن :قال أبو طالب
 .وما ينبغي هل ا الغالم أد يكود أبوه ايا، ما هو بابنك  :لقا

 .فابن أخي :قال
 ؟فما فع  أبوه :قال
 .به 1بلىوأمه ا   كَ لَ هَ  :قال
 ؟فما فعلو أمه :قال
 .يو قريبافِّ و  تد   :قال
 فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما، وأا ر عليه اليهود ، ارجع بابن أخيك إىل بلده ، صدقو  :قال
 
 
 

                                              
 أي اام  به. 1
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، وينا عن آبائنا ه يف  تبنا وما ر  د  ج  دظيم نَ دددفإنه  ائن ئبن أخيك ه ا شجد ع،  1ادًدتدده عننم ددددليبغ  أعرف 
 .علم أين قد أديو إليك النصيحعاو 

، وعرفوا صفته  ود قد رأوا رسول اهلل دو اد رجال من يه، ريعا ددرج به سدرغوا من جتاراهتم خدفلما ف
 ؟أجتدود صفته :وقال هلم، فنهاهم أشد النهي ، وا إىل حبةا ف ا روه أمره ف هب، فجرادوا أد يغتالوه 

 .نعم :قالوا
 .فما لكم إليه سبي  :قال

 2.را بعد ذلك خوفا عليهفما خرج به سفَ ، ورجع به أبو طالب ، فصدقوه وتر وه 
 جتارة يفخرج ؛ مخسا وعارين سنع ملا بلغ  رسول اهلل  أدنيع عن نفيسع بنو م   ابن سعد وروى

فنزئ يف سوق ، من الاام  «بصرى»ما اىت قد  ، ميسرة غالم هلا اسه مع خلدجيع رضي اهلل عنها 
فاطلع الراهب إىل ميسرة ،  سطورن  بصرى يف ظ  شجرة قريبا من صومعع راهب من الرهباد يقال له 

 ؟من ه ا ال ي نزل حتو ه ه الاجرة، يا ميسرة  :و اد يعرفه قب  ذلك فقال
 .رج  من قريش من أه  احلرم :يسرةفقال م

 .ما نزل حتو ه ه الاجرة قط إئ نيب :فقال له الراهب
 ؟ه محرةييف عين :مث قال

 .ئ تفارقه، نعم  :قال ميسرة
 .در ه اني يؤمر باخلروجياليو أين أ  ، هو آخر األنبياء هو  :قال الراهب

                                              
 أي يريدود أد تصيبه املاقع واهلالت. 1
روى ( ، و  ا 11-4/11قب  أد يواى إليه ، ) عد ، باب ذ ر عالمات النبوة يف رسول اهلل ئبن س« الطبقات»خمتصرا من  2

( ، وصححها 646 – 1/645( ، واحلا م )1611رواها الرتم ي )  ما( ،  55-51، ص ) «ةةدالس»حاق يف دابن إسالقصع 
 األلباين.
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فكاد بينه وبني رج  ، رتى غةها سوق بصرى فباع سلعته اليت خرج هبا واش مث اضر رسول اهلل 
 .زىدالف بالالت والع  إ :فقال له الرج ، اختالف يف شيء 
 .عرض عنهمافج   رُّ دواين ألم  ، ما الفو هبما قط :  فقال رسول اهلل 

 .القول قولك :قال الرج 
ه أابارنا جتد، نه هلو إوال ي نفسي بيده ، ه ا واهلل نيب ، يا ميسرة :  -وخال به  -مث قال مليسرة 

 .نصرف أه  العة مجيعافوعى ذلك ميسرة مث ا، يف  تبهم منعوتا 
يرى ملكني يظالنه من الامس وهو ؛ شتد احلر اإذا  انو اهلاجرة و  و اد ميسرة يرى رسول اهلل 

،  لرسول اهلل  فكاد  جنه عبدٌ ،  جد اهلل قد ألقى على رسوله احملبع من ميسرة  :قالوا، على بعةه 
فجخربها مبا صنع اهلل ، فاسبقن ، انطلق إىل خدجيع ، يا حممد  :مر الظهراد قالدجعوا فكانوا بفلما ر 
 .هنا تعرف ذلك لكإف، على وجهك هلا 

هلا معها نساء فيهن  1عيَ دلِّ دوخدجيع يف ع  ، اىت قدم مكع يف ساعع الظهةة  فتقدم رسول اهلل 
الد ظ  كاد ي  وملَ ، ره دددددديدب على بعدددخ  وهو را اني  فرأت رسول اهلل ،  «عددنيدنفيسع بنو م  »

،  2همد  حوا يف وجه  د  رها مبا ربدفخبم ،  ودخ  عليها رسول اهلل ، ن ل لك دبفجرته نساءها فعج  ، عليه 
ا ده ا من  خرجن قد رأيو   :فقال ميسرة، ما رأت دفلما دخ  ميسرة عليها أخربته ب، ت ب لك رم فس  

 و يف تلك ورحبَ ، وما قال اآلخر ال ي خالفه يف البيع ، بقول الراهب نسطور وأخربها ، من الاام 
 
 

                                              
 «.النهايع»انظر أي غرفع.  1
 م ايث ولوا وجوههم.ملا انطلقوا يف سفرهم جتاه الااأي  2
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 2.له 1وعف ما سم له ض   وْ فَ ددوأضعَ ، املرة ضعف ما  انو تربح 
اني أراد اهلل  رامته  د رسول اهلل إ :ة ابنع أيب جتراة قالورّ عن بدَ  «الطبقات»وروى ابن سعد يف 

فضي إىل الاعاب وبطود وي  ، حاجته أبعد اىت ئ يرى بيتا ددددددل اد إذا خرج ؛  بالنبوة  وابتداءه
فكاد يلتفو عن هينه  ، السالم عليك يا رسول اهلل  :فال هر حبجر وئ شجرة إئ قالو، األوديع 

 3.ومشاله وخلفه فال يرى أادا
رجع  يف غار اراء ؛ ملا نزل الواي على رسول اهلل وأما قصته مع ورقع بن نوف  ؛ فإنه  

إىل خدجيع فزعا يرجف فؤاده ، فجخربها بال ي رآى ، فلما ذهب روعه انطلقو به خدجيع اىت أتو 
تنصر يف اجلاهليع ، و اد  به ورقع بن نوف  بن أسد بن عبد العزى ، ابن عم خدجيع ، و اد امرأً 

شيخا  بةا قد  يكتب الكتاب العرباين ، فيكتب من ابجني  بالعربانيع ما شاء اهلل أد يكتب ، و اد
 .بن عم ، اسع من ابن أخيكايا  :عمي ، فقالو له خدجيع

 ؟بن أخي ، ماذا ترىا: يا  للنيب فقال ورقع 
 .خرب ما رأى فجخربه رسول اهلل 

                                              
 جزاء له على ما قام به.، له سلفا  هاددت ماضعف من املال أي أعطته  1
( ، ورواها  15-4/11قب  أد يواى إليه ، ) ئبن سعد ، باب ذ ر عالمات النبوة يف رسول اهلل « الطبقات»باختصدار من  2

خدجيع رضي  السةة ، باب اديث تزويج رسول اهلل  ( ، وقد نق  القصع ابن هاام يف1/58  لك ابن إسحاق يف السةة ، )
 (.451-4/451اهلل عنها ، )

 (.4/15قب  أد يواى إليه ، ) ، باب ذ ر عالمات النبوة يف رسول اهلل « الطبقات»رواه ابن سعد يف  3
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، ليتن أ ود ايا إذ  2ع َ دل اهلل على موسى ، يا ليتن فيها جَ ال ي نزم  1ه ا الناموس :فقال له ورقع
 .خيرجك قومك

 ؟هم رجيم خم  : أو  ول اهلل فقال رس
 .راودي ، وإد يدر ن يومك أنصرت نصرا مؤزّ نعم ، مل يجت رج  قط مبث  ما جئو به إئ ع   :قال

 4.ويفورقع أد ت   3نابددمث مل يَ 
 :عن عاصم بن عمر بن قتادة قال ادثن أشياخ منا قالوا« السةة»وروى ابن إسحاق يف 

نا دنا ،  اد معنا يهود ، و انوا أه   تاب ، و   م   ول اهلل لم باجد رسدمل يكن أاد من العرب أع
تبعه دنَ ، إد نبيا مبعوثا اآلد قد أظ  زمانه  :غنا منهم ما يكرهود قالواأصحاب وثن ، فكنا إذا بلَ 

وأرم ، فلما بعث اهلل تعاىل رسوله أتبعناه و فروا به ، ففينا واهلل وفيهم أنزل اهلل  فنقتلكم معه قت  عادٍ 
 5.اآليع و انوا من قب  يستفتحود على ال ين  فروا فلما جاءهموج  عز 

من أابار اليهود ، و اد عابدا  6و اد اربا، باد دهيم دابن القاله ما عند أه  الكتاب ومن دئئ  نبوته 
س قوا وسالو الاعاب ، أتى من الاام إىل املدينع ، فلما اضرته  7قياهلل ، و اد إذا دعا اهلل بالسُّ 

                                              
 :هو اسم جلربي  ، وأصله يف اللغعيف خربه ، و  )ه ا الناموس( ؛ إشارة إىل املَلك ال ي ذ ره النيب  :«الديباج»قال السيوطي يف  1

  سو الرج  ، أي ساررته ، و سو السر ؛  تمته. :)صااب سر اخلة( ، يقال
 إسحاق احلوين. حتقيق أيبدار ابن عفاد ، الناشر: ( ، 4/491)

 ، واجل ع هو الااب.إذا نبئو أي ياليتن أ ود ج عا  2
 يناب أي يلبث. 3
 عن عائاع رضي اهلل عنها. (461( ومسلم )1رواه البخاري ) 4
 .ما( عن ابن عباس رضي اهلل عنه1/16( ، و  ا يف )1/15« )دئئ  النبوة»( ، ورواه البيهقي يف 61ص ) 5
 احلدرب هو العامل ، و اد يقال ئبن عباس احلَدرب البدحر. 6
 أي املطر. 7
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 1رمَ دخَ ديا معار يهود ، ما ترونه أخرجن من أرض ال :فقال هلم ثالثع فتيعلوفاة اجتمع إليه ا
 ؟3إىل أرض البؤس واجلوع 2ةم  خَ دوال
 .أنو أعلم :قالوا
 ع ده ، فال ت دسبقنم ب  ده ، فجتم ر  فإنه إ ا أخرجن أتوقع خروج نيب قد أظ  زمانه ، ه ه البالد م دهاجَ  :قال

، فال  ممن خالفهبعث بسفك الدماء ، وسيب ال راري والنساء يا معار يهود ، فإنه ي   إليه إذا خرج
 .هنعكم ذلك منه

و انوا شبابا أاداثا  -تحو فيها قريظع ؛ قال أولئك الفتيع الثالثع مث مات ، فلما  انو الليلع اليت ف  
 4.بادددهيم دال ر لكم ابن : يا معار يهود ، واهلل إنه ال ي  اد ذَ  -

 .ما هو به :فقال
 .بلى واهلل ، إنه لصفته :قالوا

 5.مث نزلوا فجسلموا وخلوا أمواهلم وأوئدهم وأهاليهم
، و اد سلماد الفارسي  6«عدمدديور  عمُّ »د و  لك قصع سلماد الفارسي مع الراهب النصراين ال ي  اد ب

