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)١(  دالئل النبوة      

  مقدمة
 ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينـا حممـد             

 . من تبعه بإحسان إىل يوم الدين آله وصحبهوعلى
 :وبعد

، والشهادة بأن حممداً   فإن قاعدة اإلسالم وأصلَه الشهادتان، شهادةُ أن ال إله إال اهللا            
رسول اهللا، ومها مفتاح اجلنة، وباب كل خري، ومها أجلُّ ما يدين املـسلم بـه لربـه،                  

  .وأشرف ما حيمله إىل العاملني
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، ال يلقى اَهللا ما عبدr :))              قال رسول اهللا    

من اتني الشهادتني من غري شك وال مرية         ، فالذي يؤ   ١ ))غري شاٍك فيهما إال دخل اجلنة     
  .يدخل اجلنة

ما مـن   ((: ؤمنني ، أال وهو األمن من النار       عن موعود آخر هلؤالء امل     rوخيرب النيب   
  ٢.))عبد يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، إال حرمه اهللا على النار

ـ  يتناول ا ودالئِلها؛ فإمن  eنيب  ولذلك فإن املسلم حني يعىن باحلديث عن نبوة ال          اً باب
  .الثاين من الركن األول لإلسالم الشق إنه من أبواب اإلسالم، اًعظيم

 إمنا يؤمن بعقيدة راسخة رسوخ اجلبال الرواسي،        rإن املسلم حني يؤمن بنبوة النيب       
ورسوها مصدره أا عقيدة قامت على العلم والدليل والربهان، إن حاله ليس كحـال              

: الزخرف (] إنا وجدنا آباءنا على أمٍة وإنا على آثارهم مقتدون         [: ئك الذين قالوا  أول
 وا عقوهلم عن النظر يف احلق ودالئل صـدقه ، وصـم           واحجب  وأضرام ، فهؤالء )٢٣

عن مساعه ، واكتفوا بالقعود حيث تاهت عقول آبائهم األولني، فأنكر القـرآن             آذام  
قل لو شاء   [: عاهم إلعمال عقوهلم واإلفادة منها، فقال     عليهم هذا اجلمود، وقبحه ، ود     

 :يونس (]اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفال تعقلون                
١٦.(  

                                                
 ).٢٧( رواه مسلم ح 1
  ).٣٢( رواه مسلم ح 2



 
  دالئل النبوة

 
)٢(  

قل إمنا أعظكم   [:  يف غري آية   rوقد دعانا القرآن الكرمي للتأمل يف دالئل نبوة النيب          
تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إال نذير لكم          بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث ت       

  ).٤٦: سبأ (]بني يدي عذاب شديد 
ملؤمنني، وخروجاً به    ، تثبيتاً إلميان ا    rولسوف نعرض لألدلة اليت تشهد بنبوة النيب        

 rمن التقليد إىل الربهان والدليل، وهو أيضاً دعوة للبشرية التائهة عن معرفـة نبينـا                
، واإلميان به    الكرمي ه ودعوته، دعوة هلم للتعرف على هذا النيب       وجوانب العظمة يف حيات   

  .نبياً ورسوالً
  : متنوعةٌ وكثرية، وجيمعها أقسام ستةeودالئل النبوة الشاهدةُ بنبوة نبينا 

 وحتققت حال حياته أو بعد وفاته كما أخرب         eالغيوب اليت أخرب عنها النيب      : ولاأل
رب به عليه الصالة والسالم من اإلعجاز العلمي الذي         عنها ، ومن هذا النوع أيضاً ما أخ       
   .شهد بصحته العلم التجرييب احلديث

 كتكثري الطعـام وشـفاِء املرضـى    r النيب  وهبها اهللا املعجزات احلسية اليت    : ثاينال
  .وانشقاِق القمر

 كاستجابة اهللا دعاءه، وعصمِته له من القتـل، وانتـشاِر           ،الدالئل املعنوية : ثالثال
ه عليه الصالة والسالم، فهذا النوع من الدالئل يدل على تأييد اهللا لـه ومعِيتـه                ترسال

  .لشخصه مث لدعوته ودينه، وال يؤيد اهللا دعياً يفتري عليه الكذب مبثل هذا
فهو أعظمها وأدومها، إنه القرآن الكرمي معجزة اهللا         rوأما رابع أنواع دالئل نبوته      

لقرون، هذا الكتاب معجزة خالدة ودليل باهر مبا أودعـه اهللا   اليت ال تبليها السنونُ وال ا     
من أنواع اإلعجاز العلمي والتشريعي والبياين، وغِريها من وجوه اإلعجاز، يقول رسول            

ما من األنبياء من نيب، إال قد أُعطي من اآليات، ما مثلٌه آمن عليه البشر، وإمنا             : ((rاهللا  
  ١)). إيلّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامةكان الذي أُوتيت وحياً أَوحى اُهللا

، فهو الـنيب  eإخبار النبوات السابقة وتبشريها مبقدمه   أنواع دالئل النبوة    خامس  و
 وإذ أخـذ اهللا     {: الذي أخذ اهللا امليثاق على األنبياء أن يؤمنوا به وينصروه حال بعثتـه            

                                                
  .واللفظ له) ١٥٢(، ومسلم ح )٤٩٨١( رواه البخاري ح 1



 

)٣(  دالئل النبوة      

كم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن بـه  ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاء       
ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من              

  ).٨١: آل عمران (}الشاهدين 
 وأحواله الشخصية الدالـة علـى       eأخالق النيب   ف  أنواع دالئل النبوة   أما سادس و

الكماالت إال من تأديب اهللا له، فقـد  كماله ونبوته، إذ مل جتتمع فيه هذه الصفات وتلك  
  .أدبه فأحسن تأديبه

؛ أقتصر فيه على الصحيح الذي      يعرض للحديث عنه من دالئل النبوة يف حبث       أوما  
 القلم عن الضعيف والغريب الذي أثقل كتب الـسري       كفروي وفق شروط احملدثني، وأ    

  .والدالئل املختلفة
قد صح عندي منها ما تركته لشهرته       ولست أزعم أين استوفيت هذه الدالئل، بل        

كما تغافلت عن كثري من وجوه اإلعجاز كالعلمي والبياين، تاركاً          أو لغريه من األسباب،     
   .ويف كل ذلك أبذل وسعي آمالً من اهللا التوفيق والسدادذلك ألهل االختصاص، 

تطار اسو يف وقت كثر  االفتراء    ذا الكتاب،   تقدم للمكتبة اإلسالمية    أأن  ويسرين  
 ببعض الواجـب جتـاه حبيبنـا       قوم أن ي  اًًراجي ورسالته،   r شخصهيف  التشكيك الظامل   

  . ، واهللا ويل التوفيقr وقدوتنا
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)٤(  

  بغيوب حتققت يف حياته  rإخباره  
وعنده مفـاتح    {الغيب سر اهللا ، فهو وحده تبارك وتعاىل الذي يعلم السر وأخفى             

 والبحر وما تسقط من ورقٍة إال يعلمها وال حبٍة          الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب        
  ).٥٩: األنعام (} يف ظلمات األرض وال رطٍب وال يابٍس إال يف كتاٍب مبٍني

 قل ال أقول لكم عنـدي خـزائن اهللا وال   { كسائر البشر ال يعلم الغيب    e النيبو
      ي نفعـاً وال    قل ال أملك لنفس    {،  )٥٠: األنعام (} أعلم الغيب وال أقول لكم إين ملك

ضراً إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء إن أنا                 
  ).١٨٨: األعراف (} إال نذير وبشري لقوٍم يؤمنون

به فإمنا خيرب بشيء من علم اهللا الذي خصه         ؛  فإذا ما أخرب النيب عن شيء من الغيوب       
 .التهوأطلعه عليه، ليكون برهان نبوته ودليل رس

 عن زهاء ألف أمر غييب، بعضها يف القرآن، وبعضها يف الـسنة،      eولقد أخرب النيب    
  .وكل منها دليل على نبوته ورسالته

، ومنها بعده ،   r على ضروب، فمنها ما حتقق حال حياته         rوالغيوب اليت أخرب ا     
  .ومنها ما يكون قريباً من الساعة، ويف كل ذلك دالئل على نبوته ورسالته

 بوا وهو   e اليت تنبأ     ووقعت حال حياته خرب الريح     rمن الغيوب اليت تنبأ ا      و
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فال يقُم فيها أحـد         : (( وأصحابه إىل تبوك فقال    منطلق

  )).منكم، فمن كان له بعري فليشد ِعقاله
لٌ، فحملتـه الـريح،   فهبت ريح شديدة، فقام رج: راوي احلديث  tقال أبو محيد    
 يف زمن ما كان النـاس        بوب هذه الريح   e فمن الذي أخرب النيب      ١.فألقته جببلي طيء  

 .؟ إنه اهللا الذي ال تغيب عنه غائبةيقدرون على التنبؤ بالطقس وحركات الرياح
هذا احلديث فيه هذه املعجزة الظاهرة؛ من إخبـاِره عليـه الـصالة             : "قال النووي 

 وفيه ما كان عليـه      .. ب، وخوِف الضرر من القيام وقت الريح        والسالم باملغيe   مـن 

                                                
  ).1392(، ومسلم ح )١٤٨٢( رواه البخاري ح 1



 

)٥(  دالئل النبوة      

ا يضرهم يف ديـن أو  مموحتذيِرهم ، واالعتناِء مبصاحلهم ، والرمحِة هلم  ، الشفقة على أمته    
 ١".دنيا

، يف وقت كادت دولـة       تنبؤه زمية الفرس وغلب الروم    بالغيوب   rومن إخباره   
انية من خارطة الدنيا، فقد وصلت جيـوش كـسرى         الفرس أن تزيل اإلمربطورية الروم    

  .أبرويز الثاين إىل وادي النيل، ودانت له أجزاء عظيمة من مملكة الرومان
سنوات معدودة متكن فيها جيش الفرس من السيطرة على بالد الشام وبعض مصر،             

  .واحتلت جيوشهم أنطاكيا مشاالً، مما آذن بنهاية وشيكة لإلمربطورية الرومانية
أمام هذا الطوفان الفارسي أراد هرقل ملك الروم أن يهرب من عاصـمة ملكـه                و

كاد أن يفعل لوال أن كبري أساقفة الروم أقنعه بالصمود وطلب الـصلح             والقسطنطينية،  
  .الذليل من الفرس

 يف أجواء مكـة     e أعلن النيب    - وخالفاً لكل التوقعات   -ووسط هذه األحداث    
م سينتصرون على الفرس يف بضع سنني، أي فيما ال يزيـد            املتربصة به وبدعوته أن الرو    

 يف أدىن األرض وهم من %غلبت الروم [:  اهللا تعاىلعن تسع سنني، فقد نزل عليه قول      
 يف بضع سنني هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئٍذ يفرح املؤمنون             %بعد غلبهم سيغلبون    

  ).٥-٢: الروم (] بنصر اهللا%
يف ذلك الوقت، حني تنبأ القرآن ذه النبوءة، مل تكن أية            ":يقول املؤرخ إدوار ِجنب     

نبوءٍة أبعد منها وقوعاً، ألن السنني العشر األوىل من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتـهاء      
  ٢".اإلمربطورية الرومانية

 يتنبأ بانتصار املهزوم الذي يكاد يستسلم خلصمه، وحيدد موعـداً           rلقد كان النيب    
  .ر الذي ما من شيء أبعد يف حتققه منهدقيقاً هلذا النص

                                                
  ).١٥/٤٢( شرح صحيح مسلم 1
 ).٥/٧٤(  تاريخ سقوط واحندار اإلمرباطورية الرومانية، إدوار جنب٢
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)٦(  

وتناقلت قريش هذه النبوءة الغريبة اليت خالفت أهواءهم الـيت مالـت إىل جانـب     
ـ الفرس إخواِنهم يف الوثنية، بينما أحب املسلمون انتصار الروم أل          كتـاب،   أهـل    م

  .واستبشروا باخلرب
لروم، ألم وإياهم   كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على ا        : ( ابن عباس  قال

أهلُ أوثان، وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس ألم أهلُ كتاب، فذكروه              
  .غلبونأما إم سي: قالف eأليب بكر، فذكره أبو بكر لرسول اهللا 

أي بدوام انتصار   [اجعل بيننا وبينك أجالً، فإن ظهرنا       :  فذكره أبو بكر هلم، فقالوا    
كان لكم  ] أي بانتصار الروم  [، وإن ظهرمت    ]أي من الرهن  [ا وكذا   كان لنا كذ  ] الفرس

  ].أي يف هذه السنِني اخلمس[كذا وكذا، فجعل أجالً مخس سنني، فلم يظهر الروم 
أي طلب منه زيادة األجل     [أال جعلته إىل دون العشر      :  فقال rفذكروا ذلك للنيب    

 واهللا قد وعد بظفر الـروم يف    ،]دون العشر  إىل تسع سنني، ألن البضع يف لغة العرب ما        
  .بضع سنني

  .والبضع ما دون العشر:  قال أبو سعيد
 يف  %غلبت الروم   [: فذلك قوله تعاىل  : مث ظهرت الروم بعد، قال ابن عباس      :  قال

  ١.] يف بضع سنني %أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
م وما بعدها استطاع    ٦٢٣ لقد كان األمر كما تنبأ عليه الصالة والسالم، ففي عام           

هرقل أن يتخلص من هلوه وجمونه، وشن ثالث محالت ناجحة أخرجت الفرس من بـالد           
  .الرومان

م واصل الرومان زحفهم حىت وصلوا إىل ضفاف دجلة داخل حدود           ٦٢٦ ويف عام   
الدولة الفارسية، واضطر الفرس لطلب الصلح مع الرومان بعـد هزميتـهم يف معركـة             

  . وكان قد وقع بأيديهم- عندهم -م الصليب املقدس نينوى، وأعادوا هل
 ذه النبوءة العظيمة؟ إنه وحي اهللا، وهو دليل رسالته          r فمن ذا الذي أخرب حممداً      

  .ونبوته عليه الصالة والسالم

                                                
  ).٢٥٥١(، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ح )٣١٩٣( رواه الترمذي ح ١



 

)٧(  دالئل النبوة      

عيننا لـن ختطـئ     أفإن   ] يف أدىن األرض     %غلبت الروم   [: ولو تأملنا قوله تعاىل   
 يشري إىل حقيقة علمية ] يف أدىن األرض   [: قوله تعاىل ف ،r آخر من براهني نبوته      اًبرهان

كشف عنها العلم احلديث، وهي أن البقعة اليت انتصر فيها الفرس على الروم يف منطقـة      
األغوار قريباً من البحر امليت هي أدىن األرض، أي أخفض مكان يف األرض كما تؤكده               

  .اخلبري، إنه بعض علم اللطيف 1 وغريهااملوسوعة الربيطانية
ومما أطلع اهللا نبيه عليه من الغيوب اليت ال يعرفها لوال إخبار اهللا له؛ خـرب كتـاب                  

 على  e الذي أرسله إىل قريش مع امرأة، خيربهم فيه بعزم النيب            tحاطب بن أيب بلتعة     
  .غزو مكة

انطلقوا : ((فلما كشف اهللا ذلك لنبيه؛ بعث علياً والزبري واملقداد بن األسود، وقال           
: t، يقـول علـي   ))حىت تأتوا روضة خاخ، فإن ا ظعينة، ومعها كتاب، فخذوه منها  

   2. أخرجي الكتاب: فانطلقنا حىت انتهينا إىل الروضة، فإذا حنن بالظعينة، فقلنا
  ٣".وفيه من أعالم النبوة إطالع اهللا نبيه على قصة حاطب مع املرأة: "قال ابن حجر

وهو  - وقد استشهدوا يف الشام    - ه لقادة مؤتة الثالثة   ينعز  املعِجمن اإلخبار   ومثله  
هم  رواحة للناس قبل أن يأتي      وابن  وجعفراً  زيداً e النيب   عىن: tأنس  يقول  يف املدينة ،    

مث أخذ ابن رواحـة      ، مث أخذ جعفر فأصيب    ،أخذ الراية زيد فأصيب   (( :فقال،  هم  خرب 
   ٤)). حىت فتح اهللا عليهم،يوف اهللا حىت أخذ الراية سيف من س؛ وعيناه تذرفان،فأصيب
 اهللا عالم الغيـوب،      هو  مبقتلهم قبل أن يأيت خربهم إىل الناس       e الذي أعلم النيب  ف

   ٥".وفيه علَم ظاهر من أعالم النبوة: "قال الطحاوي
                                                

 م حتـت سـطح   ٢٠٩ يعترب منخفض حبرية طربيا ثاين أكرب املنخفضات يف العامل، حيث تنخفض فيه اليابسة إىل  1
ت و أطلس العامل، مكتبـة بـري  :انظر.  م حتت سطح البحر٣٩٥ة البحر امليت تصل إىل   البحر، بينما هي يف منطق    

  الذي أصدرته هيئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العامل اإلسـالمي           "إنه احلق " عن كتاب    نقالً) ٩٥ص  (
  ).٧٩ص (
  ).٢٤٩٤(، ومسلم ح )٣٠٠٧( رواه البخاري ح 2
  ).١٢/٣٢٤( فتح الباري 3
 ).٣٩٢٩(بخاري ح  رواه ال٤
  ).١٧/٢٦٩( عمدة القاري 5



 
  دالئل النبوة

 
)٨(  

حبقيقة الشيطان املتمثـل يف صـورة     t بالغيوب؛ تعريفه أبا هريرة      eومن إخباره   
 شيطان، يسرق من طعـام الزكـاة،        هأيت مرة بعد مرة، فقد جاء     أنه سي تنبؤه ب رجل، ، و  

  .فأمسك به أبو هريرة، مث خلّى عنه ملا شكى الفقر والعيلة
يا أبا هريرة، ما فعـل      : ((e فخليت عنه، فأصبحت، فقال النيب       :يقول أبو هريرة  

خليـت  يا رسول اهللا، شكا حاجة شديدة وِعياالً، فرمحتـه، ف         : فقلت)) أسريك البارحة؟ 
فعرفت أنه سيعود لقـول     : ، قال أبو هريرة   ))وسيعود، أما إنه قد كذَبك   : ((سبيله، قال 
  )) ...إنه سيعود: ((eرسول اهللا 

فأخربه النيب مبقدِمه ثالثة،    ، ، وأطلقه أبو هريرة ثانية    eوعاد الرجل كما أخرب النيب      
  .فكان كما أخرب
)) ختاطب منذ ثالث لياٍل يا أبا هريرة؟تعلم من : (( e قال له  eىل النيب   إفلما غدا   

  ١)).ذاك شيطان: ((ال، قال: قال
  ٢". على املغيباتeوفيه إطالع النيب : "قال ابن حجر

، r أدلةٌ واضحة وبراهني ساطعة على نبوة النيب rهذه الغيوب وغريها مما أخرب به     ف
  .فهي غيوب أخربه ا عاملُ السر والنجوى

  
  
  

                                                
  ".إذا وكل رجالً فترك الوكيل شيئاً فأجازه" ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف كتاب الوكالة، باب 1
 ).٤/٥٧١(فتح الباري  2



 

)٩(  دالئل النبوة      

   املستقبلة التي حتققت بعد وفاته بالغيوبrإخباره  
 فإن ما بني أيدينا من الغيوب      rلئن دلت الغيوب اليت ذكرناها قبل على نبوة النيب          و

برهاناً صـادقاً   أيضاً  ، فكان   e وحتقق بعد موته     eخرب به   أ ما   أعظم داللة، إذ سنتناول   
  .eعلى نبوته 

  .اخلربيقص علينا وهو  حذيفة يوماً خطيباً بني أصحابه، ولنسمع إىل eوقف النيب 
مه مـن   عِل، إىل قيام الساعة إال ذكره ما ترك فيها شيئاً    ،خطبةخطب  ": يقول حذيفة 

ف مـا    فأعرِ ، كنت ألرى الشيء قد نسيت     إنْ: (يقول حذيفة  ،"لهله من جهِ   وجهِ ،مهعِل
  ١).فه فرآه فعر،ف الرجل إذا غاب عنهيعِر

لس الواحد جبميع أحوال املخلوقـات    دل ذلك على أنه أخرب يف ا      : "قال ابن حجر  
 دئت إىل أن تفىن   منذ ابت،   بعث   إىل أن ت ،  عن املبدأ واملعاش واملعاد      فشمل ذلك اإلخبار  ،

 -ب ذلك   رويقْ،  عظيم   ه يف جملس واحد من خوارق العادة أمر       يف تيسري إيراد ذلك كلِّ    
  ٢ ."أعطي جوامع الكلم e أنه - مع كون معجزاته ال مرية يف كثرا
صلى : (، فقال t فصله عمرو بن أخطب األنصاري       ؛وهذا الذي رواه حذيفة جممالً    

 الفجر، وصعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر، فرتل فصلى، مث صعد     eبنا رسول اهللا    
نا حـىت غربـت     ب فخطبنا حىت حضرت العصر، فرتل فصلى، مث صعد املنرب، فخطَ          ،املنرب

 3). يوم القيامة، فأعلمنا أحفظُناالشمس، فأخربنا مبا هو كائن إىل
 يف واألحاديث ،يكون وما الغيوب من عليه أطلع ما ذلك من: " قال القاضي عياض  

 املعلومة معجزاته مجلة من املعجزة وهذه ،هرغم فيرتَ وال ،قعره دركي ال حبر الباب هذا
 االطالع على عانيهام واتفاق رواا لكثرة ،التواتر على خربها إلينا الواصِل ،القطع على
  ٤".الغيب على

                                                
  ).٢٨٩١(، ومسلم ح )٦٦٠٤(رواه البخاري ح 1
  ).٦/٣٣٦(فتح الباري  2
  ).٢٨٩٢(رواه مسلم ح  3
  ).٣٣٦-١/٣٣٥ (املصطفى حقوق فبتعريالشفا  4



 
  دالئل النبوة

 
)١٠(  

 خرب أم حرام بنت ملحان ، فقد مسعـت          rومن الغيوب الباهرة اليت كشفت لنبينا       
  .))أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا: (( يقولeالنيب 

  .))أنِت فيهم: ((يا رسول اهللا أنا فيهم؟ قال: قلت: قالت أم حرام
  .)) يغزون مدينة قيصر مغفور هلمأول جيش من أميت: ((e مث قال النيب 

1)). ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال:  فقلت   
وذلك ،  مبا سيقع، فوقع كما قال       rوفيه ضروب من إخبار النيب      : " قال ابن حجر  

منها إعالمه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوٍة وشـوكة   : معدود من عالمات نبوته   
وأن أم حرام تعـيش إىل      ، مكنون من البالد حىت يغزوا البحر     وأم يت ، وِنكاية يف العدو  

  ٢".وأا ال تدرك زمان الغزوة الثانية ، وأا تكون مع من يغزو البحر، ذلك الزمان
 نام يوماً يف بيتها، مث اسـتيقظ وهـو يـضحك،        r الشيخان أنه    يف حديث يرويه  و
 عرضوا علي غُزاة يف سبيل اهللا،   ناس من أميت  : ((ما يضحكك يا رسولَ اهللا؟ قال     : فسألَته

  )).سرةِسرة، أو مثل امللوك على اَأللوكاً على اَأل هذا البحر، م]ظهر[يركبون ثبج 
  .يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا: فقلت:  قالت

ما يضحكُك  : فسألته أم حرام  :  مث وضع رأسه فنام، مث استيقظ وهو يضحك، قالت        
يا رسول  : فقالت)) ناس من أميت عِرضوا علي غُزاة يف سبيل اهللا          : ((هللا؟ قال يا رسول ا  

  )).أنت من األولني: ((اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال
، فصرعت عن دابتها حـني      t فركبت أم حراٍم بنِت ِملحاٍن البحر يف زمن معاوية          

  ٣.خرجت من البحر، فهلكت
  4.قربص ربها معروف يف جزيرةوقد نقل الطرباين وغريه أن ق

تغزو البحر سوف مته ا يكون بعده؟ من الذي أعلمه بأن أ مب eفمن الذي أعلم النيب     
  ؟ فتشارك فيه،تعيش حىت تدرك هذا الغزوسم حرام بنت ملحان من بعده، وأن أ

                                                
  ).٢٩٢٤( رواه البخاري ح 1
 ).١١/٨٠( فتح الباري 2
  ).١٩١٢(، ومسلم ح )٢٧٨٩( رواه البخاري ح 3
  ).٢/٦٢(، وأبو نعيم يف احللية ح )٣١٦( ذكره الطرباين يف الكبري ح 4



 

)١١(  دالئل النبوة      

 أن قبل وجهها على باألشياء يعلم أن :الواضحة نبوته أعالم من وهذا : "قال الباجي 
 يف يوجـد  تكـراراً  r منه ذلك ويتكرر عنه خترم ال ذلك حسب على تكون مث تكون
 وإن اخلطـأ  عليـه  األغلب فإن غريه أو بتنجيم تكهناً يتعاطى من وكل ،األحوال أكثر

 ١".واحلازر واملخمن الظان يفعل ما على األشياء بعض يف أصاب
 لفقا وقوعها    رتب ، مهمة بوقوع ستة أحداث  أصحابه   نبأ أ ؛ يف تبوك  rوبينما النيب   
مويت، مث فتح بيت املقـدس، مث موتـانٌ         : اعدد ستاً بني يدي الساعة    : ((لعوف بن مالك  

يأخذُ فيكم كقُعاص الغنم، مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً،              
مث فتنةٌ ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبـني بـين األصـفر،                   

 ٢)). رون، فيأتونكم حتت مثانني غاية، حتت كل غايٍة اثنا عشر ألفاًفيغِد
، مث فـتح بيـت   eموته :  أحداثاً ستة يرتبها، أوهلاeويف هذا احلديث يذكر النيب   

املقدس، وقد كان ذلك يف العام اخلامس عشر من اهلجرة، مث مـوت عظـيم يـصيب                 
امنِة عشرة للهجرة، مث استفاضـةُ      يف طاعون ِعمواس يف السنة الث     ذلك  الصحابة، وحتقق   

املال حني كثرت األموال زمن الفتوح يف عهد عثمان، مث الفتنةُ اليت تصيب العرب، وقد               
  . اليت كانت بوابة للفنت اليت ما تركت بيتاً إال ودخلتهtوقعت زمن فتنة قتل عثمان 

فقد اتفق  -  وهم الروم -وأما العالمة األخرية، وهي اهلدنة مث احلرب مع بين األصفر         
  .العلماء على أا مل تقع، وأن ذلك يكون يف فنت ومالحم آخر الزمان

  ٣".وفيه أشياء من عالمات النبوة قد ظهر أكثرها: " قال ابن حجر
ال تقـوم   : (( e لو شئنا احلديث عن احلدث الرابع منها؛ فإنا نذكر قول الـنيب           و

ب املال من يقبلُ صدقَته، وحىت يعِرضه       الساعة حىت يكثر فيكم املال فيفيض، حىت يِهم ر        
 4)).ال أَرب يل: فيقولَ الذي يعِرضه عليه

 :يف هذا احلديث إشارة إىل ثالثة أحوال: "قال ابن حجر
                                                

 ).١/٤٢٠ (املنتقى شرح املوطأ 1
  ).٣١٧٦( رواه البخاري ح 2
 .)٦/٣٢١( فتح الباري 3
  ).١٥٧(، ومسلم ح )١٤١٢(رواه البخاري ح  4



 
  دالئل النبوة

 
)١٢(  

: إىل كثرة املال فقط، وقد كان ذلك يف زمن الصحابة، ومن ثَم قيـل فيـه               : األوىل
   ..))يكثر فيكم((

 من الكثرة، حبيث أن حيصل استغناء كلُّ أحٍد عـن           اإلشارة إىل فيضه  : احلالة الثانية 
: ن بعدهم، ومن ثَم قيلوكان ذلك يف آخر عصر الصحابة وأوِل عصر م       ، أخذ ماِل غِريه  

  . بِن عبد العزيزذلك ينطبق على ما وقع يف زمن عمر، و))يِهم رب املال((
حد، حىت يهتم صاحب    فيه اإلشارة إىل فيضه وحصول االستغناء لكل أ       : احلالة الثالثة 

 بأنه يعرضه على غريه؛ ولو كـان  ]أي اهلم[املال بكونه ال جيد من يقبل صدقته، ويزداد     
ال حاجة يل فيه، وهذا يف زمن عيسى عليـه  : ممن ال يستحق الصدقة، فيأىب أخذَه، فيقول     

  . أي بعد نزوله١".السالم
قـدوم   -تكون برهان نبوتـه      اليت أطلعه اهللا عليها ل     -من املغيبات    rومما أخرب به    

إن رجالً  : ((، فقال ألصحابه بعض صفته وأحواله      e وقد ذكر    ،ويس القَرين من اليمن   أُ
أُويس، ال يدع باليمن غري أٍم له، قد كان به بياض، فدعا اهللا             : يأتيكم من اليمن، يقال له    

 ٢)).كمفأذهبه عنه؛ إال موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر ل
 ،جعل يستقري الرفـاق   فزمن عمر؛   أقبل أهل اليمن    ، فقد   eوقد كان كما أخرب     

  .نر قَ: قالوا؟ من أنتم: فقال، حىت أتى على قرن؟نر هل فيكم أحد من قَ:فيقول
  . فعرفه، فناوله أحدمها اآلخر،مام أويسأو ِز t عمر مام فوقع ِز:قال

   . أنا أويس: قال؟ ما امسك:فقال عمر
   . نعم: قال؟ هل لك والدة:فقال
ه عـين   عز وجل فأذهب   اهللاَ  فدعوت ، نعم : قال ؟ فهل كان بك من البياض شيء      :قال

الِدإال موضع رهم من سيت ألذكر به ريبر.  
 رسـول    أنت صاحب  ، أن تستغفر يل    أحق  أنت : قال .استغفر يل : tقال له عمر    ف 
  .e اهللا

                                                
  ).٩٤-١٣/٩٣( فتح الباري 1
 ).٢٥٤٢( رواه مسلم ح 2



 

)١٣(  دالئل النبوة      

إن خري التابعني رجل يقـال لـه    (( :وليق eإين مسعت رسول اهللا     : t فقال عمر   
رهم يف   الدِ ه عنه إال موضع    فأذهب ، فدعا اهللا عز وجل    ، وكان به بياض   ، والدة  وله ،أويس

سمار الناسمث دخل يف ِغ ،أويسر له  فاستغفَ))هِتر،١.]ذهبأي [ در أين وقع فلم ي  
  ٢".eويف قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول اهللا : "قال النووي

 ينعكس ضوؤه بالشفق، فيلحظـه أهـل        بركان يثور يف احلجاز    عن   rخيرب النيب   و
 على نبوته ورسـالته   آخر  يكون دليالً   ل ،هـ٦٥٤عام   rتنبؤه  تحقق  ، ف بصرى بالشام 

r  ،ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجـاز،  ((: فقد قال عليه الصالة والسالم
  ٣)).تضيء أعناق اإلبل ببصرى

وقد خرجت يف زماننا نار باملدينة سنة أربع ومخسني وستمائة، وكانت           : "قال النووي 
ناراً عظيمة جداً، من جنب املدينة الشرقي وراء احلرة، تواتر العلم ا عند مجيع الـشام                

 ٤".وسائر البلدان، وأخربين من حضرها من أهل املدينة
ر وقوع هذا يف سنة      وتوات ،وقد ذكر أهل التاريخ وغريهم من الناس      : "قال ابن كثري  

 احلافظ شيخ احلديث وإمام املؤرخني يف زمانـه  اإلمام قال الشيخ ،أربع ومخسني وستمائة 
 إا ظهرت يوم اجلمعة     :شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل امللقب بأيب شامة يف تارخيه          

 متواترة عـن أهـل       وذكر كتباً   ..خامس مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستمائة       يف
 وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل املدينـة          ..دينة يف كيفية ظهورها شرق املدينة       امل
  ". اهللا من ذنوب كانوا عليهاإىل وتابوا ، املسجد النبويإىل األياموا يف هذه ؤجل

  :مث نقل  رمحه اهللا بعض ما قيل من شعر فيها
  ا يا رب بأساءـت بنـفقد أحاط    عن جرائمنا يا كاشف الضر صفحاً

ـ وحنمالًـح     طيق هلا ـ ال نطوباًنشكو إليك خ أحقاءا حقاًـن   
زالزل ختشع الصموكيف تقوى على الزلزال صماء      الد هلا ـ الص  

                                                
  ).٢٥٤٢( رواه مسلم ح e، واملرفوع إىل النيب )٢٦٨(رواه أمحد ح  1
  ).١٦/٩٤(شرح النووي على صحيح مسلم  2
  ).٢٩٠٢(، ومسلم ح )٧١١٨(رواه البخاري ح 3 
  ).١٨/٢٩( شرح صحيح مسلم 4



 
  دالئل النبوة

 
)١٤(  

   عن منظر منه عني الشمس عشواء      األرض فانصدعت يرجأقام سبعاً
  ءمن اهلضاب هلا يف األرض إرسا     ه سفن ـر من النار جتري فوقـحب

  الءـ هطْبة تنصـا دميـكأ      ر طائشةٌـا شرر كالقصـيرى هل
   أضواء وترعد مثل الشهبرعباً   تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت 

  ١اء ـ ألبماوـأقلها ـ اهللا يعق      زات رسولـا آية من معجـفياهل
 حمذراً  عون النبوة، فقال  عن ظهور الدجالني الذين يد    إخباره   e ومن عالمات نبوته  

بعث دجالون كذابون قريباً من ثالثني، كلهم يزعم أنـه          ال تقوم الساعة حىت ي    : ((منهم
   2)).رسول اهللا

 وإين  ، منهم أربع نـسوة    ، سبعة وعشرون  ،يف أميت كذابون ودجالون   : ((ويف رواية 
  ٣)). ال نيب بعدي،خامت النبيني

اً؛ فـإم ال يحـصون      وليس املراد باحلديث من ادعى النبوة مطلق      : "قال ابن حجر  
وإمنا املراد من قامت له شوكة، وبدت       .. كثرة، لكون غالبهم ينشأ هلم ذلك عن جنون         

  ٤".له شبهة 
 يف  ن بالكذب سجاح التميمية اليت ادعـت النبـوة        أوأول النسوة األربع الاليت يتنب    

، eوقد ظهر مصداق ذلك يف آخر زمن الـنيب          : "، قال ابن حجر   وسط اجلزيرة العربية  
مث خرج يف خالفة أيب بكر طليحةُ بن        ، واألسود العنسي باليمن  ، فخرج مسيلمة باليمامة  

  ٥.. ".وسجاح التميمية يف بين متيم، خويلد يف بين أسد بن خزمية
 وأنبأ عن دجالَين يظهر أمرمها بعده، وقد ادعيا النبـوة يف آخـر              rوقد نص النيب    

  .، واألسود العنسي يف اليمن، ومها مسيلمةُ الكذاب يف اليمامةeحياته 

                                                
  ).٦/٢٥٣(لبداية والنهاية  ا1
  ).١٥٧(ومسلم ح ) ٣٦٠٩(رواه البخاري ح  2
، وصححه األلباين يف صحيح اجلـامع       )١٣/٩٣(، وجود إسناده ابن حجر يف الفتح        )٢٢٨٤٩(رواه أمحد ح     3

 ).٧٧٠٧(ح 
 ).٦/٧١٤( فتح الباري 4
  ).٦/٧١٤( فتح الباري 5



 

)١٥(  دالئل النبوة      

فـأمهين  : ((e يف رؤياه أن يف يديه ِسوارين من ذهب، يقـول            eفقد رأى النيب    
تهما كـذابين خيرجـان   لْهما، فطارا، فأو يف املنام أن انفُخهما، فنفختوحي إيلَّ شأنهما، فأُ 

  )).بعدي
ة على عهد رسـول      فكان مسيلمة أول الكذابني، فقد قدم املدين       ،وقد حتققت رؤياه  

 eفأقبل إليه رسـول اهللا       عته،إن جعل يل حممد األمر من بعده تبِ       : ، فجعل يقول  eاهللا  
لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتكَها، ولن تعـدو أمـر اهللا            : ((ويف يده قطعة جريد فقال    

  )).فيك، ولئن أدبرت ليعِقرنك اهللا، وإين ألراك الذي أُريت فيك ما رأيت
  ١).فكان أحدمها العنسي، واآلخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة: (ريرة قال أبو ه