 ؟ما تجمرينو  ؟إىل من توصى يب :جموسيا ، فلما اضرت الراهب الوفاة قال سلماد له

                                              
 «.النهايع»انظر  بجرض اخلمر هي الاام.واملقصود  هو املكاد الكثيف األشجار ، -امليم اخلاء و بفتح  -اخلمر  1
ب لك لطيب ما يصنع من اخلبز هنات س دمِّيو سي ب لك ألد عجينته تتخمر فت هب فطورته. ولعله أرض الاام اخلمة هو اخلبز ،  2

 «.لساد العرب»واهلل أعلم. انظر 
 يقصد املدينع. 3
 يقصد القت  والسيب ملن خالف أمره. 4
 (. 1/94« )دئئ  النبوة»( ، والبيهقي يف 65-61، ص )« السةة»رواه ابن إسحاق يف  5
 لياقوت احلموي.« معجم البلداد»بلدة من بالد الروم  ما يف  6
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ن ، واهلل ما أعلمه أصبح على ما  نا عليه أاد من الناس آمرت أد تجتيه ، ولكنه قد أي ب   :قال
أظلك زماد نيب ، هو مبعوث بدين إبراهيم ، خيرج بجرض العرب مهاجرا إىل أرض بني ارتني ، 

خاُت النبوة ، فإد بينهما خن  ، به عالمات ئ ختفى ، يج   اهلديع وئ يج   الصدقع ، بني  تفيه 
 .استطعو أد تلحق بتلك البالد فافع 

وآمن به ، يف قصع طويلع رواها أمحد يف  فلما مات حلق سلماد باملدينع مث التقى برسول اهلل 
 .1«مسنده»

، و اد ه ا قب  أد  و  ا قصع زيد بن عمرو بن نفي  مع ارب من أابار الاام ، دله على النيب 
إنك تسجل عن دين هو دين اهلل ودين مالئكته ، وقد خرج يف أرضك نيب ،  :ديبعث ، قال احلرب لزي

 2.قه واتبعه وآمن مبا جاء بهأو هو خارج يدعو إليه ، إرجع إليه وصدِّ 
قصع النجاشي ملا هاجر إليه جعفر بن أيب طالب وبعض الصحابع ، فلما بينوا له دين  وختاما

أنه ابن مرمي الع راء اليت مل يقرهبا بار ؛ تناول النجاشي ابسالم وأد عيسى هو روح اهلل و لمته ، و 
يا معار القسيسني والرهباد ، ما يزيد ما يقول هؤئء على ما تقولود يف ابن  :عودا من األرض وقال

فجنا أشهد أنه رسول اهلل ، وال ي بار به ، مرابا بكم ومبن جئتم من عنده ،  3د ه همرمي ما يز  
 4.عيسى بن مرمي

                                              
1 (5/114 – 111.) 
( ،  تاب املناقب ، باب زيد بن عمرو بن 9411« )الكربى»( ، والنسائي يف 1/146« )مستدر ه»روى ه ه القصع احلا م يف  2

  نفي .
 العود ال ي تناوله.أي  3
( ، باب ما جاء يف احلباع وأمر النجاشي وقصع إسالمه ، وصحح 16618« )مصنفه»روى ه ه القصع ابن أيب شيبع يف  4

 . 415، ص « الصحيح املسند من دئئ  النبوة»إسنادها الايخ مقب  الوادعي رمحه اهلل يف  تابه 
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لقيو عبد اهلل بن عمرو بن  :يف ابجني  ، فعن عطاء بن يسار قال اءت صفع رسول اهلل وقد ج
 .يف التوراة أخربين عن صفع رسول اهلل  :العاص رضي اهلل عنهما ، قلو

يا أيها النيب إنا أرسلنات شاهدا واهلل إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآد ، ، أج   :قال
لألميني ، أنو عبدي ورسو  ، سيتك املتو   ، ليس بفظ وئ غليظ وئ  1رزاددوا   ، ومبارا ون يرا

يف األسواق ، وئ يدفع بالسيئع السيئع ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه اهلل اىت يقيم به  2ابسخم 
 3.وقلوب غلف، فتح هبا أعني عمي وآذاد صم إئ اهلل ، وي   إلدٰهامللع العوجاء ، بجد يقولوا ئ 
رب من أابار اليهود د، فجاء اَ   نو قائما عند رسول اهلل   :قال وعن ثوباد موىل رسول اهلل 

 .جئو أسجلك :فقال
 ؟ثتك: أينفعك شيء إد ادّ  فقال له رسول اهلل 

 .يدنَ أسع بجذ   :قال
 . ْ سَ  :معه فقال عودٍ ددددب   رسول اهلل  4وفنكَ 

 ؟رض غة األرض والسماواتأين يكود الناس يوم تبدل األ :فقال اليهودي
 .5: هم يف الظلمع دود اجلسر فقال رسول اهلل 

 ؟6فمن أول الناس إجازةً  :قال
                                              

اب اهلالت ، واملقصود أد من اتبعه من األميني وهم العرب فقد جنا من اهلالت ، احلرز هو املوضع ال ي يتحصن به ابنساد من أسب 1
 ئبن األثة.« النهايع»وسي العرب باألميني ألد الكتابع  انو يف وقتهم قليلع. انظر 

 يف األسواق. اح ، واملقصود التساخب على الدنيا شحا وارصاالسخب هو الصيم  2
 (.1415رواه البخاري ) 3
 «.النهايع»انظر رب األرض. أي ض 4
 اجلسر هو الصراط ال ي يضرب على منت جهنم. انظر شرح النووي على صحيح مسلم. 5
 إجازًة أي عبورا على الصراط. 6
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 .فقراء املهاجرين :قال
 ؟اني يدخلود اجلنع 1حفتهمدفما ت   :قال اليهودي

 .2زيادة  بد النود :قال
 ؟3اؤهم على إثرهافما غد :قال
 .ن أطرافهاي دنحر هلم ثور اجلنع ال ي  اد يج   م :قال
 ؟فما شراهبم عليه :قال
 .فيها تسمى سلسبيال م ن عنيٍ  :قال
 .صدقو :قال
 .وجئو أسجلك عن شيء ئ يعلمه أاد من أه  األرض إئ نيب أو رج  أو رجالد :قال
 ؟ثتكينفعك إد ادّ  :قال
 .بجذ نَديأسع  :قال
 .4جئو أسجلك عن الولد :قال
را بإذد اهلل ،  َ ي املرأة أذْ دي الرج  من  در ، فإذا اجتمعا فعال من  ماء الرج  أبيض ، وماء املرأة أصف :قال

 . الرج  آنثا بإذد اهلل املرأة من  وإذا عال من  
 .وإنك لنيبلقد صدقو ،  :قال اليهودي

 .مث انصرف ف هب

                                              
 «.لساد العرب»التحفع هي ما يالطف به الرج  لي هب به عنه املاقع والادة ،  الفا هع وووها. انظر  1
 «.صحيح مسلم»دة  بده هي طرفها ، وهي أطيبها. انظر شرح النووي على النود هو احلوت ، واملقصود بزيا 2
 أي بعدها. 3
 أي عن خلقه يف بطن أمه. 4
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: لقد سجلن ه ا عن ال ي سجلن عنه ، وما   علم بايء منه اىت أتاين اهلل  فقال رسول اهلل 
 1.2به

إين سائلك  :املدينع ، فجتاه فقال  النيبقدم بلغ عبد اهلل بن سالم مَ  :وعن أنس رضي اهلل عنه قال
 .عن ثالث ئ يعلمهن إئ نيب

، الولد إىل أبيه  3عومن أي شيء ينز  ، وما أول طعام يج له أه  اجلنع ، ما أول أشراط الساعع  :قال
 ؟خوالهإىل أَ  ومن أي شيء ينزع  

 .ين هبن آنفا جربي ربّ دخَ  : هلل فقال رسول ا
 .ذات عدو اليهود من املالئكع :فقال عبد اهلل

 .4أما أول أشراط الساعع فنار حتار الناس من املارق إىل املغرب:  فقال رسول اهلل 
 . بد اوت  5وأما أول طعام يج له أه  اجلنع فزيادة

وإذا سبق ماؤها  اد ، ا ماؤه  اد الابه له فإد الرج  إذا غاي املرأة فسبقه؛ به يف الولد وأما الام 
 .الابه هلا

 .أشهد أنك رسول اهلل :قال
 
 

                                              
 أي عن طريق الواي ، و اد ه ا يف نفس اجمللس ال ي سجله فيه اليهودي. 1
 (.145رواه مسلم ) 2
 جي به يف الابه إىل أبيه. ما الايء ال ي :أي 3
 ربى.أي من أشراط الساعع الك 4
 تقدم الكالم عليها. 5
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 .عندت 3وينت  دددهَ دبَ  2جهلمسْ إد علموا بإسالمي قب  أد تَ ،  1وهْ دإد اليهود قوم ب  ، يا رسول اهلل  :مث قال
 ؟ بن سالمأي رج  فيكم عبد اهلل:  فقال رسول اهلل ، ودخ  عبد اهلل البيو ، فجاءت اليهود 

 .نا وابن أخةناة وأخ، أعلمنا وابن أعلمنا  :قالوا
 ؟أفرأيتم إد أسلم عبد اهلل:  فقال رسول اهلل 

 .أعاذه اهلل من ذلك :قالوا
 .وأشهد أد حممدا رسول اهلل، إئ اهلل  إلدٰهأشهد أد ئ  :فخرج عبد اهلل إليهم فقال

 4.ووقعوا فيه، نا نا وابن شرِّ شرُّ  :فقالوا
قصصا  ثةة يف ه ا الباب فلةاجعها من « دئئ  النبوة» ماهي تابيف  وأبو نعيم ذ ر البيهقي  وقد

  .أراد ائستزادة
 :رمحه اهللوقال ابن  ثة 

موجودة يف الكتاب املوروثع عن األنبياء قبله ، اىت تناهو النبوة إىل  واملقصود أد الباارات به 
ابن مرمي ، وقد قام هب ه الباارة يف بن إسرائي  ، وقص اهلل  رائي  ، وهو عيسى دآخر أنبياء بن إس

وإذ قال عيسى ابن  مرمي يا بن إسرائي  إين رسول اهلل إليكم مصدقا ملا خربه يف ذلك فقال تعاىل 
 .بني يدي من التوراة ومباراً برسول يجيت من بعدى اسه أمحد

                                              
 الب هو هو الك ب وائفرتاء ، واملقصود أهنم أه    ب وافرتاء. 1
 أي قب  أد تسجهلم عن. 2
 وافرتوا علي.أي   بوا  3
 (.1118رواه البخاري ) 4
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ْكَمٍع مث م َجاءَ  ْم َرس وٌل م َصدٌِّق َوإ ْذ َأَخَ  اللمه  م يثَاَق قال اهلل تعاىل  النمب يِّنَي لََما آتَدْيت ك ْم م ْن   َتاٍب َوا 
نَا قَاَل فَاْشَهد وا َوأََنا ل َما َمَعك ْم لَتد ْؤم ن نم ب ه  َولَتَدْنص ر نمه  قَاَل أَأَقْدَرْرُت ْ َوَأَخْ ُت ْ َعَلى َذل ك ْم إ ْصر ي قَال وا أَقْدَررْ 

 .َن الاماه د ينَ َمَعك ْم م  
 1.يف الكتب املتقدمع ، وهي أشهر من أد ت  ر ، وأ ثر من أد حتصر جدت الباارات  به وقد و  
 .خمتصراانتهى 