 طـاعيت  عـن  أدبـرت  إن أي ) )اهللا نكليعقِر أدبرت ولئن(: (قوله: "النوويقال  
  ٢ ".النبوة معجزات من وهذا ،اليمامة يوم تعاىل اهللا وقتله .. اهللا ليقتلنك

  .كيده، وأطاش سهمهفقد خرج الصحابة لقتاله، وقتله اهللا بأيديهم، فأطفأ 
ين ، وذلك ملا ادعى األسوِد العنسي ثاينَ الكذابأخيه يف الضاللة ،    ومثله رد اهللا كيد      

فقتله ،  واشتد م ساِعده،فقوي، وتابعه قوم من أعراب اليمن، eالنبوة قبيل وفاة النيب     
الـدعي  اهللا على يد فريوٍز الديلمي وبعِض املسلمني من أهل اليمن، مبـساعدة زوجـة               

أما ف{ يف رؤياه، فصارت ضاللته هباء تذروه الرياح eالكذاب، فتحقق فيه ما رآه النيب 
 }الزبد فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا األمثـال           

  ).١٧: الرعد(
ه نبأ  خربو أنه خيرج يف ثقيف،      r النبوة؛ كذاب أنبأ النيب      ادعواومن الكذابني الذين    

 الثقفي بعد مقتـل    بن يوسف   دخلت على احلجاج   ، فقد  أمساء بنت الصديق    ترويه دقص
 حدثنا أن يف ثقيـف كـذاباً   eإن رسول اهللا : ( للحجاجابنها عبد اهللا بِن الزبري فقالت 

 3).ومبرياً، فأما الكذاب فرأيناه، وأما املبري فال إخالُك إال إياه

                                                
 ).٤٢١٨(، ومسلم ح )٣٣٥١( رواه البخاري ح 1
 ).١٥/٣٣(رح النووي على صحيح مسلم ش 2
  ).٤٦١٧( رواه مسلم ح 3



 
  دالئل النبوة

 
)١٦(  

 أيب بـن  تارخامل به تعين )فرأيناه( :الكذاب يف وقوهلا ،املهلك : املبري : "قال النووي 
 واتفـق  ،يأتيـه  r جربيل أن دعىا] أنه[ أقبحه ومن ،الكذب شديد كان ،الثقفي عبيد

  ١".العلماء على أن املراد بالكذاب هنا املختار بن أيب عبيد، وباملبري احلجاج بن يوسف
 دخلت: ، حيث يقول  شداد بن ة التابعي ِرفاع  نقله لنا يومن أخبار املختار الكذاب ما      

  .الكرسي هذا عن جربيل قام ولقد ،واهللا جئتين: فقال ،يوم ذات ى املختار الثقفيعل
 بن عمرو حدثناه حديثاً ذكرتف،   ]قتلهيل أي[ سيفي قائم إىل فأهويت :ِرفاعة يقول

 قتلـه  مث ،الرجـل  إىل الرجل اطمأن إذا((: يقول r اهللا رسول مسعت: قال t ِقِماحلَ
  ٢.فكففت عنه: ، قال ِرفاعة))غدر لواُء القيامة يوم له صبن ؛إليه اطمأن بعدما

 عن الكاذب الذي خيرج     r النيب   أنبأ به وهكذا كان تنبؤ املختاِر الثقفِي مصدقاً خلرب        
يف ثقيف، كما كان احلجاج هو الظامل الذي يكون من ثقيف، وهذا خرب وحي أخربه بـه     

  .ربه عالم الغيوب
يكون يف  : ((قطع هؤالء الكذابون يف التاريخ، فقد قال عليه الصالة والسالم         ولن ين 

آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنـتم وال آبـاؤكم،    
 ٣)).فإياكم وإياهم، ال يضلونكم وال يفتنونكم

زا غالم أمحد  املتنبئ الكذاب مري؛ومن هؤالء الدجالني الذين جاؤوا باملنكر من القول
أحاديث النيب القادياين الذي ظهر قبل قرن من الزمان يف اهلند، ورد r مث ادعى ، 

  . النبوة
 معـدي كـرب     املقدام بن  عن ضاللة هذا الدعي فيما رواه عنه         rوقد أخرب النيب    

 أال يوشك رجل شبعان على أريكتـه  ،أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه  (( :r  قال حيث

                                                
  ).١٦/١٠٠( شرح النووي على صحيح مسلم 1
، وصحح  )١٢٨٦(، والطيالسي يف مسنده ح      )٢٦٨٨(، وابن ماجه ح     )٤/٣٩٤(رواه احلاكم يف مستدركه      2

  ).٢١٧٧(، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح )٦/٧١٤(ابن حجر يف الفتح إسناد الطيالسي 
 ). ٧(رواه مسلم يف مقدمة صحيحه ح  3



 

)١٧(  دالئل النبوة      

 وما وجدمت فيه من حـرام       ،لوه فما وجدمت فيه من حالل فأحِ      ،م ذا القرآن   عليك :يقول
1)).موهفحر  

 فقـد   ،وهذا احلديث دليلٌ من دالئل النبوة وعالمةٌ من عالماا        : "قال املباركفوري 
 ومسـى نفـسه بأهـل      ،نجاب من إقليم اهلند   ب قد خرج يف ال     فإن رجالً  ،وقع ما أخرب به   

 فأطـال لـسانه يف رد     .. بل هو من أهل اإلحلاد       ، أهل القرآن   وشتان بينه وبني   ،القرآن
 وإمنا جيب   ، هذه كلها مكذوبةٌ ومفتريات على اهللا تعاىل       :وقال، األحاديث النبوية بأسرها  

 2".وإن كانت صحيحةً متواترةً، e دون أحاديث النيب ،العمل على القرآن العظيم فقط
ابني إمنا هو إخبار ببعض غيب اهللا الذي         خبرب هؤالء الكذ   rوهكذا، فإن إخبار النيب     

  . وبرهاناً على نبوته ورسالتهr اهللا عليه ، ليكون حتققه دليالً على صدق النيب هأطلع

                                                
  ).١٦٣(، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ح )١٢(، وابن ماجه ح )٤٦٠٤(رواه أبو داود ح  1
  ).٧/٣٥٤(حتفة األحوذي  2



 
  دالئل النبوة

 
)١٨(  

  معاصريهوفاة بعض ومكان كيفية  بrه إخبار 
وفاة بعض أصحابه   مور تتعلق ب  ن أ ع به ما أخرب    eومن دالئل نبوته وأمارات رسالته      

ـ         ،عدائهأوغريهم من   وأهل بيته    م ال   وتبيانه لكيفية ومكان وحال مصرعهم، وهـو عل
  .يعرفه النيب من تلقاء نفسه

  وحده ته، فهو  نفسه مبعرف  - تبارك وتعاىل  -اختص اجلبار   وما يتعلق به علم     املوت  ف
، فال تعلم نفس ماذا تكسب غداً، ومـا         رواحهمأوأماكن قبض    أعمار البشر    من يعرف 

اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلـم مـا يف            إن   [ تدري نفس بأي أرض متوت    
األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم                

 ).٣٤: لقمان (]خبري
، كذلك بعض    وأهل بيته  بزمان أو كيفية موت بعض أصحابه      e نبيهاهللا  أعلم   وقد
ال ميكن  ، إذ   رسالتهعلماً من أعالم    ته و  برهاناً على نبو   حتققه فكان   ،r، فأخرب به    أعدائه

  .إال من ِقبِل اِهللا عالِم الغيوبوال التنبؤ به  ألحد معرفة ذلك
،  وطلحة والزبري   عن شهادة عمر وعثمانَ وعلي     r إخباره   ؛من هذه األنباء الباهرة   و

اه أن موم سيكون شهادة، وأم لن ميوتوا على فُرِشهم أو سو          ورضي اهللا عنهم أمجعني،     
  .مما ميوت به الناس

 هو وأبو بكٍر وعمر وعثمانُ وعلـي وطلحـةُ           على حراء،  r رسول اهللا    وقد صعد 
اهدأ، فما عليك إال نيب أو صديق أو : ((rوالزبري، فتحركت الصخرة، فقال رسول اهللا    

 ولعثمـانَ وعلـي وطلحـةَ        لنفسه بالنبوة، وأليب بكر بالصديقية،     r فشهد   ١)).شهيد
  .بالشهادة

ء منها إخباره أنّ هـؤال    : rويف هذا احلديث معجزات لرسول اللّه       : " قال النووي 
فإنّ عمر وعثمان وعلياً وطلحـة      ؛  وأيب بكر شهداء     r وماتوا كلٌّهم غري النيب   ، شهداء

 ]أي عمر وعثمـان وعلـي     [ثِة  الفقتلُ الث ؛ م قُتلوا ظلماً شهداء     والزبري رضي اللّه عنه   

                                                
  ).٢٤١٧( رواه مسلم ح 1



 

)١٩(  دالئل النبوة      

وكذلك طلحة، ، بري بوادي السباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال      وقُتلَ الز ، مشهور
  ١".ثبت أنّ من قُتل ظلماً فهو شهيدوقد ، فأصابه سهم، فقتله، اعتزل الناس تاركاَ للقتال

:  لـه  ثوباً أبيض فقـال    آه يلبس  ر  حني مرة أخرى  بالشهادة    عمر rوقد بشر النيب    
)) ثُوب ك أم غسيل؟  أجديد ((فقال النيب   .  ال، بل غسيلٌ   :قالr)) :   ِالبس جديداً، وِعش

   ٢)).محيداً، ومت شهيداً
وكان كما قال عليه الصالة والسالم، فقد قتله أبو لؤلؤة اوسي وهو قائم يـصلي               

 سنة ثالث وعشرين للهجرة النبوية، ليكـون        rالصبح إماماً باملسلمني يف مسجد النيب       
  . وعالمةً من عالمات نبوته ورسالتهrمصداقاً لنبوءة النيب  tمقتله 
 rبـشره الـنيب     فقـد   ثاين الشهداء، أمري املؤمنني املظلوم عثمان بن عفان،         أما  و

وذلك ملا جلس أبو موسى      أا ستكون يف فتنة طلب منه أن يصرب عليها،           بشهادته، وأنبأه 
  . على بئر أريس يف حائط من حيطان املدينة r مع النيب األشعري
. عثمانُ بن عفان  : من هذا؟ فقال  : فجاء إنسان حيرك الباب، فقلت    :  موسى ول أبو يق
على رِ : فقلت لك، فجئتإىل رسول اهللا     س r  ائذن له ، وبشره باجلنة     : (( فأخربته، فقال

  )).على بلوى تصيبه
 باجلنة على بلـوى  rادخل، وبشرك رسول اهللا : فجئته، فقلت له : يقول أبو موسى  

  ٣.تصيبك
 أي ِمحد اهللا على بشارة النيب       ٤).اُهللا املستعان : ، مث قال  ِمحد اهللا ( أن عثمان    ويف رواية 

  .له باجلنة، وطلب من اهللا العون على بالئه حني تصيبه الشهادة
 ١)).اهدأ، فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد((: rوثالث املبشرين باجلنة يف قوله  

أي ابـن  [بأن األشقى يف حديث آخر ل اهللا طني ، وقد أنبأه رسوب، أبو السt   هو علي   
  .يهغَد سيقتله بضربة يف ِص]ملِجم

                                                
 ).١٥/١٩٠( شرح النووي على صحيح مسلم 1
  ).٢٨٦٣(حه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح ، وصح)٣٥٥٨(، وابن ماجه ح )٥٣٦٣( رواه أمحد ح 2
  ).٣٦٧٤( رواه البخاري ح 3
 ).٣٦٩٣( رواه البخاري ح 4



 
  دالئل النبوة

 
)٢٠(  

لقـد  : مرضاً شديداً ، فزاره أبو سنان الدؤيل، فقال لـه          t  علي مِرض وذات يوم 
  .ختوفنا عليك يا أمري املؤمنني يف شكواك هذه

 rلكين واهللا ما ختوفت على نفسي منه، ألين مسعـت رسـولَ اهللا              :  فقال له علي  
وأشـار إىل   - وضربةً ها هنـا  ،إنك ستضرب ضربةً ها هنا    : ((الصادق املصدوق يقول  

 كما كان عـاقر     ،فيسيل دمها حىت ختتضب حليتك، ويكونَ صاحبها أشقاها        -صدغَيه  
   ٢)).الناقة أشقى مثود

خياف على نفسه اهللكة يف مرضه، فلسان حاله يردد  tما كان  وألجل هذا احلديث    
  :tد اهللا بن رواحة قاله عبما 

  إذا انشق معروف من الصبح ساطع          وفينا رسول اهللا يتـلو كتابـه
  بـه موقـنات أن ما قـال واقـع          ناـأرانا اهلدى بعد العمى فقلوب

تقـول أم   ،  ))مرحباً بـابنيت   ((:، فيقول هلا أبوها   متشي   eبنت النيب    فاطمة   وتقبل
  إليهاً حديثاً، فبكت، مث أسـر       عن ميينه أو عن مشاله ، مث أسر        مث أجلسها : املؤمنني عائشة 

إليها حديثاً فضحكت.  
ما كنت : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها عما قال؟ فقالت      : لت هلا فق

   .r رسول اهللا رُألفشي ِس
ين القرآن كلَ   إن جربيل كان يعارض   : (( إيل أسر:  سألتها، فقالت  r ض النيب ِبفلما قُ 

سنة مرة ، وإنه عارضين العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي، وإنك أولُ أهِل بييت حلاقاً                 
، ))أما ترضني أن تكوين سيدةَ نساء أهل اجلنة أو نساِء املـؤمنني           : rيب، فبكيت، فقال    

٣.  لذلكفضحكت  

                                                
 ).٢٤١٧( رواه مسلم ح 1
جممـع الزوائـد    . إسـناده حـسن   : قال اهليثمـي  ). ١٧٣(، والطرباين يف الكبري ح      )٣/١٢٢( رواه احلاكم    2
)٩/١٨٨ .( 
  ).٢٤٥٠(، ومسلم ح )٣٦٢٤( رواه البخاري ح 3



 

)٢١(  دالئل النبوة      

 فبكيت، مث   ؛ويف فيه فأخربين أنه يقبض يف وجعه الذي ت      : (قالتأا  ويف رواية أخرى    
هسار١). فضحكت؛ين، فأخربين أين أولُ أهِل بيته أتبع  

 اقتراب أجله، وقد مات عليـه      : بثالث غيوب، أولُها   rويف هذا احلديث خيرب النيب      
  .الصالة والسالم يف تلك السنة

 rوقد توفيـت بعـده   . إخباره ببقاء فاطمة بعده، وأا أولُ أهل بيته وفاة      : وثانيها
  .تة أشهر فقط، فكانت أولَ أهل بيته وفاةبس

  .أا سيدةُ نساء أهل اجلنة، رضي اهللا عنها: وثالثها
وبأا ، ها بعده   فأخرب ببقائ ، بل معجزتان    ، rهذه معجزة ظاهرة له     : " قال النووي 
  ٢". بسرعة حلاقهاوضحكت سروراً، ووقع كذلك ،  بهأول أهله حلاقاً

إخباره أم املؤمنني ميمونةَ أا ال متوت يف       ؛   rالم صدقه   وأيضاً، من دالئل نبوته وأع    
أخرجوين من  : مكة، فقد مرضت ميمونة يف مكة، واشتد عليها املرض، فقالت ملن عندها           

  . أخربين أين ال أموت مبكةr مكة، فإين ال أموت ا، إن رسول اهللا
 حتتها يف موضع    r اهللا   فحملوها حىت أتوا ا سِرف، إىل الشجرة اليت بىن ا رسول           

فكانـت   رية مبكة، اف اليوم يف ضاحية النو    ووقربها معر  فماتت هناك ودفنت،     ٣.الفَيئة  
  .كما أخرب الذي ال ينطق عن اهلوىوفاتها خارجاً عن مكة، 

احلسني بن علي رحيانـة أهـل       ه  بطُِس عن وفام،    rمن هؤالء الذين حتدث النيب      و
ك مل يـدخل علـي   لقد دخل علي البيت ملَ : ((أزواجه إلحدى   r النيب   فقد قال اجلنة،  

إن ابنك هذا حسني مقتول، وإن شئت أريتك من تربة األرض اليت يقتل             : قبلًها فقال يل  
   ٤)). فأخرج تربة محراء: قال. ا

                                                
 ).٢٤٥٠(، ومسلم ح )٣٦٢٦(اه البخاري ح  رو1
 ).١٦/٥( شرح النووي 2
رواه أبو يعلـى ورجالـه      : "قال اهليثمي ). ٣٧٩(، والبخاري يف التاريخ الكبري ح       )٧١١٠( رواه أبو يعلى ح      3

  ).٩/٤٠١(جممع الزوائد " رجال الصحيح
رجاله : ى تصحيحه، وقال اهليثمي   ، ووافقه الذهيب عل   )٣/١٩٤(، واحلاكم   )٢٥٩٨٥( رواه أمحد يف املسند ح       4

 ).٨٨٢(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح )٩/٣٠١(جممع الزوائد . رجال الصحيح



 
  دالئل النبوة

 
)٢٢(  

 بـأن   rفمن أدرى نبيه     هـ،   ٦٠ يف كربالء العراق عام      tتل  وهكذا كان فقد قُ   
  . العليمتربة مقتله؟ إنه اهللا ومن الذي أراه ؟احلسني مقتول

 أم ورقةَ بنت عبد اهللا بن احلارث،         امرأة ، وهي    بشهادة eواألعجب منه تنبؤ النيب     
انطلقوا نزور : (( يزورها كل مجعة، وكان يسميها الشهيدة فيقول    rفقد كان رسول اهللا     

  )).الشهيدة
م، وأداوي يا نيب اهللا، أتأذنُ فـأخرج معـك، أمـرض مرضـاك         : وذلك أا قالت  

  )).ي، فإن اهللا عز وجل يهدي لك شهادةقَر: (( قال؟جرحاكم، لعل اهللا يهدي يل شهادة
 ، وكانت أعتقت جارية هلا وغالماً عن دبر منها          tوقد أدركتها الشهادة زمن عمر      

 ١.يف القطيفة حـىت ماتـت     ] أي خنقاها [فطال عليهما، فغماها    ] أي يعتقان بعد وفاا   [
  .rتها شهادة كما أخرب النيب فكانت وفا

 إنـه   ؟ دون سائر امليتات، وهو أمر يندر يف النساء        غيلة بوفاا   rفكيف جزم النيب    
  .دليلٌ آخر من دالئل نبوته وآيات رسالته

 إىل تبوك، ويتأخر عن اجليش أبو ذر لبطئ بعريه، فيتركـه، وحيمـل       rويغدو النيب   
  . يف تبوكrمتاعه على ظهره، ليلحق بالنيب 

يا :  ميشي، قالوا   رجلٍ ف عنهم، الح يف األفق سواد     ما املسلمون يتفقدون من ختلَّ    نيبو
، فلمـا   ))كن أبـا ذر   ((: r رسول اهللا، هذا رجل ميشي على الطريق، فقال رسول اهللا         

  .يا رسول اهللا، هو واِهللا أبو ذر: تأمله الصحابة، قالوا
  )).حده، ويبعث وحدهرحم اهللا أبا ذر، ميشي وحده، وميوت و((: r فقال 

 بـأن  r  أيب ذر قبل وصوله إليهم مبا أعلمه اهللا، كما تنبأ شخصrلقد عرف النيب  
أبا ذر، كما هو اآلن ميشي وحده بعيداً عن أصحابه ، فإنه سيموت وحده بعيداً عنـهم،       

  .مث يبعث من ذلك املكان وحده

                                                
  ).٥٥٢(، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ح )٥٧١(، وأبو داود ح )٢٦٥٣٨( رواه أمحد ح 1



 

)٢٣(  دالئل النبوة      

  النيب   حقق نبوءةَ ومتضي األيام لت r      ذر يف الربذة، فلما حـضره       ، فتدرك الوفاةُ أبا
إذا ِمت فاغسالين وكفّناين، مث امحالين، فضعاين على قارعة         : املوت أوصى امرأته وغالمه   

  .هذا أبو ذر: الطريق، فأول ركب ميرون بكم، فقولوا
 فلما مات فعلوا به كذلك ، فاطلع ركب من أهل الكوفة، وفيهم ابن مسعود، فما               

  .]أي من إسراعهم إليه[ سريره علموا به حىت كادت ركائبهم تطأ
يرحم اهللا   ((r صدق رسول اهللا  :  فاستهل ابن مسعود رضي اهللا عنه يبكي، ويقول       

بعث وحدهأبا ذر، ميشي وحده، وميوت وحده، وي((.  
١.رضي اهللا عنهما. نه دفْ فرتل ابن مسعود فوِلي  

ومـا يل ال    : التما يبكيك؟ ق  : ويف رواية أن أم ذر بكت ملا حضرته الوفاة، فقال هلا          
أبكي، وأنت متوت بفالة من األرض، وال يد يل بدفنك، وليس عندي ثـوب يـسعك،                

  ؟فأكِفنك فيه
 يقول لنفر من أصـحابه وأنـا        r وأبشري، فإين مسعت رسول اهللا       يفال تبك :  قال

، وليس مـن    ))ليموتن رجل منكم بفالة من األرض، يشهده عصابة من املؤمنني         : ((فيهم
 أحد إال وقد مات يف قرية أو مجاعة، وإين أنا الذي أموت بفالة ، واهللا مـا                  أولئك النفر 
   ٢.ِذبتكذَبت وال كُ

ذلك الـذي     قال متنبئاً عن   rمبقدم من يعينها على دفنه، ألن النيب         tلقد بشرها   
  )).يشهده عصابة من املؤمنني((ميوت بفالة بأنه 

وجزيف قريـة  وا قد مات شهدوا هذا القول  ألن الباقني ممن   ذر أنه ذلك الرجل ،        أيب م 
  .rأو مجاعة، ومل يبق إال أبو ذر ، وهو الذي حقق ما أخرب عنه حممد 

 مبوت أيب ذر وحيداً؟ ومن الذي أخربه مبقدم مجاعة من           rفمن ذا الذي أخرب حممداً      
  . إنه عامل الغيب والشهادة العليم اخلبري؟املؤمنني يتولون جتهيزه ودفنه

                                                
  ).٥/٩(ة والنهاية ، وحسن إسناده ابن كثري يف البداي)٣/٥٢( رواه احلاكم يف املستدرك 1
، وحسنه األلبـاين يف صـحيح الترغيـب والترهيـب ح     )٦٦٧٠(، وابن حبان ح )٢٠٨٦٥( رواه أمحد ح     2
)٣٣١٤.(  



 
  دالئل النبوة

 
)٢٤(  

 إخباره عن موت النجاشي يف أرض احلبشة يف يوم وفاته، وهذا            rته  ومن دالئل نبو  
النجاشي  eرسول اهللا   نعى  (: t هريرة   و أب يقوليف شهر ،    يومذاك  خرب حتمله الركبان    

  ١). يف اليوم الذي مات فيه، خرج إىل املصلى، فصف م، وكرب أربعاً
لمهم مبوته يف اليوم الـذي       أع rوفيه علم من أعالم النبوة ألنه       : "قال املباركفوري 

   ٢". مات فيه، مع بعِد ما بني أرض احلبشة واملدينة
ويف اليوم السابق ليوم بدر، تفقد رسول اهللا أرض املعركة املرتقبة، وجعل يـشري إىل               

  )).هذا مصرع فالن((: مواضع مقتل املشركني فيها، ويقول
أحدهم عن موضـع يـد      فما ماطَ   . ويضع يده على األرض هاهنا هاهنا     :  قال أنس 

  ٣.rرسول اهللا 
،  مبـصرع جبـابرم      rوهذا احلديث من أعالم النبوة ومعجزاا، وذلك إلنبائه         

   .rوحتديده أماكنه، وقد وقع كما أخرب 
كـان    سعد بـن معـاذ   بقتل املسلمني ألمية بن خلف، وتفصيل ذلك أن        rخرب  أو

سعد، وكان سعد إذا مر مبكة نزل على    ، وكان أمية إذا مر باملدينة نزل على         صديقاً ألمية 
 فقال  ... عتمراً، فرتل على أمية مبكة     املدينة؛ انطلق سعد م    eأمية، فلما قدم رسول اهللا      

  )).إم قاتلوك: (( يقولeيا أمية، فواهللا لقد مسعت رسول اهللا : سعد
  . ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً.ال أدري: مبكة؟ قال سعد: فقال أمية
وما قال  : يا أم صفوان، أمل تري ما قال يل سعد؟ قالت         :  أمية إىل أهله قال    فلما رجع 

: فقال أمية . ال أدري : مبكة؟ قال : زعم أن حممداً أخربهم أم قاتلي، فقلت له       : لك؟ قال 
  .واهللا ال أخرج من مكة

كم، فكـره أميـة أن   ريأدركوا ِع:  فلما كان يوم بدر؛ استنفر أبو جهٍل الناس، قال      
ت وأنت سيد   يا أبا صفوان، إنك مىت ما يراك الناس قد ختلفْ         : ج، فأتاه أبو جهل فقال    خير

                                                
 ).١٢٥٤( رواه البخاري ح 1
 ).٤/١١٥( حتفة األحوذي 2
  ).١٧٧٩( رواه مسلم ح 3



 

)٢٥(  دالئل النبوة      

أما إذ غلبتين، فواهللا ألشترين : أهل الوادي؛ ختلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل، حىت قال          
  .أجود بعري مبكة

يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قـال        : فقالت له . يا أم صفوان، جهزيين   :  مث قال أمية  
  .ال، ما أريد أن أجوز معهم إال قريباً: ؟ قال! أخوك اليثريبلك

 أخذ ال يرتل مرتالً إال عقَل بعريه، فلم يزل بذلك، حىت قتله اهللا عز                فلما خرج أميةُ  
   ١".وجل ببدر

أىن له أن لكن ، ه من ذلكِقر وفrَوالعجب كل العجب من يقني أمية بتحقق موعده         
كذِّيب م ال    [ ي مازالوا منذ شبابه يـشهدون لـه بالـصدق          األمني الذ   الصادقفـإ

  ).٣٣: األنعام (] يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون
 بسوء خامتة بعض من يظن أم      ه إخبار ؛e الدالة على نبوة النيب      ومن أخبار الغيوب  

ِجـه   الك عمه أيب هلب وزو     rالنيب  تنبأ  يدخلون فيه، فقد    قد  ميوتون على اإلسالم أو     
 ببقائهما على الكفر وهالكهما على ذلك،       - فيما نقله عن ربه      -على الكفر، حني أخرب     

 نـاراً  سيصلى %  أغىن عنه ماله وما كسب   ما %  تبت يدا أيب هلب وتب     {: قال تعاىل 
، )٥-١: املـسد  (} مسد من حبل جيدها يف % احلطب محالة وامرأته % هلب ذات

أقرب الناس إليه، ومِظنة امليل إليه؟ هل كـان          بضالل عمه، وهو     eفكيف جزم النيب    
  . ذلك إال بإعالم اهللا له

 علـى  واضح ودليل ظاهرة معجزة السورة هذه ويف: العلماء  قال : "قال ابن كثري  
 % احلطب محالة وامرأته % هلب ذات ناراً سيصلى {: تعاىل قوله نزل منذ فإنه النبوة

 ،يؤمنـا  أن هلما ضقيي مل ،اإلميان وعدم قاءبالش عنهما فأخرب } مسد من حبل جيدها يف
 األدلـة  أقـوى  من هذا فكان ،معلناً وال راًِسم ال ،ظاهراً وال باطناً ال ،منهما واحد وال

  ٢".الظاهرة النبوة على الباطنة الباهرة

                                                
 ).٣٩٥٠( رواه البخاري ح 1
 ).٤/٣٦٦(تفسري القرآن العظيم  2



 
  دالئل النبوة

 
)٢٦(  

 عن سوء خامتة رجل قاتـل مـع املـسلمني           r  إخباره ة على النبوة  ل يف الدال  ومثله
 فقال لرجل ممـن  eشهدنا مع رسول اهللا     : t، يقول أبو هريرة     الد واجل فأحسن البالء 
  )).هذا من أهل النار: (( يدعي اإلسالم

: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاالً شديداً، فأصابته جراحة، فقيل         : يقول أبو هريرة  
ـ           : يا رسول اهللا، الذي قلت له      د إنه من أهل النار؛ فإنه قد قاتل اليوم قتاالً شـديداً، وق

  .))إىل النار((: eفقال النيب ! مات
إنـه مل   : فبينما هم على ذلك إذ قيـل       .فكاد بعض الناس أن يرتاب    : قال أبو هريرة  

  .ميت، ولكن به جراحاً شديداً
:  بذلك، فقال  eفلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح، فقتل نفسه، فأُخرب النيب             

إنه ال يدخلُ اجلنة    : (( أمر بالالً فنادى بالناس    مث)) اهللا أكرب، أشهد أين عبد اهللا ورسولُه      ((
   1)).إال نفس مسلمة، وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجِل الفاجر
 حنواً من هذه القـصة ، يف        tوروى الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي         

ويف أصـحاب   ،  أن املسلمني اقتتلوا مع املشركون       اقصة رجل يدعى قزمان، حيث ذكر     
ما أجزأ  : فقيل،  قزمان ال يدع هلم شاذّة وال فاذّة إال اتبعها يضرا بسيفه           e  رسول اهللا 

أما إنه مـن أهـل      : ((eفقال رسول اهللا    . ]أي قزمان [منا اليوم أحد كما أجزأ فالن       
  .أنا صاحبه: ، فقال رجل من القوم))النار

  .وإذا أسرع أسرع معه، فخرج معه، كلما وقف وقف معه:  قال سهل
، فوضع سيفَه باألرض، وذُبابـه      جرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل املوت     ف: قال

  . بني ثدييه ، مث حتامل على سيفه، فقتل نفسه
: eأشهد أنك رسول اهللا، فقال :  فقال eفخرج الرجل الذي يتابعه إىل رسول اهللا        

عمـل  إن الرجل لي  : (( عند ذلك  eفأخربه خبرب الرجل، فقال رسول اهللا       )) وما ذاك؟ ((

                                                
 ).٣٦٠٢( رواه البخاري ح 1



 

)٢٧(  دالئل النبوة      

 وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهـل  - فيما يبدو للناس  -عمل أهل اجلنة    
  ١)). وهو من أهل اجلنة- فيما يبدو للناس -النار 

  ٢". باملغيبات، وذلك من معجزاته الظاهرةeيف احلديث إخباره : "قال ابن حجر
تكاد أن تـدفن    هاجت ريح شديدة،    إذ  وأصحابه قادمون من سفر؛      rالنيب  بينما  و

، فلما قدم املدينة، فإذا     ))بِعثَت هذه الريح ملوت منافق    : ((eالراكب، فقال رسول اهللا     
  ٣.منافق عظيم من املنافقني قد مات
  ٤".أي عقوبةً له، وعالمةً ملوته وراحِة البالد والعباد به: "قال النووي عن هذه الريح

د بـبعض علـم      وأنه مؤيr  وة النيب    دليل على نب   ؛وهذه األخبار املتواترة يف معناها    
 إال من ارتضى من رسول فإنه       % عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً         [ الغيب من ربه  

 ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رم وأحاط مبـا          %يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً        
  ).٢٨-٢٦: اجلن (]لديهم وأحصى كل شيء عدداً 

وهللا دول عن خليله حسان بن ثابت إذ يق رe:  
  ويتلو كتاب اهللا يف كل مشهد    نيب يرى ما ال يرى الناس حولَه

  فتصديقُها يف ضحوة اليوِم أو غد      فإن قال يف يوٍم مقالةَ غائٍب

                                                
  ).١١٢(ومسلم ح ، )٢٧٤٢( رواه البخاري ح 1
  ).٧/٥٤٢( فتح الباري 2
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  دالئل النبوة

 
)٢٨(  

    بأخبار الفنتeإخباره : ًارابع
؛ أخبار الفنت الـيت وقعـت بـني    من الغيوب الدالة على نبوته eوإن مما أخرب عنه   

  .رسالتهعلم  نبوته وبرهان، فكان إخباره بذلك eعد وفاته أصحابه ب
هل ترون مـا  : (( ألصحابهعلى أُطم من آطام املدينة فقاليوماً  eقد أشرف النيب  ف
 ١)).فإين ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع القطر: (( قال.ال: قالوا)) أرى؟

ا كـثرية، وتعـم     أ:  أي ع القطر يف الكثرة والعموم،    والتشبيه مبواق " :قال النووي 
ني فِّالناس، ال ختتص ا طائفة، وهذا إشارة إىل احلروب اجلارية بينهم، كوقعة اجلمل وصِ             

واحلرة، ومقتِل عثمان، ومقتِل احلسني رضي اهللا عنهما وغِري ذلك، وفيه معجزة ظـاهرة            
  ٢".eله 

ت املدينة بـذلك    وإمنا اختص : " معىن اختصاص املدينة بالفنت، فيقول     ابن حجر ويبني  
 كان ا، مث انتشرت الفنت يف البالد بعد ذلـك، فالقتـال باجلمـل               tألن قتل عثمان    

وبصفني كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفني، وكـل       
 ٣".قتال وقع يف ذلك العصر إمنا تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه 

تنة قتل عثمان يف املدينة املنورة، فإنه أشار إىل ما سيقع مـن             وكما أنبأ النيب بوقوع ف    
الفتنـة مـن هـا      (( : وهو يشري إىل املشرق    eالفنت يف العراق أو بسبب أهلها ، فقال         

  ٤)).هنا
وأول الفنت كان منبعها من قبل املشرق، فكان ذلك سبباً          : " يف شرحه  قال ابن حجر  

ان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك        للفرقة بني املسلمني، وذلك مما حيبه الشيط      
  ٥".اجلهة
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)٢٩(  دالئل النبوة      

خروج املنافقني على عثمان بن     رضي اهللا عنهم     أول الفنت اليت ابتلي ا الصحابة        إنو
خرب النيب عثمان ببعض معامل هذه      ، وقد أ  tه   نزعه من اخلالفة مث قتلُ     هم وطلب ،tعفان  

يصاً، فإن أرادوك على خلعـه، فـال   يا عثمانُ، إنه لعل اهللا يقمصك قم: ((الفتنة فقال له  
   ١)).ختلعه هلم 

 ، وها هو ينبئه عن خالفته     اً،ديشهه ميوت   أن – كما سبق    -  rلقد أنبأه رسول اهللا     
، وكـل    عدم موافقتهم عليه   rوأن مثةَ من يريد خلعه من هذه اخلالفة، فطلب منه النيب            

  .rخبار الغيب الصادقة الدالة على نبوته أذلك من 
وا عزلك عن اخلالفة، فال تعـزل نفـسك عنـها           ديعين إن قص  : "باركفوريقال امل 
عزل ي مل t ثمانَ عفإنهلذا احلديث  و، على الباطل    لكونك على احلق، وكوم      ؛ألجلهم

ار نفسيوم الد وهحني حاصر ٢".ه   
ويف  يراها ، eه، وكأنه    مقتل  بدقة معامل هذه الفنت اليت تتابعت بعد       eووصف النيب   

وذلك بعـد    اجلمل وصفني،    يتيف معرك  الكربى اليت اقتتل فيها الصحابة        الفتنة متهامقد
  ٣)). دعوامها واحدة،ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان: ((لوفاته بثالثني سنة، فيقو

 مجيعـاً  ماإف ،صفني وأصحاب اجلمل أصحاب مها الفئتان وهاتان: "قال ابن كثري   
 نفعها العائد املصاحل ومراعاة لكاملُ أمور من شيء يف عونيتناز وإمنا ،اإلسالم إىل يدعون
  ٤".الصحابة مجهور مذهب هو كما ،فعله من ىلأو القتال ترك وكان ،والرعايا األمة على

 ألن كال منهما كان     ،أي دينهما واحد  ) )دعوامها واحدة   (( :قوله : "قال ابن حجر  
  ٥." أنه احملقأو املراد أن كال منهما كان يدعي، يتسمى باإلسالم
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  دالئل النبوة

 
)٣٠(  

وقـد  احلق مع إحدامها دون األخـرى ،        وكون دعوى الطائفتني واحدة ال مينع أن        
 مع الطائفة اليت تقاتل فرقة مارقة خترج بني املسلمني يومئذ، قال          شهد بأنه   ف،   rأوضحه  