مث نق  رمحه اهلل شيئا مما ورد يف  تب أه  الكتاب اليت يعرتفود بصحتها ، قدر أربع صفحات ، 
 .فلةاجعها من أراد ائستزادة

تبار به ، انظر حبوث د.  -على ما فيها من التحريف  –جيدي النصارى اآلد واألناجي  املتوافرة ب
 .أمحد ديدات رمحه اهلل

باهادة من عنده علم الكتاب ، أي الكتب املنزلع من قب   وهل ا استاهد اهلل على نبوة حممد 
بين وبينكم  ويقول ال ين  فروا لسو مرسال ق   فى باهلل شهيداوهي التوراة وابجني  ، قال تعاىل 

 .ومن عنده علم الكتاب

                                              
 «.يعالبدايع والنها»( ، من  تابه 6/161، ) ، باب املسائ  اليت سئ  عنها رسول اهلل « دئئ  النبوة» تاب   1
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 قال ابن  ثة رمحه اهلل: ما األنبياء ،  منه أنه لو مل يكن نبيا حل ر  نبوته دئئ   منالنوع الثاني 
مل حيص  ما  اه أقطار اآلفاق عمومً دمث إنه قد انتارت دعوته يف املاارق واملغارب ، وعممو دولع  أمت  

لكاد ضرره أعظم من    أاد ، ولو  اد   ؛ انبيً   يكن حممد ألمع من األمم قبلها ، فلو مل
  لك حل مر عنه األنبياء أشد التح ير ، ولنَدفمروا أممهم منه أشد التنفة ، فإدم مجيعهم قد ا روا من 

وا على املسيح الدجال ، أممهم عن اتِّباع هم وائقتداء هبم ، ونصُّ  وْ هَ دونَ دعاة الضاللع يف  تبهم ، 
 قوَمه. -وهو أول الرس   –ور الك اب ، اىت قد أن ر نوح األع

، وئ التنفة عنه ، وئ ابخبار عنه  ومعلوم أنه مل ينص نيب من األنبياء على التح ير من حممد 
، ليه ، والبشارة بوجوده ، واألمر بات باعه ، والنهى عن مخالفته ــدحه ، والثناء عــخالف مبايء 

 .انتهى 1.والخروج عن طاعته
عليهم ،  ما يفع  امللوت  ايً زر  ك با ملن قبله من األنبياء م  م   مل يجت   أنه  أضف إىل ذلكقلو: 

شاهدا بنبوهتم ، ولو  اد  اذبا ، مهم من امللوت ، ب  جاء مصدقا هلم على الناس مبن تقدم  عتغلبم  دال
زري هبم ويطعن عليهم  ما يفع  ، ب   اد ي  ن قَدبله ق مَ مل ي صدِّ  ؛ ا م ن عنده سياسعً ئً  م دنا  ًئ تقوِّ م  

 2أعداء األنبياء.

                                              
 «.البدايع والنهايع»( من  تابه 6/161، ) ، باب املسائ  اليت سئ  عنها رسول اهلل « دئئ  النبوة»بتصرف يسرب من  تاب  1
( ، حتقيددق: حممدد عزيددر مشددس ، الناشددر: دار 1/4416) «إغاثدع اللهفدداد»اسدتفدت هدد ه الفائدددة مدن ابددن القدديم رمحده اهلل مددن  تابدده  2

 مكع. –عامل الفوائد 
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 اد الرج   ول ا ،واملخالف أنه من أعق  اخللق باتفاق املوافق  النوع الثالث من دالئل نبوته 
مبجرد ما يراه ويسمع  المه  املنصف ال ي ليس له إرادة إئ اتباع احلق ؛ يبادر إىل ابهاد بالنيب 

وئ يرتاب يف رسالته ، ب   اد بعضهم يؤمن به مبجرد ما يراه ، فيؤمن به ، وته ويعلم مضمود دع
 1ويقول: ه ا ليس بوجه   اب.

وهل ا ملا سع به هرق  ملك الروم ، وعل دم مبدا تضدمنته رسدالته ، ومدا يدجمر بده ومدا ينهدى عنده ؛ أيقدن أنده 
دي علدى نفسده مدن فدوات  ، فدآثر الددنيا علدى اآلخدرة ،  الرئاسدعرسول ، و اد أد يدؤمن بده ، ولكدن خا 

 2فهلك عياذا باهلل.

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أد ض ماًدا قدم مكع ، و اد من أزد  شنوءة ، و اد يرقي من ه ه 
، فسمع سفهاء من أه  مكع يقولود إد حممدا جمنود ، فقال: لو أين رأيو ه ا الرج  ،  3الريح

 لع  اهلل يافيه على يدي.
ال: يا حممد ، إين أرقي من ه ه الريح ، وإد اهلل يافي على يدي من شاء ، فه  قال: فلقيه فق

 لك؟
 :  فقال رسول اهلل 

إد احلمد هلل ، ومده ونستعينه ، من يهده اهلل فال مض  له ، ومن يضل  فال هادي له ، وأشهد أد 
 ئ إلدٰه إئ اهلل واده ئ شريك له ، وأد حممدا عبده ورسوله ، أما بعد.

  لماتك هؤئء.  قال: فقال: أع د عليم 
                                              

 «.البدايع والنهايع»( ، من  تابه 6/161ئبن  ثة ، )« دئئ  النبوة»انظر  1
 .ماعنه( عن ابن عباس رضي اهلل 4111( ومسلم )1انظر قصته مطولع يف صحيح البخاري ) 2
ن ، سوا ب لك ألهنم ئ ويف غة روايع مسلم: )يَرقي من األرواح( أي اجلراد بالريح هنا اجلنود ومس اجلن ، : املرمحه اهلل قال النووي 3

 يبصرهم الناس ، فهم  الروح والريح.
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 ثالث مرات. فجعادهن عليه رسول اهلل 
فقال: لقد سدعو قول الكهنع وقول السحرة وقول الاعراء ، فما سعو مث   لماتك هؤئء ، ولقد 

 .1بلْغَن ناعوس البحر
 2قال: فقال: هات  يدت أبايعك على ابسالم.

، أي أنه يقول  أوتي جوامع الكلمط بدلي  آخر ، وهو أنه قلو: وه ا الدي  من دئئ  نبوته مرتب
 الكالم القلي  ال ي حيم  معاين  ثةة ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: سعو رسول اهلل 

، ون صرت بالرعب ، وبينا أنا نائم أ تيو مبفاتيح خزائن األرض  بجوامع الكلميقول: ب عثو 
 3فو ض عو يف يدي.
: وبلغن أد جوامع الكلم أد اهلل جيمع األمور الكثةة اليت  انو تكتب يف الكتب 4قال أبو عبد اهلل

 5قبله يف األمر الوااد واألمرين أو وو ذلك.

                                              
 أي وسطه وجلته. 1
 (.969رواه مسلم ) 2
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.511( ومسلم )1811رواه البخاري ) 3
 أي البخاري رمحه اهلل ، حممد بن إساعي . 4
 (.511( ومسلم )1141رواه البخاري ) 5
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، فقد  اد الكهاد من  قبيل بعثتهمن دالئل نبوته انقطاع استراق الجن للسمع النوع الرابع 
يت تسرتق السمع ، فلما تقارب أمر رسول العرب تجتيهم األخبار من السماء عن طريق الاياطني ال

بو الاياطني عن السمع ، واي  بينها وبني املقاعد اليت  انو تقعد ج  ودنا مبعثه ا   اهلل 
ئسرتاق السمع ، وصار من يقعد ئسرتاق السمع يرمى باهاب ثاقب من النجوم  ما أخرب اهلل يف 

وأنا  نا نقعد منها باد ، قال اهلل عنهم سورة اجلن ، فعرفو اجلن أد ذلك ألمر هام من أمر الع
مقاعد للسمع فمن يستمع اآلد جيد له شهابا رصدا * وأنا ئ ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد 

مث ملا  ، وظنو قريش ملا رأت الرمي بالنجوم أد ذلك عالمع على قيام الساعع ، هبم رهبم رشدا
خيتلط الواي مبا يسرتقونه عها من السمع وأنه لئال وأسلمو اجلن ؛ عرفو سبب من ث النيب ع  ب  

 1.ويلقونه إىل الكهاد
 .وما تنزلو به الاياطني * وما ينبغي هلم وما يستطيعود * إهنم عن السمع ملعزولودوصدق اهلل 

                                              
 (. 466 – 4/465باب إخبار الكهاد من العرب ، واألابار من يهود ، والرهباد من النصارى. )، « سةة ابن هاام»انظر  1
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النوع الخامس من دالئل نبوته أنه كان ال يرى رؤيا في المنام إال جاءت مطابقة للواقع مثل 
فقد رأى يف املنام أنه يهاجر إىل أرض فيها خن  ، فوقع األمر  ما رأى ، وهاجر إىل ،  1الصبح فلق  
 2.املدينع

، فاحتا املسجد احلرام فوقع ذلك ، ودخ  جر من مكع ؛ ايدخ  املسجد احلرام بعدما هدرأى أنه سو 
 .ننيلقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إد شاء اهلل آمقال تعاىل 

إادى ليلع  فلما  انوورأى يف ليلع عارين من رمضاد أنه ساجد يف ليلع القدر يف ماء وطني ، 
فلما ، تلك الليلع  فصلى هبم رسول اهلل فابت  املسجد ، من رمضاد أصاهبم مطر ، وعارين 

أنه يسجد  اليت رأىوأنفه ، تصديقا لرؤياه  انقضو الصالة رأوا أثر املاء والطني على جبهع النيب 
 3.يف ماء وطني

 تاب صحيح البخاري ، و  ا   من التعبةكتاب ومن أراد التوسع فعليه ب ثةة ،   ورؤاه الصادقع 
 . باب رؤيا النيب الرؤيا من صحيح مسلم ، 

                                              
 «.النهايع»وفلق الصبح أي ضوؤه وإنارته. انظر  (.461( ومسلم )1هك ا قالو عائاع رضي اهلل عنها  ما يف البخاري ) 1
 نه.( عن أيب موسى رضي اهلل ع1111( ، ومسلم )1611انظر صحيح البخاري ) 2
 ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.4461( ومسلم )941رواه البخاري ) 3
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ببركة  تكثير الطعام ومن ذلك،  أن اهلل خرق العادة له مرارا نبوته دالئلمن  النوع السادس
لقد  :يملَ قال أبو طلحع ألم س   :عن أنس بن مالك قالفمرارا ،   ا للنيب وقد اص  ه،  دعائه

 ؟ضعيفا أعرف فيه اجلوع ، فه  عندت من شيء سعو صوت رسول اهلل 
ته حتو دو اخلبز ببعضه ، مث دسّ فّ نعم ، فجخرجو أقراصا من شعة ، مث أخرجو مخارا هلا فلَ  :قالو

 ف هبو به ، فوجدت رسول اهلل  :، قال  رسول اهلل إىل 2نببعضه ، مث أرسلَت 1يدي وئثتن
 ؟: آرسلك أبو طلحع فقال   رسول اهلل ، يف املسجد ومعه الناس ، فقمو عليهم 

 .نعم :فقلو
 ؟بطعام :قال

 .نعم :فقلو
 .قوموا :ملن معه فقال رسول اهلل 

يا أم سليم ، قد  :لحعفانطلق وانطلقو بني أيديهم ، اىت جئو أبا طلحع فجخربته ، فقال أبو ط
 .بالناس ، وليس عندنا ما نطعمهم جاء رسول اهلل 

 .اهلل ورسوله أعلم :فقالو
وأبو طلحع معه ، فقال رسول اهلل  ، فجقب  رسول اهلل  فانطلق أبو طلحع اىت لقي رسول اهلل 

 هلمي يا أم سليم ما عندت :. 
 

                                              
 «.فتح الباري»انظر شرح احلديث يف ، واملقصود أهنا لفو بعض اخلبز على رأسه وبعضه على إبطه.  أي لفم  ئثَ  1
 املتكلم هو أنس رضي اهلل عنه. 2
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ثم قال ،  1ه  تْ دددمَ فجدَ  عً كم د، وعصرت أم سليم ع   ، فَدف وم  فجتو ب لك اخلبز ، فجمر به رسول اهلل 
ائ د لعارة ، فجذد هلم فج لوا اىت شبعوا مث  :، مث قال 2فيه ما شاء اهلل أن يقول رسول اهلل 

ائ د لعارة ، فجذد  :د هلم فج لوا اىت شبعوا مث خرجوا ، مث قالائ د لعارة ، فجذ   :خرجوا ، مث قال
سبعود والقوم ائ د لعارة ، فج   القوم  لهم وشبعوا ،  : خرجوا ، مث قالهلم فج لوا اىت شبعوا مث

 3.أو مثانود رجال
فيها ثريد ، فتعاقبوها إىل الظهر  4أتى بقصعع أد رسول اهلل رضي اهلل عنه ندب دوعن سرة بن ج

 .من غدوة ، يقوم ناس ويقعد آخرود
 ؟5مدُّ ده   انو ت   :قال له رج 

 6.، وأشار إىل السماء هٰدهناإئ من  مدُّ دت  ما  انو  ؟ب  جَ عفمن أي شيء تَ  :قال
 ثةة ، ليس املقام مقام استقصائها ، وقد مجعها   وقصص تكثة الطعام بني يدي رسول اهلل 

 عارمن يف وو « الصحيح املسند من دئئ  النبوة»يف  تابه  الوادعي رمحه اهللالايخ مقب  
 7.صقص

                                              
أو العس  ، وهو للسمن أخص ، وقوله )أدمته( من أدم الايء أي جع  معه ع وعاء من جلد مستدير ، خيتص حلفظ السمن دددالع كم  1

 «.النهايع»إداما من حلم وووه. انظر 
 أي ما يقول من الدعاء. 2
 (.1111( ومسلم ) 1519رواه البخاري )  3
 ع وعاء يؤ   فيه وي دثرد ، أي يصنع الثريد.عالقص 4
 أي ي زاد ما فيها. 5
 إسناده صحيح على شرط الايخني. :«املسند»، وقال حمققو  وصححه األلباين( ، 1615رتم ي )( ، وال5/49رواه أمحد ) 6
  :ومواطن تلك القصص  التا  7

 (.1411، رواه البخاري )رضي اهلل عنه ( اديث جابر 4
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، فعن سامل بن أيب اجلعد ببركة يده الماء القليل تكثير  له  تلالتي حص ومن خوارق العادات
من  1: اطلبوا فضلع عن جابر رضي اهلل عنه ، أد املاء ق  ذات يوم عند املسلمني فقال النبدي 

والبركة اي على الطهور املبارت ،  :ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قلي  ، فجدخ  يده يف ابناء مث قال
 .من اهلل
  .2رأيو املاء ينبع من بدني أصابع رسول اهلل  فلقد

 .بر ع لمو أنهدما جعلو يف بطن منه ، فع فتوضج الناس وشربوا ، فجعلو ئ آلو :ويف لفظ
  ؟ م  نتم يومئ   :قلو جلابر

 3.ألفا وأربع مائع :قال

                                                                                                                              

 (.1156( ومسلم )1649، رواه البخاري يف  تاب األطعمع )رضي اهلل عنه ( اديث عبد الرمحٰدن بن أيب بكر 1
 (.1118( ومسلم )1414، رواه البخاري يف املغازي )رضي اهلل عنه ( اديث جابر 1
 (.5461، رواه البخاري يف النكاح )رضي اهلل عنه ( اديث أنس بن مالك 1
 (.6151، رواه البخاري يف الرقاق )رضي اهلل عنه ( اديث أيب هريرة 5
 (.11، رواه مسلم )رضي اهلل عنه ( اديث أيب هريرة 6
 «.املسند»( ، وصححه حمققو 1/411، رواه أمحد )رضي اهلل عنه  اديث د ني بن سعيد اخلثعمي( 1
( ، وصححه ال هيب ، وذ ره الايخ مقب  الوادعي رمحه اهلل 8 – 1/9، رواه احلا م )رضي اهلل عنه ( اديث قيس بن النعماد 9

 «.الصحيح املسند من دئئ  النبوة»يف 
 «.املسند»( ، واسن إسناده حمققو 4/118، رواه أمحد )  عنه رضي اهلل( اديث ابن مسعود 8

 ( ، واسن األلباين إسناده.1918( ، والرتم ي ) 1/151، رواه أمحد )رضي اهلل عنه ( اديث أيب هريرة 41
 أي بقيع من ماء قليلع. 1
( والدارمي يف 4/161مد )دوأا( 1611( والرتم ي )11( عن جابر رضي اهلل عنه ، ورواه النسائي )8151رواه البخاري ) 2

 ، عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه.« ما أ رم اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم من تفجة املاء من بني أصابعه»مقدمع ، باب دال
 (.5618رواه البخاري ) 3
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نس ال ي ، واديث أ 1ل ي رواه البخاري يف  تاب الاروطوانظر اديث املسور بن خمرمع ومرواد ا

 .2«الدئئ »رواه البيهقي يف 
يف  م  ورةوهي  ثةة ، ليس املقام مقام استقصائها ،   وقصص تكثة املاء بني يدي رسول اهلل 

صحيح »مناقب ، باب عالمات النبوة يف ابسالم ، و  ا يف د،  تاب ال «صحيح البخاري»
 ا من  تب احلديث والدئئ .، وغةه ، يف  تاب الفضائ  ، باب يف معجزات النيب  «مسلم

وما في ريقه وعرقه الشفاء البركة و ما جعل اهلل من  خوارق العادات التي جرت له ومن 
رأيو  :فعن يزيد بن أيب عبيد قالدود غةه ،  ، وه ا خاص بالنيب  انفصل من جسده كشعره

 ؟يا أبا مسلم ، ما ه ه الضربع :أثر ضربع يف ساق سلمع ، فقلو
 .ضربع أصابتن يوم خيربه ه  :فقال

 .صيب سلمعأ   :فقال الناس
 3.فنفث فيه ثالث نفثات ، فما اشتكيتها اىت الساعع فجتيو النيب 

 4ادقت ه  ، فسالو  بدرومما جاء يف بر ع يده الاريفع ما رواه قتادة بن النعماد أنه أصيبو عينه يوم 
 براات ه ، ادقتهئ ، فدعا به ، فَغمز فقال:  وها ، فسجل النيب ، فجرادوا أد يقطع 5على وجنته

  
                                              

1 (1114  ،1111.) 
2 (6/416.) 
 (.1116رواه البخاري ) 3
 «.النهايع»احلدقع هي العني. انظر  4
 الوجنع هي اخلد. 5
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 1صيبو.ه أ  يفكاد ئ ي دَرى أيُّ عين
فعادت دعا له و  هافيويف يوم خيرب اشتكى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه من عينه ، فبصق 

 2.سليمع
وهي  ثةة ، ليس املقام مقام استقصائها ،   رسول اهلل آثار رب ع بالصحابع فاء دص استادوقص
 3.ثع يف  تب السنعمبثو 

ريهم آيع دالع ملا سجله أه  مكع أد ي   حادثة انشقاق القمر اليت اصلو له  ومن خوارق العادات
 .4دوا(: )اشهَ  على نبوته ، فاناق القمر فرقتني اىت رأوا جب  اراء بينهما ، فقال النيب 

                                              
لسول ابدايع »يف مبجموع طرقه رمحه اهلل  الايخ األلباين وصححهلبناد( ،  –( ، )الناشر: دار الثقافع العربيع 4518رواه أبو يعلى ) 1

 . 1، الناشر: املكتب ابسالمي ، ط  14، ص « يف تفضي  الرسول
 عته. ( عن سه  بن سعد رضي اهلل1116( ومسلم )1114رواه البخاري ) 2
( ، وانظر  1511( ، واديث السائب بن يزيد ال ي رواه البخاري )1111انظر اديث سعد بن أيب وقاص ال ي رواه مسلم ) 3

، وقصع أيب العالء بن عمة اليت رواها « املسند»( ، وصحح إسنادها حمققو 5/69  لك قصع انظلع اليت رواها ابمام أمحد )
 «.املسند»ا حمققو ( ، وصحح إسناده5/19ابمام أمحد )

 (.1911( ، ومسلم )1911،  1616انظر صحيح البخاري ) 4
 (: 1911قال ابن اجر رمحه اهلل يف شرح احلديث رقم ) :تنبيه

نه غلط ، فإنه مل يقع إئ أوقد خفي على بعض الناس فادعى أد اناقاق القمر وقع مرتني ، وه ا مما يعلم أه  احلديث والسة 
 يف الروايع اليت فيها مرتني نظر ، ولع  قائلها أراد فرقتني. :ل العماد بن  ثةمرة واادة ، وقد قا

 وه ا ال ي ئ يتجه غةه مجعا بني الروايات. انتهى. :قلو
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وجوه  افرمى هب يف غزوة اننيأنه أخ  قبضع من تراب  اليت اصلو له  ومن خوارق العادات
 حو ، فما بقي منهم إنسانا إئ مأل عينيه ترابا بتلكب  ددددد)شاهو الوجوه( ، أي ق :الكفار وقال
 1.غنائمهم بني املسلمني دبرين ، فهزمهم اهلل عز وج  ، وقسم رسول اهلل وا م  القبضع ، فولم 

اىت رآه ووصفه  مكة وهو فيبيت المقدس له  ع  رف  ؛  له  وومن خوارق العادات اليت اصل
ملا   :يقول للناس وهو ينظر إليه ، فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ، أنه سع رسول اهلل 

خربهم عن آياته وأنا أنظر قو أ  اهلل   بيو املقدس ، فطف   3، فجالم  2جرديف احل   مو  دددبتن قريش ق    م 
 4.إليه

، فعن أنس  من خلفه وهو يصلي بالناس إمامايرى أنه  اليت اصلو له ومن خوارق العادات 
أقيموا  :بوجهه فقال قيمو الصالة ، فجقب  علينا رسول اهلل أ   :قالاهلل عنه  رضيبن مالك 

 5.صفوفكم وتراصوا ، فإين أرا م من وراء ظهري

                                              
 ( عن سلمع بن األ وع رضي اهلل عنه.4111انظر صحيح مسلم ) 1
دجر الكعبع املالصق هلا. 2  أي ا 
 أي  اف وأوضح. جالم  3
 ( عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه.411( ومسلم )9961رواه البخاري ) 4
 (.115( ومسلم )148رواه البخاري ) 5
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، في حينها إخباره ببعض األمور الغائبة عن عيون الناس  من دالئل نبوته  السابعالنوع 
 وهو باحلباع ، والنيب مات فيه فمن ذلك أنه نعى النجاشي يف اليوم ال ي   ما أخرب ،  فوقعو