 ١)). يقتلها أوىل الطـائفتني بـاحلق  ،مترق مارقة عند فرقة من املسلمني   ((: eرسول اهللا   
 وأصحابه، لقتاهلم ملارقي اخلـوارج يف وقعـة          احلق مع علي   هادة بالغة بأن   ذلك ش  فكان

  .النهروان
ويف هذا احلديث علَم من أعالم النبوة، حيث أخرب مبا وقع قبـل أن              : " القرطيب قَالَ

   ٢".يقع
 قد تنبأ بظهور اخلوارج، وحدد صفام ومسام، ملا جاءه ذو اخلويـصرة             eوكان  
 متهماً النيب e ه مـع        : ((لظلم يف قسمة الغنائم قال     باكم صالتإن له أصحاباً، حيِقر أحد

صالم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كمـا      
 أو مثـلُ    م رجلٌ أسود، إحدى عضديه مثل ثدي املرأة،       هتآي... ميرق السهم من الرمية     

 )).رقٍة من الناس وخيرجون على خري فالبضعة تدردر،
وأشهد أن ، eأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول اهللا        : (قال أبو سعيد اخلدري   

علي بن أيب طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتِمس، فأيت به حني نظرت إليه                
  ٣). الذي نعتهeعلى نعت النيب 
فإنه أخـرب ـذا،   ، eويف هذا احلديث معجزات ظاهرة لرسول اهللا  : "قال النووي 

، وأن هلم شوكة وقوة، خالف ما   eوجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء األمة بعده         
كان املبطلون يشيعونه، وإم يفترقون فرقتني، وأنه خيرج عليه طائفـة مارقـة، وأـم               

وال يقيمـون   ، ويبالغون يف الصالة والقراءة   ، يشددون يف الدين يف غري موضع التشديد      
وأن أهل احلق يقتلـوم، وأن      ، وأم يقاتلون أهل احلق   ، م، بل ميرقون منه   حبقوق اإلسال 

  ٤".فيهم رجالً صفة يده كذا وكذا، فهذه أنواع من املعجزات جرت كلها، وهللا احلمد
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)٣١(  دالئل النبوة      

 حيمل  r عند بناء مسجده     eومثة ميزان آخر للفتنة، إنه عمار بن ياسر ، رآه النيب            
:  ينفض التراب عنه، ويقول    eحيملون لِبنة لِبنة، فجعل      فيما كان الصحابة     ،لِبنتني لبنتني 

: ، قال أبو سعيد   ))ويح عمار، تقتلُه الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار          ((
  ١.أعوذ باهللا من الفنت: يقول عمار

منها : جه من أوrوفيه معجزة ظاهرة لرسول اهللا      " : قال النووي يف شرحه للحديث    
وأـم  ، وأن الصحابة يقـاِتلون   ، غاةٌوأم ب ، وأنه يقتله مسلمون  ، وت قتيالً أن عمارا مي  

على صلى اهللا وسلم ، فلق الصبحوكل هذا قد وقع مثل      ، وغريها، باغية: يكونون ِفرقتني 
 ٢". إن هو إال وحي يوحى، رسوله الذي ال ينطق عن اهلوى

تقتـل عمـار الفئـةُ      : (( أنه قال  rوتواترت اآلثار عن النيب     ": قال ابن عبد الرب   و
  ٣".  ، وهو من أصح األحاديثr، وهذا من إخباره بالغيب وأعالم نبوته ))الباغية

     يف جيش علي سنة سبع وثالثني للهجرة النبوية، فكان دليالً آخر على      وقد قِتل عمار 
فمن ذا ، وإال e، وهو أيضاً دليل على صحة نبوة نبينا  tعلي  أيب احلسن   صحة موقف   

، وأن الباغية منهما تقتل   اته من متايز املسلمني إىل فئتني      مبا يقع بعد وف    rأخرب النيب   الذي  
  . ال ريب أنه وحي اهللا الذي يعلم السر وأخفى؟عماراً

 من أخبار الفنت إخباره عن خروج إحدى أزواجه على مجـل،            eومما أخرب به النيب     
قال رسـول اهللا    : اهللا عنها قال  عن ابن عباس رضي     فوأنه يقتل حوهلا كثري من املسلمني،       

e)) :أيتيقتل حوهلا قتلـى كـثرية،       ]كثري وبر الوجه  أي   [ صاحبة اجلمل األدبب   كن ،
 ٤)).تنجو بعدما كادت
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  دالئل النبوة

 
)٣٢(  

سارت عائشة رضي اهللا عنها جهة البصرة قبيـل وقعـة     حني   rقد حتققت نبوءته    و
مـاء  : ؟ قـالوا أي ماء هـذا  : اجلمل، فلما بلغت مياه بين عامر نبحت الكالب، فقالت        

  .ما أظنين إال أين راجعة: احلوأب، قالت
إن : بل تقدمني، فرياك املسلمون، فيصلح اهللا عز وجل بينهم، قالت         : فقال هلا الزبري  

 فتحقق ١)).كيف بإحداكن تنبح عليها كالب احلوأب: (( قال يل ذات يوم eرسول اهللا   
ن إنباؤه دليل صدقه وبرهان      ليكو ، بعد وفاته خبمس وعشرين سنة     eما أخربها به النيب     

  .نبوته
وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثريين، فإن مثة من ال تـضره الفتنـة وال                

  يشترك فيها، إنه حممد بن ممة، يقول حذيفة لَسt :إال الفتنـة  تدركه الناس من أحد ما 
 تـضرك  ال(( :يقـول  e اهللا رسـول  مسعت فإين ،مسلمة بن حممد إال ؛عليه أخافها أنا

 2)).الفتنة
، وكسر   فاعتزهلا ، عنه eت الفتنة برأسها حقق حممد بن مسلمة نبوءة النيب          طلَّأوملا  

  ٣ .سيفه، واختذ سيفاً من خشب
فإنه أنبأ عن التئام مشل املسلمني على       اليت تفرق املسلمني؛     عن الفنت    eوكما أخرب    

 خيطـب؛ جـاء     eلنيب  بينا ا : tيد احلسن بن علي رضي اهللا عنهم ، يقول أبو بكرة            
ولعل اهللا أن يصلح به بني فئـتني        ، ابين هذا سيد  : ((احلسن، فقال عليه الصالة والسالم    

  ٤)).من املسلمني
 ، فقد تنازل احلسن ملعاوية عن امللك عام أربعني من اهلجرة،            eوقد كان كما أخرب     

فسماجلماعة الجتماع املسلمني فيه على خليفة واحد بعد طول ي فرقة واختالف عام. 
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)٣٣(  دالئل النبوة      

ويف هذه القصة من الفوائد علم من أعالم النبوة، ومنقبة للحسن بن      : "قال ابن حجر  
 مـن  رآه ملا،  بل لرغبته فيما عند اهللا    ، لك، ال لقلة، وال لذلة، وال لعلة      علي؛ فإنه ترك املُ   

  ١ ".األمة ومصلحة الدين أمر فراعى ،املسلمني دماء حقن
 الذي خصه اهللا ذه األخبار مـن        r نبوة النيب    ويف ذلك كله شهادات تترى على     

  rغيبه، فتحققت، ألنه 
 ع ال واقبه موقنات أن ما ق       أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا     

                                                
 ).١٣/٧١( فتح الباري 1



 
  دالئل النبوة

 
)٣٤(  

  للبلدان  أمته بفتوحr إخباره 
 مراراًً من انتـشار     e ما أخرب عنه     ؛e الدالة بتحققها على نبوة النيب       ومن الغيوب 

 على األديان، وبلوغه إىل اآلفاق، وهو أمر غيب ال مـدخل فيـه              اإلسالم وظهور أمره  
للتخمني ورجم الظنون، فإما أنه كاذب صادر من دعي، أو هو خرب صادق أوحـاه اهللا                

  .الذي يعلم ما يستقبل من األحداث واألخبار
 هو الذي أرسل رسـوله      { :وشواهد ذلك كثرية يف القرآن والسنة، منها قوله تعاىل        

قـد   و ،)٣٣: التوبة (}ين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون          باهلدى ود 
  . وعظُم دينه ، ومت نوره، أمرهفقد ظهراهللا صدقه 

  فرأيـت  ،إن اهللا زوى يل األرض    : (( منبئاً عن ملك أمتـه وسـلطاا       rقال  وقد  
ـ   وأعطيت ،ها ما زوي يل منها     وإن أميت سيبلغ ملكُ    ،ها ومغارا مشارقَ ن الكرتي  األمحـر  

   ١)).واألبيض
وقد وقعت كلُّها حبمد اللّه كمـا       ، وهذا احلديث فيه معجزات ظاهرة    : "قال النووي 

 مِلكـي   ، كسرى وقيصر  يواملراد كرتَ ، املراد بالكرتين الذّهب والفضة    ... eأخرب به   
ملشرق  وفيه إشارة إىل أنّ ملك هذه األمة يكون معظم امتداِده يف جهيت ا             ،العراق والشام 

وهكذا وقع، وأما يف جهيت اجلَنوب والشمال فقليـل بالنـسبة إىل املـشرق              ، واملغرب
فقد أعلمه اهللا بانتشار دينه، وبسؤدد أتباعه وأمته من بعِده علـى فـارس               ٢".واملغرب

  .والروم وغريها من البالد
  عن بلـوغ دينـه إىل أقاصـي        e ؤهتنب منها؛   بل أعظم   هذه النبوءة العظيمة   مثلو

ـ      ، والنهار ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليلُ     (( : قوله األرض، يف  وال يترك اهللا بيت م وال  ٍرد 
 الً وذُ ،عز اهللا به اإلسـالم     ي  عزاً ، ذليل  أو بذلِّ  ، بعز عزيز  ، هذا الدين   إال أدخله اهللاُ   ،وبٍر

   )).يذل اهللا به الكفر

                                                
 ).٢٨٨٩(رواه مسلم ح 1 
 ).١٨/١٣(شرح النووي على صحيح مسلم  2



 

)٣٥(  دالئل النبوة      

 ، ذلك يف أهل بييتفت قد عر: يؤكد حتقق هذه النبوءة فيقول t  الداري  وكان متيم 
   لقد أصاب من أسلم  منهم اخلري  والشرف  الذلُ  ولقد أصاب من كان منهم كافراً      ، والعز  

والص١. واجلزيةُغار  
  ، فتحققت حال حياته    eبعض الفتوحات اليت بشر ا النيب       ذكر  عرض ل ن سوفول

  . ، فكانت دليالً على نبوته ورسالتهأو بعد وفاته
يف وقت كان املسلمون يعـانون يف مكـة         وذلك   ،ر بدر العظيم  بنص eتنبؤه   ،منها

 قوله  rصنوف االضطهاد ويسامون سوء النكال؛ ويف وسط هذا البالء نزل على النيب             
 أم يقولون حنن مجيع منتصر      % أكفاركم خري من أولئكم أم لكم براءةٌ يف الزبر           {: تعاىل
 :القمر (}  والساعة أدهى وأمر    بل الساعة موعدهم   % سيهزم اجلمع ويولون الدبر    %
٤٦-٤٣.(  

أي مجع يهزم؟ أي مجع يغلَب؟ فلما كان يوم         : ]أي يف نفسه  [فقال عمر بن اخلطاب     
 }سيهزم اجلمع ويولون الـدبر    {:  يِثب يف الدرع، وهو يقول     eبدر رأيت رسول اهللا     

٢. تأويلها يومئذفعرفت  
ة بدر واندحار املـشركني      تتحدث عن غزو   ؛فهذه اآلية نزلت قبل اهلجرة بسنوات     

  .فيها، وتتنبأ زميتهم وفلول مجعهم
 اقتراب حتقق الوعد القدمي الذي وعده اهللا، فقام إىل   rوقبيل معركة بدر أدرك النيب      

ن شئت مل تعبـد     اللهم إين أنِشدك عهدك ووعدك، اللهم إ      : ((العريش يدعو ربه ويناجيه   
  .))بعد اليوم

 % سيهزم اجلمع ويولون الدبر      [: عريشه، وهو يقول   من   r مث خرج رسول اهللا     
 ٣.]بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 

             ،ـه الوعـدوهكذا كان، فقد هزمت مجوعهم، وولوا على أدبارهم، وصدق اهللا نبي
  .وعد اهللا ال خيلف اهللا امليعاد

                                                
  ).١٦٥٠٩(رواه أمحد ح  1
 ).٢٢/٦٠٢( جامع البيان ٢
 ).٢٩١٥( رواه البخاري ح ٣



 
  دالئل النبوة

 
)٣٦(  

 فسروا  يف رؤياه أنه يأيت املسجد احلرام ويطوف به، فأخرب أصحابه،          e ورأى النيب 
 آمـني البيـت احلـرام       eبذلك، وظنوا أن ذلك يكون يف عامهم، فتجهزوا مع النيب           

معظمني حلرمته، فصدم قريش عن البيت، وانتهى األمر بإبرام صلح احلديبية الذي ألزم             
  . إىل املدينة، وأن يعتمروا من عامهم القابلةاملسلمني بالعود

ا الصلح، حيث اعتربه بعضهم من الدنية،       وشعر الصحابة بغنب الشروط اليت تضمنه     
: يا رسول اهللا، ألسنا على احلق، وهم على الباطل؟ فقـال          : فجاء عمر بن اخلطاب فقال    

  .))بلى: ((أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: فقال)) بلى((
  فعالم نعطي الدنية يف ديننا؟ أنرجع وملا حيكِم اهللا بيننا وبينهم؟ :  قال
فرتلت سورة  )) ... يا ابن اخلطاب، إين رسول اهللا، ولن يضيعين اهللا أبداً         : ((r فقال

  . على عمر إىل آخرهاeالفتح فقرأها رسول اهللا 
 مـن    وأنزل اهللا يف إثرها آياتٍ     ١)).نعم: ((يا رسول اهللا أوفتح هو؟ قال     : فقال عمر 
  .سورة الفتح

، فكانت اآلية   ) ١: الفتح (}يناًإنا فتحنا لك فتحا مب    { :لقد صدق اهللا رسوله القول    
: e يطوفوا بالبيت احلرام، فقـال     عودهم إىل املدينة من غري أن      يفعزاء للنيب وصحابته    

  ٢)). آية هي أحب إيلّ من الدنيا مجيعاًنزلت عليلقد أُ((
:  يف تبيان معىن الفتح العظيم الذي حققه املسلمون يف صلح احلديبيـة            قال ابن حجر  

ملا ترتب علـى    ،  هنا احلديبية، ألا كانت مبدأَ الفتح املبني على املسلمني           املراد بالفتح "
الصلح الذي وقع منه األمن ورفع احلرب، ومتكن من خيـشى الـدخول يف اإلسـالم                

مث ، والوصولَ إىل املدينة من ذلك، كما وقع خلالٍد بِن الوليد وعمرو بِن العاص وغِريمها             
  ...أن كمل الفتح تبعت األسباب بعضها بعضاً إىل 

وإمنا كان الكفر   ، مل يكن يف اإلسالم فتح قبلَ فتح احلديبية أعظم منه         : ]الزهري[قال  
فلما أمن الناس كلهم؛ كلم بعضهم بعضاً، وتفاوضوا يف احلديث واملنازعة،    ، حيث القتال 

                                                
  ).١٧٨٥(، ومسلم ح )٤٤٨٤( رواه البخاري ح 1
  ).١٧٨٦(واه مسلم ح  ر2



 

)٣٧(  دالئل النبوة      

 السنتني فلقد دخل يف تلك، ومل يكن أحد يف اإلسالم يعِقل شيئاً إال بادر إىل الدخول فيه        
  . مثلُ من كان دخل يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر 

 خرج يف احلديبية يف ألف وأربِعمائة، مث خرج بعد eويدل عليه؛ أنه : قال ابن هشام  
  ١.سنتني إىل فتح مكة يف عشرِة آالف

 على الرجـوع  e عزم النيب ؛ أبعاد الفتح العظيم  e ألصحاب النيب    ظهرقبل أن ي  و
 فكرهوا عودم من غـري أن       ،الصحابة بذبح اهلدي والعود إىل املدينة     أمر  وإىل املدينة ؛    
أوليس كنت حتـدثُنا  :  فقالe  النيبt ، فأتى عمرe، فيحققوا رؤيا النيب    يأتوا البيت 

فقال . ال: فقال عمر )) بلى، فأخربتك أنا نأتيه العام؟    : ((أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال     
e)) :َفإنك آتيه ومطو٢)). بهف  

تميةَ حتقـِق مـا     تنبأ حب  يف رؤياه و   eتؤكد صدق ما رآه النيب       ونزلت آيات القرآن  
 لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن           {: أوحى اهللا إليه يف رؤياه    

، وقد حتقق ذلك يف     )٢٧: الفتح (}شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرين ال ختافون         
  . يف العام الذي يليهعمرة القضاء

فهذه كلها أخبار عن الغيوب الـيت ال يقـف          : "  قال القرطيب يف هذه اآلية وغِريها     
عليها إال رب العاملني، أو من أوقفه عليها رب العاملني ، فدل على أن اهللا تعاىل قد أوقف                  

  ٣".عليها رسولَه، لتكون داللة على صدقه
عند شجرة الرضوان بفـتح      eسول اهللا   وأثاب اهللا الصحابة على صدق بيعتهم لر      

 لقد رضي اهللا عن املـؤمنني      {:  واعداً إياهم  قالف  أثام بفتح خيرب،   قريب ومغامن وفرية،  
 %إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحاً قريباً    

هللا مغامن كـثريةً تأخـذوا       وعدكم ا  %ومغامن كثريةً يأخذوا وكان اهللا عزيزاً حكيماً        
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيةً للمـؤمنني ويهـديكم صـراطاً               

 ).٢٠-١٨: الفتح (}مستقيماً 
                                                

  ).٢/٣٢١(، وانظر سرية ابن هشام )٧/٥٠٦( فتح الباري 1
  ).٢٧٣٤( رواه البخاري ح 2
  ).١/١٠٥( اجلامع ألحكام القرآن 3



 
  دالئل النبوة

 
)٣٨(  

 مبغيبات عدة ، منها الوعد بفتٍح قريـب          يف هذه اآلية   عد أصحاب الشجرة  ي إن اهللا 
  ).١٩-١٨: الفتح (}أخذوا  ومغامن كثرية ي% وأثام فتحاً قريباً {  فيهومغامنَ كثريٍة

 مع مـا  - حتت الشجرة eوأثاب اهللا هؤالء الذين بايعوا رسول اهللا        : "قال الطربي 
 فتحاً قريباً ، معه مغامنُ      –أكرمهم به من رضاه عنهم وإنزاِله السكينة عليهم وإثابِته إياهم           

ة الرضوان دون كثريةٌ يأخذوا من أموال يهود خيرب، فإن اهللا جعل ذلك خاصة ألهل بيع      
  ١".غريهم

 بل هو أمر دونـه خـرط      والتنبؤ بفتح خيرب مل يكن تنبؤاً بأمر ميسور قريب النوال،         
فإن خيرب حصون منيعة ، وفيها عشرة آالف من املقاتلني الـشجعان ، أي مـا                القتاد؛  

  .، لكنه موعود اهللا الفتحهسبع مرات عدد املسلمني القادمني ساوي ي
خِربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم       : ((eصوا حىت قال    ما إن الحت باألفق ح    و
   ٢)).فهزمهم اهللا:  أنس، قال)١٧٧: الصافات (]فساء صباح املنذرين[

وفيه من داللة النبوة أنه كان كما قال، خِربت خيرب بعد          : "قال أبو القاسم األصبهاين   
  ٣". بساحتهمrنزوله 

 اليهود منها، وقد وقع ذلـك زمـن         وكما أخرب عن فتح خيرب فإنه حتدث عن جالء        
 قام عمر خطيبـاً   ف ؛عبد اهللا بن عمر   على   أهل خيرب     ، فقد اعتدى بعض    tخالفة عمر   

كم كم ما أقـر   رنِق(( : وقال ،كان عامل يهود خيرب على أمواهلم      e إن رسول اهللا     :فقال
عت يـداه   ِد ففُ ،دي عليه من الليل    فع ، وإن عبد اهللا بن عمر خرج إىل ماله هناك         ،))اهللا

  . وقد رأيت إجالءهم، هم عدونا ومتنا، وليس لنا هناك عدو غريهم،ورجاله
 أخترجنـا   ، يا أمري املؤمنني   : أتاه أحد بين أيب احلقيق فقال      ؛ فلما أمجع عمر على ذلك    

  ؟ ذلك لناطَ وشر، وعاملنا على األموال،وقد أقرنا حممد
خرجت من خيـرب    كيف بك إذا أُ   ((:  قول رسول اهللا    أين نسيت   أظننت : فقال عمر 

  .من أيب القاسم ]مزاحاً[يلة ز كانت هذه ه: فقال))؟ بعد ليلةك ليلةًلوصتعدو بك قَ
                                                

   ).١١/٣٤٧( جامع البيان 1
 ).٣٣٦١( رواه مسلم ح 2
 ).٣/٩٥٢( دالئل النبوة 3



 

)٣٩(  دالئل النبوة      

  . يا عدو اهللا كذبت: قال
 من أقتـاب   وعروضاً وإبالً وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر ماالً    ، فأجالهم عمر 
  ١.وحبال وغري ذلك

بات  وكان ذلك من إخباره باملغي     ،راجهم من خيرب  إىل إخ  eأشار  : " وقال ابن حجر  
  ٢ ."هاعقبل وقو 

 الذي وعده اهللا أصحاب الشجرة، بل قد بـشرهم   يكن فتح خيرب الوعد الوحيد   ومل
  . من قبلالد منيعة مل يقدروا على فتحهافتح ببفقد بشرهم بغِريها، 

ا استعـصت علـى     امهت الطائف أو مكة؟ فكل    يواختلف العلماء يف حتديدها ، هل ه      
 وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا ا وكان اهللا على كل شيٍء    {:  تعاىل ال ق ،املسلمني

 ).٢١: الفتح (}قديراً
أا البقعة اليت   وهذه اآلية الكرمية بشارة بفتح مكة،       ه أن   الذي اختاره الطربي وغري   و

 وأخرى مل تقدروا    {:  بقوله  املعين : "رامها املسلمون ومل يقدروا عليها بعد، قال الطربي       
، وأا هي اليت قد عاجلها ورامها فتعذّرت، فكانت مكةُ وأهلُها           ]غري خيرب [ غري   }عليها  

 واملؤمنني أنه أحاط ا وبأهلـها، وأنـه فاحتُهـا           eكذلك، وأخرب اهللا تعاىل ِذكره نبيه       
  ٣". عليِهم

ه بفتحها يوم اهلجـرة، وهـو    نبي- من قبل - اهللا وعدوحتقق الوعد بفتح مكة اليت      
 } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معـاد           {: حفة فقال له مواسياً   قريب من اجلُ  

  ).٨٥: القصص(
ه إىل مكـة     بردe  ببشارة نبيه حممد     ]سورة القصص  [ختم السورة : "قال القرطيب 

  ٤".وهو قول جابر بن عبد اهللا وابن عباس و جماهد وغريهم.. قاهراً ألعدائه 

                                                
  ).٢٥٢٨(رواه البخاري ح  1
  ).٥/٣٨٧(فتح الباري  2
  ).١١/٣٥٠(ان  جامع البي3
 ).١٣/٢٤٨( اجلامع ألحكام القرآن 4



 
  دالئل النبوة

 
)٤٠(  

ا وعده اهللا تعاىل يف دينه وأمتـه،       مم اًبعض الدنيا وملا يرى بأم عينه       eوقد غادر النيب    
  .ولكنها حتققت زمن خلفائه وأتباعه عليه الصالة والسالم

 القرآن من وعد لألعراب الذين مل خيرجوا مـع  هما ذكرالصادقة خبار  أول هذه األ  و
 قل للمخلفني مـن     {: اً صدقهم وإميام  خمترباهللا   هلم    فقال ، إىل عمرة احلديبية   eالنيب  

 م أو يسلمون فإن تطيعوا يـؤتكم اهللا    األعراب ستدعون إىل قوٍم أويل بأٍس شديٍد تقاتلو
 ).١٦: الفتح (}أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً 

 يدعى األعـراب  وقد اختلف املفسرون يف هؤالء القوم أويل البأس الشديد الذين س          
 نقـل  إىل قتاهلم على أقوال، منها أم هوازن أو ثقيف أو فارس والـروم ، و               املتخلفون
واهللا لقد كنا   : (tن مجهور املفسرين أم بنو حنيفة، لقول رافٍع بِن خديج           عالواحدي  

 فال نعلم من هم، حىت      } ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد        {نقرأ هذه اآلية فيما مضى      
 فكان هذا الوعد غيباً آخر أطلـع        ١).بو بكٍر إىل قتال بين حنيفة، فعلمنا أم هم        دعانا أ 

ـ               دعى هـؤالء   اهللا عليه نبيه، حني بشره بالنصر والظفر على قوم أويل بأس شـديد، ي
 .األعراب إىل قتاهلم، وكان ذلك يف حروب املرتدين أتباِع مسيلمةَ الكذاب

 بشارته بفتوح اليمن والـشام والعـراق        ، فتحقق بعده كما أخرب،    eومما بشر به    
ـ ح اليمن فيـأيت قـوم ي      فت تe)) :  واستيطان املسلمني ذه البالد، حيث قال       ٢ونسِب

 فيـأيت   الشامفتح   وت ، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون      ،بأهلهم ومن أطاعهم   فيتحملون
قوم ِب يم لو كانوا يعلمون   واملدينة خري هل  ،   فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم    ،ونس، فتح  وت

  العراق فيأيت قوم ِب يواملدينة خري هلم لـو كـانوا   ، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم،ونس 
  ٣)).يعلمون

، ألنه أخرب بفتح eيف هذا احلديث معجزات لرسول اهللا : قال العلماء : "قال النووي 
ينة، وأن هذه األقاليم تفتح     هذه األقاليم، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون املد        

                                                
  ).١٦/٢٣١( اجلامع ألحكام القرآن 1
  .أي يزينون إليهم السكىن يف تلك البالد ويدعوم لريحلوا إليها 2
  ).١٨٧٥( رواه مسلم ح 3



 

)٤١(  دالئل النبوة      

، ووِجد مجيع ذلـك كـذلك حبمـد اهللا          ]اليمن مث الشام مث العراق    [على هذا الترتيب    
  ١".وفضله

 ابن عبد الرب وغـريه       حتقق هذه النبوءات النبوية، فينقل عن      بن حجر إلمام ا اويؤكد  
، بعـدها وافتتحـت الـشام     ،  ويف أيام أيب بكر    eافتتحت اليمن يف أيام النيب      ": قوهلم

فقد وقع على وفق ما أخرب بـه        ، لم من أعالم النبوة    ويف هذا احلديث ع    ،والعراق بعدها 
ولـو  ، خـاء ووقع تفرق الناس يف البالد ملا فيها من السعة والر         ، وعلى ترتيبه  eالنيب  

  ٢".صربوا على اإلقامة باملدينة لكان خريا هلم
لتفتحن عصابة مـن    (( :قال أصحابه، ف  rوأما فتح فارس، فقد بشر به رسول اهللا         

  3)).األبيضاملسلمني كرت آل كسرى الذي يف 
أول مـن رأى    ففتحه الصحابة فكـان      خالفة عمر بن اخلطاب،      زمنحتقق الوعد   و

هذا ما وعـدنا اهللا  : القصر األبيض ضرار بن اخلطاب، فجعل الصحابة يكربون ويقولون    
  ٤.ورسوله 
حسان إىل أهلـها إكرامـاً هلـاجر أم        دعا إىل اإل  و بفتح مصر؛    e أخرب النيب    كذاو

 يف اإلسالم واشتراكهم مع      أهلها إمساعيل، فقد كانت من أرض مصر، كما أخرب بدخول        
فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل    .. إنكم ستفتحون مصر    : ((eإخوام يف التمكني له، قال      

ا، فإم قـوة    فاستوصوا م خري  : (( ، يف رواية البن حبان    ))أهلها؛ فإن هلم ِذمة ورِحماً    
  )).لكم، وبالغ إىل عدوكم بإذن اهللا

فإذا رأيت رجلني خيتصمان فيها يف موضع لَِبنة        : (( إىل أيب ذر فقال    eالتفت النيب   و
  .))فاخرج منها

                                                
  ).٩/١٥٩( شرح النووي على صحيح مسلم 1
 ).٤/١١٠(فتح الباري  2
  ).٢٩١٩(رواه مسلم ح  3
 ).٧/٦٤(اية والنهاية انظر البد 4



 
  دالئل النبوة

 
)٤٢(  

 ممن فتح مصر وسكنها، يقول      t، فكان أبو ذر      خلفائه الراشدين   زمن  وحتقق ذلك 
t :        شرحبيلَ بِن حسنة الرمحِن بن وأخاه ربيعة خيتصمان يف موضـع لَِبنـة،      فرأيت عبد

  ١.فخرجت منها
، منها إخباره بأن األمةَ تكون هلـم    eوفيه معجزة ظاهرة لرسول اهللا      : "قال النووي 

قوة وشوكة بعده، حبيث يقهرون العجم واجلبابرة، ومنها أم يفتحون ِمـصر، ومنـها              
  ٢."تنازع الرجلني يف موضع اللَِبنة، ووقع كلُ ذلك وهللا احلمد

ن الفتوح اليت تقع على أيدي أصحابه ومن بعدهم، تستمر إىل ثالثة          أ eوأخرب النيب   
 أن  t قبل أن تتوقف، ففي الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلـدري             eأجيال بعده   

فيكم مـن رأى    : يأيت على الناس زمانٌ يغزو ِفئام من الناس، فيقال هلم         : (( قال eالنيب  
  .يفتح هلم ف.نعم: ؟ فيقولونeرسول اهللا 

؟ eفيكم من رأى مـن صـحب رسـولَ اهللا           :  مث يغزو فئام من الناس فيقال هلم      
  . فيفتح هلم.نعم: فيقولون

هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول         :  مث يغزو فئام من الناس فيقال هلم      
  ٣)). فيفتح هلم.نعم:  فيقولونeاهللا 

 الصحابة والتـابعني     ، وفضلُ  eويف هذا احلديث معجزات لرسول      : "قال النووي 
  ٤".وتابعيهم

 ، بـل     زمن أصحابه   عند فتوح العراق والشام ومصر     eوال تتوقف نبوءات النيب     
 دولة  ، عصية القالع، القسطنطينية عاصمة    ميتد إخباره ليحدث عن فتح بالد بعيدة املنال       

ذلـك    ولـنعم اجلـيش    ،ها أمري  األمري عمفتحن القسطنطينية فلنِ  لتe)) : الروم، يقول 

                                                
  ).٢٣١٥(، ورواية ابن حبان رواها يف صحيحه ، املوارد ح )٢٥٤٣( رواه مسلم ح 1
  ).١٦/٩٧( شرح صحيح مسلم 2
  .واللفظ له) ٢٥٣٢(، ومسلم ح )٣٦٤٩( رواه البخاري ح 3
  ).١٦/٨٣( شرح صحيح مسلم 4



 

)٤٣(  دالئل النبوة      

 ، فدعاين مسلمة بن عبد امللـك      : عبد اهللا بن بشر اخلثعمي راوي احلديث        قال ،))اجليش
  1. فغزا القسطنطينية،فسألين فحدثته

لقد جزم مسلمة بتحقق هذه النبوءة، فأراد أن حيوز شرفها، فغزا القسطنطينية، لكن             
ا دليالً آخر على نبـوة      اهللا اختبأها لفىت بين عثمان حممٍد الفاتح رمحه اهللا، فكان فتحه هل           

  .eالنيب 
هذه األخبـار  أن بعض   خبار الفتوح   أمن  الذي يلوي األعناق    العجيب املدهش   لكن  

 ه عكـس بل علـى على خالف ما توحي به األحداث،      و ،يف وقت ضيق املسلمني   كانت  
 مبا ال ميكن ألحد -يف ضنك البالء وأُوار احملنة    وهو   - يتنبأ   e، لقد كان النيب      هونقيض

  . حيلُم به ولو يف رؤياهأن
 وهم يعذبون بالنار واحلديد يف بطحاء مكة، وفيهم        خرج على أصحابه   eومنه أنه   
  خباب بن األرقـال ف ؟ أال تدعو اهللا لنا؟ أال تستنصر لنا:، الذي تقدم إليه شاكياً فقال   ت 

r: ))    حفر له يف األرض   كان الرجل فيمن قبلكم ي، وضع  في ، فيجاء باملنشار  ،جعل فيه  في
  وما يصده ذلك عن دينه     ،شق باثنتني على رأسه في ، ط بأمشاط احلديد ما دون حلمه       وميش

  ". وما يصده ذلك عن دينه،من عظم أو عصب
 حىت يـسري    ، هذا األمر  نمِت لي واهللا((: فقالمذهلة   ببشارة عظيمة    eمث بشره النيب    

 ولكـنكم  ، علـى غنمـه   ال خياف إال اهللا أو الذئب ،رموتضالراكب من صنعاء إىل ح    
  ٢)).تستعجلون

 يتنبأ بتمام أمر دينه، وبأمن أصحابه يف زمٍن ما كانوا جيرؤون فيه على إعالن               rإنه  
   .دينهم خوفاً من بطش قريش وعذاا

 وهو  يب بن كعب   أُ ولنسمع إىل ويف املدينة املنورة ألقى اخلوف بظالله على املسلمني،         
أصحابه املدينة، وآواهم األنصار، رمتهم العـرب        و eملا قدم رسولُ اهللا     :  حاهلم يصف

  . عن قوس واحدة، وكانوا ال يبيتون إال يف السالح، وال يصبحون إال فيه
                                                

ه احلاكم يف املـستدرك  روا و،)١/٢٥٠ (، وحسن إسناده ابن عبد الرب يف االستيعاب    )١٨٤٧٨(رواه أمحد ح     1
  .ووافقه الذهيب .خيرجاه  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل:وقال، )٤/٤٦٨(
  ).٣٦١٢(رواه البخاري ح  2



 
  دالئل النبوة

 
)٤٤(  

ـَّا نعيش حىت نبيت مطمئنني ال خناف إال اهللا عز وجل؟ فرتل قولـه               : فقالوا ترون أن
األرض كمـا    وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليـستخلفنهم يف            {: تعاىل

وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنـهم مـن بعـد            استخلف الذين من قبلهم     
دهم نهم اهللا من بعد خـوفهم، وسـو       وكان كذلك، فقد أم   ) ٥٥: النور (} خوفهم أمناً 

  . واستخلفهم فيها من بعد ذلتهم، ومكَّن هلم دينهم يف مشارق األرض ومغارا،األرض
 ، واستخلفهم فيها  ،م األرض هكَ ملّ ،ه وأمتِ  ذلك مبحمدٍ   اهللاُ علَفَوقد  : " قال القرطيب 
 وأورثهـم أرضـهم     ، حتت سيف القهر بعد أن كانوا أهل عز وكـرب          وأذل هلم ملوكاً  

  ١".)٢٠: الزمر( }وعد اهللا إن اهللا ال خيلف امليعاد  {وديارهم وأمواهلم 
أتى عدي بن حامت النيب     ويف موقف آخر من املواقف الصعبة اليت عاىن منها الصحابة           

eأتاه رجل فشكا إليه الفاقة، مث أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل؛، وبينما هو عنده .  
 مـن  تـرى  أنك اإلسالم عن مينعك إمنا فلعلك: (( إىل عدي، وقال   rفالتفت النيب   

 )).باًإلْ علينا الناس ترى أنك ،خصاصة حويل
يا عدي، هـل رأيـت      : ((، فقد قال له    نبوءة مفاجئة أذهلت عدياً    rمث ألقى النيب    

  .مل أرها، وقد أُنبئت عنها: فأجابه)) احلرية؟
 ترحتل من احلـرية حـىت       ]أي املرأة [فإن طالت بك حياة لترين الظعينة       : ((rفقال  

  )).تطوف بالكعبة، ال ختاف أحداً إال اهللا
ين فـأ : قلت فيما بيين وبني نفسي    : يقول عدي، وهو يتشكك من وقوع هذا اخلرب       

  طيٍء الذين سعروا البالد؟] لصوص[دعار 
 نبوءة أعظم وأبعـد،  rوقبل أن يفيق عدي من ذهوله وحديثه مع نفسه أمسعه النيب    

  )).ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى: ((فقال
  كسرى بِن هرمز؟ :  مستوثقاrً لنيبسأل ا ف،ومل يصدق عدي مسمعه