 1.وصلى عليه صالة الغائبباملدينع ، 
، فاستعم  عليهم لغزوة مؤته جياا بعث  النيب  ويف صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أد

يب جعفر فجمةهم عبد اهلل بن زيد بن اارثع ، وأوصاهم إد أصيب زيد فجمةهم جعفر ، وإد أص
وهو قاعد إذ نعى زيدا مث جعفرا مث ابن روااع  روااع ، وبينما الصحابع يف املدينع مع رسول اهلل 

: أخ  الرايع زيد فجصيب ، مث  قال النيب  :فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قاليف املدينع ، 
، لت رفاد  وإد عين رسول اهلل ، يب أخ ها جعفر فجصيب ، مث أخ ها عبد اهلل بن روااع فجص

 2.تح لهدفف   مث أخ ها خالد بن الوليد من غة إمرةٍ 
أنس بن مالك عن  بدرا قب  املعر ع ادد مواضع قت  بعض رؤوس املار ني ، فعن وملا نزل النيب 

ه ا مصرع  :يقول،  اد يرينا مصارع أه  بدر باألمس   إد رسول اهلل  :قالعمر بن اخلطاب 
 .د غدا إد شاء اهللفال

  .3ما أخطئوا احلدود اليت اد رسول اهلل ؛ فوال ي بعثه باحلق  :فقال عمر
أرس  عليا واملقداد والزبة  ، وفيها أد رسول اهلل رضي اهلل عنه ومنها قصع ااطب بن أيب بلتعع 

ددددي اهلل عنهم  لقوا اىت تجتوا روضع انط :يف إثر امرأة حتم  رسالع إىل املار ني ، فقال هلمرضددددد
 .، فإد هبا امرأة من املار ني معها  تاب إىل املار ني «خاخ»
 

                                              
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.854( ومسلم )4115انظر صحيح البخاري ) 1
 (.4116رواه البخاري ) 2
 (.1911رواه مسلم ) 3
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 1.واص  األمر ، وأدر وها يف تلك الروضع ، ومعها  تاب إىل املار ني فيه إفااء لسر املسلمني
منها الايخ مقب  بن هادي  شيئا  ثةاواألمثلع على ه ا النوع من الدئئ  عديدة ، وقد مجع 

 .«الصحيح املسند من دئئ  النبوة»عي رمحه اهلل يف  تابه الواد

                                              
 ب رضي اهلل عنه.( عن علي بن أيب طال1181( ومسلم )1111والقصع يف صحيح البخاري ) 1
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أنس بن مالك  فعن،  الجمادات له الحيوانات و توقير بعض  من دالئل نبوته  الثامنالنوع 
عليه ، واد اجلم  استصعب عليهم فمنعهم  1ْسدنودم  يَ د اد أه  بيو من األنصار هلم ج  :قال

إنه  اد لنا مج  نْسدن عليه ، وإنه استصعب  :فقالوا اهلل  ظهره ، وإد األنصار جاؤوا إىل رسول
 .علينا ومنعنا ظهره ، وقد عطش الزرع والنخ 

، واجلم  يف ناايته ، فماى النيب  2)قوموا( ، فقاموا ، فدخ  احلائط :ألصحابه فقال رسول اهلل 
 وإنا خناف عليك  3ل بيا نيب اهلل ، إنه قد صار مث  الكْلب  الَكد :ووه ، فقالو األنصار ،

أقب  ووه اىت خر  )ليس علي منه بجس( ، فلما نظر اجلم  إىل رسول اهلل  :صولته ، فقال
 4.بناصيته أذل ما  انو قط ، اىت أدخله يف العم  ساجدا بني يديه ، فجخ  رسول اهلل 

ر مخس بدنات أو سو يوم النح أنه ق درِّب إىل رسول اهلل رضي اهلل عنه ط وعن عبد اهلل بن ق درْ 
 6.يبدأ هبا نم ه  تد  ددددإليه ، أيم  5فنن يزدل  قْ ينحرهن ، فطف  

                                              
 أي يستقود عليه املاء من البئر.  1
 احلائط هو البستاد. 2
داء الكلب ، فيمزق  -أي ابنساد  –ود ، فإذا عض إنسانا أصابه ددوم الناس ، فيصيبه داء شبيه باجلنددلب ياتد يف أ   حلددهو الك 3

 «. لساد العرب»انظر ثيابه ، ويعوي عواء الكلب. 
 صحيح لغةه. :«املسند»( ، وقال حمققو 1/945رواه أمحد ) 4

 إسناده صحيح على شرط مسلم. :«املسند»( ، وقال حمققو 4/111ويف الباب عن عبد اهلل بن جعفر ، رواه أمحد )
ة    واادجعلن يتقربن إليه ،   :، واملقصودمنه التقرب  أي،  ئف إىل النيب ق أي أخ  يف فع  شيء ما ، وهو هنا ائزد  ف  ددددطَ  5

 بنحرها قب  أختها. أد يبدأ النيب  تريد
، « الصحيح املسند من دئئ  النبوة» ما يف رمحه اهلل  ( ، واسنه الايخ مقب  الوادعي 4165( ، وأبو داود )1/151رواه أمحد ) 6

 واأللباين رمحه اهلل.« املسند»، و  ا صححه حمققو  449ص 



 نبي اإلسالم –الدالئل العشرة على نبوة محمد بن عبد اهلل 

 

 37 

لم علي سَ : إين ألعرف اجرا مبكع  اد ي   قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه عن جابر بن سرة و 
 1.قب  أد أبعث ، إين ألعرفه اآلد

ومعه أبو بكر وعمر وعثماد فرجف  2إىل أ ا دٍ  دَ عَ صَ  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أد النيب و 
 3.، فإ ا عليك نيب وصديق وشهيدادأ ا ٍد أ ثبو  :هبم فضربه برجله وقال

خيط ب يوما إىل ج ع  فقد  اد النيب انني ج ع خنلع  انو يف املسجد إليه ، أيضا ومن ذلك 
كى اجل ع  اىت سعوا ، فب خنلع يف املسجد ، فصنعوا له منربا ، فلما  انو اجلمعع قعد إليه النيب 

 5ه فسكو.فوضع يده عليه وضمم  ، اىت نزل النيب  4له صوتا مث  صوت الع داار

                                              
 (.1111رواه مسلم برقم ) 1
 املدينع النبويع. من جبالعظيم اسم جب   «أ ا دٍ » 2
 (.1111،  1615رواه البخاري برقم ) 3
  العاار مجع عاراء ، وهي الناقع اليت مضى على محلها عارة أشهر. 4
 (.1185،  849انظر صحيح البخاري ) 5
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فحصلو  ،  إخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعا مع مرور الزمنمن دالئل نبوته  التاسعالنوع 
 .1 ما أخرب ، فمن ه ا إهاؤه إىل خالفع أيب بكر رضي اهلل عنه

وأد به بياض بقدر موضع ، بار القرين من اليمن ، وأد له والدة هو هبا  وإخباره عن جميء أويس
 2.فجتى إىل املدينع  ما أخرب ، ولقيه عمر رضي اهلل عنهلو أقسم على اهلل ألبره ، درهم أو دينار ، 

فكانوا خة القرود اليت مرت عليها وإخباره عن استقامع القرود الثالثع ، فحص  األمر  ما أخرب ،  
خة الناس قرين ، مث  :قال رضي اهلل عنه عن النيب بن مسعود فعن عبد اهلل مع ابسالميع ، األ

 3.ال ين يلوهنم ، مث ال ين يلوهنم
 4.ومنها إخباره بفتح اليمن والاام والعراق ، فوقع األمر  ما أخرب

 5.ومنها إخباره بفتح مصر
غلبو الروم * ر  ما أخرب ، وذلك قوله تعاىل إهاؤه إىل انتصار الروم على فارس ، فوقع األمومنها 

ع هي ما دود العار يف ض، والب   يف أدىن األرض * وهم من بعد غلبهم سيغلبود * يف بضع سنني
 6.لبوا قب  متام املدة، فغ  العدد 
 7.رضي اهلل عنه إخباره بفتح خيرب على يد علي بن أيب طالبومنها 

 
                                              

 (.1191( ومسلم )5666انظر اديث عائاع يف صحيح البخاري ) 1
 (.1511رواه مسلم ) 2

 ( ، واللفظ للبخاري.1511( ومسلم )1165رواه البخاري ) 3
 (.1191( ، و  ا أبو داود )4199)( ، ومسلم 4116انظر صحيح البخاري ) 4
 (.1511انظر صحيح مسلم ) 5
  ( ، وصححه األلباين رمحه اهلل.1/111« )الدئئ »( ، والبيهقي يف 1481« )جامع الرتم ي»انظر  6
  (.1116( ومسلم )1811انظر صحيح البخاري ) 7
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 1.مظلوماعنه  ومنها إخباره مبقت  عثماد رضي اهلل
 2.مظلومارضي اهلل عنه ومنها إخباره مبقت  عمار بن ياسر 

 3.ومنها إخباره بجد ابنته فاطمع أول الناس حلوقا به من أه  بيته بعد وفاته
 4.رضي اهلل عنها ومنها إخباره بجد أول زوجاته حلوقا به بعد وفاته زينب

 5.رضي اهلل عنه  ما أخرب يف خالفع عمر، فوقع األمر  بإخراج اليهود من خيرب ومنها إخباره 
، فكاد األمر   لك يف خالفع زاة ، وأد أم ارام منهم البحر غ ومنها إخباره أد بعض أمته سة بود

 6.عثماد رضي اهلل عنه
 7.سومنها إخباره بفتح فار  

 8.يف سبي  اهلل اوإنفاق  نوزمهوقيصر ، ومنها إخباره هبالت  سرى 
قت  عمر مث عثماد مث دوقعو  ما أخرب ، فجوهلا م، ف 9بعض الفنت باملدينع لوقوع ومنها إشارته 

 .وقعع احلرة يف زمن يزيد بن معاويع

                                              
  أللباين.ا وصححه( ، 1119انظر جامع الرتم ي ) 1
  (.1845( ومسلم )1941انظر صحيح البخاري ) 2
 (. 1151( ومسلم )1616انظر صحيح البخاري ) 3
 (.1151( ومسلم )4111انظر صحيح البخاري ) 4
 (.1111انظر صحيح البخاري ) 5
 (.4841( ومسلم )1198انظر صحيح البخاري ) 6
 (.1811م )انظر صحيح مسل 7
 (.1848( ، و  ا اديث جابر بن سرة ال ي رواه مسلم )1849( ومسلم )1585انظر صحيح البخاري ) 8
 (.1995ومسلم ) (4919انظر صحيح البخاري ) 9
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، فلم يدخلها بجد الطاعود ئ يدخ  املدينع ، فوقع األمر  ما أخرب  إخباره دئئ  نبوته ومن 
 1.قط

 2.تفرق األمع من بعده على فرق  ثةة ، فوقع األمر  ما أخربومنها إخباره عن 
ومنها إخباره بجد أناسا من أمته سيك بود بالقدر ، فوقع األمر  ما أخرب ، فظهر أناس يدعود أد 

 3.اهلل ئ يعلم الايء إئ بعد وقوعه ، تعاىل اهلل عن ذلك
عود ابهاد بالقرآد ويكفرود م ال ين يدم رقع اليت تسمي نفسها بالقرآنيني ، وهومنها إخباره عن الف  