                                                
  ).١/٣٣٨(اإلعالم مبا يف دين النصارى  1



 

)٤٥(  دالئل النبوة      

: - ضعف حالـه وفاقـة أصـحابه         رغم -ق من ربه     بلسان الواث  rفأجابه النيب   
كسرى بِن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهـب أو                ((

  )).فضة، يطلب من يقبله منه فال جيد أحداً يقبلُه
ثالث نبوءات ال ميكن لغري مؤمٍن أن يصدق بوقوعها يف ذلك الزمان ويف مثِل تلك                

  .النبوة وأخبار الوحي الذي ال يكذبالظروف، لكنها دالئل 
فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختـاف إال اهللا،             : يقول عدي 

وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بِن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النيب أبو             
   ١.خيرج ملء كفه] عن الرجل [eالقاسم 

  . بِن عبد العزيز زمن اخلليفِة الراشِد عمرلثالثة ، فقد حتققت اtعدي وصدق 
ال تقوم الساعة حىت يسري الراكب بني العراق ومكة؛ ال خياف إال            : ((eومثله قوله   
 .e إا من أخبار الغيب الدالة بتحققها على نبوة حممد 2)).ضالل الطريق

حبفـر   r أمر النيب ؛أتت مجوع األحزاب إىل املدينة، يرومون استئصال املسلمني      ملا  و
 ، عرضت هلم صخرة حالت بينهم وبني احلفـر         حول املدينة، وبينما هم حيفرون     اخلندق

متت كلمة ربك   و[ : وقال ، ووضع رداءه ناحية اخلندق    ،وأخذ املعول  rفقام رسول اهللا    
 ،لث احلجر فندر ثُ ) ١١٥: األنعام( ] ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم       وعدالً صدقاً

  .قةبرr  رسول اهللا  فربق مع ضربِة،م ينظروسلمان الفارسي قائ
  .فكان مثله.. والثالثة  مث ضرب الثانية 

 ما تـضرب ضـربة إال       ،ك حني ضربت   يا رسول اهللا رأيت    :قالفتقدم إليه سلمان ف   
 إي والـذي    : فقال ))؟ ذلك يا سلمان رأيتr :))  قال له رسول اهللا     ف !كانت معها برقة  

  .بعثك باحلق يا رسول اهللا
  كسرى وما حوهلا ومدائن    فعت يل مدائن  فإين حني ضربت الضربة األوىل ر     (( : قال

كثرية حىت رأيتها بعيين((.  
                                                

 ،خـصاصة  حـويل  من ترى أنك اإلسالم عن مينعك إمنا فلعلك: ((، فيما عدا قوله   )٣٥٩٥( رواه البخاري ح     1
  ).٤/٥٦٤(، فإا من رواية احلاكم ))إلباً علينا الناس ترى نكأ

  ).٧/639(جممع الزوائد " رجاله رجال الصحيح: "، قال اهليثمي)٨٦١٥(رواه أمحد ح  2



 
  دالئل النبوة

 
)٤٦(  

 فـدعا  .. ادع اهللا أن يفتحها علينـا  ، يا رسول اهللا  :قال له من حضره من أصحابه     ف
  .بذلك rرسول اهللا 

 )) الضربة الثانية  مث ضربت ، فعت يل مدائن قيصر وما حوهلا حىت رأ   فر يتها بعـيين((. 
  .بذلك r فدعا رسول اهللا ..  يا رسول اهللا ادع اهللا أن يفتحها علينا:قالوا
مث ضربت الثالثة فرفعت يل مدائن احلبشة وما حوهلا من القـرى حـىت رأيتـها                (( 
   .))بعيين

دعـوا  (( : بالقول e بادرهم النيب    وقبل أن يطلب الصحابة منه الدعاء هلم بفتحها؛       
  ١)). تركوكم واتركوا الترك ما ،ماحلبشة ما ودعوك

وقد أطلع اهللا نبيه على ما يكون من أخبار احلبشة والترك، وما حتدثه حروم مـن                
  .النكال باملسلمني، فكره قتاهلم ، وأوصى باجتنام

خيرب الكعبـة ذو  ((: e قال، فقد  أما احلبشة فإم يهدمون الكعبة يف آخر الزمان         
  ٢ )).السويقتني من احلبشة

 وقتلوا فيها ما يربو على مليونني من        ،وأما الترك فمنهم التتار الذين استباحوا بغداد      
  .هـ٦٥٨املسلمني عام 
 اخلليفـة  جيش بني عظيمة وقعة كانت] هـ٦٤٣[ السنة هذه ويف: "كثريقال ابن   

 بني من وهزموا ،مشلهم وفرقوا ،عظيمة كسرة املسلمون فكسرهم ،اهللا لعنهم التتار وبني
 اتركوا((: e بقوله وعمالً ،مكرهم غائلة من خوفاً يتبعوهم ومل ،يلحقوهم فلم ،يديهمأ

  ٣ ))".تركوكم ما الترك
ـ  احلبشة بالد ألن"نه  أبـبعض أهل العلم األمر بترك قتاهلم       وعلل    بـني  م،وغريه
 وعظمـة  التعب لكثرة ديارهم دخول املسلمني فيكلِّ فلم ،فاروِق همهاِم وبينهم املسلمني

                                                
  ).٢٩٧٦(، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي ح )٤٣٠٢(، وأبو داود ح )٣١٧٦( رواه النسائي ح 1
  ).٢٩٠٩(، ومسلم ح )١٥٩١( رواه البخاري ح 2
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)٤٧(  دالئل النبوة      

 من كانوا اإلسالم جند وهم والعرب ،باردة وبالدهم ،شديد فبأسهم الترك وأما ،املشقة
  ١".خصصهم رينالس فلهذين ،البالد دخول يكلفهم فلم ،احلارة البالد
 إدبـارهم   ، وقبل أن ينقشع غبار    انقضت غزوة األحزاب، ولت مجوعهم األدبار     ملا  و

اآلن نغزوهم  : ((فقالال إخبار اهللا له،      بنبوءة ما كان له أن يطلع عليها لو        eأخرب النيب   
  ٢)).وال يغزوننا، حنن نسري إليهم

، rزاة غزا قريش يف حرا مع النيب وهكذا كان، إذ كانت غزوة األحزاب آخر غَ    
 eوقد غزاهم املسلمون بعدها، وفتحوا مكة بعون اهللا وقدرته، فمن الذي أعلم الـنيب               

اهللا رب  تعود إليها بعد هذه الكَرة اخلاسرة؟ إنـه         أن هذه األلوف اليت دمهت املدينة لن        
  .العاملني

وفيه علم مـن أعـالم      )): "اآلن نغزوهم وال يغزوننا   ((: eقال ابن حجر عن قوله      
 اعتمر يف السنة املقبلة، فصدته قريش عن البيت، ووقعت اهلدنة بينهم إىل            eالنبوة، فإنه   

   ٣".rألمر كما قال أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع ا

                                                
 ).١١/٢٧٦( عون املعبود 1
 ).٤١١٠( رواه البخاري ح 2
  ).٧/٤٦٨( فتح الباري 3



 
  دالئل النبوة

 
)٤٨(  

  آخر الزمان وعالمات الساعة بأخبار r إخباره     
 أنه يكون بني يدي الساعة، ونراه أو نرى بعضه يف           eوإن من دالئل النبوة ما أخرب       

 الـذي   -حياتنا اليوم، وهو ما يسميه العلماء بأشراط الساعة الصغرى، وهذا احلاضر            
  . نبيه ، ليكون شاهداً على نبوته ورسالته كان غيباً أطلع اهللا عليه-نراه اليوم 
من أشراط الـساعة   (( : بقوله eاملتعلقة باقتراب الساعة ما حيدثنا عنه        خباراألومن  

 حـىت يكـون   ، الرجاللَّ ويقِ ، وتكثر النساء  ، ويظهر الزنا  ، ويظهر اجلهل  ، العلم لَّأن يقِ 
  ١)).خلمسني امرأة القيم الواحد

  ٢)).ويشرب اخلمر، ويظهر الزنا((: وزاد يف رواية يف الصحيحني
وتكثُر الزالزل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكثُر اهلـرج،         (( :ويف رواية أخرى  

  ٣)).وهو القتل
  ٤)).الشحلقى  وي، العملنقص وي، الزمانيتقارب: ((ويف رواية

  .فهذه مثان عالمات تكون بني يدي الساعة
علم الشرعي بني الناس، وذلك لقبض العلمـاء وظهـور   ظهور اجلهل وقلة ال :  أوهلا

إن : ((eقال رسول اهللا الرؤوس اجلهال الذين يفتون بغري علم، فيضلون ويضلون، وقد       
 حىت إذا   ،قبض العلم بقبض العلماء    ولكن ي  ، ينتزعه من الناس   اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً    

مل يجهاالًوساًؤ اختذ الناس رك عاملاًتر ،٥)). فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغري علم،لوائ فس  
 فقـد   ،، وقد رأينا عياناً   ومجيع ما تضمنه هذا احلديث من األشراط      : "قال ابن بطال  

  ٦".نقص العلم وظهر اجلهل
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)٤٩(  دالئل النبوة      

الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثري مـع وجـود            : "وتعقبه ابن حجر فقال   
ك، حىت ال يبقى مما يقابله إال النادر        ، واملراد من احلديث استحكام ذل     ]أي العلم [مقابله  

فال يبقى إال اجلهل الِصرف، وال مينع من ذلك وجود طائفة من أهل العلـم؛ ألـم                 .. 
  ١".يكونون حينئذ مغمورين يف أولئك

              ولئن كان ذلك يف زمن ابن بطال مث ابن حجر فإنه يف زماننا أظهر وأب ن، وال خيفى   ي
 .لعلماء، وتصدر األدعياءااليوم من موت هذا على عاقل يرى ما رزئنا به 

 فهي شيوع شرب اخلمر بـني  rوأما العالمة الثانية من عالمات النبوة اليت أخرب ا    
 أن الذين سيشربوا؛ يسموا بغري امسها، وأم يـستحلوا، وال           rاملسلمني، وقد أنبأ    

 يسموا بغـري  ، اخلمر يشرب ناس من أميت: ((eيرون أا اخلمر اليت حرمها اهللا، قال       
  ٢)).فيستحلوا: ((، وزارد يف رواية الدارمي))امسها

 يستحلون ليكونن من أميت أقوام   (( : أنه قال  rالنيب  وبيانه فيما أخرجه البخاري عن      
  ٣)). واحلرير واخلمر واملعازفراِحل

  عند بعض جهال املسلمني، غفلة منهم وجهالً، فتعاطوا        - ولألسف   -وقد كان هذا    
هذه احملرمات، ملا رأوها مسيت باملنشطات أو املخدرات أو املشروبات الروحية، واحلـق             

 على املنرب وهو  tأا مجيعاً مخر حرمها اهللا ولعن شارا وبائعها وصانعها، وقد قال عمر             
 العنب والتمر والعـسل     : نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة      ،أما بعد : (املسلمنييف  خيطب  

  .، أي غطاه، فكل ذلك مخر٤) واخلمر ما خامر العقل،عريواحلنطة والش
 ؛سـتقع  أمـور  عن أخرب إذ ،النبوة أعالم من لمع احلديث هذا يف : "قال القرطيب 

  ٥".األزمان هذه يف خصوصاً ،فوقعت
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  دالئل النبوة

 
)٥٠(  

وأما ثالث أشراط الساعة املذكورة يف األحاديث آنفاً؛ فهو انتشار الزنا وشيوعه بني             
 عند غري املسلمني، وهذه الشناعة استقبحتها األمم        – عياذاً باهللا    - الناس، وهو أمر يكثر   

طوال تاريخ اإلنسانية، وأصبحت اآلن تعرض يف وسائل التقنية احلديثة، وعمدت بعض            
الدول إىل تقنينها، وأجازا قوانينها وتشريعاا، بل جعلها بعضهم ضرباً مـن ضـروب       

  . التجارة والكسب
 كثرة الفنت وما يستتبعها من كثرة اهلرج الذي     ؛ rرها النيب   ورابع األشراط اليت ذك   

والذي نفسي بيده ليأتني على الناس زمان ال يدري : (( فقالrالنيب هو القتل، وقد أبانه     
  ١)).لِت وال يدري املقتول على أي شيء قُ،تلالقاتل يف أي شيء قَ

 يقتل فيها األبريـاء،     وجند مصداق هذه النبوءة النبوية يف كثرة احلروب والفنت اليت         
  .أجارنا اهللا من الفنت. فال يدري القاتل من يقتل، وال ملاذا يقتل، ومثلُه املقتول

: rوهذا يفسر لنا العالمة اخلامسة من عالمات النبوة، الـواردة يف قـول الـنيب                
))فإن الرجال هم)) حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد، الرجال النساء ويقلَ وتكثر ، 

  . غريهمدونوقود احلروب والفنت 
قيل سببه أن الفنت تكثر، فيكثر القتل يف الرجال؛ ألم أهل احلرب            : " قال ابن حجر  

 أن الزمان آخر يف اهللا رقدي بل ،آخر لسبب ال حمضة عالمة أا والظاهر... دون النساء   
  ٢ ".اإلناث من يولد من ويكثر ،الذكور من يولد من لَيِق

هذه النبوءة وقرب حتققها تشري اإلحصاءات العاملية، حيث وصلت نسبة          وإىل صدق   
، وتتوقـع دائـرة     %٤٨م إىل   ٢٠٠٢الذكور حسب إحصاءات األمم املتحدة عـام        

مـن سـكان   % ٣٨م إىل ٢١٠٠اإلحصاءات األمريكية أن تصل نسبة الذكور عـام   
  .ه إىل التحقق يف طريقeالواليات املتحدة األمريكية، وهو ما يؤكد أن ما أخرب به 

 :rوأما العالمة السادسة مما يكون بني يدي الساعة فهي تقارب الزمان، فقد قـال               
  ٣..)).، ويتقارب الزمانال تقوم الساعة حىت يقبض العلم، وتكثُر الزالزل((
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)٥١(  دالئل النبوة      

  ١)).الشحلقى  وي، العملنقص وي، الزمانيتقارب: ((وقال
 أو ،مكان كل يف فائدته وذهاِب ،الزمان بركة قلة على ذلك حملي": التوربشيت قال

 بـالفنت  قلبـهم  ِلغوش والشدائد النوازل من دمههم مبا اهتمامهم لكثرة الناس أن على
  ٢".ولياليهم أيامهم تنقضي كيف يدرون ال ؛العظام
 هـذه  مدة صرِق :وقيل .. فيها الربكة وقلة األعمار زمان رصِق معناه" :اخلطايب الوق
 والـشهر  ،كالـشهر  السنة يكون حىت يتقارب الزمان أن روي ما على ؛والليايل األيام

  ٣".ةفَعالس كاحتراق والساعةُ ،كالساعة واليوم ،كاليوم واجلمعةُ ،كاجلمعة
هاب بركتها أو   قصر األعمار أو ذَ   : وهكذا فقد محل العلماء احلديث على ثالثة معانٍ       

  .تقارب الزمان حقيقة
هـاب بركـة     فهما مشاهدان بكثرة بني الناس اليوم، وخباصة ذَ        فأما املعنيان األوالن  

العمر، حيث تنقضي السنة، والواحد منا يظنها شهراً، وينقضي الشهر، وال حنـسبه إال              
  .أسبوعاً

وأما املعىن الثالث الذي يقضي بتناقص الزمان حقيقة، فلعله يكون قبيل الساعة، حني            
 اليت جعلها اهللا، فتشرق الشمس من مغرـا،         خيتل الكثري مما نعهده من نواميس الكون      

  .وتتكلم السباع، إىل غريه مما هو خارج عن مألوفنا يف سنن اهللا الكونية
 أا تكون؛ كثرةُ الزالزل ونقارب أوقاـا،        rوسابع أشراط الساعة اليت تنبأ النيب       

 يكاد ميـضي  وهو أمر يعجب املرء لكثرته يف هذه األيام، وهو يف ازدياد مستمر، حىت ال         
 ذا الغيب قبـل ألـف       rالشهر إال وتز األرض هنا أو هناك، فمن الذي أعلم النيب            

  .وأربِع مائٍة سنة؟ إنه اهللا عالم الغيوب
وأما ثامن عالمات الساعة ودالئل النبوة فهو إخباره عن كثرة الشح بني الناس لقوله         

r)) :الشحلقى وي.((  
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  دالئل النبوة

 
)٥٢(  

 يبخـل  حىت ،أحواهلم اختالف على الناس قلوب يف لقاؤهإ  فاملراد : "قال ابن حجر  
 ،غـريه  تعلـيم  يترك حىت بصناعته الصانع ويبخل ،والفتوى التعليم فيترك ،بعلمه العامل

 يـزل  مل ألنـه  ؛الـشح  أصل وجود املراد وليس ،الفقري يهلك حىت مباله الغين ويبخل
  ١".موجوداً

  . باهللا العلي العظيموهذا كله قد كثر يف أهل الزمان، وال حول وال قوة إال
ال تقـوم   : (( قـال  r أن رسول اهللا     tوروى اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة        

الساعة حىت يكثُر املال، ويفيض حىت يخرج الرجلُ بزكاة ماله فال جيد أحداً يقبلها منه،               
   ٢)).وحىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً

ث هنا عن عود أرض العـرب مروجـاً         وملا سبق احلديث عن كثرة املال فإنا نتحد       
  العرب  أي جزيرة  - أن أرض العرب     :أولُهما: وأاراً، فالبشارة النبوية تضمنت خربين    

أا ستعود كذلك قبل    : كانت مروجاً وأاراً، أي كانت خضراَء كثريةَ املياه، والثاين         -
  .قيام الساعة

م، وتقل املساحات اخلـضراء يف  ومن املعلوم أن جزيرة العرب تنعدم األار فيها اليو   
  .ربوعها، بينما خيرب احلديث أا كانت وسترجع إىل غري هذه احلال

وحني حتدث القرآن عن قوم نيب اهللا هود، قوِم عاد الذين عاشوا يف جنوب جزيـرة                
مـدكم مبـا   أ واتقوا الـذي  [: العرب وقريباً من صحراء الربع اخلايل، قال ممتناً عليهم  

، فذكر  )١٣٤-١٣٢: الشعراء (] وجنات وعيون    % بأنعام وبنني     أمدكم %تعلمون  
  .أن بالدهم املقفرةَ اليوم كانت مروجاً وبساتني كثرية املياه

وليست بالد عاد الوحيدةَ من املدائن القدمية اليت دفنتها ذرات رمال الصحراء، اليت             
، كمدينة الفاو ومدينـة     أغرقت بكثباا الكثري من املدن اليت كانت عامرة يف غابر األيام          

أوبار املكتشفَتني حديثاً يف جنوب جزيرة العرب، ومثل هذه املدن ال تشاد يف صـحراَء               
  .جرداء، بل يف واحة خضراَء كثريِة املياه
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)٥٣(  دالئل النبوة      

وهذا اخلرب جند مصداقه أيضاً عند علماء اجلولوجيا واآلثار، حيـث يؤكـدون أن              
اء كثرية املياه واألـار، وفيهـا       جزيرة العرب كانت قبل عشرين ألف سنة رقعة خضر        

الكثري من أنواع احليوانات اليت تتواجد عادة يف املراعي والغابات، كما شهد بذلك مـا               
  .بقي من آثارهم

كما أكد صدق هذا اخلرب النبوي الدكتور هال ماكلور يف أطروحته للدكتوراه واليت             
 املنطقة الصحراوية خالل    كانت عن الربع اخلايل، فذكر أن البحرياِت كانت تغطي هذه         

  ١. العصور املطرية اليت انقضت قبل مثانية عشر ألف سنة
ووافقه العالـم اجليولوجي األملاين الشهري الربوفسور الفريد كرونر يف مؤمتر علمي           

 . أقيم يف جامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية
سألة معروفة عند العلمـاء، وأـا   وأضاف بأن عود جزيرة العرب إىل تلك احلال م       

  .هذه حقيقة ال مفر منها: حقيقة من احلقائق العلمية، اليت يوشك أن تكون، وقال
: تعجب، وقال )) وحىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً      ((eوملا أُخِبر بقول النيب     

  .أي من عند اهللا" بوحي من أعلىإال ميكن أن يكون هذا ال إن "
 لو مجعت كل هذه األشياء، ومجعت كل هذه القضايا اليت بسطت     نكأعتقد أ : "وقال

يف القرآن الكرمي واليت تتعلق باألرض وتكوين األرض والعلم عامة، ميكنك جوهريـاً أن      
إن القضايا املعروضة هناك صحيحة بطرق عديدة، وميكن اآلن تاكيدها بوسـائل            : تقول

تاب العلم امليسر للرجل البـسيط،      إن القرآن هو ك   : علمية، وميكن إىل حد ما أن نقول      
وإن كثرياً من القضايا املعروضة فيه يف ذلك الوقت مل يكن من املمكن إثباا، ولكنـك                

 منـذ   rبالوسائل العلمية احلديثة اآلن يف وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قالـه حممـد                
  ٢". سنة١٤٠٠
العرب مـن الفـضاء،      مبا محلته إلينا األخبار عن تصوير جزيرة         ن هنا التذكري  حيسو

       ا تر من املياه اجلوفية، ميتد مـن         واكتشاف العلماء من خالل هذه الصور أ سبح فوق
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  دالئل النبوة
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حيث أوضحت الـصور أن مـساحةً       ، ناحية الكويت ، غرب اجلزيرة العربية إىل شرقها    
  .شاسعة من مشال غرب الكويت عبارة عن دلتا هلذا النهر العمالق 

 ومن الذي أنبـأه  ؟ جزيرة العرب قبل آالف السنني   حبال e فمن الذي أخرب حممداً     
  .e إنه وحي اهللا الذي يشهد له بالرسالة ؟مبا سيكون عليه حاهلا يف قابل األيام

 أا تكون بني يدي الساعة، ونراهـا        rومن أشراط الساعة األخرى اليت تنبأ النيب        
 أمن ،يل املرء ما أخذ منه يأيت على الناس زمان ال يبا     : ((rتكثر يف حياة الناس اليوم قوله       

  ١)).احلالل أم من احلرام
 نبوته دالئل بعض من وهو ،املال فتنة نم حتذيراً ذا r النيب أخرب : "التني بنا وقال
 وإال األمـرين،  بـني  التسوية جهة من الذم ووجه ،زمنه يف تكن مل اليت باألمور إلخباره
  ٢". هو حيث من مذموماً ليس احلالل من املال فأخذ

وابتلي املسلمون اليوم بانتشار الربا ودخـول معامالتـه يف شـىت صـور احليـاة                
نه يصيب بقتامه حىت أولئك الذين ينأون عنه، ليصدق فينا قول الـنيب      إاالقتصادية، حىت   

r)) :٣)).يأيت على الناس زمان يأكلون الربا، فمن مل يأكله أصابه من غباره  
 وفيه ،راجعون إليه وإنا هللا فإنا ،هذا زماننا هو ": قال السندي متحدثاً عن هذه البلية     

  ٤".وسلم عليه تعاىل اهللا صلى له بينة معجزة
ـ وهو يف زماننا أظهر وأبني، فقد أضحت البنوك الربوية مالذاً حيفظ الناس فيـه          ن م

 رواتبهم وحقوقهم، وعن طريقها يدفعون أمثان بضائعهم        ا منه نالونالضياع أمواهلم، بل ي   
 .ا هللا وإنا إليه راجعونوغريه، فإن

أنه يكون يف آخر الزمان، ونراه يكثـر يف  ب rوروى اإلمام أمحد أمراً آخر تنبأ النيب        
أيامنا، أال وهو أن خيص املرء بسالمه معاِرفَه دون بقية املسلمني، فعن عبد اهللا بن مسعود                
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)٥٥(  دالئل النبوة      

t     أن رسول اهللا r ـ       : (( قال ل، ال إن من أشراط الساعة أن يسلّم الرجل علـى الرج
  ١)).يسلم عليه إال للمعرفة

 ، التجارة وش وفُ ،ن بني يدي الساعة تسليم اخلاصة     إ: ((قال rويف رواية أخرى أنه     
 وكتمـان شـهادة   ، وشهادة الزور، وقطع األرحام،حىت تعني املرأة زوجها على التجارة    

  ٢)). وظهور القلم،احلق
ناس، وهو تسليم املـرء علـى        عما يصنعه اليوم كثري من ال      rوهكذا فإخبار النيب    

 rخاصته من أقرباء وأصدقاء دون بقية املسلمني الذين ال يعرفهم، هذا اإلخبـار منـه          
  .عالمة على نبوته، ألنه إخبار بغيب ال يعلمه إال اهللا أو من أطلعه اهللا عليه

وقد تضمن احلديث السالف أموراً أخرى كثرت يف دنيا النـاس، وخباصـة قطـع               
  . الزور وكتمان احلقاألرحام وشهادة

كما ذكر احلديث أمراً عجباً حني أخرب عن فشو التجارة ومشاركة املـرأة زوجهـا              
  .فيها، وهو ما يكثر يف زماننا

، أي تعلم الناس الكتابة، وهو أمر مل يتحقق        )) وظهور القلم  : ((rوأعجب منه قوله    
هـي يف طريقهـا إىل      ، و  العامل إال يف هذا القرن، حيث تراجعت ِنسب األمية بني شعوب         

  .الزوال، وخباصة مع تيسر سبل التعليم وتقدم وسائط االتصاالت
 قبل أربعة عشر قرناً أن الكتابة تفشو بني النـاس،           rوالسؤال ، كيف عرف النيب      

لم آخر من أعالم    إنه ع . لقد أنبأ به يف عصر كان عدد الكتبة فيه ال يكاد يتجاوز األلف            
  .النبوة

من أشراط الساعة أن يتباهى     : ((rاملتعلقة بأشراط الساعة قوله     ومن براهني النبوة    
 ٣)).الناس يف املساجد
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  دالئل النبوة

 
)٥٦(  

  ). مث ال يعمروا إال قليالً،يتباهون ا( :قال أنس
نها كما زخرفت اليهـود     لتزخرفُ( : بتحقق هذا اخلرب النبوي قال     ابن عباس ملا تيقن   و

  ١).والنصارى
 عما سيقع بعده، فـإن  rظاهرة إلخباره هذا احلديث فيه معجزة     : "قال ابن رسالن  

تزويق املساجد واملباهاة بزخرفتها كثر من امللوك واألمراء يف هذا الزمان بالقاهرة والشام       
   ٢".وبيت املقدس

 بتطاول الناس يف البنيان، قال هـذا يف         eومن هذه األخبار العجيبة الباهرة إخباره       
 عن  rح مسلم أن جربيل سأل النيب       وقت ما عرف الناس فيه شاهق البنيان، ففي صحي        

عـاء  ة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالـةَ رِ        مأن تلد األَ   : ((rأمارات الساعة، فقال    
 ٣)).الشاء يتطاولون يف البنيان

معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل احلاجة والفاقة تبسط هلـم            : " قال النووي   
  ٤".الدنيا حىت يتباهون يف البنيان

 البنيان،  - بفضل اهللا    -قد حتقق هذا يف زماننا ، فتقدم العلم، وكثر املال، وارتفع            و
ووصل األمر بالناس إىل التفاخر فيه، وأغدق اهللا من فضله وجوده على بـالد كانـت                

هلها مع غريهـم يف     أ أغىن بالد الدنيا، فتطاول      - بفضل اهللا    -تشكو الفقر،  فأضحت     
  .rعنه  ما أنبأ مصداقالبنيان، وهو 
 أنه يكون قبيل الساعة، وحتقق يف زماننا؛ استغناء الناس عـن ركـوب     rومما أخرب   

 مـن   السيارات والطائرات وغريها   من   احلديثةالدواب، اليت استبدلوها مبا أنتجته التقنية       
واخليل والبغـال واحلمـري     [: ، وهو أمر حديث أشار إليه القرآن بقوله       وسائل االنتقال 

                                                
  ".جدابنيان املس"اخلربان ذكرمها البخاري معلقني يف باب  1
  ).٢/٨٤(  عون املعبود 2
 ).٨( رواه مسلم ح 3
 ).١/١٥٩( شرح صحيح مسلم 4



 

)٥٧(  دالئل النبوة      

فإذا ما خلق اهللا هذه الوسائل اجلديدة   ) ٨: النحل (]خيلق ما ال تعلمون   لتركبوها وزينةً و  
   ١)).ولتتركن الِقالص فال يسعى عليها : ((eحتققت نبوءة رسول اهللا 

 يف حديث آخر بعض صفات املركوبات اليت سيـستحدثها النـاس            rوذكر النيب   
ل يركبـون علـى     سيكون يف آخر أميت رجا    : ((وبعض ما سريافقها من املنكرات فقال     

 نساؤهم كاسيات عاريات علـى      ، يرتلون على أبواب املسجد    ،السروج كأشباه الرجال  
   ٢ )).رءوسهم كأسنمة البخت العجاف 

 عن بعض الشرور اليت تصيب أمته بني يدي الساعة، ونرى كـثرياً             eوأخرب النيب   
رأ القرآن يف املـآمت      أنا نرى يف بعض بالد املسلمني من يق        ا بني املسلمني اليوم، ومنه    امنه

وعلى القبور أو على أبواب املساجد، يرجو من ذلك املـال أو الـشهرة ، ال األجـر                  
 rوالثواب، بل إن بعضهم يقرأ حبسب ما يعطى من املال، وهذا مصداق ملا أخرب الـنيب    

ون القـرآن   ؤمن قرأ القرآن فليسأل اهللا به، فإنه سيجيء أقـوام يقـر           : ((عنه حني قال  
  ٣)).الناسيسألون به 

 ،بـه  يستأكل ورجل ،به يباهي رجل: ثالثة يتعلمه القرآن فإن: ((ويف رواية البيهقي  
  4)).جلو عز هللا يقرأ ورجل

والناظر يف أحوال الكثريين من شباب وفتيات املسلمني يسوؤه ما يراه مـن تقليـد             
هم لآلخرين يف زيهم وشارام وعادام وتقاليدهم، بل وقصات شعورهم، فقد صدق في           

لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباَ شرباَ، وذراعاً بذراع، حىت لو دخلـوا   : ((rقول النيب   
  ٥)).؟نفم: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: قلنا. جحر ضب تبعتموهم
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  دالئل النبوة

 
)٥٨(  

السنن بفتح السني والنون، وهو الطريق، واملراد بالـشرب والـذراع           : "قال النووي 
فقة هلم، واملراد املوافقة يف املعاصي واملخالفـات، ال يف          وجحر الضب التمثيل بشدة املوا    

  ١".r، فقد وقع ما أخرب به r ويف هذا معجزة ظاهرة لرسول اهللا ،الكفر
 يف جالبيبهن ومالبسهن اليت أضحت       وتكشف وأما ما ينتشر بني املسلمات من تربج      

صنفان مـن  : ((وله بقrصورة من صور الغواية ال الستر؛ فهذا حتقيق ملا أخرب عنه النيب        
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسـيات           : أهل النار مل أرمها   

     وال جيـدن    ،خت املائلة، ال يدخلن اجلنة    عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة الب 
  ٢)).رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

يعظمن رؤوسهن  : "ما نقل النووي  ك)) رؤوسهن كأسنمة البخت   : ((r قوله   معىنو
  ٣".باخلمر والعمائم وغريها مما يلف على الرأس، حىت تشبه أسنمة اإلبل

 فأمـا  ،r بـه  أخـرب  ما وقع فقد ،النبوة معجزات من احلديث هذا: "قال النووي 
] منها أن املـرأة   [، أما الكاسيات ففيه أوجه      الشرطة وايل غلمان فهم السياط أصحاب

بدا إظهاراً جلماهلا، فهن كاسيات عاريات يلبسن ثياباً رقاقاً تِصف ما           تكشف شيئاً من    
   ٤".عاريات يف املعىن] يف الصورة، لكنهن[حتتها، كاسيات 

ولئن كان بعض هذا يف زمن النووي رمحه اهللا؛ فإنه يف عصرنا أظهر، وال حـول وال             
  .قوة إال باهللا العظيم

 rه الـنيب    بألمانة بني الناس، وهو ما تنبأ       ومما يكون بني يدي الساعة أيضاً ضياع ا       
  مىت الساعة؟ : حني جاءه أعرايب فقال
مسع ما قـال    :  حيدث، فقال بعض القوم    rفمضى رسول اهللا    : tيقول أبو هريرة    

أيـن أراه   : (( حديثه قـال   eبل مل يسمع، حىت إذا قضى       : فكره ما قال، وقال بعضهم    
  . اهللاها أنا يا رسول: قال)) السائل عن الساعة؟
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)٥٩(  دالئل النبوة      

إذا : ((كيف إضاعتها؟ قـال   : ، قال ))فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة    : ((rفقال  
 ١)).وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة

 علـيهم  وفـرض  ،عبـاده  على اهللا ائتمنهم قد األئمة نأ":  يف معناه  بطال بنا قال
 األمانة ضيعوا فقد الدين أهل غري دواقلَّ فإذا،  الدين أهل تولية هلم فينبغي،  هلم النصيحة

  ٢".إياها تعاىل اهللا قلدهم اليت
فمن ضياع األمانة يف آخر الزمان أن تسند املسؤوليات ال إىل أرباا من أصـحاب               

  .الكفاءات، بل إىل ما ميلكه املرء من معارف وأموال يسترضي ا اآلخرين
ب فيه املوازين، وترفع فيه     يأيت عليهم زمان تنقل   األمانة تقل بني الناس حىت      وما تزال   

إن يف بين فالن    : فيصبح الناس يتبايعون، فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة، فيقال        (( األمانة  
وما يف قلبه مثقـال حبـة       ! وما أجلده ! وما أظرفه ! ما أعقله : رجالً أميناً، ويقال للرجل   

  ٣)).خردل من إميان
، وأصـبحت بالدهـا كـًأل       وتعاين أمة اإلسالم حالة غريبة من التشرذم والضعف       

مستباحاً للقاصي والداين، ومل يشفع هلا أا جاوزت املليار والربع من املسلمني، فهم غثاء        
يوشك األمم أن تداعى علـيكم كمـا        : ((eصدق فيهم حديث النيب     فكغثاء السيل،   

 ،بل أنتم يومئذ كثري   (( : قال ؟ ومن قلة حنن يومئذ    : فقال قائل  ))تداعى األكلة إىل قصعتها   
 وليقـذفن اهللا  ، وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم      ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل   

حب الدنيا وكراهيـة    (( : قال ؟ يا رسول اهللا وما الوهن     : فقال قائل  ،))يف قلوبكم الوهن  
  . ورسالتهe إنه نبوءة من ال ينطق عن اهلوى، وهو علم آخر من أعالم نبوته ٤)).املوت

ه ذه األحـداث   ئ بعد مضي هذه القرون من تنب      rا أخرب النيب    وهكذا فإن وقوع م   
  .rوتلك املظاهر، لربهان صدق ودليل حق على نبوة النيب 
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  دالئل النبوة

 
)٦٠(  

  rللرسول املعجزات احلسية  
إن من أعظم دالئل النبوة ما يؤتيه اهللا أنبياءه من خوارق العادات اليت يعجز عـن                و

اهللا، وهو دليـل    تكرمي وتأييد من    ا هو ب  فعلها سائر الناس، ومتكينهم من هذه اخلوارق إمن       
الرسالة، وال ميكن أن يؤيـد اهللا بعونـه     وأالنبوة  ب أكرمه اهللا رضا اهللا وتأييِده هلذا الذي      

  .وتوفيقه من يدعي الكذب عليه ويضل الناس بامسه
الشمس عن الغـروب   اهللا   حبس   ؛ واملرسلون ومن هذه املعجزات اليت أوتيها األنبياء     

فأدىن للقرية حني صالة العصر أو      .. غزا نيب من األنبياء     ((: e بن نون، قال     لنبيه يوشع 
 ،أنِت مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علـي شـيئاً         : قريباً من ذلك، فقال للشمس    

لقد خرق اهللا سنته يف جريان الشمس إكراماً لـنيب   ١)).فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه   
  .هللاهللا يوشع، واستجابة لدعائه 

ومبثله أيد اهللا موسى عليه السالم، فقد شق اهللا له البحر ملا ضربه بعصاه، فصار طرقاً                
  .ممهدة ميشي بنو إسرائيل عليها يف دعة وسكينة