، فوقع األمر  ما أخرب ، وهم موجودود اآلد ، أراح اهلل العباد والبالد من بالسنع وئ يؤمنود هبا 
 4.شرهم

 5.بجد بعض أمته سيتابه باليهود والنصارى ، فوقع األمر  ما أخرب ومنها إخباره 
ه زماد ئ يبا  املرء فيه من أين أخ  ماله من االل أو ومن دئئ  نبوته إخباره أنه سيجيت على أمت

 .،  ما هو احلال يف زماننا ، فوقع األمر  ما أخرب 6من ارام
ملا أتى علي رضي اهلل عنه مبال من أول أمرهم ومن دئئلها أيضا إخباره بظهور اخلوارج ، و اد 

 ،  اجلبني ناتئ  الوجنتني ،  ف  ار   ، م  بني أربعع نفر ، فقام رج  غائر العينني اليمن ، فقسمه النيب 
 

                                              
 (.4118ومسلم ) (5114انظر صحيح البخاري ) 1
( عن عوف بن 1881باب عند ابن ماجه )ويف اليح ، اسن صح :يف تعليقه عليه ( ، وقال األلباين1586انظر سنن أيب داود ) 2

 ، وصححه األلباين أيضا.رضي اهلل عنه مالك 
 (.9انظر صحيح مسلم ) 3
 ( ، وصححه األلباين رمحه اهلل.41( وابن ماجه )1661( ، والرتم ي )1611انظر سنن أيب داود ) 4
 (.1668( ومسلم )1156انظر صحيح البخاري ) 5
 (.1158انظر صحيح البخاري ) 6
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 !اهلل ق  يا رسول اهلل ، اتم  :ر ابزار ، فقالامِّ ، حملوق الرأس ، م   1اللحيع  ثُّ 
 !؟: ويلك ، أولسو أاق أه  األرض أد يتق اهلل فقال له رسول اهلل 

 رطبا ئ جياوز ه ا قوم يتلود  تاب اهلل 2ئضىء: إنه خيرج من ض   مث ملا وىل الرج  قال النيب 
 .اناجرهم ، هرقود من الدين  ما هرق السهم من الرميع

،  5رردَ تدَ  4ضععمث  ثدي املرأة ، أو مث  الب   3ديهض  آيتهم رج  أسود إادى عَ  :إىل أد قال
 .وخيرجود على اني فرقع من الناس

أيب طالب  ، وأشهد أد علي بن فجشهد أين سعو ه ا احلديث من رسول اهلل  :قال أبو سعيد
ال ي  قاتلهم وأنا معه ، فجمر ب لك الرج  فالت دم س فج يت به ، اىت نظرت إليه على نعو  النيب 

 6.ه  ددتَ ددعَ ددنَ 
 7.يقتلود أه  ابسالم ويدعود أه  األوثاد :ويف روايع مسلم يف وصفهم

 ه سيستحلود احل درَ من أمت اأد أقواما يف املستقب  هبوقوع النيب  األمور الغيبيع اليت أخربومن 
  

                                              
 «.النهايع»الكثاثع يف اللحيع أد تكود غة رقيقع وئ طويلع لكن فيها  ثافع. انظر  1
 «.النهايع»الضئضىء هو األص  ، واملقصود هو النس . انظر  2
 «.النهايع»انظر العضد هو ما بني الكتف واملرفق.  3
 «.النهايع»انظر الب ضعع هي القطعع من اللحم.  4
 «.النهايع»انظر دردر ، ولكن ا فو إادى التاءين ختفيفا. تدردر أي ترتج ، وأصلها تت 5
 (.4161( ومسلم )1111،  1641انظر صحيح البخاري ) 6
واخلوارج فرقع ظهرت يف ذلك الزماد ، وهي موجودة إىل اآلد ، وهنات من الطوائف اآلد من حيم  فكرها  :قال مقيده عفا اهلل عنه 7

: ه ا احلديث وأمثاله ينطبق على مجاعع  611، ص « دئئ  النبوة»قال الايخ مقب  يف الثوري ،  اجلماعع املسلحع يف مصر ، 
 التكفة واهلجرة اليت ظهرت مبصر وامتدت إىل مجيع األقطار ابسالميع.
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 1.، فوقع األمر  ما أخربواخلمر واملعازف واحلرير 

ومن ذلك فظهر بعضها  ما أخرب ، ،  أشراط الساعع الصغرىبعض ومن دئئ  نبوته إخباره عن 
و ا  ، وف   3و ثرة املال، و ثرة القت  ، وظهور الفنت ، وتقارب الزماد ، و ثرة الزئزل ،  2قبض العلم
أد املسلمني  وإخباره ،  5الرجال  ُّ ويق  ، ويكثر النساء ،  4الزناو ، شرب اخلمر و ، اجله  

م ْن َطر يق  حم َممد   ل إْل ْسَاع يل يَوقَْد َوقََع  :«الفتح»، قال احلافظ يف  6عرعال الام سيقاتلود قوما ينتعلود ن  
ْم الامْعر َ اَنوْ   «بَاَبك»بَدَلَغن  َأدم َأْصَحاَب  :ْبن  َعبماٍد قَالَ    .ن َعاهل 

م ْن طَائ َفٍع م ْن الزمنَاد قَع  ، ا ْسَتَباا وا اْلم َحرمَمات ، َوقَاَمْو هَل ْم َشوَْ ع َ ب ةَة يف  أَيمام  «َباَبك» :قد ْلو
اْلَمْ   ور  يف  أَيمام  «بَاَبك»ت َ  ، إ ىَل َأْد ق   َوالرميْ اْلَمْجم ود ، َوَغلَب وا َعَلى َ ث ٍة م ْن ب اَلد  اْلَعَجم  َ َطرَب ْسَتاد 

َلَها ، َوقَدتدْل ه  يف  َسَنع ا ثْدنَتدَنْي  َوع ْار ينَ  انتهى   .اْلم ْعَتص م ، وََ اَد خ ر وج ه يف  َسَنع إ ْاَدى َوم ائَدتَدنْي  َأْو قَدبدْ
 . المه

                                              
 (.5581انظر صحيح البخاري ) 1

 البالد ابسالميع انتاارا واسعا عياذا باهلل. ما لو أنه االئ ، وقد انتار الزنا يف بعض الزنا   هو الفرج ، واملقصود انتاار احل در  و 
 ويكود ه ا بقبض العلماء. 2
 (.4116انظر صحيح البخاري ) 3
 (.1614( ومسلم )91انظر صحيح البخاري ) 4
 (.1614ومسلم ) (94انظر صحيح البخاري ) 5
 .هلل عنهرضي ا ( عن أيب هريرة1841( عن عمرو بن تغلب ، و  ا مسلم )1811انظر صحيح البخاري ) 6

 .ال املصنوعع من شعر ابب  وووهيلبسود النع عال الاعر( أيومعىن قوله )ينتع لود ن  
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، وقد جاء  أد املسلمني سيقاتلود الرتت إخباره الصغرى الساعع  يف أشراط ا ذ ره النيب ومم
 3.األنوف 2لفر الوجوه ، ذ  غار األعني ، مح  ص  ،  1طرقعم  دجاد الهم  امل  دوصفهم بجد وجوه

، فقد و جد قتال هؤئء الرتت جبميع  وه ه  لها معجزات لرسول اهلل  :قال النووي رمحه اهلل
ه ،  جد راض الوجو در الوجوه ، ذلف األنوف ، ع  ، صغار األعني ، مح   صفاهتم اليت ذ رها 

وجوههم اجملاد املطرقع ، ينتعلود الاعر ، فوجدوا هب ه الصفات  لها يف زماننا ، وقاتلهم املسلمود 
مرات ، وقتاهلم اآلد ، ونسجل اهلل الكرمي إاساد العاقبع للمسلمني يف أمرهم وأمر غةهم ، وسائر 

 ينطق عن اهلوى ، إد هو أاواهلم ، وإدامع اللطف هبم واحلمايع ، وصلى اهلل على رسوله ال ي ئ
 .انتهى .إئ واي يواى

ما جاء يف اديث عمر بن اخلطاب  ؛، فظهر  ما أخرب أشراط الساعع الصغرى يف  ا ذ ره ومم
عاة يف أد يتطاول الرّ ) :عن عالمات الساعع فقال ملا سجل جربي  النيب  4«صحيح مسلم»يف 

عي وياتغلود بالبناء اىت أهنم ليتطاول بعضهم على يرت ود الر ر عاة الغنم وابب  أد ( ، أي البنياد
 بنياد بعض ، وه ا مااهد يف ه ا الزماد.

يف غزوة تبوت ، وهو يف قبع من  أتيو النيب  :عوف بن مالك قالذلك أيضا ما اّدث به ومن 
  :، فقال 5مدَ أَ 

                                              
ب لك لبياضه ، واملقصود عراض  صم ب ، ولع  العصب خ  صَ رق هو إلباسها الَعدَقب وهو العَ جن وهو الرتس ، والطم داجملاد مجع م   1

 ها.ياض  دالوجوه ، ب  
 ذ لف األنوف أي صغارها. 2
 ( عن أيب هريرة.1841( عن عمرو بن تغلب ، و  ا مسلم )1811نظر صحيح البخاري )ا 3
 (.9رقم ) 4
 م هو اجللد.األدَ  5
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م ، دعاص الغنددق  دم  د  فيكدتاد يجخو ددس ، مث م  ددو املقدح بيددويت ، مث فتمَ  :ا بني يدي الساععددت  د س  عد  أ  
مث استفاضع املال اىت يعطى الرج  مائع دينار فيظ  ساخطا ، مث فتنع ئ يبقى بيو من العرب إئ 

فيجتونكم حتو مثانني غايع ، حتو    ، رود غد  دفي فرددنع تكود بينكم وبني بن األصدهلته ، مث ددخ
 1.غايع اثنا عار ألفا
 :«تحالف»قال ابن اجر يف 
 .اْلَمْوت اْلَكث ة اْلو ق وع :َوقَاَل َغْةه ، ه َو اْلَمْوت :م ْوتَاد  ، قَاَل اْلَقزماز

ي  م ْن أ ن وفَها َشْيء ؛  (َ ع َقاص  اْلغََنم) :قَدْوله فَدَتم وت َفْججَة ، َويد َقال إ دم ، ه َو َداء يَْجخ   الدمَواّب فَدَيس 
اَلفَع ع َمر َه  ه  اآْليَع َظَهَرْت يف  طَاع     .وََ اَد َذل َك بَدْعد فَدْتح بَدْيو اْلَمْقد س، ود ع َمَواٍس يف  خ 

اَلفَع ع ْثَماد ع ْند ت ْلَك اْلف ت وح اْلَعظ يَمع ، َواْلف تدْنَ ) :قَدْوله ع مث م ا ْست َفاَضع اْلَمال( َأْي َ ثْدرَته ، َوَظَهَرْت يف  خ 
  .ع ْثَماد ، َواْسَتَمرمْت اْلف نَت بَدْعده ، َوالسماد َسع مَلْ جتَ ْئ بَدْعد   اْلم َاار إ لَيدَْها ا فْدت ت َحْو ب َقْت   

  .( ه ْم الرُّوماألصفرَبن  ) :قَدْول ه  
َندمَها َغايَع اْلم تمب ع  :قَدْوله  .باختصارانتهى  .إ َذا َوقَدَفْو َوَقفَ ، )َغايَع( َأْي رَايَع ، َوس َِّيْو ب َ ل َك أل 