قـال شـيخ    ومبثله أيضاً أيد اهللا نبيه وخامت رسله، فصنع اهللا بيديه باهر املعجزات،             
ومعجزاته تزيد على ألف    ، eعلى نبوته   كان يأتيهم باآليات الدالة     : "اإلسالم ابن تيمية  

  ٢".معجزة
وإذا كان هذا : "وقال ابن القيم بعد أن ذكر معجزات موسى وعيسى عليهما السالم    

شأن معجزات هذين الرسولني، مع بعد العهد وتشتت مشل أمتيهما يف األرض، وانقطاع             
األلف والعهـد ـا     ومعجزاته وآياته تزيد على     ، eمعجزاما، فما الظن بنبوة حممد      

 ٣".؟قريب، وناقلوها أصدق اخللق وأبرّهم، ونقلُها ثابت بالتواتر قرناً بعد قرن
رأى مشركو مكة الكـثري     و،   باملعجزات الدالة على نبوته    eاهللا نبيه حممداً     أيدلقد  

املزيـد  واالستكبار  ومل يذعنوا للحق، بل طلبوا على سبيل العناد ، ، لكنهم مل يؤمنوا هامن
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)٦١(  دالئل النبوة      

 أو تكون لك جنةٌ % وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً       { ن اآليات م
 أو تسقط السماء كما زعمـت علينـا     %من خنيٍل وعنٍب فتفجر األار خالهلا تفجرياً        

 أو يكون لك بيت من زخرٍف أو ترقى يف السماء           %كسفاً أو تأيت باهللا واملالئكة قبيالً       
 }ل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشراً رسوالً ولن نؤمن لرقيك حىت ترت    

  ).٩٣-٩٠:اإلسراء(
 معجزة من جنس ما طلبوه على       e فإنه آتى نبيه     ؛وحىت يقيم اهللا حجته على قريش     

ال وهي انشقاق القمر، وهو حدث عظيم ال يقـع إال بتقـدير العزيـز          أسبيل التعجيز،   
  .العليم

انشق القمر علـى    :  أنه قال  tن حديث ابن مسعود     فقد روى الشيخان وغريمها م    
: eفقـال رسـول اهللا   ، فرقة فوق اجلبل، وفرقـة دونـه     :  فرقتني eعهد رسول اهللا    

  ١)).اشهدوا((
انشقاق القمر آية عظيمة ال يكاد يعدهلا شيء من آيـات األنبيـاء،             : "قال اخلطايب 

ذا العامل، فلـيس ممـا      وذلك أنه ظهر يف ملكوت السماء خارجاً من جبلة طباع ما يف ه            
  ٢".يطمع يف الوصول إليه حبيلة، فلذلك صار الربهان به أظهر

فهذه طـرق عـن     : "قال ابن كثري بعد أن ساق روايات عدة حلادثة انشقاق القمر          
 مع وروده يف الكتـاب   ،هؤالء اجلماعة من الصحابة، وشهرة هذا األمر تغين عن إسناده         

 يزايل السماء، بل انفرق باثنتني، وسارت إحـدامها         والقمر يف حال انشقاقه مل    .. العزيز  
حىت صارت وراء جبل حراء، واألخرى من الناحية األخرى، وصار اجلبل بينهما، وكلتا             

م أن هذا شـيء    ينظرون إىل ذلك، وظن كثري من جهلته        مكة الفرقتني يف السماء، وأهل   
حرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من املسافرين، فأخربوهم بنظري ما شاهدوه،             س

  ٣".فعلموا صحة ذلك وتيقنوه

                                                
  ).٢٨٠٠(، ومسلم ح )٤٨٦٤( رواه البخاري ح 1
  ).٧/٢٢٤(فتح الباري :  انظر2
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  دالئل النبوة

 
)٦٢(  

 وإن يـروا آيـةً      % اقتربت الساعة وانشق القمر      {: وهذا الذي حكاه اهللا بقوله    
: القمر( } وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمٍر مستقر        %يعرضوا ويقولوا سحر مستمر     

جيدوا أمام هذه اآلية الباهرة إال أن يتهموا         ومل   ،يكذبوا رؤيتهم للقمر منشقاً   ، فلم   )٣-١
  . بالسحرeنيب اهللا 

واليوم يف عصر العلم واملعرفة تتجدد هذه اآلية العظيمة، فقد نشرت وكالة الفضاء             
 طويل من   األمريكية ناسا يف موقعها على شبكة اإلنترنت صورة للقمر، وقد اخترطه خط           

 سنريهم آياتنا   { أثر النشقاق حصل يف القمر قدمياً     أقصاه إىل أقصاه، ويعتقد العلماء أنه       
     يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيٍء شهيد{ 

  ).٥٣: فصلت(
اجلمـاد   ما أعطاه من استجابة      eومن خوارق العادات املعجزة اليت آتاها اهللا نبيه         

 من بين عامر، فقال له رسـول   رجلeٌأتى النيب فقد ألمره، واملعهود فيه خالف ذلك،     
ادع ذلك  : eفنظر إىل خنلة، فقال العامري للنيب       . بلى: قال)) أال أريك آية؟  ((: eاهللا  
  !ذقالِع

فرجع )) ارجع: ((e فقال له رسول اهللا      ،فدعاه، فجاء ينقز حىت قام بني يديه      :  قال
  .انهإىل مك

  . كاليوم رجالً أسحريا آل بين عامر، ما رأيت:  فقال العامري
: ، مث قال  "واهللا ال أكذبك بشيء تقوله أبداً     : "ويف رواية البن حبان أن العامري قال      

  1".يا آل عامر ابن صعصعة، واهللا ال أكذبه بشيء يقوله"
       ا وجميئها هلوا وذهان دامغ على صدقه     آية معجزة وبرها   إن حترك الشجرة من مكا

  .eونبوته 
ويروي اإلمام مسلم حنو هذه املعجزة من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما،               

 e فذهب رسول اهللا     ]واسعاًأي  [ح  ي أفْ  حىت نزلنا وادياً   eرنا مع رسول اهللا     ِس: يقول

                                                
  ).٢١١١(، وابن حبان ح )١٩٥٤(رواه أمحد ح  1



 

)٦٣(  دالئل النبوة      

فـإذا  تر به،    يست ، فلم ير شيئاً   e فنظر رسول اهللا     ،يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء     
  .شجرتان بشاطئ الوادي
 انقادي علـي : (( إىل إحدامها، فأخذ بغصن من أغصاا، فقال  eفانطلق رسول اهللا    

 الذي يصانع قائده، حىت أتى ]املربوط باحلبل[فانقادت معه كالبعري املخشوش  )) بإذن اهللا 
ـ )) انقادي علي بإذن اهللا   : ((الشجرة األخرى، فأخذ بغصن من أغصاا، فقال       ادت فانق

:  فقـال  -  يعـين مجعهمـا    -؛ ألم بينهما     حىت إذا كان باملنصف مما بينهما      ،معه كذلك 
))فالتأمتا))  بإذن اهللالتئما علي.  

 e مث ميضي جابر يف حديثه وخيربنا بعود الشجرتني إىل حاهلما بعد قـضاء الـنيب                
 فقامـت كـل    مقبالً، وإذا الشجرتان قد افترقتا،   eفإذا أنا برسول اهللا     : حاجته، يقول 

  ١ ".واحدة منهما على ساق
انقالع الشجرتني  :  منها eيف احلديث آيات من دالئل نبوة النيب        : "قال اإلمام أمحد  

  ٢".واجتماعهما، مث افتراقهما
   ت اهللا قلب حبيبه    ويف جنبات مكة ثبe  يف مواجهة احملن بآية من هذا اجلنس، فقـد 

بالدماء، قـد   وجهه   حزين قد خضب     ، وهو eجاء جربيل عليه السالم إىل رسول اهللا        
: فقـال جربيـل   )) فعل يب هؤالء، وفعلوا   : ((مالك؟ فقال : ضربه بعض أهل مكة، فقال    

  )).نعم أرين: ((أحتب أن أريك آية؟ قال
ادع تلك الشجرة، فدعاها، فجاءت متشي      :  فنظر إىل شجرة من وراء الوادي، قال      

 فرجعت، حىت عادت إىل مكاـا،       ،هلا فلترجع، فقال    :قل هلا : حىت قامت بني يديه، قال    
  .e نبوته براهنيإنه دليل آخر من  ٣)).حسيب((: eفقال رسول اهللا 

 ما أعطاه اُهللا داود عليه السالم، ذلك النيب األواب الذي كان           معجزات األنبياء ومن  
وسخرنا مـع داود     {يسبح اهللا، فتجيبه اجلبال الرواسي والطيور مسبحة اهللا تعاىل معه           
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  دالئل النبوة

 
)٦٤(  

ولقد آتينا داود منا فضالً يـا        {). ٧٩: األنبياء (} جلبال يسبحن والطري وكنا فاعلني    ا
  ).١٠: سبأ (} جبال أويب معه والطري وألنا له احلديد

 ، فسبح ِهللا بني يديـه اجلمـادe          ،  العظيمة أيد اهللا نبيه حممداً       ةومبثل هذه املعجز  
  .وشهد له بالنبوة والرسالة

 أي بني يدي النيب     ١.د كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل      لق: t ابن مسعود    يقول
e.  

 يف حلْقَة، ويف يده حصى، فـسبحن يف         rإين شاهد عند النيب     : t ذر   و أب ويقول
 النيب دفعهن مثوفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من يف احلَلْقَة،            . يده
r النيب إىل دفعهن مث ، احللقة يف من يحهنتسب مسع ، بكر أيب مع فسبحن ، بكر أيب إىل 
r فسبالنيب     ، يده يف حن مث دفعهنr          يف نم إىل عمر، فسبحن يف يده، ومسع تسبيحهن 

 إلينـا، فلـم      إىل عثمان بن عفان، فسبحن يف يده، مث دفعهنr         احللقة، مث دفعهن النيب     
  ٢.يسبحن مع أحٍد منا

: ، فيقولنيب اهللا داود عليهما السالم  أخيه  ومعجزة  بني هذه املعجزة      ابن كثري  ويقارن
 أعجب من   ؛وال شك أن صدور التسبيح من احلصى الصغار الصم اليت ال جتاويف فيها            "

صدور ذلك من اجلبال؛ ملا فيها من التجاويف والكهوف، فإا وما شاكلَها تردد صدى              
 مـن   ]أي ِتردادها بالتسبيح  [ولكن من غري تسبيح؛ فإن ذلك       .. األصوات العالية غالباً    

 وأيب  rمعجزات داود عليه السالم، ومع هذا كان تسبيح احلصى يف كف رسـول اهللا               
  ٣".بكر وعمر وعثمان أعجب

  : يقولإذوصدق الشاعر 
  ح املصفَّلداود أو الن احلديد                 اجلبال جميبة صمحتـَّلئن سب

                                                
  ).٣٥٧٩(رواه البخاري ح  1
وله طرق أحسن مـن هـذا يف       : "، وقال اهليثمي  )٤٠٤٠(، والبزار ح    )١٢٤٤(رواه الطرباين يف األوسط ح       2

ح " الـسنة "، وصححه األلباين يف ختـريج كتـاب         )٥/٣٢٧(جممع الزوائد   ". عالمات النبوة، وإسناده صحيح   
)١١٤٦.(  
  ).٦/٢٨٦(اية والنهاية البد 3



 

)٦٥(  دالئل النبوة      

        فإن الصخور الصم النـوإن احل                 بكفهتصا يف كفه ليسبح  
 العظيمة نطق اجلمادات بني يديه، فاجلمـادات ال تعقـل وال            eوإن من معجزاته    

ـ تنطق، فإذا أنطقها اهللا بتصديقه، فهو دليل رضاه عن النيب يف قوله بنبوة نفسه و  قه يصدت
 .بإرسال اهللا إياهحني قال 

 رسول  بوته ، فكان احلجر يسلم عليه، يقول       بآية من هذا النوع قبل ن      eوقد بدئ   
  ١)).إين ألعرف حجراً مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إين ألعرفه اآلن: ((eاهللا 

  ٢".rفيه معجزة لرسول اهللا : "قال النووي
 مبكـة،   eكنا مع رسـول اهللا       (:tعلي  وبعد البعثة رأى الصحابة ذلك، يقول       

السالم عليك يا رسـول     : جر وال جبل إال قال    فخرج يف بعض نواحيها، فما استقبله ش      
  ٣.)اهللا

 والتسبيح بني يديه وأيـدي  eومل تتوقف هذه اآليات واملعجزات عند السالم عليه         
   . بالنبوة والرسالةeأصحابه، بل أنطقها اهللا بالشهادة له 
 يف سفر فأقبل أعرايب، فلما دنا منه        eكنا مع النيب    : يقول ابن عمر رضي اهللا عنهما     

: قـال )) هل لك يف خري؟   : ((إىل أهلي، قال  : قال)) أين تريد؟ ((: eال له رسول اهللا     ق
  )).تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله: ((وما هو؟ قال

هـذه  : ((، وقـال  فأشار النيب إىل شجرة   ومن يشهد على ما تقول؟      :  قال األعرايب 
 تخد األرض خداً حـىت      ت وهي بشاطئ الوادي، فأقبلَ    e  ، فدعاها رسول اهللا   ))السلَمة

  .فاستشهدها ثالثاً، فشهدت ثالثاً أنه كما قال، قامت بني يديه
   تها، ورجع األعرايب إىل قومه، و      مث رجعت إىل مهو يقول للـنيب     نبr :   إن اتبعـوين

  ٤.أتيتك م، وإال رجعت فكنت معك
                                                

 ).٢٢٧٧( رواه مسلم ح 1
 ).١٥/٣٦(شرح النووي على صحيح مسلم  2
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  ).١٢٠٩(صححه األلباين لغري هذا اإلسناد يف صحيح الترغيب ح 
  ).٥٨٦٨(، واأللباين يف مشكاة املصابيح ح )٥١٩(ن حبان ح ، وصححه اب)١٦( رواه الدارمي ح 4



 
  دالئل النبوة

 
)٦٦(  

 ا كان خيطب عليه   يت حنني اجلذع ال   rيها النيب   ومن عظيم خوارق العادات اليت أوت     
 صها علينـا  يق،  rيف يوم اجلمعة، وهي قصة مشهورة شهدها الكثري من أصحاب النيب            

 يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو       e  النيب كان :، فيقول جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما      
 )).إن شـئتم  (( : قال ؟اً أال جنعل لك منرب    ، يا رسول اهللا   : فقالت امرأة من األنصار    ،خنلة

  .فجعلوا له منرباً
 مث نزل الـنيب     ، فصاحت النخلة صياح الصيب    ، إىل املنرب  خرجفلما كان يوم اجلمعة     

e، إليه ا فضمه ،     كانت تبكي على ما كانـت       : جابر  قال ،نسكَّ تئن أنني الصيب الذي ي 
  ١.تسمع من الذكر عندها

قل كلٌ منهما نقالً مستفيضاً، يفيد      إن حنني اجلذع وانشقاق القمر ن     : "قال ابن حجر  
  ٢".لع على طرق ذلك من أئمة احلديث القطع عند من يطَّ
، قصة حنني اجلذع من األمور الظاهرة اليت محلها اخللف عن السلف            ": قال البيهقي 

  . أي لشهرا وذيوع أمرها٣."ورواية األخبار اخلاصة فيها كالتكلف
أعطـى  :  عمرو بن سـواد ال لهفق ، اً أعطى حممد ماما أعطى اهللا نبياً : الشافعيقال  

فهذا أكـرب مـن     ،  حىت مسع صوته     ذِع اجلِ  حنني أعطى حممداً :  قال !عيسى إحياء املوتى  
   ٤."ذلك

فهذا أكرب منه؛ ألن اجلذع ليس حمالً للحياة، ومع هـذا           : وإمنا قال : "قال ابن كثري  
، ]الناقة احلاملأي [ حنني الِعشار حن ونَّحصل له شعور ووجد ملا حتول عنه إىل املنرب، فأَ     

  ٥.. ". ، فاحتضنهeحىت نزل إليه رسول اهللا 
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)٦٧(  دالئل النبوة      

  rتكثري الطعام والشراب والوضوء بربكة النبي   
اليت تشهد بالنبوة لألنبياء ما جيعله اهللا على        املعجزات اخلارقة لعادات البشر     إن من   و

 . أيديهم من الربكة اليت ينتفع ا الناس
 % قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيـاً           {: على لسان نبيه املسيح   قال اهللا   

-٣٠: مـرمي  (}وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيـاً        وجعلين مباركاً أين ما كنت      
٣١.(  

ساطعاً  أيضاً كان نبياً مباركاً، وكان ما ساقه اهللا من الربكة على يديه دليالً               rونبينا  
  .ه ورسالتهوتوبرهاناً دامغاً على نب

 وقد كثُرت يف ذلك األخبار وتكاثرت وهي تتحدث عما كتب اهللا من تكثري القليل              
: ، ومحلتها إلينا األسانيد الصحاح اليت بلغت ا مبلغَ التواتر، قال النووي           eبربكة نبيه   

"              وقد تظاهرت أحاديثُ آحاٍد مبثل هذا، حىت زاد جمموعها على التواتر، وحصل العلـم
 مـن   rي باملعىن الذي اشتركت فيه هذه اآلحاد، وهو اخنراق العادة مبا أتى بـه               القطع

تكثِري الطعاِم القليِل الكثرةَ الظاهرة، ونبِع املاء وتكثِريه، وتسبيِح الطعام، وحنِني اِجلـذِْع      
  ١... ".وغِريه 

 اهللا  ومن هذه األخبار الكثرية اليت تواتر معناها ما رواه لنا جابر بن عبد اهللا رضـي               
ين أن يأخذوا التمـر  ويف أيب وعليه دين، فعرضت على غرمائه يف الد       ت: عنهما حيث قال  

  ٢.مبا عليه، فأبوا، ومل يروا أن فيه وفاًء
 ٣دإذا جددته فوضعته يف اِملرب    (: ( فذكرت ذلك له، فقال    r النيب   فأتيت: يقول جابر 

  .r أن خيرب النيب مكانهر يف ، أي طلب منه إذا مجع التم))rآذنت رسول اهللا 

                                                
  ).١٣/٢١٥( شرح النووي 1
  . أبيه، فأبوا ألم رأوه أقلَ من ديومأي عرض على املدينني أن يعطيهم متر بستانه قضاًء لدين 2
  ).٧/٢٨٩(فتح الباري : انظر.  املربد هو املوضع الذي جيفف فيه التمر3



 
  دالئل النبوة

 
)٦٨(  

 ومعه أبو بكر وعمر، فجلس على اِملربـد، ودعـا           rفجاء رسول اهللا    :  قال جابر 
فما تركت أحداً له علـى أيب       : ، قال جابر  ))ماَءك فأوِفهم رادع غُ : ((rبالربكة، مث قال    

  ... دين إال قضيته، وفَضل ثالثةَ عشر وسقاً 
ائت أبا بكر   : ((ملغِرب، فذكرت ذلك له، فضحك، وقال      ا rفوافيت مع رسول اهللا     

 ١. ما صنع أنْ سيكون ذلك     rلقد علمنا إذ صنع رسول اهللا       : ، فقاال ))وعمر فأخربهما 
        توقعا أن يقضي التمر ِقينهما بربكـة   - مع ِقلّته -أي أن أبا بكر وعمرين ، وذلك ليالد

  .rالنيب 
 أعالم النبوة، لتكثِري القليل إىل أن حـصل بـه   وفيه علم ظاهر من" : قال ابن حجر 

  2".وفاء الكثري، وفَضل منه
 جوعـاً   rوأعجب منه رآه جابر يف يوم آخر، وذلك يوم اخلندق، فقد رأى بالنيب              

هل عندك شيء؟ فإين رأيت برسـول اهللا        : ت إىل امرأيت، فقلت هلا    فانكفأْ: شديداً، يقول 
r   اً شديداً، قالصمت يل :  خفأخرج            ،يمـةٌ داجـن من شعري، ولنـا ِجراباً فيه صاع 

  ... فذحبتها 
 ومـن  rال تفضحين برسـول اهللا  : ةُ جابرأ ، فقالت امرrمث ولّيت إىل رسول اهللا   

  .معه
أن يدعو لقد خشيت عجزها عن إطعامهماً ال يكفيه الطعام، فتفضح بني النساء بعمج.  
يا رسول اهللا، إنا قد ذحبنـا يمـة لنـا،           : ه، فقلت تر فسارr ه  فجئت:  يقول جابر 

  .وطحنت صاعاً من شعري كان عندنا، فتعال أنت يف نفٍر معك
يا أهل اخلندق، إن جابراً قد صنع لكـم         : (( وقال rفصاح رسول اهللا    : يقول جابر 

  )). فحي هالً بكم،سوراً
  )).عجينتكم حىت أجيءال ترتِلن برمتكم، وال ختِبزنَّ : (( جلابرrوقال رسول اهللا 

                                                
 ).٢٠٣٩(، ومسلم ح )٢٧٠٩( رواه البخاري ح 1
  ).٦/٦٨٨( فتح الباري 2



 

)٦٩(  دالئل النبوة      

بـك  :  امرأيت، فقالت   يقْدم الناس حىت جئتr    فجئت وجاء رسول اهللا     : قال جابر 
وبك.  

  عته على دعوِة العدد الكبري إىل طعامهم القليل، إذ ظنت أنـه أمهـل              لقد المته وقر
  .طلبتها

  .قد فعلت الذي قلِت يل: فقلت: يقول جابر
 فبصق فيهـا    ،مِتناا، فبصق فيها وبارك، مث عمد إىل بر       فأخرجت له عجينتن  : قال جابر 

مِتكم وال  ادعي خابزةً فلتخبز معـِك، واقـدحي مـن بـر          : ((مرأيت ال وبارك، مث قال  
  )).تنـِزلوها

متنا لتِغطُّ كما هي،    وإن بر .. وهم ألف، فأقسم باهللا، ألكلوا حىت تركوه        : قال جابر 
  ١.وإن عجينتنا لتخبز كما هو

 ألف رجل من طعام ال يكاد يكفي البضع من الرجـال، يقـول              rقد أطعم النيب    ل
الـدليلُ  : منـها : حديث طعام جابر فيه أنواع من فوائد وجمل من القواعد          : "النووي

وقد تضمن هذا احلديث علَمـِني       ... rالظاهر والعلم الباهر من أعالم نبوِة رسول اهللا         
 بأن هذا الطعام القليل     rِعلمه  : ري الطعام القليل، والثاين   تكث: أحدهما: من أعالم النبوة  

الذي يكفي يف العادة مخسةَ أنفٍس أو حنوهم سيكْثُر، فيكفي ألفاً وزيادة، فدعا لـه ألفـاً    
صـاع شـعري    ] أي طعـام جـابر    [قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه        ] أي من أصحابه  [

  ٢".ويمة
صه علينا عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما          وأعجب منه وأعظم يف الربكة ما ق      

)) هل مع أحٍد منكم طعـام؟     ((: r ثالثني ومائة، فقال النيب      rكنا مع النيب    : حني قال 
 بغـنم  ٣فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، فعِجن، مث جاء رجلٌ مشرك مشعانٌ طويلٌ           

ال، بل بيع، فاشترى منه     : فقال)) ة؟ِهب: بيعاً أم عطية؟ أو قال    ((: rيسوقها، فقال النيب    
  .شاةً، فصِنعت

                                                
  .، واللفظ له)٢٠٣٩(، ومسلم ح )٤١٠٢( رواه البخاري ح 1
  ).١٣/٢١٧( شرح النووي 2
 .اً شعث الرأس أي طويل جد3
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)٧٠(  

 اهللا ما يف الثالثني واملائـة       ميأن يشوى، وأ  ] أي الكبد [ بسواد البطن    r وأمر النيب   
 حزة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه إياه، وإن كـان     rإال قد حز له رسول اهللا       

أمجعون، وشبعنا، فَفَضلت القصعتان، فحملناه     غائباً خبأ له، فجعل منها قصعتني، فأكلوا        
  ١. على البعري

تكثري : إحدامها: rويف هذا احلديث معجزتان ظاهرتان لرسول اهللا        : " قال النووي 
سواِد البطن حىت وِسع هذا العدد، واألخرى تكثري الصاع وحلم الشاة حـىت أشـبعهم               

  ٢". إليهاأمجعني ، وفَضلَت منه فَضلةً محلوها لعدم حاجة أحد
 من الربكة، فطمع أن ينال حظه منها، فـأتى          e ما عليه النيب     tوأدرك أبو هريرة    

فصفّهن بني يديه،   : يا رسول اهللا، ادع اهللا يل فيهن بالربكة، قال        :  بتمرات فقال  rالنيب  
فحملت منه : قال)) ، وأدخل يدك وال تنثُره  ]وعاء[اجعلهن يف ِمزود    : ((مث دعا، فقال يل   

  ].أي معِقد اإلزار[كذا وسقاً يف سبيل اهللا، ونأكل ونطِعم، وكان ال يفارق حقوي كذا و
   ٣. تل عثمان رضي اهللا عنه انقطع اِملزود عن حقوي، فسقط فلما قُ

 ،  r يأكل من اجلراب زهاء مخس وعشرين سنة، كل ذلك بربكة النيب             tلقد بقي   
  .rليكونَ شاهداً آخر على نبوة النيب 

 من تكـثري الطعـام      rملا أورد القاضي عياض أحاديثَ بركات النيب        غريه  لهلذا و و
وقد اجتمع على معىن حديِث هذا الفصِل بضعةَ عشر من الصحابة،           : "وبركة الدعاء قال  

رواه عنهم أضعافُهم من التابعني، مث من ال ينعد بعدهم، وأكثرها يف قـصٍص مـشهورة                
 هلا على ما أُنِكر نها إال باحلق، وال يسكت احلاضر    وجمامٍع مشهودة، وال ميكن التحدث ع     

   ٤".منها

                                                
  ).٢٠٥٦(، ومسلم ح )٢٦١٨( رواه البخاري ح 1
  ).١٤/١٧( شرح النووي على صحيح مسلم 2
 ).٣٠١٥(وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ح ) ٣٨٣٩(، والترمذي ح )٨٤١٤( رواه أمحد ح 3
 ). ١/٢٨٩ (املصطفى حقوق بتعريف الشفا 4



 

)٧١(  دالئل النبوة      

 بطريق أشبه التواتر، فقد شهد كلَّ واحدة منها          منقولةً وهكذا فإنه يرى هذه األخبار    
الكثريون من الصحابة وغِريهم، فلم يعاِرض أحد رواتها، وهم يروون هـذه األخبـار              

 .لشهرا وصدقها
بهم جهد، حىت مهّوا بنحر     يصي يف غزوة ف   r رسول اهللا    مةَ بِن األكوع مع   وخيرج سلَ 

 ، فجمعنا مزاِودنا، فبسطنا له ِنطَعاً، فـاجتمع         rفأمر نيب اهللا    : بعض إِبِلِهم، يقول سلمة   
  .زاد القوم على الِنطَع

 ، وحنن أربع عـشرةَ      ١فتطاولت َألحِزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز      : قال سلمة 
فهـل مـن    ((: rنا حىت شبعنا مجيعاً، مث حشونا جربنا، فقال نـيب اهللا            فأكل: مائة، قال 
، فأفرغها يف قَدح،    ]أي القليل من املاء   [فجاء رجلٌ بإداوٍة له، فيها نطفَة       : قال)) وضوء؟

  ٢. فتوضأْنا كلُنا
تكـثري  :  ، ومها  rمعجزتان ظاهرتان لرسول اهللا     : ويف هذا احلديث  : " قال النووي 

يف حتقيق املعجزة يف هـذا، أنـه        : كثري املاء هذه الكثرةَ الظاهرة، قال املاِزِري       وت ،الطعام
  ٣".كلما أُِكل منه جزٌء أو شِرب جزء، خلق اهللا تعاىل جزءاً آخر خيلُفُه 

، فلنستمع إليه  هريرة وأبيرويه  املتكاثرة املتواترة يف معناها، ما      rومن أخبار بركاته    
 نحر بعضِ ب وامحىت ه ،  القوم ت أزواد دفنِف: يف مسري، قال   eكنا مع النيب    : وهو يقول 

  اهللاَ  فـدعوت  ،بقي من أزواد القــوم      ما يا رسول اهللا، لو مجعت    : فقال عمر . محائلهم
  . عليها

: عند ذلـك  eفقال . مدِوأز  حىت مأل القوم   ، فدعا عليها  ..ففعل  :  أبو هريرة  قال
 إال ،مـا  شـاك فيهِ  غريما عبد  ال يلقى اهللا،ول اهللاوأين رس،  أشهد أن ال إله إال اهللا       ((

   ٤)).دخل اجلنة

                                                
 .ع جلوِس عنزة أي كان مقدار ما لديهم من الزاد مبا يغطي موض1
  ).١٧٢٩( رواه مسلم ح 2
  ).٣٥-١٢/٣٤( شرح النووي على صحيح مسلم 3
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)٧٢(  

 ، قـال    eلقد بارك اهللا فيما تبقى من أزوادهم، فكَثُر قليلُ طعامهم بربكة الـنيب              
 نظائره الـيت يزيـد     وما أكثر  ،لم من أعالم النبوة الظاهرة    ويف هذا احلديث ع   : "النووي

  وصنفوا فيها كتباً، وقد مجعها العلماء   ،العلم القطعي  وحيصل   ،جمموعها على شرط التواتر   
 1".مشهورة

دخل  طلحة   اأب يروي الشيخان يف الصحيحني أن       eويف دليل آخر من دالئل نبوته       
 أعرف   ضعيفاً r رسول اهللا     صوت  لقد مسعت  :، فقال هلا  يملَ س أِمذات يوم على زوجه     

  . نعم: قالت؟ فهل عندك من شيء،فيه اجلوع
 ، هلـا  مث أخرجت مخـاراً    ، من شعري  أقراصاً ]م سليم ه أُ أي أم [ فأخرجت: سقال أن  
مث أرسـلتين   ،  ]أي لفتين ببعضه  [ والثتين ببعضه    ،ته حتت يدي   مث دس  ، اخلبز ببعضه  ِتفلفّ

  .eإىل رسول اهللا 
 به فذهبت ، رسول اهللا     فوجدت r    فقُ ، يف املسجد ومعه الناس فقال يل   ، عليهم مت 

 : قـال  . نعـم  : فقلت ؟]هل أرسلك أبو طلحة   : أي[  أبو طلحة  آرسلكr :رسول اهللا   
  . قوموا:ملن معه r فقال رسول اهللا . نعم: فقلت؟بطعام

 فقـال أبـو     ،ه حىت جئت أبا طلحة فأخربت     ، بني أيديهم  فانطلق وانطلقت : قال أنس 
 اهللا  :ت فقال .همم وليس عندنا ما نطعِ    ،بالناس r قد جاء رسول اهللا      ،ليم يا أم س   :طلحة
  .ه أعلمورسولُ

 ، معـه  وأبو طلحةَ  r اهللا   فأقبل رسولُ ،  r اهللا    فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسولَ     
  ؟ ما عندك،ليممي يا أم سهلُ: rفقال رسول اهللا 

قربةً فيها  [ ةًكَّ ع  سليمٍ مصرت أُ  وع ،تففُ r فأمر به رسول اهللا      ، فأتت بذلك اخلبز  
مسن[ َفأ دمهت ] داماًه إ أي جعلت[،      مث قال رسول اهللا r      فيه ما شاء اهللا أن يقول ]  أي مـن

  .]دعاء اهللا بالربكة

                                                
  ).١/٢٢٤(شرح النووي على صحيح مسلم  1



 

)٧٣(  دالئل النبوة      

 مث  ، فأكلوا حىت شـبعوا    ، فأذن هلم  ،))ائذن لعشرةٍ (( : عليه الصالة والسالم    مث قال 
 فأكل القوم   ]وهكذا[  .. فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا     )).ائذن لعشرة (( : مث قال  ،خرجوا

  1 .سبعون أو مثانون رجالً والقوم ،هم وشبعواكلُّ
مان لَ هذان ع  ))ألطعاٍم؟((: وقوله) )رسلك أبو طلحة؟  آ (: (eقوله  " :قال النووي 
أي لعلمـه   [ م ثالثٌ  م علَ  eه  وذهاب، ] مبا غاب عنه   rأي إلخباره   [من أعالم النبوة    

eحبصول الربكة [ ، وتكثري٢."م رابع لَ الطعام ع   
جلمع من الصحابة، وال ميكن الكذب يف مثل هـذه          وهذه القصة وأمثالُها حضرها ا    

  . األخبار لكثرِة شهودها وظهوِر خربها بني الناس
وأحال على حضوره فيه    ،  إذا روى الصحايب مثل هذا األمر العجيب       ": قال النووي 

كان ، غهم ذلك وال ينكرون عليه    أو بلَ ، وهم يسمعون روايته ودعواه   ، مع سائر الصحابة  
  ٣".وجب العلم بصحة ما قال له يذلك تصديقاً

 ، فرتل ،فاشتكى إليه الناس من العطش    ،  يف سفر    وأصحابه   eذات مرة كان النيب     و
 بني مـزادتني    لقيا امرأةً فت،  ، فانطلقا ))اذهبا فابتغيا املاء  : (( فقال اثنني من أصحابه،  فدعا  

  فيه من أفواهِ   غَ ففر ،بإناء e ودعا النيب    ،فاسترتلوها عن بعريها  . .  على بعري هلا   ،من ماء 
 واستقى  ، من شاء  ىفسق،   اسقوا واستقوا  :ودي يف الناس   ون  ..ماهكأ أفواه  وأو ،املزادتني
  .من شاء

  وأمي اهللا لقد أقلع    ،فعل مبائها  تنظر إىل ما ي    قائمةً فكانت   ،وأما املرأةُ صاحبةُ املزادتني   
  .فيهاة منها حني ابتدأ َأل ِمل إلينا أا أشدخي وإنه لي،عنها

ـ يقَامجعوا هلا من بني عجوة ودِق: (( فقال تطييب خاطرها،rوأراد النيب   ةويقَة وس ((
، هاي ووضعوا الثوب بني يد ، ومحلوها على بعريها   ،يف ثوب  حىت مجعوا هلا طعاماً، فجعلوها    

 ولكن اهللا هو    ،]أي مل ننِقص منه شيئاً    [  شيئاً ِكنا من مائِ  ئِْزر تعلمني ما : ((eقـال هلا   و
  .))أسقانا الذي
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 ،العجـب : ما حبسك يا فالنة؟ قالت:  قالوا،أهلها وقد احتبست عنهم   املرأة   فأتت  
 إنـه   فـواهللاِ ، الصابئ، ففعل كذا وكذا: فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له،رجالن لقيين

مث  . اهللا حقـاً    أو إنه لرسـولُ    ]واألرض السماءأي  [من بني هذه وهذه،      ألسحر الناس 
  1 .إلسالم، فأسلموادعت قومها ل

 ونبوته مبا رأته من دليل باهر ومعجزة عظيمة  eلقد استدلت املرأة على صدق النيب       
 شرب القوم من مائها القليل، فكفـاهم        وكيف ال تعجب وقد   ،  rحصلت بربكة النيب    

  . كثرم، من غِري أن ينقُص شيء من مائهارغم 
وظاهره أن  .. .من أعالم النبوة    لٍم عظيٍم    وقد اشتمل ذلك على ع     : "قال ابن حجر  

وأنه مل خيتلط فيه شيء من مائهـا يف         ، مجيع ما أخذوه من املاء مما زاده اهللا تعاىل وأوجده         
حتمل أن يكون    وي .. يف املعجزة     وأغرب وهذا أبدع ، طًااحلقيقة وإن كان يف الظاهر خمتلِ     

  ٢". ك شيئاًقدار ماِئا من ِمنقص ما ن:املراد
 ال تـدركوا املـاء غـداً        إنكم إنْ : ((فقالآخر   وأصحابه يف سفر     eوخرج النيب   

: قلت: قال أبو قتادة  )) أمعكم ماء؟ : (( مث نزل، فقال   ،يهةًنسار وسرنا ه  مث    ...))تعطشوا
  .شيء من ماء  معي ميضأة فيها،نعم

 ،القوم ، فتوضأ ))وا منها سوا منها، م  سم: ((، فأتيته ا، فقال   ))ئتين ا ا: ((e قالف
وبقيت فقال ،رعة ج  r)) :ا ا[ ازدهر هلـا   فإنـه سـيكونُ  ، يا أبا قتادة]أي احتفظ 

  ...))نبأ
، يا رسول اهللا: فقالوا، eهلم رسول اهللا خرج  الظهرية تفلما اشتد: يقول أبو قتادة 

ئـت  ايا أبا قتادة : ((مث قال)).  عليكمكلْال ه: ((فقال ، تقطعت األعناق،هلكنا عطشاً
 فجعل  ، به  فأتيت ،هللته، فح حيعين قد )) مريل يل غُ  حِلِا((: ال ا، فق  ، فأتيت ))امليضأةب

عليه  فازدحم الناس، ويسقي الناس، فيهيصب.  
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)٧٥(  دالئل النبوة      

ـ  رلكم سيـصد   فكُ ،أْنوا امللَ يا أيها الناس أحسِ   : ((e فقال رسول اهللا     ، ))ين رِ  ع
      اهللا    رسولِ فشرب القوم حىت مل يبق غريي وغري e اشرب يا أبـا    : ((فقال،  ب يل ، فص

ب  وشرِ ، فشربت ))همآخر  القومِ إن ساقي : ((قـال. أنت يا رسول اهللا   : قلت)). قتادة
مما كان فيهابعدي، وبقي يف امليضأة حنو ،1 .مائة ئذ ثالثُ وهم يوم 

:  إحداها e لرسول اهللا     ظاهرات  معجزات اويف حديث أيب قتادة هذ    : "قال النووي 
قوله :  الثالثةُ . املاء القليل  تكثري: الثانيةُ.  وكان كذلك  ، هلا نبأ  مليضأة سيكونُ إخباره بأن ا  

e :))كلكم سي2."وكان كذلك، ))وىر  
   فة أضياف اإلسالم نصيب من بركة النيب       وقد كان ألهل الصr فقد أمر أبا هريرة ، 

t  فحضروا مجيعاً، مث قال له النيب        أن يدعوهم ،r :))  لبيك يـا   :  قلت :قال)) يا أبا ِهر
  .))خذ فأعطهم: ((رسول اهللا، قال

فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل، فيشرب حىت يـروى، مث يـرد علَـي     : قال
القدح، فأعطيه الرجلَ، فيشرب حىت يروى، مث يرد علي القدح، فيشرب حىت يروى، مث              

  .هم وقد روي القوم كلrُيرد علي القدح، حىت انتهيت إىل النيب 
لبيك يـا  : قلت)) أبا ِهر: (( فأخذ القدح ، فوضعه على يده، فنظر إيلّ فتبسم، فقال 

اقعـد  : ((صدقت يـا رسـول اهللا، قـال   : ، قلت ))بقيت أنا وأنت  : ((رسول اهللا، قال  
حىت )) اشرب: ((فشِربت، فما زال يقول   )) اشرب: ((، فقَعدت فشربت، فقال   ))فاشرب

فأعطيته القدح، فحِمد   )) فأرين: ((ق، ما أجد له مسلَكاً، قال     ال والذي بعثك باحل   : قلت
  ٣.اهللا ومسى، وشِرب الفَضلة

ووقع يف حديث أيب هريرة املاضي يف عالمات النبوة أـم كـانوا             ": قال ابن حجر  
سبعني، وليس املراد حصرهم يف هذا العدد، وإمنا هي ِعدةُ من كان موجوداً حني القصة               
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)٧٦(  

 وفيه معجزة عظيمة، وقد تقدم هلا نظائر يف عالمات النبوة من تكثري الطعام              ...املذكورة  
  ١ ".rوالشراب بربكته 

كنا مـع  :  ، فيقول eر اهللا فيها الطعام على يديه        كثَّ  آية أخرى  tوحيكي لنا مسرة    
 فلم يزل يتداولوا إىل قريب من       : وأكل القوم   فأكلَ ،يت بقصعة فيها ثريد   إذ أُ ،  eالنيب  
 هل كانـت    : لسمرة  فقال رجل  ، وجييء قوم فيتعاقبوه   ، يأكل كل قوم مث يقومون     :رالظه

تمأما من األرض فال( : قال؟ بطعامد،إال أن تكون كانت ت ٢). د من السماءم  
الء برتول الربكة فيها  الطعام فيها إال من عامل العتكون كثرةُال  : "قال املباركفوري

 ٣".من السماء
 أربعـونَ  يسأله الطعام يف رهط من قومه ، وهـم        eأتى النيب   اخلثعمي  ني ٍ كَ د وهذا

فقال النيب .مائة وأربع e قم فأعطهم: ((ن اخلطابب لعمر((. 
قال ،  ))همقم فأعِط((:  قال٤. ين والصبيةَقيظُ ما عندي إال ما ي، اهللايا رسـولَ: قال

  . اهللا مسعاً وطاعةيا رسولَ: عمر
 فـأخرج املفتـاح مـن    ، لـه  فصعد بنا إىل غرفةٍ ، وقمنا معه  ،رفقام عم :  دكَني قال

ـِح    ٥.الباب، فإذا بالغرفة شبيه الفصيل الرابض  ففتح،هجزت
  وإين ملن  ،مث التفت :  دكني قال. ته ما شاء اهللا    حاج اشأنكم، فأخذ كل رجل من    : الق

  .مل ينقص التمر شيئاً أي ٦.  منه مترةأْز وكأنا مل نر،آخرهم
ر هذه األخبار اليت شهدها مجوع الصحابة، فهي أصدق األخبـار           اذا نرى تكر  وهك

  .وأوثقُها، وهي مبرتلة املتواتر املقطوع بصحته وحجيته لتكرر أفرادها
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 طيئ  ِم حاتِ  جودِ ِر تواترت على املعىن كتوات    : "قال النووي عن أمثال هذه املعجزات     
ولكـن تكـاثرت    ، ها متـواترة   بعينِ  قصةٌ فإنه ال ينقل يف ذلك    ،  قيس  بنِ  األحنفِ لِموِح

ها باآلحاد أفراد ،  حىت أفاد جمموع وكذلك ، ]أي حلامت واألحنف  [م  لْ واحلِ  الكرمِ ها تواتر
للنيب  العادِة اخنراِقتواتر r ١".القرآن بغِري  

 كان يف سفر مع r أن النيب tومن هذه األخبار ما جاء يف حديث مسلم عن جابر    
  ؟ضوء أال و؟ضوء أال و؟ضوء أال و: فقلت،))ضوء جابر ناد بويا(( :أصحابه، فقال

 وكان رجل من    ،رة من قطْ   يف الركبِ   ما وجدت  ، يا رسول اهللا    قلت وملا مل يرد أحد   
د لرسول اهللا األنصار يربe لهجاٍباملاء يف أش .  
جابه من  فانظر هل يف أش،انطلق إىل فالن ابن فالن األنصاري (( : فقال يل  : جابر  قال

 سهبه يابِ ه لشرِ غُفِر لو أين أُ   ، فلم أجد فيها إال قطرة     ، فنظرت فيها  ، إليه  فانطلقت ))؟شيء
 إين مل أجد فيها   ، يا رسول اهللا   :فقلت e فأتيت رسول اهللا     ،]أي يابس الِسقاء لقلة مائه    [

  ...إال قطرة
 أدري ما هو  فجعل يتكلم بشيء ال، فأخذه بيده ، فأتيته به  ،)) فأتين به  ،اذهب(( :قال

 ـا  تيـت  فأُ... ]وهي إناء كبري)) [ةن جبفْيا جابر ناِد(( : مث أعطانيه فقال ،ويغمزه بيديه 
حملت، رسول اهللا     فقال ،ها بني يديه   فوضعتe ـ   ]أي وضعها [ بيده ة هكـذا   يف اجلفن، 

  . مث وضعها يف قعر اجلفنة، وفرق بني أصابعه،فبسطها
 ،]أي قطرة املاء اليت وجدا عنـد األنـصاري   [ ب علي  فص ،خذ يا جابر  (( : وقال

  . باسم اهللا: وقلت، عليه فصببت،)) باسم اهللا:وقل
ودارت ،  ]باملـاء [مث فارت اجلفنة     ،   e فرأيت املاء يفور من بني أصابع رسول اهللا         

 فاسـتقوا  ، فأتى النـاس : قال)) مباء ناد من كان له حاجةٌ،يا جابر(( :حىت امتألت فقال 
  .حىت رووا
فقلت :فرفع رسول اهللا ؟ له حاجة هل بقي أحد e ٢.ىيده من اجلفنة وهي مَأل  
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 أبلغ يف املعجزة من نبعِة املاء من احلجـر     eنبع املاء من بني أصابعه      : "مزينلـقال ا 
حيث ضربه موسى عليه السالم بالعصا، فتفجرت منه املياه، ألن خروج املاء من احلجارة             

  ". بني اللحم والدم معهود، خبالف خروجه من
  :وصدق القائل

  فمن كفه قد أصبح املاء يطفح           وإن كان موسى أنبع املا من العصا
 مرات عديدة يف مشاهد عظيمة،      rهذه املعجزة تكررت من النيب      : "وقال القرطيب 

ومجوع كثرية، بلغتنا بطرٍق صحيحة من رواية أنس، وعبد اهللا بـن مـسعود، وجـابر،     
حصني، وغريهم ممن حيصل مبجموع أخبارهم العلم القطعي املـستفاد مـن            وعمران بن   

التواتر املعنوي، وذا الطريق حصل لنا العلم بأكثر معجزاتـه الدالـة علـى صـدق                
  ١".رساالته
بالنـاس يـوم احلديبيـة       rالنيب  يف صحيحه نزل    البخاري   يهرويف موقف آخر ي   و
كي فلم يلبث الناس حىت نزحوه، وش ضاً،ناس تربه الض املاء يتربد قليِلم على ثَاهابأقص

 مث أمرهـم أن جيعلوه فيه، فواهللا ما ،نانتهسهماً من ِك ، فانتزعالعطشe إىل رسول اهللا 
عنه  حىت صدروا،يزال جييش هلم بالر.   
 سالحه وما ينـسب     وفيه بركةُ ،  ظاهرة    ويف هذا الفصل معجزات    ": قال ابن حجر  

  ٢".دة مواطن  املاء من بني أصابعه يف ِعوقد وقع نبع، إليه
: فقالها،  فوصفرأى قلة مائها    عني تبوك مع رسول اهللا ،        tمعاذ بن جبل    وملا أتى   

     ِبضبشيء من ماء، فجعل الصحابة يغرفون بأيديهم مـن العـني      ٣والعني مثل الِشراك ت 
  .قليالً قليالً حىت اجتمع هلم شيء من مائها

 فيه يديه ووجهه، مث أعاده فيها، فجرت العني مباء          rاهللا  وغسل رسول   :  قال معاذ 
  . حىت استقى الناس-غزير :  أو قال-منهمر 
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 أن ترى ما    - إن طالت بك حياة      -يوشك يا معاذ    : ((عليه الصالة والسالم  له  قال  ف
  ١)).ها هنا قد ملئ جناناً

، rدعـاء الـنيب   تفجر العني بربكة    : أوهلما: ويف هذا اخلرب دليالن من دالئل النبوة      
ع الرقعة اخلضراء يف منطقـة       مبا نراه اليوم من وفرة املياه واتسا       rإخبار النيب   : واآلخر
 .تبوك

 استمر دهراً طويالً بعد وفاته ، ومن ذلك ما ترويـه عائـشة    rوبعض بركة النيب 
 وما يف بييت من شيء يأكله ذو كبد إال شطرe  ،         تويف رسول اهللا    : رضي اهللا عنها بقوهلا   

  2.ه ففينتلْ فِك، منه حىت طال علي فأكلت، يل يف رفٍّشعٍري
 e أتى النيب     أن رجالً   بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، وفيه       جابرحيكيه  مثل هذا اخلرب    و

هما حـىت    فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفَ       ، فأطعمه شطر وسق شعري    ،يستطعمه
  ٣. ولقام لكم،ه ألكلتم منهلْ لو مل تِك:لسالم عليه الصالة وافقال، e  فأتى النيب،كاله
يف  e للـنيب   مسناًكانت ديو ، أم مالكأيضاً مثلَ هذا اخلرب يف قصة    روى مسلم و

ة هلا كّع،  فيسألون األُ  ،نوها فيأتيها ب م به اخلبز    [ مدوهو ما يسمى يف أيامنـا       أي ما يؤتد ،
 ،فتجد فيه مسناً   ،   eي فيه للنيب     فتعمد إىل الذي كانت د     ، وليس عندهم شيء   ،]إداماً

 نعم  : قالت ))؟عصرتيها(( :فقال e فأتت النيب    ،تهها حىت عصر   بيتِ مدفما زال يقيم هلا أُ    
  4)).لو تركتيها ما زال قائماً(( :قال

    ."اً حاضراًأي موجود) )اًلو تركتيها ما زال قائم((: e قوله : "قال النووي
 مث بيكّة والشعري حني   رمحه اهللا سبب فناء مس     نِصرِن العاحلكمة : "فقال يل ،ِك ت أوع

   ها وكَ يف ذلك أن عصرويتـضمن  ،  للتسليم والتوكل علـى رزق اهللا تعـاىل        ه مضادةٌ لَي
وتكلُ،  باحلول والقوة  واألخذَ، التدبريفعوقب ، كم اهللا تعاىل وفضله  بأسرار ِح اإلحاطةِ ف
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م لقدرة اهللا وعظيِم ِفعله، إىل الطمع يف معرفـة   أي كأنه خرج من التسلي   ١".ه بزواله لُفاِع
  .سبب أرضي ومادي له، فانقطع لذلك

 يف الطعام والشراب؛ فإا ظهرت يف تكثريه ملاء الوضوء eوكما ظهرت بركة النيب  
 وحانت صالةُ العـصر،  rرأيت رسول اهللا : (t، يقول أنس  إليهحني احتاج الصحابة 

 يف  r بوضوٍء، فوضع رسولُ اهللا      rجيدوه، فأُيت رسولُ اهللا      فلم   ،فالتمس الناس الوضوءَ  
فرأيت املاء ينبع مـن حتـت       : ذلك اإلناِء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال أنس         

  ٢ ).ا من عنِد آخرهموأصابعه، حىت توضؤ
فرأيت املاَء يتفجر من بني أصابع     : (( ويف رواية ألمحد من حديث ابن مسعود أنه قال        

  )). حي على الوضوء، والربكةُ من اهللا: (( مث قالr النيب
  ٣. كنا ألفاً ومخس مائة: قال جابر

 موِجد املاء، فإن اإلجياد إليه      rوإمنا طلب فَضلةً من املاء كيال يظَن أنه         : "قال الطييب 
ملاء أي أن هذا الذي رأيتم من زيادة ا       )) والربكةُ من اهللا  : ((rسبحانه، وإليه أشار بقوله     

  .r إنه دليلٌ آخر من دالئل نبوته ٤".أيضاً ليس مين، إمنا هو بركةٌ من اهللا تعاىل وفضل
ويروي الشيخان عن أنِس بِن مالٍك شاهداً آخر من شواهد نبوته ودالئل رسـالته،              

  .  وأصحابه بالزوراء، والزوراء موضع يف املدينةrكان النيب : فيقول
ء، فوضع كفّه فيه، فجعل ينبع من بـني أصـابعه،            بقدٍح فيه ما   rفدعا  : قال أنس 

كانوا زهاء الـثالِث    : كم كانوا يا أبا محزة؟ فقال أنس      : فتوضأ مجيع أصحابه، قال قتادة    
  ٥.مائة

هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثري عن اجلم الغفري، عن    : "قال القاضي عياض  
ماع الكثري منهم يف احملافل ومجمـع       الكافّة متصلةً بالصحابة، وكان ذلك يف مواطن اجت       

                                                
 .)١٥/٤٢(شرح النووي على صحيح مسلم  1
 ).٢٢٧٩(، ومسلم ح )١٦٩( رواه البخاري ح 2
  ).٣٧٩٧( رواه أمحد ح 3
 ).١١/١٤٠( شرح املشكاة 4
  ).٢٢٧٩(، ومسلم ح )٣٥٧٢( رواه البخاري ح 5



 

)٨١(  دالئل النبوة      

العساكر، ومل يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من               
   ١".معجزاته

 إال قليالً بني يـدي       للوضوء والشراب  ويف يوم احلديبية عطش الناس ومل جيدوا ماء       
ليس عندنا  : قالوا)) مالكم؟: ((الته، فق لَّ يف ركْوة، فتوضأ، فتسابقوا إىل املاء لقِ       eالنيب  

  .ماء نتوضأُ وال نشرب إال ما بني يديك
 يف الركوة، فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثـال العيـون، فـشربنا              rفوضع يده   

  . وتوضأنا
لو كنا مائة ألف لكفانا،     : كم كنتم؟ فقال مستنكراً   : فسأل سامل راوي احلديث جابراً    

  ٢ ].فاً ومخس مائةأي أل[كنا مخس عشرةَ مائة 
 تكررت منه يف عـدة مـواطن يف         rقضية نبع املاء من بني أصابعه       : "قال القرطيب 

مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثرية يفيد جمموعها العلم القطعي املستفاد من التواتر             
  ٣".املعنوي

  دعا ذات يوم مباء، فأُيت بقدح رحـراحٍ r أن النيب    tويف موضع آخر خيربنا أنس      
  .، فجعل القوم يتوضؤون]أي متسِع الفم[

فحِزرت مـا بـني الـستني إىل       : (ويذكر لنا أنس عدد من كفاهم هذا املاء، فيقول        
  ٤).فجعلت أنظر إىل املاء، ينبع من بني أصابعه: الثمانني، قال أنس

،  r أصـابعه   كان خيرج من نفـسِ     أن املاءَ  :وأكثر العلماء أن معناه   : "قال النووي 
ا  وينبوهو أعظم يف املعجزة من نبعه من حجٍر         : قالوا. ع من ذا... يـ    حت  رمل أن اهللا كثّ

وآيـة  ،  ظاهرة وكالمها معجزةٌ ، ها ال من نفسِ   ،فصار يفور من بني أصابعه    ، املاء يف ذاته  
  ٥."باهرة 

                                                
  ).٦/٦٧٦( فتح الباري 1
 ).٣٣٨٣( رواه البخاري ح 2
  ).٦/٦٧٦( فتح الباري 3
  .، واللفظ له)٢٢٧٩(، ومسلم ح )١٩٧( رواه البخاري ح 4
 ).٣٩-١٥/٣٨(لنووي على صحيح مسلم شرح ا 5



 
  دالئل النبوة

 
)٨٢(  

وأبو بكـر يف اهلجـرة       eملا انطلق النيب    : عن قيس بن النعمان قال    وروى احلاكم   
ما عنـدي شـاة     :  فقال ،ياه من اللنب  فاستسقَ  بعبد يرعى غنماً،   مرا؛  ن مكة فيني م مستخ

ت    حلب غري أن ههنا ع دوقد أخ ملت أول الشتاء، ناقاً حأي أسـقطت ومل تكمـل   [ تج
  . هلا لنبي وما بق،]محلها

رعها، ودعـا حـىت     ، ومسح ضe   فاعتقلها النيب    ،، فدعا ا  )) ا ادعr)) : فقال
 فـسقى الراعـي، مث حلـب    ،فسقى أبا بكر، مث حلب ،r فحلب:  قال)اللَنب (نزلتأ

  .فشرب
 م علي  تكت راك ت أو((: ك قط؟ قال   مثلَ واهللا ما رأيت   باهللا من أنت؟  : فقـال الراعي 

 فقال ))حممد رسول اهللا    فإين((: قال. نعم:  قال ))ك؟حىت أخرب  :الذي تزعم قـريش  أنت 
  . ليقولون ذلكمإ: أنه صابئ؟ قال

 ، إال نـيب    ما فعلت   إنه ال يفعلُ   ، به حق   أنك نيب، وأشهد أن ما جئت      فأشهد: لا ق
   ١)).ناِت فأْفإذا بلغك أين قد ظهرت. إنك ال تستطيع ذلك اليوم((: قال. كمتبع وأنا

كنت أرعى غنماً لعقبة بـن      : قالد  عن ابن مسعو  مثلَه   يف مسنده اإلمام أمحد   روى  و
 فمر يب رسول اهللا    ،عيطأيب م  e قلت: قال)) يا غالم هل من لنب؟    : ((بكر فقال  ، وأبو :

فأتيتـه بـشاة فمـسح      ))  عليها الفحل؟  يرتُ فهل من شاة مل   : ((قال. نعم، ولكين مؤمتن  
  صاقِل: (( مث قال للضرع   ،بكر  فحلبه يف إناء، فشرب وسقى أبا      ،ضروعها، فرتل لنب(( ،

  .صفقلَ
. من هـذا القـول   علمين،  رسول اهللا يا  :  فقلت ،مث أتيته بعد هذا   :  ابن مسعود   قال

  2).معلَّليم م فإنك غُ،يرمحك اهللا((:  وقال،فمسح رأسي: قال
 معجزة تقوم له     لرييه يف ذلك آيةً    ،سأله شاة مل يصبها فحل    : "قال أبو احملاسن احلنفي   
 فلم يكن لـه     ، ويف ذلك منفعة لصاحب الشاة بتلبني ضرعها       ،ا احلجة عليه وعلى غريه    

                                                
رواه الطرباين ورجالـه  : " قال اهليثمي)٨٤٧(ح والطرباين يف املعجم الكبري ). ٣/٩(رواه احلاكم يف مستدركه     1

 ).٨/٥٤٨(جممع الزوائد " . رجال الصحيح
  ).٧٠٦١(، وابن حبان يف صحيحه ح )٣٨(رواه األصبهاين يف دالئله ح  2



 

)٨٣(  دالئل النبوة      

وسـقاه أبـا     r فلذلك شـربه     ... ألن اهللا تعاىل جعله يف ضرعها حينئذ         ،قيف اللنب ح  
   ١".بكر

 ، وهو حيكي خـرب ِعتـاق        tريدة   ب يذكره وأخبار بركته ما     eومن دالئل نبوته    
 سـلمان    فيعملَ ،يغرس خنالً  أن   لعتاقهسلمان من سيده اليهودي، حيث شرط اليهودي        

طْفيها حىت يالنخلُمع .   
 النخل  فحملتِ ، غرسها عمر   واحدةً النخل إال خنلةً   eغرس رسول اهللا     ف : بريدة قال

مـا شـأن   : ((eفقال رسـول اهللا      ]أي اليت زرعها عمر   [ ومل حتمل النخلة     ،من عامها 
 فحملـت   ،مث غرسها  e فرتعها رسول اهللا     . اهللا ها يا رسولَ   أنا غرست  : قال عمر  ))؟هذه

  2.من عامها
، ومحلُ النخـل يف     ة طويل دةال يثمر إال بعد غرسه مب     واملعلوم عند الزراع أن النخل      

 ودليل باهر من دالئل نبوته، إذ مت ذلك بربكـة اهللا            eسنة ِغراسه معجزة ظاهرة للنيب      
  .هلذا النيب العظيم

ركة ليست موروثـاً     ، وهذه البr   ركة النيب   هذه األخبار املتكاثرة تشهد بب    هكذا ف و
ماً يتلقاه املرء بالكد واالجتهاد، إنه عطيةُ اهللا وبركته       ن األجداد ، وال عل    عحيمله األحفاد   

   إنْ مل يكن لنبوِته ورسالِته؟ rيؤتيها من شاء، فِلم أعطاها حممداً 

                                                
 )١/٣٦٧(معتصر املختصر  1
  .، وصححه، ووافقه الذهيب على تصحيحه)٢/٢٠(، واحلاكم يف مستدركه )٢٢٤٤٨(رواه أمحد ح  2



 
  دالئل النبوة

 
)٨٤(  

شفاء املرضى بنف 
ْ
  eه وريقه ِث

   ملا أرسل اهللا نبي  عليه السالم، آتاه من اآليات ما يقيم به احلجة على           ه وكلمته املسيح 
وإذ ختلق من الطني كهيئة     [ذلك إبراء اهللا األكمه واألبرص على يديه        بين إسرائيل، ومن    

: املائـدة  (]الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طرياً بإذين وتربئ األكمه واألبـرص بـإذين     
  .e، فكان برهاناً ساطعاً ودليالً قاطعاً عند قومه على نبوته )١١٠

لدليل والربهان ، حني شفى على   وكذلك أيد اهللا خامت أنبيائه وعظيم رسله مبثل هذا ا         
  .هيديه بعضاً من أصحاب

ألعطني هذه الراية رجالً يفتح اهللا على يديه، حيب         : (( قال يوم خيرب   eأنه  من ذلك   
 ليلتـهم  ]أي يتحـدثون  [فبات الناس يدوكون    : ، قال ))اَهللا ورسولَه، وحيبه اُهللا ورسولُه    

  . أن يعطاهاا كلهم يرجوeسول اهللا فلما أصبح الناس غَدوا على ر: أيهم يعطاها، قال
هو يا رسـول اهللا     : فقالوا)) أين علي بن أيب طالب؟    : (( فقال عليه الصالة والسالم   

 يف عينيه، ودعا    e، فبصق رسول اهللا     t، فأُيت به    ))فأرسلوا إليه : ((يشتكي عينيه، فقال  
   ١.له فربأ، حىت كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية

 .))اللهم أذهب عنه احلر والـربد : (( تفل يف عينيه وقالe ماجه أنه  ويف رواية البن  
 يلبس ثيـاب    أصحابه رمبا رأوه  كان  ، و ئذ   بعد يومِ   وال برداً   حراً  فما وجدت  : علي قال

  ٢. وثياب الشتاء يف الصيف،الصيف يف الشتاء
  ٣ ".eفيه معجزة ظاهرة للنيب : "قال الشوكاين

 أرض خيرب حقق آية أخرى تدل على نبوته ورسالته، فقـد            eوقبل أن يغادر النيب     
:  يزيد بن أيب عبيـد يقولشفى اهللا بنفثه ساق سلمة بن األكوع الذي أصيب يف الغزوة،        

هذه ضـربة  : يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال : رأيت أثر ضربٍة يف ساق سلمة، فقلت      

                                                
  ).٢٤٠٧(، ومسلم ح )٣٧٠١(رواه البخاري ح  1
 ).١١٤(، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح )١١٧(، وابن ماجه ح )٧٨٠(رواه أمحد يف مسنده ح  2
 ).٨/٥٥(نيل األوطار  3



 

)٨٥(  دالئل النبوة      

، فنفث فيه ثالث نفَثات،     eلنيب  أُصيب سلمة، فأتيت ا   : أصابتين يوم خيرب، فقال الناس    
١.ها حىت الساعةفما اشتكيت  

إن اجلموع اليت رأت ساق سلمة مضرجة بدمائها، مث رأوه ال يشتكي منها أملـاً وال                
 ونفثه عليها، إن هذه اجلموع ال يسعها أمام هـذه املعجـزة             eوجعاً بربكة ريق النيب     

إذ مثل هذا ال يقدر عليه بشر، إنه دليل          بالنبوة والرسالة،    eالباهرة إال أن تشهد للنيب      
  .eمن دالئل نبوته 

 عبد اهللا بن عتيك ورجاالً من األنصار لردع سلّاِم بِن أيب احلُقَيـق،            eويرسل النيب   
  .وبينما هو راجع يف الطريق وقع، فانكسرت ساقه، فعصبها بعمامة

ابـسط  : ((، فقالeفانتهيت إىل النيب  : يقولف ولنستمع إليه وهو يقص علينا اخلرب،     
  ٢.، فبسطت رجلي، فمسحها، فكأا مل أشتِكها قطّ))رجلك

إن : t بريدة   يقولى من الصحابة الكرام،     أ مراراً وعلى مر   eلقد تكرر ذلك منه     
فنـاً  فهل كان هذا     ٣. عت رجله فربأ  ِط تفل يف رجل عمرو بن معاذ حني قُ        eرسول اهللا   

  ؟e نبوته من فنون الطب أم معجزة وبرهاناً من براهني
 فأتته  .. يرمي مجرة العقبة     e أا رأت رسول اهللا      ويروي اإلمام أمحد عن أم جندب     

 قال  . فادع اهللا له   ، إن ابين هذا ذاهب العقل     ، يا رسول اهللا   :ن هلا فقالت  باب خثعميةامرأة  
  )).ائتيين مباء(( :هلا

   اذهيب(( : مث قال  ، فيه  مث دعا  ، وغسل وجهه  ، فتفل فيه  ، من حجارة  وٍرفأتته مباء يف ت، 
   )). واستشفي اهللا عز وجل،فاغسليه به

 ، بأصابعي  فأخذت منه قليالً   ، البين هذا  ي يل منه قليالً   ِب ه :فقلت هلا : قالت أم جندب  
ا ِشفمسحت َّفكان من أبر الناس،ة ابينق .  

بِر: قالت؟ ما فعل ابنها: املرأة بعدفسألت ٤.رءئ أحسن ب  
                                                

 ).4206(رواه البخاري ح  1
 ).٤٠٣٩(رواه البخاري ح  2
  ).٢٩٤٠(، وصححه األلباين يف الصحيحة ح )٢١٤٦( رواه ابن حبان ح 3
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  دالئل النبوة

 
)٨٦(  

إحدامها شفاء ابن اخلثعمية بربكـة      : بل معجزتان ،  r عظيمة له    ويف احلديث معجزة  
ة النيب   جمe       هداية ابن أم جندب مبـسح أمـه       :  يف املاء الذي غسلته أمه فيه، واألخرى

  .وجهه ببعض هذا املاء
أم مجيل ابنها   ثُوحتد  بن حاطب    حممد     فقد أقبلت به    ان طفولته عن خرب حدث له إب ،
 e بك الـنيب      فأتيت :ه، تقول أم مجيل   راعقدر تغلي على ذ   أت  انكف، وقد   eإىل النيب   

 ومـسح علـى     ، فتفل يف فيـك    ، هذا حممد بن حاطب    ، بأيب وأمي يا رسول اهللا     :فقلت
 واشـف  ، رب الناسالبأسأذهب (( :ل على يديك ويقول وجعل يتفُ  ، ودعا لك  ،رأسك

 بك من عنده    ما قمت  ف : فقالت )) شفاء ال يغادر سقماً    ، ال شفاء إال شفاؤك    ،أنت الشايف 
  ١. ت يدكأَحىت بِر

 وريقه سبباً يف ذلـك ،    rوهكذا فإن اهللا الشايف قدر الشفاء لكثريين ، وجعل نفثه           
  .rليكون برهاناً آخر من براهني نبوته 

  

                                                
  )١٥٠٢٧(رواه أمحد يف املسند ح  1



 

)٨٧(  دالئل النبوة      

  rاستجابة اهللا دعاءه  
ومن باهر ما يدل على النبوة إجابة اهللا دعاء النيب حني يدعوه، فإذا ما رفع نـيب اهللا                 

ديه داعياً ربه ومواله ؛ قِبل اهللا دعاءه وأجابه، وتكرار ذلك ودميومته دليل على صدقه،               ي
م ِهألن اهللا ال يؤيد كاذباً والدعياً يدعي عليه الكذب ، فالكاذب من أظلم الناس وأبعدِ               

 ] فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو كذب بآياته إنه ال يفلح ارمـون                 [عن اهللا   
  ).١٧: يونس(

اهللا ال يؤيد بتأييده الكاذب الذي يلجأ إليه، بل يهِلكُه ويفضحه، كمـا        فإن   ؛وهكذا
كم بعـذاٍب   تسِحويلكم ال تفتروا على اللّه كذبا في      {: سحرة فرعون قال موسى خماطباً    

  .)٦١: طه (}وقد خاب من افترى 
 قل إنّ الّذين    {: تعاىلفاملفترون على اهللا ال يؤيدهم اهللا بعونه، وال ميدهم مبدده، قال            

 إنّ اللّه ال يهدي مـن       {: ، وقال ) ٦٩: يونس (}يفترون على اللّه الكذب ال يفلحون       
 كفّار و كاذب٣: الزمر (}ه.(  

 ما خاب وال خسر، بل هدي وأفلح يف كل صـعيد، فدينـه أعظـمe          لكن النيب   
  . انتشاراً- حبمد اهللا -األديان يف األرض وأكثرها 

ومعلوم أن من عوده اهللا إجابة دعائه، ال يكون إال مع           : "اإلسالم ابن تيمية  قال شيخ   
صالحه ودينه، ومن ادعى النبوة، ال يكون إال من أبر الناس إن كان صـادقاً، أو مـن                  

 مل يكن   أفجرهم إن كان كاذباً، وإذا عوده اهللا إجابة دعائه، مل يكن فاجراً، بل براً، وإذا              
، تعين أن يكون نبياً صادقاً، فإن هذا ميتنع أن يتعمد الكـذب،             اً بر مع دعوى النبوة إال   

  ١".وميتنع أن يكون ضاالً يظن أنه نيب
 يف مواطن كثرية، كـل      r، فأجاب اهللا دعاءه     eوقد وقعت هذه اآلية البينة لنبينا       

   .rمنها دليل من دالئل النبوة الشاهدة على صدقه 
على املنرب خيطب اجلمعة ، فقام      فيها   e النيب   وقف ؛سنة جدبة أصابت الناس   نبدأ ب و

  . وجاع العيال، فادع اهللا لنا، يا رسول اهللا، هلك املال: أعرايب فقال
                                                

  ).٦/٢٩٧( اجلواب الصحيح 1



 
  دالئل النبوة

 
)٨٨(  

أي قطعـة مـن   [فرفع يديه، وما نـرى يف الـسماء قزعـة     : يقول أنس بن مالك   
مث مل يـرتل    ، ، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حىت ثار السحاب أمثال اجلبال          ]السحاب

فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد، وبعـد        ، rنربه حىت رأيت املطر يتحادر على حليته        عن م 
  .الغد، والذي يليه، حىت اجلمعة األخرى

يا رسـول اهللا، ـدم      : غريه، فقال : ويف اجلمعة األخرى قام ذلك األعرايب، أو قال       
  )).ال علينااللهم حوالينا و: ((البناء، وغرق املال، فادع اهللا لنا، فرفع يديه فقال

فما يشري بيده إىل ناحيٍة من السحاب إال انفرجت، وصارت املدينة مثل            : يقول أنس 
  ٢". شهراً، ومل جيىء أحد من ناحيٍة إال حدث باجلُود١اجلَوبة ، وسال الوادي قناة 
 بعد أسـبوع مـن      r واستمر أسبوعاً ، مث توقف بدعائه        rلقد نزل املطر بدعائه     

، ، ألـيس    ))اللهم حوالينا وال علينا   : (( السحابة عن املدينة لقوله    هطوله، كما انفرجت  
  ذلك كلُه من أمارات نبوته وعالمات صدقه؟

 وعظيم كرامته علـى     rومراده ذا؛ اإلخبار عن معجزة رسول اهللا        : "قال النووي 
ربه سبحانه وتعاىل، بإنزال املطر سبعة أيام متوالية متصالً بسؤاله من غري تقدمي سـحاب               

  ٣".وال قزع، وال سبٍب آخر، ال ظاهٍر وال باطن
وفيه علَم من أعالم النبوة يف إجابة اهللا دعاء نبيه عليـه الـصالة              : "وقال ابن حجر  

والسالم عِقبه أو معه، ابتداء يف االستسقاء، وانتهاء يف االستصحاء، وامتثال الـسحاب             
  ٤".أمره مبجرد اإلشارة
  :وصدق من قال

  ص منه البصر وأشخجيبتأُ       ه دعـوةقَالـ خدعـا اَهللا 
   حىت رأينـا املطروأسـرع         ومل يك إال كـقلب الرداء 

                                                
، ووادي القناة اسم لواٍد مشهور مـن        بالسحا يف رجةالفُ هنا ا واملراد ،الواسعة املستديرة احلفرة هي:  اجلوبة 1

  ).٢/٤٧٩(انظر فتح الباري . أودية املدينة
  .واللفظ له) ٨٩٧(، ومسلم ح )١٠١٣( رواه البخاري ح 2
  ).٦/١٩٢( شرح صحيح مسلم 3
  ).٢/٤٨٠( فتح الباري 4



 

)٨٩(  دالئل النبوة      

 فأجـاب اهللا    بعضاً من أصحابه بشيء من دعائـه       eيف بعض األحيان خص النيب      و
علـى   eكافأه النيب قد  ، فمالك أنس بن ه الويفدماخل  دعاؤه، ومنه سؤله، وقبل دعاءه  

  .عوة أجاا اهللا تعاىل، فعاش أنس جملالً بربكتها مائة سنةبدخدمته له 
، وقد أزرتين بنصف مخارها، وردتين rجاءت يب أمي إىل رسول اهللا   : tيقول أنس   
  .يا رسول اهللا، هذا أُنيس ابين، أتيتك به خيدمك، فادع اهللا له: بنصفه، فقالت