، اللهم  : وقد ظهرت  لها إئ اهلدنع املاار إليها ، وه ا من دئئ  نبوته اهلل عنه عفا قال مقيده
 .انصر املسلمني على من بغى عليهم

ئ تقوم الساعع اىت يتباهى ) :قال أد النيب رضي اهلل عنه ث به أنس ما ادم  ذلك أيضاومن 
تباهود بزخرفع املساجد ، وبعضهم ، وقد وقع األمر  ما أخرب ، فصار الناس ي 2(الناس يف املساجد

                                              
 (.1416رواه البخاري ) 1
 وصححه األلباين.( ، 118( وابن ماجه )118رواه أبو داود ) 2
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ينفق األموال الطائلع يف سبي  التزيني ويعدها صدقع وقربع ، وه ا ليس بسبي  شرعي ، ب  السبي  
 .الارعي هو ما  اد يف سبي  تقويع البناء أو توسعته

 1.ر سيعيش مائع سنع ، فكاد األمر   لكسْ ومنها إخباره بجد عبد اهلل بن ب  

 ، وهي مدينع بالاام ، 2صرى  بب  داق اببدجاز تضيء أعندروج نار من أرض احلدخ باره عنددومنها إخ
 .3وقد خرجو ه ه النار سنع مخس وستني وسو مئع ، وشاهد الناس أعناق ابب  ببصرى

مددا أخددرب بدده مددن أد الندداس سدديجيت علدديهم زمدداد يرت ددود فيدده ر ددوب اببدد  ، وقددد  ومددن دئئدد  نبوتدده 
: واهلل ليندز ل نم ابدن  ا ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: قدال رسدول اهلل حتقق ه ا يف زماننا ه 

در دم الصدليب ، وليقدت ل نم اخلنزيدر ، وليضدع نم اجلزيدع ،  ولت ـتــر ك ن  الق ـالف فـال مرمي اكما عدادئ ، فليكس 
 ... احلديث. ي سعى عليها

يف تفسدة قولده تعداىل لوخيلدق مددا ئ « ضدواء البيدادأ»قدال الاديخ حممدد األمدني الادنقيطي رمحده اهلل يف 
 :4تعلمود﴾

سٌم فال ي سعى عليها( ، فإنه قَ  5: )ولترت  نم الق الص وحم  الااهد من ه ا احلديث الصحيح قوله 
أنده سددت رتت اببد  فددال ي سدعى عليهددا ، وهد ا م ادداهٌد اآلد لالسدتغناء عددن ر وهبدا باملرا ددب  مدن الندديب 
 .6امل  ورة

                                              
 «.سة أعالم النبالء»( ، وانظر ترمجع عبد اهلل بن بسر يف 1/498رواه أمحد ) 1
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1811( ومسلم )1449رواه البخاري ) 2
 هد. 651، أاداث سنع « البدايع والنهايع»انظر  3
 . 9سورة النح :  4
 «.النهايع»القالص مجع قلوص وهي الناقع الاابع. انظر  5
 يعن الطائرات والقطارات والسيارات ، وقد تقدم ذ رها يف  الم الايخ رمحه اهلل. 6
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وإد  اندددو معجزاتدده صدددلوات اهلل عليددده  هدد ا احلدددديث معجدددزة عظمددى تددددل علدددى صددحع نبوتددده  ويف
صر. انتهى.  وسالمه أ ثر من أد حت 

 فصل
، ومن ذلك ما  وهنات أمور مستقبليع مل تظهر بعد ، ولكنها ستظهر قطعا ، مصداقا لقول النيب 

تقاتلكم اليهود ،  :يقول هلل معو رسول ادس :بن عمر رضي اهلل عنهما قالعبد اهلل ث به ادم 
 1يا مسلم ، ه ا يهودي ورائي فاقتله. :جرطود عليهم ، اىت يقول احلَ لم سَ فت  

 2.من أد املدينع النبويع ئ يدخلها الدجال ومن ذلك أيضا ما أخرب به 

                                              
( ، ومسلم 1816، رواه البخاري )رضي اهلل عنه ( ، ويف الباب عن أيب هريرة 1814( ومسلم )1581رواه البخاري ) 1

(1811.) 
 (.4118( ومسلم )5114انظر صحيح البخاري ) 2
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 :1وجوه سبععمن يف ذاته  زٌ ددعج  وهو م  القرآد الكرمي ،  هو من دالئل نبوته  العاشرالنوع 

بيانه وفصااته ، فالقرآد الكرمي نزل على قريش بلغتهم ، ويف زماد بلغو فيه قريش ال روة  :ألولا
يف الفصااع والبالغع والبياد واسن نظم الاعر ، فظنوا يف أول األمر أهنم يستطيعوا ابتياد مبثله 

ديهم على ثالثع ، فنزل القرآد بتح 2فقالوا للو نااء لقلنا مث  ه ا إد ه ا إئ أساطة األولني﴾
،  5، والثالثع أد يجتوا بسورة مثله4، والثانيع أد يجتوا بعار سور مثله 3مراا  ؛ األوىل أد يجتوا مبثله

فعجزوا مع شدة ارصهم على مغالبع القرآد وقوة فصااتهم ، فقطع اهلل طمعهم إىل قيام الساعع يف 
  ه ا القرآد ئ يجتود مبثله ولو  اد قوله تعاىل لق  لئن اجتمعو ابنس واجلن على أد يجتوا مبث

 .6بعضهم لبعض ظهةا﴾

افظه من التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه ابعجاز أنه مل حيفظ  تاب من الكتب  :ثانيا
  .السماويع  ما افظ ه ا الكتاب ، وصدق اهلل لإنا ون نزلنا ال  ر وإنا له حلافظود﴾

                                              
اهلل تعاىل أعلم ، هنا سبعع ليس على سبي  التحديد ، ولكن ه ا ما يسر اهلل الوقوف عليه ، ورمبا  اد هنات وجوه أخرى ، فإقو   1

، باب: « اجلامع ألاكام القرآد»يف مقدمع  تابه رمحه اهلل وانظر لالطالع وجوه إعجاز القرآد الكرمي العارة  ما ذ رها القرطيب 
 ذ ر نكو يف إعجاز القرآد ، وشرائط املعجزة واقيقتها.

 . 14 :سورة األنفال 2
 . 11 – 11 :سورة الطور 3
 . 41 :سورة هود 4
 . 11 :البقرة سورة 5
 . 99 :سورة ابسراء 6
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م ، تصلح جلميع البار وجلميع األزمنع واألمكنع ، وتام  اسن ما تضمنه من تاريع وأاكا :ثالثا
العقيدة والاريعع واآلداب وائقتصاد والسياسع  ح العباد يف دنياهم وآخرهتم ، يفمجيع ما يصل

 .وغةها

أثناء مرور الزمن مع  تَدبَدًعاأم اليت حتص  ، صدق األخبار اليت تضمنها ، سواء اليت مضو  :رابعا
  فهي فأما األخبار التي مضتو اآليات اليت فيها ذ ر بعض األمور املستقبليع ، أ، تنزي  القرآد 

 ابخبار عن خلق السماوات واألرض ، وقصع آدم وإبليس ، مث قصص األنبياء السابقني مع 
وغةها ، جاءت    القرنني ،  أصحاب الكهف وذي وقصعأقوامهم ، وقصع صااب اجلنتني ، 

 .أمي ئ يعرف القراءة وئ الكتابعه ه األخبار على لساد نيب 
من القرآد   لك ذ ر بعض األاكام الواردة يف التوراة ، وبياد  تماد أابار اليهود هلا ، اىت دوتض

 .ق  فجتوا بالتوراة إد  نتم صادقنيحتداهم القرآد بقوله 
 ، واآليات اآليات اليت نزلو لكاف أاوال املنافقنيفك اآليات التي نزلت تبعا مع التنزيل وأما

، و  ا املواقف اليت  افو عن  ويسجلونكقوله اليت تصدرها  اليت فيها إجابع على أسئلع ،  
 .صدق اهلل وعده لنبيه بالنصر يف احلروب ، وغة ذلك

وقعو مطابقع ملا أخرب فكدخول املسجد ف في المستقبلوأما اآليات التي فيها أخبار ما سيأتي 
 .تحالفوهي يف آخر سورة  احلرام ،
عمر ملا  أد جرير وابن أيب ااُتفقد روى ابن ،  سيهزم اجلمع ويولود الدبرقوله تعاىل وأيضا 

  ؟ي هزم مجعٍ  أيُّ  :نزلو ه ه اآليع قال
 .سيهزم اجلمع ويولود الدبر :يقولو رع يف الدِّ  ب  ددث  ددديَ   النيبفلما  اد يوم بدر رأيو 
 .يلها يومئ تجو  فعرفو   :ويف روايع ئبن أيب ااُت
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فعجز الناس فعال ، فيها تقرير عجز الناس عن أد يجتوا بآيع مث  آيات القرآد ، اآليات اليت   لك و 
، فوقع  إنا ون نزلنا ال  ر وإنا له حلافظودو اآليات اليت تقرر افظ اهلل لكتابه ،  قوله تعاىل 

قرر اصول العزة دتيات اليت اآل و األمر  ما أخرب ، فكم من ملحد ااول مث نكص على عقبيه ، 
والكرامع والسيادة والظهور لألمع ابسالميع إد استقامو على أمر اهلل ، فوقع األمر  ما أخرب اهلل يف 

وعد اهلل ال ين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات القرود الثالثع املفضلع األوىل ، قال تعاىل 
مكنن هلم دينهم ال ين ارتضى هلم ليستخلفنهم يف األرض  ما استخلف ال ين من قبلهم ولي
، مث ملا فاا فيهم الارت والبدع ،  وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونن ئ يار ود يب شيئا

والبعد عن منهج السلف الصاحل يف العقيدة والاريعع والسلوت ؛ صاروا يف ذي  األمم ، وتسلطو 
 .1قرونا وااتلوا بالدهمعليهم األمم األخرى ، 

ئ  صدق القرآد ما جاء فيه من ذ ر بعض األمور العلميع ، مث ملا ظهرت ائ تاافات ومن دئ
قد حتدث  –مثال  –العلميع احلديثع وقعو مطابقع ملا أخرب ، فمراا  تكوين ابنساد يف بطن أمه 

عقود عنه القرآد قب  أربعع عار قرنا ، بينما مل َيهتد  علماء  الطب إىل مراا  ذلك التكوين إئ يف ال
 املتجخرة من ه ا الزماد.

                                              
يعود للعالمع السلفي ائختيار بالدهم قرونا( ، والفض  يف ه ا واستعمروا )بدل بالدهم قرونا( وااتلوا ) تعمدت هنا ذ ر مجلع 1

عمارة( ، ومن رمحه اهلل ، فقد انتقد  لمع )ائستعمار( ، فقال ما معناه أد مادة ه ه الكلمع هي )ال حممد الباة اببراهيمي
ماتقاهتا التعمة والعمراد ،  ما قال اهلل تعاىل لهو ال ي أناج م من األرض واستعمر م فيها﴾ ، وال ي وقع من ابفرنج يف تلك 
احلقيع الزمنيع هو ائستخراب ئ ائستعمار ، فإهنم خرّبوا األوطاد واألدياد والعقول واألفكار واملقومات ، وتر وا آثارا وبصمات 

ع بعد انسحاهبم من البالد اليت ااتلوا وهيمنوا عليها ، ومع األسف فاملصطلح املستعم  بني املسلمني بعد انسحاهبم وإىل اآلد سيئ
 هو ائستعمار ، وه ا خطج لفظي واضح.