 إن مايل لكثري، وإن ولدي وولَد       فواهللا: ، قال أنس  ))ه وولده اللهم أكِثر مالَ  : (( فقال
  ١. ولَدي ليتعادون على حنو املائة اليوم

اللهم ارزقه  : (( إال دعا يل به قال     ؛فما ترك خري آخرة وال دنيا     : ويف رواية قال أنس   
   ٢)).ماالً وولداً، وبارك له فيه

ثتين ابـنيت   فإين ملن أكثر األنصار ماالً، وحد     : (وقد أجاب اهللا دعوة نبينا، يقول أنس      
  ).  البصرةَ بضع وعشرون ومائةمينة أنه دفن لصليب مقْدم حجاجأ

 ملا يف إجابة دعوته     rوفيه التحدث بنعم اهللا تعاىل، ومبعجزات النيب        : "قال ابن حجر  
  ٣".من األمر النادر، وهو اجتماع كثرة املال مع كثرة الولد

طاه النيب ديناراً يشتري له بـه شـاة،       أع ملابالربكة لعروةَ البارقي يف ماله،       eدعا  و
فاشترى له به شاتني، فباع إحدامها بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالربكة يف بيعـه،      

  ٤. وكان لو اشترى التراب لربح فيه
فلقد رأيـتين   : يقول عروة )). اللهم بارك له يف صفْقة ميينه     : (( قال rويف رواية أنه    
  ٥".  أربعني ألفاً قبل أن أِصل إىل أهلي فأربح،أقف بكُناسة الكوفة
 لعـروة   eاملقصود منه الذي يدخل يف عالمات النبوة دعاء النيب          : "قال ابن حجر  

  ١".فاستجيب له، حىت كان لو اشترى التراب لربح فيه
                                                

  .واللفظ له) ٢٤٨١(، ومسلم ح )٦٣٤٤( رواه البخاري ح 1
  ).١٩٨٢( رواه البخاري ح 2
 ).٤/٢٦٩(باري  فتح ال3
  ).٣٤٤٣( رواه البخاري ح 4
  ).١٨٨٧٧( رواه أمحد يف مسنده ح 5



 
  دالئل النبوة

 
)٩٠(  

وإذا أردنا أن نعرف سر احلافظة اليت أوتيها راوية اإلسالم أبو هريرة، فلنستمع إليه               
يا رسول اهللا، إين أمسع منك      : ، فيقول للحديث يشكو كثرة نسيانه     r يبوقد جاء إىل الن   

: ، فبـسطته، قـال  ))ابسط رداءك: ((حديثاً كثرياً أنساه، فقال له عليه الصالة والسالم       
  ٢ .، فضممته، فما نسيت شيئاً بعده))ضمه: ((فغرف بيديه، مث قال
هريرة، ومعجزة واضحة مـن     ويف هذا احلديث فضيلة ظاهرة أليب       : "قال ابن حجر  

عالمات النبوة؛ ألن النسيان من لوازم اإلنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثُـر               
  ٣".r بربكة النيب ]أي النسيان[منه، مث ختلف عنه 

 rها، أال وهي دعاء الـنيب        هريرةَ خري  ا نال أب  rومثة دعوة أخرى من رسول اهللا       
 إىل اإلسالم، وهي مشركة تأىب اإلسالم وتـصده عنـه،           ألمه باهلداية، فقد كان يدعوها    

 r ما أكره، فأتيت رسولَ اهللا       rتين يف رسول اهللا     عفدعوتها يوماً، فأمس  : يقول أبو هريرة  
  وأنا أبكي، قلت :    ها         يا رسول اهللا، إين كنتفـدعوت ،أدعو أمي إىل اإلسالم، فتأىب علي 

  . أن يهدي أم أيب هريرةاليوم، فأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا
، فخـرج   ))اللهم اهِد أم أيب هريرة    : (( صاحبه الويف، فقال   r ومل خييب رسولُ اهللا     

  . ، يرجو أن تكون سبباً يف إسالم أمهrمستبشراً فرحاً بدعوة نيب اهللا 
، فِصرت إىل الباب، فإذا هو جماف، فسمعت أمي خشف قـدمي            فلما جئت : يقول

مكانك يا أبا هريرة، ومسعت خضخضة املاء، فـإذا هـي           : ، فقالت ]يأي صوت مشي  [
  .تغتسل لإلسالم، وتشهد بشهادة التوحيد

يا رسول اهللا   :  ، فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فقلت       rفرجعت إىل رسول اهللا     :  قال
   ٤. دعوتك، وهدى أم أيب هريرةأبشر، قد استجاب اُهللا

 ، فما   rزناً على متنِع أمه عن اإلسالم وِسبِاا للنيب          أول النهار يبكي حt    لقد أتى   
   .rلِبث أن عاد يبكي فرحاً بإسالمها بربكة دعاء النيب 

                                                
 ).٦/٧٣٤( فتح الباري 1
  ).١١٩( رواه البخاري ح 2
  ).١/٢٦٠( فتح الباري 3
  ).٢٤٩١( رواه مسلم ح 4



 

)٩١(  دالئل النبوة      

 على الفَور بعني املسؤول، وهو من       rوفيه استجابة دعاء رسول اهللا      : "قال النووي 
  ١".rأعالم نبوته 

يـا  :  دعوةً ثالثة، فقـال    rوسرور أيب هريرة وفرحه مل ينسياه أن يطلب من النيب           
فقال رسـول اهللا  . رسول اهللا ادع اهللا أن حيببين أنا وأمي إىل عباده املؤمنني، وحيببهم إلينا        

r)) :اللهم حبه إىل عبادك املؤمنني، وحبك هذا وأميدباملؤمننيب ع ب إليهم.((  
  ٢.بينفما خِلق مؤمن يسمع يب وال يراين؛ إال أح: يقول أبو هريرة

وهكذا فحب املؤمنني يف كل عصر لراوية اإلسالم العظيم أيب هريرة، هو دليل باهر              
  . rوبرهان ظاهر على استجابة اهللا دعاء نبيه وحبيبه 

وأما عبد اهللا بن عباس حرب األمة وترجمانُ القرآن، فإن ما أوتيه من العلم واحلكمة               
 له، وذلك أنه ملا كان غالماً جهز وضـوَء          rدعاء النيب   اهللا الذي استجاب    كان بفضل   

  ٣)).اللهم فقهه يف الدين: (( فقال النيب شاكراً صنيعهrالنيب 
اللهم فقهه يف : (( يده على كِتف ابن عباس وقالrسول اهللا  رويف مرة أخرى وضع     

  ٤)).الدين، وعلِّمه التأويل
 ابن عباس، فكان عمـر      بش فيها، فقد    r إجابةُ اِهللا النيب     توهذه الدعوة مما حتقق   

يجِلسه مع أكابر الصحابة يستشريه ويأخذ برأيه، على حداثة سنه، فقد فاق أقرانه، مبـا               
آتاه اهللا من الفقه يف الدين وما علمه من حماسن التأويل، حىت صح عن ابن مسعوٍد فقيِه                 

أي لنبوغـه    ٥"لو أدرك ابن عباس أسناننا؛ ما عاشره منا رجـل         : " الصحابة أنه قال فيه   
  ٦".ِنعم ترجمانُ القرآِن ابن عباس : " وفقهه، وكان يقول

                                                
  ).١٦/٥٢( شرح صحيح مسلم 1
  ).٢٤٩١( رواه مسلم ح 2
  .بخاريواللفظ لل) ٢٤٧٧(، ومسلم ح )١٤٣( رواه البخاري ح 3
  ).٢٣٩٣( رواه أمحد ح 4
  ).٣٢٢١٩( رواه عبد الرزاق يف املصنف ح 5
 ).٣٢٢٢٠( رواه عبد الرزاق يف املصنف ح 6



 
  دالئل النبوة

 
)٩٢(  

 فإنه يستجيب هلـم إذا دعـوا علـى          ؛وكما يستجيب اهللا دعاء أنبيائه ألصحام     
تباعهمأم أو على العاصني من الكافرين بنبو.  

رب ال تـذر علـى األرض مـن         {: فقد أجاب اهللا دعاء نوح عليه السالم ملا قال        
: نـوح  (} إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً كفاراً            %ين دياراً   الكافر
 ففتحنـا  % فدعا ربه أين مغلوب فانتـصر        {، فاستجاب اهللا له وأغرق الكافرين       )٢٦

 % وفجرنا األرض عيوناً فالتقى املاء على أمٍر قد قـدر            %أبواب السماء مباٍء منهمٍر     
-١٠: القمـر  (} جتري بأعيننا جزاًء ملن كان كفر        %ومحلناه على ذات ألواٍح ودسٍر      

١٤.( 
 الطاغية إىل توحيد اهللا وطاعته، فأىب واسـتكرب،         وموسى عليه السالم ، دعا فرعونَ     

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينةً وأمواالً يف احلياة الدنيا ربنا             {: فدعا عليه 
على قلوم فال يؤمنوا حـىت يـروا   ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد     

ه، وجعـل   تجاب اهللا دعاءه، فغرق فرعون وملـؤ      ، فاس )٨٨: يونس (}العذاب األليم 
 أنه ال إلـه إال الـذي         حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت      { عند املوت    ستجدي النجاة ي

٩٠: يونس (} به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني آمنت.(  
ـ r ، فقد سجد r وهكذا كان حالُ خامت النبيني  ا لَ ذات مرة، فوضع املشركون س

اجلزور وقذرها على ظهره الشريف، وأخذوا يتضاحكون، فدعا عليهم عليـه الـصالة             
  .ثالث مرات)) اللهم عليك بقريش: ((والسالم وقال

  .فلما مسعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته: يقول ابن مسعود
بن هشام، وعتبةَ بِن ربيعةَ، وشـيبةَ بـِن ربيعـةَ،           اللهم عليك بأيب جهِل     : ((مث قال 

  )).والوليِد بن عتبةَ، وأميةَ بِن خلٍف، وعقبةَ بِن أيب معيط
 لقد ، باحلقrوذكر السابع ومل أحفظه، فوالذي بعث حممداً      : t يقول ابن مسعود    

حبوا إىل القليب، قليِب بدررأيتى صرعى يوم بدر، مث س١.  الذين مس  

                                                
  .واللفظ له) ١٧٩٤(، ومسلم ح )٢٤٠( رواه البخاري ح 1



 

)٩٣(  دالئل النبوة      

وهذا حيتمل أن يكون من متام الدعاء املاضي، فيكون فيه علم عظيم            : "جرقال ابن ح  
  ١".من أعالم النبوة
: ، قال  وصدهم عن اإلسالم    إىل املدينة ورأى إدبار قريش وإعراضهم      e وملا هاجر   

  )).اللهم سبع كسبع يوسف((
يف، فأخذم سنةٌ حصت كل شيء، حىت أكلوا اجللود وامليتة واجل         : قال ابن مسعود  

  .وينظر أحدهم إىل السماء، فريى الدخان من اجلوع
يا حممد، إنك تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم، وإن قومك قد           :  فأتاه أبو سفيان، فقال   

   .هلكوا، فادع اهللا هلم
أي حممد، إن قومك قد هلكوا، فادع       : ويف رواية ألمحد يف مسنده أن أبا سفيان قال        

  )).اللهم إن يعودوا فعد : (( مث قال.فدعا: لاهللا عز وجل أن يكشف عنهم، قا
 %إنكم عائـدون  {:  إىل قوله]اٍن مبنيخاء ِبديت ٱلسمأم توفٱرتقب ي[: r مث قرأ   

  ٢.فالبطشةُ يوم بدر: قال) ١٦-١٠: الدخان (}يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون
 فجاؤوا يطلبون الـسقيا  لقد علم كفار قريش أن رسولَ اهللا جماب الدعوة عند اهللا ،        

 فإم ال يكذبونك ولكن الظـاملني       { rبدعائه، ألم علموا أن اهللا ال يرد نبيه وحبيبه          
  ).٣٣: األنعام (}بآيات اهللا جيحدون 

تب مع أبويه يف سجل اهلالكني؛ فقـد دعـا   واستهزأ عتيبة بن أيب هلب بالقرآن ، فكُ   
ـ عليه سلط اللهم: ((ل أن ميوت بني أنياب السبع، فقا  rعليه النيب    ، ))ك كلباً من كالب

 إين: فقال،  مرتالً فرتل،  الشام يريد قافلة يف عتيبة   خرج، حني    اهللا فكانت دعوة نيب أجاا   
  .r حممد دعوةَ أخاف

 3.به فذهب، فانتزعه األسد فجاء، حيرسونه وقعدوا، حوله متاعهم فحطوا
 4.حممد دعوة عن ينفلت ال أنه عرفت قد:  قالهلبا أبويف رواية البن عساكر أن 
                                                

  ).١/٤١٩( فتح الباري 1
  ).٤١٤٩(، وأمحد ح )٢٧٩٨(، ومسلم ح )١٠٠٧( رواه البخاري ح 2
  ). ٤/٣٩(، وصححه، ووافقه الذهيب، وحسنه ابن حجر يف الفتح )٢/٥٨٨(رواه احلاكم  3
  ).٤/٣١٦(تفسري القرآن العظيم  4



 
  دالئل النبوة

 
)٩٤(  

 : وهو يقولt بن ثابت حسان هللا درو
  بالراجع السبِع أكيلُ فما        أهله إىل العام رجعي من          

ره رسول اهللا ، وجلس يأكل بشماله، فلما ذكّ    e األشجعي بني يدي النيب      وقعد بسر 
r       ـ    :  باألكل باليمني استكرب عن قبول احلق فقال ال : ((eال الـنيب    ال أسـتطيع، فق

أي عاجلته استجابة اهللا ، فشلت ميينه       . ١، فما رفعها إىل فيه    ))استطعت، ما منعه إال الكرب    
  . عليه ، جزاَء استكباره عن قبول احلق واإلذعان لهrللتو، بدعاء النيب 
 هوحاقت دعوت r           وده يف مرضه، فقالعأيضاً بأعرايب دخل عليه النيب ي e ًمواسيا  :

)) ـ   ))، طهور إن شاء اهللا    ال بأس : اهللا، فأجاب األعرايب جبواب ملؤه القنوط وسوء الظن ب
قلت :    مه القبور، فقال    ،على شيخ كبري   - أو تثور  -ور  ى تفُ طهور؟ كالّ، بل هي حزيرت 
  ٢ )).فنعم إذاً: ((rالنيب 

يف بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده يف عالمـات النبـوة، أخرجـه      : "قال ابن حجر  
أما إذا أبيت فهي كما تقول، قضاُء اهللا        : ((rفقال النيب   : ويف آخره ... طرباين وغريه   ال

  ٣".فما أمسى من الغد إال ميتاً)) كائن
وهكذا؛ فإن هذه الدعوات اابة وأمثاهلا دليل على رضا اهللا عن نبيه وتأييده له، ولو 

 ولو تقول علينا بعض األقاويل      {:  وأهلكه كان يتقول على ربه النبوة والرسالة خلذله اهللاُ       
 ] فما منكم من أحٍد عنه حـاجزين       % مثّ لقطعنا منه الوتني      % ألخذنا منه باليمني     %

  ).٤٧-٤١:احلاقة(

                                                
  ).٢٠٢١( رواه مسلم ح 1
  ).٥٦٥٦( رواه البخاري ح 2
  ).٦/٧٢٢( فتح الباري 3



 

)٩٥(  دالئل النبوة      

   eهنبيمحاية اهللا ل 
 من أيدي أعدائهم، رغم ن شاء منهمإجناؤه ملو ،وإن من دالئل النبوة محايةُ اهللا ألنبيائه 

  .وءسفهاُء من الساليتربص م ما 
 يا قوم إن كان كبـر علـيكم         {: ولقد قال نوح عليه السالم متحدياً كفار قومه       

مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت فأمجعوا أمـركم وشـركاءكم مث ال يكـن     
، فلم يصلوا إليـه بـسوء       )٧١:يونس (}أمركم عليكم غُمةً مث اقضوا إيلّ وال تنِظرون         

 .حلماية اهللا له
 %د اهللا واشهدوا أين بريٌء مما تشركون      شِهقال إين أُ  {: eيه هود   ومثله قول أخ  

: هـود  (}إين توكلت على اهللا ريب وربكـم         % من دونه فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون      
٥٦-٥٤.(  

وملا أراد السفهاء قتل إبراهيم عليه السالم، وألقوه يف النار أجناه اهللا منها بقدرتـه               
 قلنا يا نار كوين برداً وسالماً       %تكم إن كنتم فاعلني     قالوا حرقوه وانصروا آهل   [وفضله  

  ).٧٠-٦٨: األنبياء (]  وأرادوا به كيداً فجعلناهم األخسرين%على إبراهيم 
 ، فقد أجناه اهللا من املؤامرات اليت واجهته من لـدن            eوكذا كان احلال مع نبينا      

ه من كيدهم وعدوام ، فقال      بعثِته عليه الصالة والسالم، وقد أخربه اهللا وأنبأه بسالمتِ        
ـ {: له غت رسـالته وٱهللا  نزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلَّ        غ ما أُ  أيها ٱلرسول بلِّ  ا   ي

 ).٦٧: املائدة (}يعصمك من ٱلناس
أي بلغ أنت رساليت، وأنا حافظُك وناصرك ومؤيدك على أعدائك          : "قال ابن كثري  

 ١". إليك أحد منهم بسوء يؤذيكومظِفرك م، فال ختف وال حتزن، فلن يصل
وٱهللا {:  يحرس حىت نزلت هذه اآليـة      e كان النيب    : عائشة رضي اهللا عنها    تقول

:  رأسه من القبة، فقال هلـم      e، فأخرج رسول اهللا     )٦٧: املائدة (}يعصمك من ٱلناس  
 ٢)).يا أيها الناس، انصرفوا عين، فقد عصمين اهللا((

                                                
 ).٣/١٤٣( تفسري القرآن العظيم 1
 ).٢٤٨٩(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح )٣٠٤٦( رواه الترمذي ح 2



 
  دالئل النبوة

 
)٩٦(  

  .، وقد كانeإخبار اهللا له حبفظه : ة، أوهلماويف اآلية دليالن من دالئل النبو
 عصمته من أعدائه، وهم اجلم الغفـري، والعـدد          :فمن معجزاِته : "اورديقال امل 

      ٍق عليه، وأشدنطلٍب لنفيه، وهو بينهم مسترسلٌ قـاهر، وهلـم          الكثري، وهم على أمت ح 
عراً، وقد هاجر عنه أصـحابه  خمالطٌ ومكاثر، ترمقُه أبصارهم شزراً، وترتد عنه أيديهم ذُ        

حذراً حىت استكمل مدته فيهم ثالث عشرة سنة، مث خرج عنهم سليماً، مل يكْلَم يف نفٍس                
واهللا {: وال جسد، وما كان ذاك إال بعصمٍة إهليٍة وعده اُهللا تعاىل ا فحققها، حيث يقول              

 ١". فعصمه منهم}يعصمك من الناس
 كان مقـصوداً  eالنيب يظهر ملن عرف أن ، ل النبوةمن دالئ خر يف اآلية    اآل الدليلو

خوفاً عليه، فلما نزلت اآلية صـرفهم عـن         ه  ونحيرسكان الصحابة   فبالقتل من أعدائه،    
  .حراسته، ليقينه مبا أنزل اهللا إليه، ولو كان دعياً ملا غرر بنفسه، وملا عرض نفسه للسوء

واهللا [ :د اهللا رسوله باحلفظ بقولهملا وع:"يف قولهاملستشرق بارتلمي هيلر قد صدق   و
، صرف النيب حراسه، واملرء ال يكذب على نفسه، فلو كان هلـذا             ]يعصمك من الناس  

  ٢".القرآن مصدر غري السماء ألبقى حممد على حراسته
 وقد: " بتأييد اهللا لنبيه وحفظه له ونصره لدينه       rقال ابن تيمية مستدالً لنبوة النيب       

 عـث ب أنه كما ،به ديأُ كما األنبياء من أحد ديؤي مل بل ،األنبياء إال به يؤيد ال تأييداً أيده
 يعـرف  فال ، r آدم ولد سيد وجعله ،الشرائع بأفضل األمم أفضل إىل الكتب بأفضل

 .وفجوره كذبه وأظهر وأذله دابره اهللا قطع إال ؛كاذب وهو النبوة ادعى أحد قط
 وإبـراهيم  نوحـاً  أيد كما ،صادقاً إال يكن مل للنبوة املدعني من اهللا أيده من وكل

 ينصر أن اهللا سنة فإن ،وصاحلاً وهوداً شعيباً وأيد بل ،وسليمان وداود وعيسى وموسى
 ال كـان  فمن ،الواقع هو وهذا ،األشهاد يقوم ويوم الدنيا احلياة يف آمنوا والذين رسله
 يعلـم  كان ومن ،يصنع ما ا رفيع وسنته اهللا عادة فهذه ،بالعادة إال اهللا يفعله ما يعلم
  ٣".هعلي وكذب النبوة ادعى من يؤيد ال أنه يعلم فإنه ؛حكمته مبقتضى ذلك

                                                
  ).١٢٧(أعالم النبوة  1
  ).١٠٨(رحبت حممداً ومل أخسر املسيح، عبد املعطي الدالاليت ص  2
 ).١/٤١٠(اجلواب الصحيح  3



 

)٩٧(  دالئل النبوة      

  فتعاقدوا بالالتِ  ،جر يف احلِ  تاجتمع كثرية، منها أن قريشاً    rصور محاية اهللا لنبيه     و
ه لم نفارقْ  ف ، قمنا إليه قيام رجل واحد     ، لو قد رأينا حممداً   ،   األخرى   والعزى ومناة الثالثةِ  

  .هحىت نقتلَ
 e حىت دخلت علـى رسـول اهللا         ،فأقبلت ابنته فاطمة رضي اهللا تعاىل عنها تبكي       

 ، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلـوك        ، هؤالء املأل من قريش قد تعاقدوا عليك       :فقالت
رف نصيبه من دمكفليس منهم رجل إال قد ع.  

 ها : فلما رأوه قالوا،خل عليهم املسجد مث د، فتوضأ))ضوءاً أريين و ،يا بنية (( : فقال
 فلـم   ،روا يف جمالسهم   وعقِ ، وسقطت أذقام يف صدورهم    ، وخفضوا أبصارهم  .هو ذا 

  . ومل يقم إليه منهم رجل،يرفعوا إليه بصراً
 : فقـال  ، فأخذ قبضة مـن التـراب      ،وسهمؤحىت قام على ر    r فأقبل رسول اهللا    

 منهم من ذلـك     فما أصاب رجالً  :  عباس يقول ابن  ،بهم ا  مث حص  ))شاهت الوجوه ((
  ١.تل يوم بدر كافراً إال قُاحلصى حصاةً

اهللا أكرب، قريش خبيالئها وِكبِرها تتعاهد على قتل رجل أعزل، وتقسم علـى ذلـك               
 على رؤوسهم حيِصبهم باحلصى     rبآهلتها، مث ال يقوم منهم واحد لتنفيذ عزمتهم، بل قام           

 واهللا العظيم يؤيـده ويقويـه،       ؟كيف ال و أمرهم وهوانه،    متحدياً عجزهم، مبيناً ِسفالَ   
  ).٦٧: املائدة (} واهللا يعصمك من الناس {: فيقول

، حني أقبل خيتال ذات     rوأما أبو جهل فرعون هذه األمة فقد رام أيضاً قتل النيب            
؟ ]يعين بالسجود والصالة  [هل يعفِّر حممد وجهه بني أظهِركم       : يوم يف جنبات مكة فقال    

  .نعم: فقيل
والالِت والعزى، لئن رأيته يفعلُ ذلك ألطأنَّ على رقَبِته، أو ألعفِّرنَّ وجهه            :  فقال
  .يف التراب

                                                
، وصححه اهليثمـي يف جممـع الزوائـد         )٣/١٧٠(واحلاكم يف مستدركه    ) ٢٧٥٧(رواه أمحد يف املسند ح       1
)٨/٢٢٨.(  



 
  دالئل النبوة

 
)٩٨(  

فما فِجئهم منـه إال     :  وهو يصلي، زعم ليطأَ على رقَبِته، قال       e فأتى رسولَ اهللا    
  .بيديه] أي حيتمي[وهو ينكُص على عقبيه، ويتقي 

يين وبينه خلندقاً من ناٍر وهوالً وأجنحة، فقال رسـول          إن ب : مالك؟ فقال : فقيل له 
  ١)).لو دنا مين الختطفته املالئكةُ عضواً عضواً: ((rاهللا 

 وهذه معجزة عظيمة رآها عدو اإلسالم أبو جهل، فقد رأى أجنحة مالئكـة اهللا              
عامـة  ، وأيقن بأن اهللا محاه جبنده وعونه، لكن منعه الِكبر وحب الز           rوهي حتمي النيب    

واحلرص عليها من اإلذعان للحق واالنقياد له، فحاله وحال غِريه من املشركني كما قال              
  ).٣٣: األنعام (} فإم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون {: اهللا

ممن أراد به   ، ه  من أيب جهل وغريِ    rوهلذا احلديث أمثلة كثرية يف عصمته       : "قال النووي 
  2".} واللّه يعصمك من الناس{: ه تعاىلقال اللّ، ضرراً

 من أيب جهل ، فقد ترتلت حلمايته يوم أُحـد، حـني           rوكما محت املالئكة النيب     
أطبق عليه املشركون، وتفرق عنه أصحابه منهزمني، ففي الصحيحني يقول سعد بـن أيب           

ثيـاب   وعن مشاله يوم أُحٍد رجلَني، عليهمـا         rرأيت عن ميني رسول اهللا      : (tوقاص  
 ٣.يعين جربيلَ وميكائيلَ عليهما السالم). يياض، ما رأيتهما قبلُ وال بعد

 على اهللا تعاىل، وإكراِمه إياه بإنزال املالئكة        rفيه بيان كرامِة النيب     : "قال النووي 
   ٤".تقاتل معه، وبيانُ أن املالئكة تقاِتل، وأن قتالَهم مل يختص بيوم بدر

ملا نزل أنه ، ومن ذلك ذائه والكيد له ي عن إ  r أقرباء النيب    ومل يتوان املشركون من   
، جاءت أم مجيٍل ، امرأةُ عمه أيب هلب         )١: املسد (}تبت يدا أىب هلٍب وتب    {: قوله تعاىل 
يا رسول اهللا، إـا امـرأة بذيئـة،    :  ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال rإىل النيب   

  .))ا لن تراينإ: ((وأخاف أن تؤذيك، فلو قُمت، قال

                                                
 ).٢٧٩٧( رواه مسلم ح 1
  ).١٧/١٤٠(شرح مسلم على صحيح النووي  2
 ).٢٣٠٦(، و مسلم ح )٤٠٥٤( رواه البخاري ح 3
 ).١٥/٦٦( شرح صحيح مسلم 4



 

)٩٩(  دالئل النبوة      

ال، وما يقول الشعر، : قال! إن صاحبك هجاين : فجاءت أم مجيل، فقالت أليب بكر     
ال، : ((قال! يا رسول اهللا، مل ترك؟: دق، وانصرفت، فقال أبو بكر صأنت عندي م  : قالت

  ١)).مل يزل ملك يسترين عنها جبناحه
اهللا جناه منهم ومحـاه،     ، لكن    قبل هجرته   مراراً rقتل النيب   تأن  أرادت قريش   كذا  و

عليه خرج  ف ، رصدوا له على باب بيته،      على اخلروج من مكة مهاجراً     rفلما عزم النيب    
   ٢.، فلم يروه حال خروجه أبصارهم عنه اهللاقد أعمىنهم، ومن بيالصالة والسالم 

 وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك           {: ويف هذا يقول سبحانه   
، لقد رد اهللا مكرهم يف حنورهم ،   )٣٠:األنفال( }وميكر اهللا واهللا خري املاكرين      وميكرون  

  .وجنى نبيه عليه الصالة والسالم
من مكة مستخفياً حتوطه عناية اهللا، حىت وصل وصاحبه إىل غـار ثـور،               rخرج  و

واختبآ فيه عن أعني املشركني الذين جدوا بالبحث عنه حىت وصلوا إىل الغار، ووقفـوا               
لو أن أحدهم نظـر إىل حتـت قدميـه          : r اهللكة، فقال للنيب     tببابه، وظن أبو بكر     

  بلسان الواثِق من ربه، املتوكل عليه، العاملِِِِ بأنه ال يـسلمه إىل            rألبصرنا، فأجابه النيب    
   ٣)).ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثُهما؟: ((مرام أعدائه

لذين كفروا ثـاين  ا أخرجههللا إذ اتنصروه فقد نصره   إال{نعم فاهللا معه ينصره وحيميه      
 عليه وأيـده    سكينتههللا  اهللا معنا فأنزل    ا لصاحبه ال حتزن إن      يقوللغار إذ   ا ثنني إذ مها يف   ا

 }حكيمز عزيهللا واا لعلياهللا هى السفلى وكلمة الذين كفروا اجبنوٍد مل تروها وجعل كلمة      
  ).٤٠:التوبة(

أيديهم ، واجته صوب املدينة املنورة من جديد، حتوطُـه           من بني    e النيب   ىوهكذا جنّ 
  .ه عنايتهؤرعاية اهللا ، وتكل

                                                
 ).٦٥١١(، وصححه ابن حبان ح )٢٢٩٤(، والبزار ح )٢٣٥٨( رواه أبو يعلى يف مسنده ح 1
  .)٤/١٧٨( انظر الروض األنف يف شرح سرية ابن هشام ، للسهيلي ٢
 ).٢٣٨١(، ومسلم ح )٣٦٥٣(رواه البخاري ح  3



 
  دالئل النبوة

 
)١٠٠(  

 والنيِل منه، فأرسلوا    eأما قريش فلم تستسلم، ومل تفتر عزميتها يف حماولة قتِل النيب            
           قتلوا النيب إىل قبائل العرب يضعون هلم اجلوائز إن همe  ه، لكنهميسريان كانا  ا   وصاحب

  . ورعايتهيف حفظ اهللا
وتِبعنا سـراقة بـن   : tديداً، فأدركه سراقة بن مالك، يقول الصديق       وجاز النيب قُ  

: فقال، أُتينا يا رسول اهللا   : ، فقلت ]صلبةأي يف أرض    [مالك، وحنن يف جلٍَد من األرض       
  . ، فارتطمت فرسه إىل بطنهاeفدعا عليه رسول اهللا )) إن اهللا معنا، ال حتزن((

 eحىت إذا مسعت قراءة رسـول اهللا    : (خلرب فيقول ا سراقةروي  ري ي ويف رواية للبخا  
 ساخت يدا فرسي يف األرض، حىت بلغتـا      - وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر االلتفات         -

الركبتني، فخررت عنها، مث زجرتها فنهضت، فلم تكَد تخرج يديها، فلما استوت قائمة             
  ١...).ثل الدخانإذا ألثَِر يديها عثانٌ ساطع يف السماء م

 لكمـا أن أرد     إين قد علمت أنكما قد دعومتا علي، فادعوا يل، فـاهللاَ         (: فقال سراقة 
قد كُفيتكم  :  اَهللا فنجا، فرجع ال يلقى أحداً من الطَلَب إال قال          rعنكما الطلب، فدعا    

  ٢).ما ها هنا، فال يلقى أحداً إال رده
 مـسلَحةً  ارآخر النـه   وكان، e اللَّه  نيبىل عاهداً جار النه أول فكان(: أنسالَ  ق

  ٣.)هل
 t، فقال   rفكان إجناء اهللا نبيه من بني يدي سراقة سبباً يف إسالمه وذوده عن النيب               

  :وهو خياطب أبا جهل
   قوائمهألمر جوادي إذ تسوخ     شاهداً واهللا لو كنتأبا حكٍم 
 علمتومل ت ٤ا يقاومه فمن ذ بربهاٍنرسولٌ    ك بأن حممداًكُش  

 ، أقبل عمري بن وهب حـىت  - بقوة اهللا   -مدحورين  وملا رجع مشركو مكة من بدر       
  . العيش بعد قتلى بدرح اُهللاقب: جلس إىل صفوان بن أمية يف اِحلِجر ، فقال صفوان

                                                
 ).٣٩٠٦(رواه البخاري ح  1
 ).٢٠٠٩(، ومسلم ح )٣٦١٥(رواه البخاري ح  2
  ).٣٩١١( ح البخاري رواه ٣
  ).٧/٢٨٦ ( فتح الباري4



 

)١٠١(  دالئل النبوة      

 ال أجد له قضاء،     أجل واهللا ما يف العيش خري بعدهم ، ولوال دين علي          : فقال عمري 
م شيئاً ، لرحلت إىل حممد فقتلته إن مألت عيين منه ، فإن يل عنده ِعلّة                وعيالٌ ال أدع هل   

  .قِدمت من أجل ابين هذا األسري: أعتل ا عليه ، أقول
    علـي  : طته، ومضى يزيل عوائق تنفيـذها، فقـال   ففرح صفوان بإقدام عمري وخ

  .دينك، وعيالُك أُسوةُ عيايل يف النفقة ، ال يسعين شيء فأعجز عنهم
 فاتفقا، ومحله صفوان وجهزه، وأمر بسيف عمري فصقل وسـم ، وقـال عمـري           

  . اكتم خربي أياماً: لصفوان
وقدم عمري املدينة، فرتل بباب املسجد، وعقَل راحلته ، وأخذ السيف، وعمد إىل             

، r، فنظر إليه عمر وهو يف نفر من األنصار، ففزع ودخل إىل رسول اهللا               rرسول اهللا   
  .رسول اهللا ال تأمنه على شيءيا : فقال

  )). أدخله علي: ((r فقال 
 وحيترسوا مـن عمـري،      eفخرج عمر، فأمر أصحابه أن يدخلوا إىل رسول اهللا          

 e ، ومع عمري سيفُه ، فقال رسول اهللا eوأقبل عمر وعمري حىت دخال على رسول اهللا         
  )). تأخر عنه: ((لعمر

قِدمت على أسريي عندكم ،     :قال  ))  ؟ ما أقدمك يا عمري   : ((فلما دنا عمري قال له    
  . تفادونا يف أسرانا، فإنكم العشرية واألهل

 من سـيوف ،  قبحها اهللا: فأجاب عمري)). ما بال السيف يف عنِقك؟  : (( eفقال  
  .  إمنا نسيته يف عنقي حني نزلتوهل أغنت عنا شيئاً؟

مت إال يف   ما قـد  : فقال)). اصدقين، ما أقدمك يا عمري؟    : ((eفقال رسول اهللا    
  .طلب أسريي

: ، ففزع عمري وقـال ))جر؟فماذا شرطت لصفوان يف اِحل: (( بقولهe فبغته النيب   
  ماذا شرطت له؟

 له بقتلي؛ علـى أن يعـول أوالدك ،          تحتملْ: ((مه اهللا اخلبري فقال   فأجاب من علَّ  
د ويقضيك ، واُهللا حائلٌ بينك وبني ذلكين.((  



 
  دالئل النبوة

 
)١٠٢(  

ول اهللا، وأشهد أن ال إله إال اهللا ،كنا يـا رسـول اهللا   أشهد أنك رس:  فقال عمري 
نكذبك بالوحي ومبا يأتيك من السماء، وإن هذا احلديثَ كان بيين وبـني صـفوان يف                

  .اِحلِجر مل يطلع عليه أحد، فأخربك اهللا به ، فاحلمد هللا الذي ساقين هذا املساق
  )).مري نواِسكاجِلس يا ع: ((e ففرح به املسلمون، وقال له رسول اهللا 

ائـذن  : ، وأطلق له أسريه ، فقال عمري      ))علموا أخاكم القرآن  : (( وقال ألصحابه 
.. يل يا رسولَ اهللا ، فأحلق بقريش ، فأدعوهم إىل اهللا وإىل اإلسالم، لعل اهللا أن يهديهم                  

  ١.مث قدم عمري فدعاهم إىل اإلسالم، ونصحهم جبهده ، فأسلم بسببه بشر كثري
 نبيه وحبيبه من كيد عمٍري وصفوان ، فلم جيد عمري أمـام هـذه               وهكذا جنى اهللا  

 بـالنبوة، وللـرب الـذي محـاه         eاملعجزة الباهرة واآلية القاهرة إال أن يشهد للنيب         
  .بالوحدانية