 (.511 - 1/516« )آثار اببراهيمي»انظر 
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و  ا األمر بالنسبع لتكوين البحار واجلبال وغةها ، فقد جاء ذ ر تكوينها الطبيعي يف القرآد ، وبعد 
 ظهور املكتافات احلديثيع وقعو مطابقع ملا أخرب به.

بسبب ه ا  وقد أ لِّدددَفو يف مطابقع ائ تاافات العلميع ملا جاء به القرآد مؤلفات  ثةة ، وأسلم
التطابق عدٌد ليس بالقلي  من علماء الطبيعع ، ومن أراد التوسع يف ذلك فلةجع إىل مطبوعات هيئع 

 ابعجاز العلمي التابعع لرابطع العامل ابسالمي مبكع املكرمع.

فيما العقيدة الصحيحع قرر  تنوع العلوم اليت ااتواها ، فعالوة على أد القرآد الكرمي قد :خامسا
أساطة اخلرافع والتعلق باملخلوقات ؛ فإنه مل  مَ دَ ، وهَ بصفات اهلل تعاىل وأاقيته بالعبادة  يتعلق

يقتصر على ه ا ، فقد اغرتف منه علماء النحو والبالغع واللغع الايء الكثة ، ب  هو املعيار 
 األساس لضبط علومهم.

ن ربه ، فإنه من املستقر املعلوم صادق فيما يبلغه ع أد النيب ه ه  لها تدل على  ع العلومفتنوُّ 
عند قومه أنه أمي ، ئ يقرأ وئ يكتب ، فمن أين سيجيت بك  ه ه األخبار القرآنيع لوئ أنه يواى 

 *قال تعاىل لوما  نو تتلو من قبله من  تاب وئ ختطه بيمينك إذا ئرتاب املبطلود  ؟إليه من ربه
 وما جيحد هبا إئ املبطلود﴾. ب  هو آيات بينات يف صدور ال ين أوتوا العلم

، واء  انو نفوسا مؤمنع أو  افرة يف النفوس ، سالبليغ ومن وجوه إعجاز القرآد تجثةه  :سادسا
اهلل ، وقوله  لو أنزلنا ه ا القرآد على جب  لرأيته خاشعا متصدعا من خايع اهللوصدق اهلل 

خياود رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل نزل أاسن احلديث  تابا متااهبا تقاعر منه جلود ال ين 
 .ذ ر اهلل
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قصع الوليد بن املغةة ملا سع القرآد ، من قريش ، ومن ذلك  الكدفربعض صناديد  بالقرآدوقد تجثر 
واللفظ له عن ابن عباس رضي اهلل  2«مستدر ه»واحلا م يف  1«تفسةه»فقد روى ابن جرير يف 

له ، فبلغ ذلك أبا جه   فقرأ عليه القرآد فكجنه رقم ،  ىل النيب عنهما أد الوليد بن املغةة جاء إ
 .يا عم ، إد قومك يرود أد جيمعوا لك مائ :فجتاه فقال

 ؟مَ دل   :قال
 3.لهبَ دض ملا ق  ، فإنك أتيو حممدا لتعر   ه  ليعطو َ  :قال
 .و قريش أين من أ ثرها مائمَ قد عل   :قال
 .له له ، أو إنك  ارهٌ  نكرٌ غ قومك إنك م  فيه قوئ يبل  فق   :قال
من ، وئ  وئ بقصيدةٍ  جزٍ لم باألشعار من ، وئ أعلم برَ دفواهلل ما فيكم رج  أع ؟وماذا أقول :قال

قوله ال ي يقول االوة ، وإد ابه ال ي يقول شيئا من ه ا ، وواهلل إد ل  بجشعار اجلن ، واهلل ما ي  
 .حتته ام مط  على ، وإنه ليحْ نه ليعلو وما ي  أسفله ، وإ 5قٌ غد  أعاله ، م   ، وأنه ملثمرٌ  4الوةدعليه لط  

 .ئ يرضى عنك قومك اىت تقول فيه :قال
 .فدعن اىت أفكر :قال

 .ذرين ومن خلقو وايدا، فنزلو  6ره عن غةهده ا سحر يؤثر ، يجث   :ر قالفلما فكم 
                                              

 تفسة سورة املدثر . 1
2 (1/511.) 
 مع مبا عنده ، فله ا ذهب إليه.أي لتدري ما عنده ، يريدود أنه ط 3
 «.النهايع»انظر أي رونقا واسنا ، وقد تفتح الطاء.  4
لساد »، واملقصود باملغدق يف الكالم هنا هو  ثرة خةه. انظر  ألسقيناهم ماء غدقاالغَدق هو املاء الكثة ، ويف التنزي   5

 «.العرب
 أي يرويه عن غةه. 6
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أد أبا ا ددِّثو  :الزهري قالعن واللفظ له  2«الدئئ »والبيهقي يف  1يف السةة وأخرج ابن إسحاق
وهو يصلي باللي  يف  من رسول اهلل  ليستمعواجه  وأبا سفياد واألخنس بن شريق خرجوا ليلع 

، ئ يعلم مبكاد صاابه ، فباتوا يستمعود له     دددددديستمع فيه ، و   لأخ     رج  منهم جملسا و بيته ، 
ودوا ، دئ تع) :قال بعضهم لبعضو لطريق فتالوموا قوا ، فجمعهم اطلع الفجر تفرم أصبحوا و اىت إذا 

، مث انصرفوا ، اىت إذا  اد الليلع الثانيع عاد     (فلو رآ م بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئا
ددددقوا ، فجمعرم دجر تفدع الفدطلإذا تمعود له اىت ددسه ، فباتوا يسدد  منهم إىل جملددرج تهم الطريق ، فقال دد

منهم  رج  انو الليلع الثالثع أخ     فلما  ،   ما قالوا أول مرة ، مث انصرفوا بعضهم لبعض مث
ئ نربح اىت ) :واع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقالدجملسه ، فباتوا يستمعود له ، اىت إذا طل

 بن شريق أخ  عصاه مث خرج، فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا ، فلما أصبح األخنس  (نتعاهد ئ نعود
 .عن رأيك فيما سعو من حممديا أبا انظلع أخربين  :أتى أبا سفياد يف بيته فقالاىت 

 .واهلل لقد سعو أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبايا أبا ثعلبع ،  :قالف
 .به وال ي الفوَ ، وأنا  :قال األخنس

 ؟حممدما رأيك فيما سعو من يا أبا احلكم ،  :مث خرج من عنده اىت أتى أبا جه  فقال
تنازعنا ون وبنو عبد مناف يف الارف ، أطعموا فجطعمنا ، ومحلوا فحملنا ،  ؟ماذا سعو :قال

منا نيب يجتيه الواي من ) :هاد ؛ قالوار   يْ سَ رَ وأعطوا فجعطينا ، اىت إذا جتاثينا على الر ب و نا  فَ 
 .بن شريقه األخنس واهلل ئ نؤمن به أبدا وئ نصدقه ، فقام عن ؟فمىت ندرت ه ه،  (السماء!
 .انتهى

                                              
 (.468 تاب السةة ، ص ) 1
 (.1/116ب مجاع أبواب املبعث )با 2
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أَْم خ ل ق وا ل يقرأ سورة الطور فبلغ ه ه اآليات  وملا سع جبة بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل 
َك ي وق ن وَد * أَْم ع نَده ْم َخَزائ ن  رَبِّ  َشْيٍء أَْم ه م  اخْلَال ق وَد * أَْم َخَلق وا السمَماَوات  َواأَلْرَض َب  ئم  م ْن َغْة  
قليب أد يطة ، وذلك أول ما وقر   اد :يومئ  مارً ا ؛ قال  و اد جبة اْلم َصْيط ر وَد﴾ ،  أَْم ه م  

 1.ابهاد يف قليب

 ما أخرب تعاهد الكفار أئ يستمعوا للقرآد ،  وملا  اد القرآد يتصف هب ا التجثة البليغ يف النفوس ؛ 
، وما ذات  وا ئ تسمعوا هل ا القرآد والغوا فيه لعلكم تغلبودوقال ال ين  فر بقوله تعاىل عنهم  اهلل

 .هم ، وإاساسهم به يف أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكربود عن ساع احلقدإئ لتجثةه يف نفوس  
وإذا سعوا ما أنزل إىل الرسول ترى ر القرآد يف بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعاىل عنهم دوقد أثّ 

 .دمع مما عرفوا من احلق يقولود ربنا آمنا فا تبا مع الااهدينأعينهم تفيض من ال
إ ا املؤمنود ال ين إذا ذ ر اهلل وجلو قلوهبم أما املؤمنني فتجثة القرآد عليهم واضح ، قال تعاىل 

طول ، وهو موجود يف مظانه ، ويكفي يف د، والكالم يف ه ا ي وإذا تليو عليهم آياته زادهتم إهانا
 دَ  ، وقد أفرَ أد مجاعع ماتوا عند ساع آيات اهلل 2«ابتقاد» تابه  ره السيوطي رمحه اهلل يف  ه ا ما ذ 

 .هم يف مصنفأسائ
ومن وجوه إعجاز القرآد ائستافاء به من األمراض احلسيع واملعنويع )أي النفسيع( ، فجما سابعا: 

ت والسلو يات على سبي  األمراض احلسيع فقد ا ر القرآد من مجلع من املطعومات واملاروبا
 .الوقايع من األمراض ، ومن ذلك حترمي اخلمر واخلنزير والزنا واللواط وإتياد النساء يف احمليض
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إىل التداوي بقراءة سورة الفاحتع ، وأخرب أهنا رقيع ،  ما  ابع باألمراض فقد أرشد النيب دوبعد ابص
 .فيه شفاء للناسأرشد القرآد إىل التداوي بالعس  ، 

وأما األمراض النفسيع فالقرآد هو أفض  األدويع هلا ، ب  إد سبب ه ه األمراض هو البعد عن 
، ومن تلك األمراض القلق وائ تئاب  ومن أعرض عن ذ ري فإد له معياع ضنكاالقرآد ، 

والسحر واألخالق الرديئع من طمع و رب وائجنراف وراء الاهوات وغة ذلك ، وذلك أد ه ه 
دق ددض حتص  نتيجع اخلواء الرواي ، وليس للخواء الرواي داء إئ الرجوع إىل اهلل تعاىل ، وصاألمرا
قد   ،مع للمؤمننيدفاء ورادزل من القرآد ما هو شددونن  ،أئ ب  ر اهلل تطمئن القلوباهلل 

نوا ق  هو لل ين آم  ،موعظع من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحع للمؤمنني جاءتكم
 .هدى وشفاء

 التوراة واإلنجيل ال ي جزم بأنها معجزة في لفظ ها –فائدة 
زم بجد التوراة وابجني  م عجزة من ايث اللفظ والنظم  القرآد ، فه ا يرجع إىل اللغع اليت أنز ل  ئ جي 

يها من هبا وهي العربانيع ، وإ ا هي م عجزة ملا تضمنته من املعاين ،  ابخبار عن الغيوب ، وما ف
  .1اهلدى والنور ، وما فيها من ابخبار بنبوة حممد 

 .تم الكتاب بحمد اهلل ، وصلى اهلل على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسل م تسليما كثيرا
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