 أتى خيرب،   eقصة شاة اليهودية، إذ أن النيب        eومن صور محاية اهللا لنبيه وحبيبه       
الـذراعe   ،فأخذ رسـول اهللا      ، مسمومة  مشوية  من أهل خيرب شاةً    فقدمت له يهودية  

، ))ارفعوا أيدِيكم ((: eفأكل منها، وأكل رهطٌ من أصحابه معه، مث قال هلم رسول اهللا             
  ٢.))ارفعوا أيديكم، فإا أخربتين أا مسمومة((: ويف رواية

)) أمسمت هـذه الـشاة؟    ((: فقال هلا  ، إىل اليهودية فدعاها   eوأرسل رسول اهللا    
  .نعم : للذراع ، قالت)). أخربتين هذه يف يدي((: من أخربك؟ قال:  اليهوديةقالت

إن كان نبياً فلن يضره ، وإن مل يكـن          : قلت: قالت)) ما أردت إىل ذلك؟   ((: قال
  ٣. ومل يعاقبهاe اهللا فعفا عنها رسولُ. نبياً استرحنا منه 

أردت : ك ،فقالـت سأهلا عن ذل eويف رواية للخرب يف الصحيحني أن رسول اهللا       
فقال . ألقتلكe : ))٤ )).ما كان اهللا ليسلطَِك علي 

                                                
  ).٣/٢١٣(، وابن هشام يف السرية )١١٧( رواه الطرباين يف معجمه الكبري ح ١
  .)٢١٩٠(، ومسلم ح )٢٦١٧(، واحلديث أصله يف البخاري ح )٤٥١٠( رواه أبو داود ح 2
  ).٥٩٣١(وهو صحيح كما قال األلباين يف مشكاة املصابيح ح ) ٤٥١٠( رواه أبو داود ح ٣
 ).٢١٩٠(، ومسلم ح ) ٢٦١٧( رواه البخاري ح ٤



 

)١٠٣(  دالئل النبوة      

 مـن   eفيه بيانُ عصمِته    )) ما كان اهللا ليسلطك عليe))     قوله  : " قال النووي 
، وهـي معجـزة     )٦٧ :املائدة (}وٱهللا يعصمك من ٱلناس   {: الناس كلِّهم، كما قال اهللا    

لغِريه، وفيه إعالم اهللا تعاىل له بأا مسمومةُ،         يف سالمته من السم املهِلك       eلرسول اهللا   
  ١)).إن الذراع ختربين أا مسمومة ((: فقد جاء يف غري مسلم،وكالم عضٍو منه له

 ِقبـل جنـد،   e جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، أنه غزا مع رسول اهللا  وحيدث
  .شجرنومة القيلولة يف واٍد كثري الأدركتهم  e رسول اهللا رجعفلما 

 وتفرق الناس ، يستظلون بالشجر، ونزل رسول        e فرتل رسول اهللا     :يقول جابر 
 يدعونا فجئناه، فإذا    eفِنمنا نومةً، مث إذا رسول اهللا        حتت مسرٍة، فعلق ا سيفه،       eاهللا  

إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهـو  : ((eأعرايب جالس، فقال رسول اهللا    
مث مل يعاقبه رسولُ    )) اُهللا، فها هو ذا جالس    : من مينعك مين؟ قلت   : ل يل يف يده صلتاً، فقا   

  .eاهللا 
 ؟ من مينعك مـين    :بالسيف فقال  e قام على رأس رسول اهللا       ويف رواية ألمحد أنه   

   .)) عز وجلاُهللا(( :e قالف
 : األعرايب قالف ؟ من مينعك مين   :فقال eفسقط السيف من يده فأخذه رسول اهللا        

  .خذآ كن كخري
ـ ك أن ال أقاتِ    ولكين أعاهد  ، ال : قال ))؟أتشهد أن ال إله إال اهللا     (( :e قالف   ،كلَ

كم مـن    قد جئت  :قالف ، فذهب إىل أصحابه   ، فخلى سبيله  ، مع قوم يقاتلونك   وال أكونَ 
 ٢.  خري الناسعنِد

 بتأييد اهللا   eثبات النيب   :  ، منها  eويف هذا احلديث دالئلُ خمتلفة على نبوة النيب         
  .ه، مث محايةُ اهللا له من القتلل

تأييده له باملالئكة، فقد وقع يف رواية البن إسحاق أن جربيل دفع بـصدر              منها   و
  .املشرك فسقط سيفه

                                                
  ).١٤/١٧٩( شرح صحيح مسلم 1 
 ).١٤٥١٢(، ورواية أمحد يف املسند ح )٨٤٣(، ومسلم ح )٤١٣٧( رواه البخاري ح 2



 
  دالئل النبوة

 
)١٠٤(  

 عن الرجل مع رفضه لإلسالم، وذلك خلق مـن أخـالق           eعفو النيب   :  وأخرياً
  األعرايب دقوقد ص النبوة، وإال فمن يصنع ذلك مع غرميه وعدوه الذي كاد أن يقتله؟             

  . خري الناسكم من عنِدجئت: حني قال
 } أليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اهللا فماله من هاد                {

  . بالنبوة لتأييد اهللا إياه وحفظه لهe، ويف هذا كله ما يشهد له )٣٦: الزمر(



 

)١٠٥(  دالئل النبوة      

  r١داللة القرآن الكريم على نبوته  
 . نُ الكرمي، كتاب اهللا الذي أعجز األولني واآلخرينإن أعظم دالئل النبوة القرآ

ما من األنبياء من نيب، إال قد أُعطي من اآليات، ما مثلٌه آمن             ((: rيقول رسول اهللا    
عليه البشر، وإمنا كان الذي أُوتيت وحياً أَوحى اُهللا إيلّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعـاً                

  ٢)).يوم القيامة
أي أن معجزيت اليت    ")): إمنا كان الذي أوتيت وحياً      : ((هقال ابن حجر يف معىن قول     

  ".تحديت ا، الوحي الذي أُنِزل علي، وهو القرآن
 يف rالنظر إىل أنه ليس املراد من احلديث حـصر معجزاتـه    -رمحه اهللا   -مث لفت   

غـريه  بل املراد أنه املعجزة العظمى اليت اختص ـا دون           : "معجزة القرآن الكرمي فقال   
r ."٣  

معناه أن معجزة كل نيب انقرضت مبوته، وهـذا         : " وقال ابن كثري يف معىن احلديث     
 عن كثرة الرد، وال يـشبع       قخيلَ وال،  عجائبهالقرآن حجة باقية على اآلباد، ال تنقضي        

منه العلماء، هو الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى من         
  4".غريه أضله اهللا

 كتاب باٍق   وأعظمها معجزةً : "وقال ابن القيم يف سياق حديثه عن معجزات األنبياء        
ومل يتبدل منه شيء، بل كأنه مرتّل اآلن، وهو القرآن العظيم، ومـا             ، غض طري مل يتغير   

  ٥". أخرب به يقع كل وقٍت على الوجه الذي أخرب به

                                                
 وال درك قعرهأحتدث عن صور اإلعجاز املختلفة للقرآن العظيم، فهذا حبر الي كما أسلفت يف املقدمة؛ فإين لن  1

  .يسرب غوره
  .واللفظ له) ١٥٢(، ومسلم ح )٤٩٨١( رواه البخاري ح 2
  ).٨/٦٢٣( فتح الباري 3
  ).٢/٦٧٨(تفسري القرآن العظيم  4
  ).٢/٣٤٧( إغاثة اللهفان 5



 
  دالئل النبوة

 
)١٠٦(  

خرين، ودعاهم لإلتيان مبثلـه حـني       هذه املعجزة العظيمة حتدى اهللا ا األولني واآل       
 فليأتوا %له بل ال يؤمنون وأم يقولون تقَ  [: ، فقال تعاىل  rزعموا أن القرآن من كالمه      

  ).٣٤-٣٣: الطور( ]دقنيٰاحبديٍث مثله إن كانوا ص
فلما أعجز املشركني أن يأتوا مبثله، حتداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات              

دعوا من  افتراه قل فأتوا بعشر سوٍر مثله مفترياٍت و       اأم يقولون   [: عاىلمن عندهم، قال ت   
  ).١٣: هود (]دقنياهللا إن كنتم صـاستطعتم من دون ا

بني تعاىل إعجاز القرآن، وأنه ال يستطيع أحد أن يـأيت مبثلـه، وال              : "قال ابن كثري  
ه كالم املخلوقني،  بعشر سور من مثله، وال بسورة من مثله؛ ألن كالم الرب تعاىل ال يشب             

  ١".تشبه صفات احملدثات، وذاته ال يشبهها شيء  كما أن صفاته ال
فلما عجزوا عن اإلتيان بعشر سور حتداهم القرآن أن يأتوا بسورة واحـدة، قـال               

دعوا شـهداءكم   ا عبدنا فأتوا بسورٍة من مثله و      ى ريٍب مما نزلنا عل    وإن كنتم يف  [: تعاىل
  ).٢٣: البقرة (]دقنياهللا إن كنتم صـامن دون 
 على صدقه، وبرهانه على حقيقة نبوته، وأن مـا     rومن حجة حممٍد    : " الطربيقال  

 عجز مجيعكم ومجيع من تستعينون به من أعوانكم         ؛ ]أي من عند اهللا   [جاء به من عندي     
وإذا عجزمت عن ذلك ـ وأنتم أهل الرباعة يف  . وأنصاركم، عن أن تأتوا بسورة من مثله

  ٢".الغة ـ فقد علمتم أن غريكم عما عجزمت عنه من ذلك أعجزالفصاحة والب
 القرآن أن عجز املشركني عن حماكاة القـرآن    ويبلغ التحدي القرآين غايته حني خيرب       

 :البقـرة  (]فإن مل تفعلوا ولن تفعلـوا     [: واإلتيان مبثله عجز دائم ال انقطاع له، فيقول       
٢٤.(  

ارةٌ هلممهم، وحتريك لنفوسهم؛ ليكـون      إث ] تفعلوا ولن [: قوله" :  قال القرطيب 
   ٣."عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب اليت أخرب ا القرآن قبل وقوعها

                                                
  ).٢/٤٥٥( تفسري القرآن العظيم ١
  ).٣٧٣-١/٣٧٢( جامع البيان ٢
  ).١/٢٦٧( اجلامع ألحكام القرآن ٣



 

)١٠٧(  دالئل النبوة      

وحني أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه اهللا وأخزاه، فكان قوله حمـالً لـسخرية              
وال يا ضفدع، نقي كما تنقني ، ال املاء تـدركني ،            : "العقالء وإعراض البلغاء، فقد قال    

  ".الشراب متنعني
أمل تر كيف فعل ربك باحلبلى، أخرج من بطنها نسمة          : "  وقال أيضاً معارضاً القرآن   

  ".تسعى ، من بني شراشيف وحشى 
: وأما النضر بن احلارث فصيح قريش وبليغها، فأتى باملضحك من القول حني قـال             

ـ . والطاحنـات طحنـاً   . واحلاصدات حصداً . والزارعات زرعاً " . ات عجنـاً  والعاجن
  ١.". ...واخلابزات خبزاً

أشهد أن هذا ال    : وعندما أراد األديب ابن املقفع معارضة القرآن كل وعجز، وقال         
  .يعارض، وما هو من كالم البشر

  . ومثله صنع حيىي الغزال بليغ األندلس وفصيحها
 أن يـأتوا مبثـل هــذا    ىجلن عل اإلنس و اجتمعت  اقل لئن   [: وصدق اهللا العظيم  

  ).٨٨: اإلسراء (]اًهري ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعٍض ظنآلقرا
وكيف يقدر املخلوق من تراب، أن يكون كالمـه ككـالم رب            : "قال ابن سعدي  

هذا ليس يف اإلمكان، وال يف قدرة اإلنسان، وكل من له أدىن ذوٍق ومعرفٍة              .. األرباب؟  
الم البلغاء، ظهـر لـه الفـرق        بأنواع الكالم، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغريه من ك         

  ٢".العظيم
لقد اعترف أعداء القرآن بعظمة القرآن، وذلت رقام ملا مسعوه من حمكـم آياتـه،      

هللا يـأمر  اإن [:  وهو يقرأ قوله تعاىل    rفهاهو الوليد بن املغرية سيد قريش، يسمع النيب         
 يعظكم لعلكـم    يلبغاملنكر و الفحشاء و ا وينهى عن    لقرىبا يإلحسان وإيتآء ذ  العدل و اب

  ).٩٠:النحل (]تذكرون

                                                
   ).٥٤- ٥٠ص(ملاذا أسلم صديقي، إبراهيم خليل :  انظر١
  ).٤٦-٤٥ص( تيسري الكرمي الرمحن ٢
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واهللا إنَّ لقوِله الذي يقولُ حلالوة، وإنّ عليه لطالوة، وإنـه           : "فيقول قولته املشهورة  
  ١".ملثمر أعاله، مغِدق أسفلُه، وإنه ليعلو وما يعال، وإنه ليحِطم ما حتته

صلت، فرجـع    أوائل سورة ف   r قرأ عليه النيب     ؛rوملا جاء عتبة بن ربيعة إىل النيب        
إين واِهللا قد مسعت قوالً ما مسعت مبثِله قط، واهللا ما هـو بالـشعر وال                : إىل قريش قائالً  

أطيعوين واجعلوها يب، خلّوا بني هذا الرجل وبـني       : السحر وال الكهانة، يا معشر قريش     
  ٢".ما هو فيه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ

فون من املستشرقني بعظمة القرآن، وسـجلت       احلديث أيضاً شهد املنص   العصر  ويف  
  .كلماتهم حبقه املزيد من اإلعجاب والدهش

القـرآن لـيس   : "ومنه قول املستشرق فون هامر يف مقدمة ترمجته للقرآن، فقد قال        
دستور اإلسالم فحسب، وإمنا هو ِذروة البياِن العريب، وأسلوب القرآن املدهش يـشهد             

ن اهللا، وأن حممداً قد نشر سلطانه بإعجاز اخلطاب، فالكلمةُ          على أن القرآنَ هو وحي م     
  ٣". مل يكن من املمكن أن تكونَ مثرةَ قرحيٍة بشرية]أي القرآنُ[

إن األسلوب القرآين خمتلف عن     ": "اإلسالم منهج حياة  "يقول فيليب حيت يف كتابه      و
يف أساسه هو إعجـاز   غريه، إنه ال يقبل املقارنة بأسلوب آخر، وال ميكن أن يقلد، وهذا             

  ".فمن مجيع املعجزات كان القرآن املعجزة الكربى.. القرآن 
إذا كان املـسلمون يعتـربون أن   ": "قصة اإلنسان"يف كتابه فيقول  جورج حنا  وأما

صوابية القرآن هي نتيجة حمتومة لكون القرآن مرتالً وال حيتمل التخطئـة، فاملـسيحيون     
قطع النظر عن كونه مرتالً أو موضوعاً، ويرجعـون إليـه   يعترفون أيضاً ذه الصوابية، ب  

  ".لالستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة
" : فلسفة الفكـر اإلسـالمي    "ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سريويا يف كتابه         

  ".القرآن من اهللا بأسلوب سام ورفيع ال يدانيه أسلوب البشر"
                                                

  ).٢/١٩٨(، وصححه، ووافقه الذهيب، ورواه البيهقي يف دالئل النبوة )٢/٥٥٠( رواه احلاكم يف املستدرك 1
وهو مرسل؛ ألن حممد بن كعب القُرظي تابعي، لكن يعـضده           ) ٢٠٥-٢/٢٠٤(رواه البيهقي يف دالئل النبوة      2

  ).١/١٨٧(وابن إسحاق يف السرية ) ٢/٢٠٢(رواية أخرى أخرجها البيهقي يف الدالئل 
  ).١٢٢ص(مراد هوفمان . يوميات مسلم أملاين، د3
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القرآن "يف كتابه   فلم يألُ جهداً يف الطعن يف القرآن ومعاداته         شري   املستشرق بال  وأما
إن القرآن ليس معجزة مبحتواه وتعليمه فقط، إنـه         : "، لكن احلقيقة غلبته، فقال    "الكرمي

أيضاً ميكنه أن يكون قبل أي شيء آخر حتفة أدبية رائعة ؛ تسمو على مجيع مـا أقرتـه                   
  ".اإلنسانية وجبلته من التحف

 ديوانـه   ، فـسجل يف   غوته  األديب  املستشرق زالة القرآن وروعة أساليبه   رت ج و
القرآن ليس كالم البشر، فإذا     : " هذه الشهادة للقرآن   "الديوان الشرقي للشاعر الغريب   "

  ".أنكرنا كونه من اهللا، فمعناه أننا اعتربنا حممداً هو اإلله 
قـرآن يف القـيم     حتدث بعض املستشرقني عن االنقالب العظيم الذي أحدثـه ال         و

ومن األمم األخرى اليت دخلـت يف       خالقية للعرب، وكيف صنع منهم      االجتماعية واأل 
يقول املفكر الفرنسي مارسـيل بـوازار يف   مة احلضارة والريادة طوال قرون، ف اإلسالم أ 

إن القرآن مل يقدر قط إلصالح أخالق عرب اجلاهليـة، إنـه          ": "إنسانية اإلسالم "كتابه  
مل الشريعة اخلالدة والكاملة واملطابقة للحقـائق البـشرية واحلاجـات           على العكس حي  

  ".االجتماعية يف كل األزمنة
وقد كان له أكرب الفـضل يف       : " عن القرآن  "قصة احلضارة "ويقول ولد يورانت يف     

رفع مستوى املسلمني األخالقي والثقايف، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام االجتماعي            
اعية، وحرضهم على اتباع القواعد الصحيحة، وحرر وبعث يف نفـوس           والوحدة االجتم 

األذالء الكرامة والعزة، وأوجد بني املسلمني درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات مل             
  ".يوجد هلا نظري يف أية بقعة من بقاع العامل يسكنها الرجل األبيض

إن ": "دفاع عن اإلسـالم   "وتقول املستشرقة اإليطالية لورافيشيا فاغلريي يف كتاا        
انتشار اإلسالم السريع مل يتم ال عن طريق القوة وال جبهود املبشرين املوصولة، إن الذي               

 مـع   -أدى إىل ذلك االنتشار كون الكتاب الذي قدمه املسلمون للشعوب املغلوبـة             
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 كتاب اهللا، كلمة احلق، أعظم معجزة كان يف ميسور حممـد            -ختيريها بني قبوله ورفضه     
  ١".ن يقدمها إىل املترددين يف هذه األرضأ

مما أذهل العلماء إعجاز القرآن العلمي، وما حواه من معـارف توصـلت إليهـا               و
البشرية قريباً بفضل التقنية العلمية احلديثة، فسجل هؤالء العلماء شهادات منصفة حبـق           

  .القرآن العظيم
إن هذا القرآن   "  :قولإذ ي ،  كوزان مدير مرصد طوكيو   الربوفسور يوشيودي   ب ونبدأ

 إن الذي قال هـذا  ،فكل شيء أمامه مكشوف ،يصف الكون من أعلى نقطة يف الوجود   
  ." يرى كل شيء يف هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه] أي اهللا[القرآن، 

 يف ندوة علماء البحار اليت نظمتها        فيقول  عامل البحار األملاين   وأما الربفسور شرويدر  
ما قيل بالفعل منذ عديد من القرون يف القرآن الكرمي هو           : " عبد العزيز جبدة   جامعة امللك 

حقيقة ما يكتشفه العلماء اليوم، أعتقد أنه من املهم بالنسبة لندوة هلذه أن تبلغ هـذا إىل              
  ".العلماء من مجيع األمم
 راو أستاذ علم جولوجيا البحار يف جامعة امللك عبـد           برساددرجا  ويقول الربفسور   

عن ظلمات البحار وأمواجها الداخليـة،      لعزيز، فيقول تعليقاً على إخبار اهللا يف القرآن         ا
ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من املعرفة كان موجوداً يف ذلك الوقـت              ": فقال
 ولكن وصف هذه األشـياء      ،سنة ، ولكن بعض األشياء تتناول فكرة عامة       ١٤٠٠منذ  

ك فمن املؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بـسيطاً، ال           بتفصيل كبري أمر صعب جداً، ولذل     
يستطيع اإلنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فقد             

لطبيعة خارج اإلنسان، لقد جاءت املعلومات من مصدر خـارق          لفكرت يف قوة خارقة     
  ".للطبيعة

ربفسور األمريكي باملـار    العلمي قدم ال   حول اإلعجاز    )م١٩٨٦ (قاهرةويف مؤمتر ال  
 ]r[أنا ال أعلم املستوى الثقايف الذي كان عليه الناس يف زمن حممد             ":  بقوله هختمحبثاً  

                                                
ملسيح، عبـد املعطـي     رحبت حممداً ومل أخسر ا    : ، وانظر )٧٦-٥٢ص  ( قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل        1

  ).١١٠-١٠٩ص (الدالاليت 
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وال أدري يف أي مستوى علمي كانوا، فإذا كان األمر كما نعرف عن أحوال األولـني                
واملستوى العلمي املتواضع والذي ليس فيه هذه اإلمكانيات، فال شك أن هـذا العلـم               

  ."لذي نقرؤه اآلن يف القرآن هو نور من العلم اإلهلي قد أوحي به إىل حممد ا
 إعجاز القرآن العلمي باحلديث عن حديث القرآن عن تطور اجلنني           وخنتم جولتنا مع  
الربوفيسور مارشال جونسون رئيس قسم التشريح ومدير معهـد          وختلقه، وننقل شهادة  

ذهلـه مـا    أفقد  بالواليات املتحدة األمريكية،    دانيال جبامعة توماس جيفرسون بفالدلفيا      
إنين كعامل أستطيع فقط أن أتعامـل مـع أشـياء    : "ذكره القرآن عن تطور اجلنني، فقال  

 أستطيع أن ، أستطيع أن أفهم علم األجنة وتطور علم األحياء        ،أستطيع أن أراها بالتحديد   
 ال أرى سبباً ال أرى دلـيالً   إنين ال أرى شيئاً..أفهم الكلمات اليت تترجم يل من القرآن  
 الذي ال بد وأنه يتلقى هذه املعلومات من         ]r[على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد حممد        

 ولذلك إنين ال أرى شيئاً يتضارب مع مفهوم أن التدخل اإلهلي كان مـشموالً      ،مكان ما 
  ".فيما كان باستطاعته أن يبلغه

ري الذي يعترب مرجعاً معتمداً يف      الشهلكتاب  امؤلف  ويضيف الربفسور كيث ل مور      
، فيقول عما "أطوار خلق اإلنسان" )The Developing Human(كليات الطب العاملية 

يتضح يل أن هذه األدلة حتماً جاءت حملمد مـن          : "مسعه من إعجاز قرآين يف علم األجنة      
بت يل أن عند اهللا، ألن كل هذه املعلومات مل تكشف إال حديثاً وبعد قرون عدة، وهذا يث     

  ١."حممداً رسول اهللا
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق [: وصدق اهللا وهو يقول

  ).٦: سبأ (]ويهدي إىل صراط العزيز احلميد
  

                                                
-١١٦،  ٨١،  ٥٢-٥١،  ٤٩ص   (، هيئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العـامل اإلسـالمي           إنه احلق   1

١٢٠.(  
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  rبالنبي وأتباعها شهادات الكتب السابقة  
 يف كتب األنبياء من أهم ما أكـدت عليـه النـصوص      rإن وجود البشارة بالنيب     

رآنية والنبوية، اليت أخربت أنه ما من نيب إال وذكّر أمته بأمر هذا النيب، وأخذ عليهم                الق
 وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا       {:  ليؤمنن به، قال تعاىل    e لئن بعث حممد     :يف ذلك امليثاق  

آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قـال               
 }على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين            أأقررمت وأخذمت   

  ).٨١: آل عمران(
لـئن بعـث   :  إال أخذ عليه امليثاق    ؛ما بعث اهللا نبياً آدم فمن دونه      : ( t قال علي   

 ١). ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه؛وهو حي eحممد 
ما حـدثهم األنبيـاء      معرفتهم بأبنائهم، لكثرة     rأهل الكتاب يعرفون رسول اهللا      و

 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منـهم       { rوالكتب عنه   
  ).٢٠: األنعام( }ليكتمون احلق وهم يعلمون 

 وقد أكد القرآن الكرمي على وجود البشارة بنبينا يف كتب اليهود والنصارى، فقال            
 النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم       الذين يتبعون الرسول  {: ذاكراً بعض صفاته فيها   

يف التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم             
  ).١٥٧: األعراف( }اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 

ايـا   فإنه مل خيتف من ثن     ؛ورغم ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى من التحريف        
  .rسطورها شهادات صادقة تشهد بالنبوة لنبينا 

منها ما جاء يف سفر النيب إشعيا، وهو من أسفار التوراة اليت يـؤمن ـا اليهـود                  
والنصارى اليوم، وفيه يتوعد النيب إشعيا بين إسرائيل الـذين حيرفـون كتـاب اهللا وال                

 الذي ال يعرف القـراءة،    يلتزمون شريعته، يتوعدهم بالنيب صاحب السفر املختوم، النيبِ       
: أو يدفع الكتاب ملن ال يعرف الكتابة ويقال له     : " فيقول يف اإلصحاح التاسع والعشرين    

  ). ١٣-٢٩/١٠إشعيا " (ال أعرف القراءة: اقرأ هذا، فيقول
                                                

  ).٣/٣٣٢( رواه الطربي يف تفسريه ١
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، ففـي   r نزول الوحي على النيب      تشهد يسجل اللحظة العظيمة اليت س     النصوهذا  
جاءه احلق، وهو يف غـار حـراء،        :.. منني أا قالت  صحيح البخاري عن عائشة أم املؤ     

فأخذين، فغطين حىت بلغ مين اجلَهد، مث       ،  ما أنا بقارئ  ((: الفقاقرأ،  : فجاءه امللَك، فقال  
  .ما أنا بقارئ: اقرأ، قلت: أرسلين، فقال

مـا أنـا    : اقرأ، فقلت :  فأخذين، فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلَهد، مث أرسلين فقال         
  .بقارئ
 خلـق  # اقرأ باسم ربك الذي خلـق  {: فأخذين، فغطين الثالثة، مث أرسلين فقال      

  ١ ).٣-١:العلق())  } اقرأ وربك األكرم#اإلنسان من علق 
 هو النيب األمي الذي ال يعرف القراءة، والذي دفع إليه السفر املختوم،             rفرسولنا  

يه، ويتلوه من بعده املؤمنـون   ال أعرف القراءة، فجعل اهللا ِسفره وحياً ينطقه بشفت         :فقال
  .إىل قيام الساعة
وكـان   - من على غار حراء خائفاً فزعاً، وذهب إىل ورقة بن نوفل             eونزل النيب   

فر الـنيب  ِس فقص عليه اخلرب، فعرف ورقة نبوة النيب مبا قرأ يف         - هل الكتاب أمن علماء   
إذ   ليتين أكون حياً   ،عاً ليتين فيها جذ   ،هذا الناموس الذي أنزل على موسى     : ، فقال إشعيا

 أنـصرك   ك حياً دركين يوم  ي  وإنْ ، مل يأت رجل مبا جئت به إال أوذي        ..خيرجك قومك   
  ٢. مؤزراًنصراً

 ومعاداته، فقد عرفه ورقة من سفر إشعيا أيـضاً   eوأما معرفته بإخراج قريش للنيب      
يقول السفر   فيه البشارة بالنيب الذي يبعث يف بالد وعرة من أرض العرب،             تحيث جاء 

وحي من جهة بالد العرب، يف الوعر يف بالد         : "التورايت يف اإلصحاح احلادي والعشرين    
العرب تبيتني، يا قوافل الددانيني هاتوا ماء ملالقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء وافوا               

، فالنص التورايت   )١٤ - ١٣/ ٢١إشعيا  " (فإم من السيوف قد هربوا       اهلارب خببزه، 
إىل قبائل الددانيني يف أرض تيماء ، لينجدوا النيب الذي خرج مع أصحابه هرباً              يتحدث  
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من وجه السيوف، ويشري إىل مكان بعثته الوعر من بالد العرب، وهـي صـفة مكـة                 
  .rاملكرمة، مكان موِلِده وبعثته 

، eدليل ساطع على نبـوة الـنيب    -وهو من علماء أهل الكتاب  -فشهادة ورقة  
موثقة معتربة، فقد استخرجها من كتب أهل الكتاب، مما تبقى ا من آثار            وهذه الشهادة   

ويقول الذين كفروا لست مرسالً قل كفى باهللا شـهيداً بـيين             [األنبياء وأنوار الوحي    
  ).٤٣: الرعد (] وبينكم ومن عنده علم الكتاب

الرسول  فإنه آمن ب   ؛وممن شهد لنبينا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك احلبشة         
e         إن اهللا بعث فينا رسوله، وهو الرسـول        :  ملا دخل عليه جعفر بن أيب طالب فقال له

) ٦: الصف (} امسه أمحد ي ومبشراً برسول يأيت من بعد   {: الذي بشر به عيسى بن مرمي     
 وال نشرك به شيئاً، ونقيم الصالة، ونؤيت الزكاة، وأمرنا بـاملعروف            ،فأمرنا أن نعبد اهللا   

  .ملنكروانا عن ا
يقول فيه قولَ اهللا، هـو  : ما يقول صاحبك يف ابن مرمي؟ قال      :  فقال النجاشي جلعفر  

  . أخرجه من البتول العذراء اليت مل يقرا بشر،روح اهللا وكلمته
 ما يزيد ،يا معشر القسيسني والرهبان   : فتناول النجاشي عوداً من األرض فقال     :  قال

مرمي ما يزن هذه، مرحباً بكم ومبن جئـتم مـن           ما يقول هؤالء على ما تقولون يف ابن         
عنده، فأنا أشهد أنه رسول اهللا، والذي بشر به عيسى ابن مرمي، ولوال ما أنا فيـه مـن                   

  ١.امللك ألتيته حىت أمحل نعليه
مبا آتاه اهللا من معرفة بالكتب قبل اإلسـالم ، ورأى فيهـا             -رمحه اهللا    -لقد أسلم   

يوم  إىل أصحابه يف ال    r نعاه النيب    ؛، فلما مات رمحه اهللا    e دليالً صادقاً من دالئل نبوته    
 ، فقومـوا  ،مات اليوم رجل صاحل   (( :قالوصلى عليه صالة الغائب، و     ،الذي مات فيه  

   رمحه اهللا ، فقد كان إسالمه دليالً من دالئل نبوة الـنيب             ٢)).حمةفصلوا على أخيكم أص 
e.  
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 كنا نتحدث أنه ال يزال يرى علـى         ملا مات النجاشي  ( :رضي اهللا عنها   عائشة   تقول
   ١).قربه نور

    خربه، فقد   سفيان بن حرب   وأب لنايروي  و الروم هرقل،    وممن عرف هذا احلق ملك  
 كتابه إىل هرقل الذي علم بوجود قافلة لقريش يتاجرون        rكان بالشام حني أرسل النيب      

  .زمن هدنة احلديبية يف ، وذلكمابالش
 مث دعاهم   ، فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء الروم      ،يلياءبإإليه   فأرسل إليهم، فجاؤوا  

 : فقال أبو سفيان   ؟ ذا الرجل الذي يزعم أنه نيب       أيكم أقرب نسباً   :ودعا بترمجانه فقال  
م نسباً):أي أبو سفيان، وكان على الكفر حينذاك (فقلتأنا أقر .  

 : قل هلـم :ترمجانه مث قال ل، فاجعلوهم عند ظهره، وقربوا أصحابه  ، أدنوه مين  : فقال
  .بوهين فكذِّبذَ فإن كَ،إين سائل هذا عن هذا الرجل

  . لكذبت عنهفواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذباً: "يقول أبو سفيان
  . هو فينا ذو نسب: قلت؟ كيف نسبه فيكم: مث كان أول ما سألين عنه أن قال

  . ال: قلت؟ منكم أحد قط قبله فهل قال هذا القولً:قال
  . ال: قلت؟ فهل كان من آبائه من ملك: قال
  . بل ضعفاؤهم: فقلت؟ فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم: قال
  . بل يزيدون: قلت؟ أيزيدون أم ينقصون: قال
  . ال: قلت؟ لدينه بعد أن يدخل فيه فهل يرتد أحد منهم سخطةً: قال
  . ال: قلت؟ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: قال
  . وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها، ال: قلت؟ فهل يغدر: قال
  . غري هذه الكلمة ومل متكين كلمة أدخل فيها شيئاً: أبو سفيان قال
  . نعم: قلت؟ فهل قاتلتموه: هرقل قال
  . وننال منه، ينال منا، احلرب بيننا وبينه سجال: قلت؟ فكيف كان قتالكم إياه: قال
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 واتركـوا  ، وال تشركوا به شيئاً، اعبدوا اهللا وحده: يقول: قلت ؟ماذا يأمركم  : قال
  . ويأمرنا بالصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة،ما يقول آباؤكم

 فكـذلك   ، أنه فيكم ذو نـسب      فذكرت ، عن نسبه   سألتك : قل له  : فقال للترمجان 
  .الرسل تبعث يف نسب قومها

 لو كان أحد قـال  : فقلت، أن ال فذكرت؟القول هل قال أحد منكم هذا     :وسألتك
  . رجل يأتسي بقول قيل قبله لقلت؛هذا القول قبله
 فلو كان من آبائه من      : قلت ، فذكرت أن ال   ؟ هل كان من آبائه من ملك      :وسألتك

  . رجل يطلب ملك أبيه: قلت؛ملك
قـد   ف ، فـذكرت أن ال    ؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال         :وسألتك

  .أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا
 وهـم   ، أن ضعفاءهم اتبعوه    فذكرت ؟ أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم     :وسألتك
  .أتباع الرسل
  . وكذلك أمر اإلميان حىت يتم، فذكرت أم يزيدون؟ أيزيدون أم ينقصون:وسألتك
 وكـذلك   ، أن ال   فـذكرت  ؟ أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه        : وسألتك

  .اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب
  . وكذلك الرسل ال تغدر، أن ال فذكرت؟ هل يغدر:وسألتك
 ، أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تـشركوا بـه شـيئاً             فذكرت ؟ يأمركم  مب :وسألتك

  . ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف،وينهاكم عن عبادة األوثان
 مل   ،  وقد كنت أعلم أنه خارج     ، هاتني  فسيملك موضع قدمي   اًفإن كان ما تقول حق    

 عنـده   ولـو كنـت  ، لقاءهص إليه لتجشمت فلو أين أعلم أين أخلُ،أكن أظن أنه منكم  
عن قدمهلغسلت ".  
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ففي التوراة هـذا أو     ، هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القدمية       ": قال املازري 
وأما الدليل القاطع على النبوة فهـو     ،  بالعالمات فعرفه، eحنوه من عالمات رسول اهللا      
  ١".املعجزة الظاهرة اخلارقة للعادة

 فدفعه إىل   ، إىل عظيم بصرى   الذي بعث به دحيةَ    rبكتاب رسول اهللا    هرقل  مث دعا   
 من حممد عبد اهللا ورسـوله إىل هرقـل   ،بسم اهللا الرمحن الرحيم(( فقرأه فإذا فيه     ،هرقل

 أسـلم   ، فإين أدعوك بدعاية اإلسـالم     ، أما بعد  ، اتبع اهلدى   سالم على من   ،عظيم الروم 
يا أهل الكتاب   [ و   ، فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني      ، يؤتك اهللا أجرك مرتني    ،تسلم

 وال يتخذ بعضنا    تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً              
  ).٦٤: آل عمران)) (]قولوا اشهدوا بأنا مسلمون من دون اهللا فإن تولوا فبعضا أرباباً

 ، كثر عنـده الـصخب   ؛ وفرغ من قراءة الكتاب    ، فلما قال ما قال    :قال أبو سفيان  
  . وأخرجنا،وارتفعت األصوات

 نه خيافه ملك  أ ٢ ابن أيب كبشة    أمر ]بلغأي  [ ر لقد أمِ  : فقلت ألصحايب حني أخرجنا   
  . اإلسالم حىت أدخل اهللا علي أنه سيظهر موقناً فما زلت،بين األصفر
 رجل أرسل به ملك غسان خيرب عن خرب رسول          اخلرب ليخربنا أن هرقل جاءه     وميضي

 هل هو خمتون أم ال؟ فأخربوه أنه خمتون، وأن العرب           ، عن النيب هذا    هرقل سألف،  rاهللا  
  ".هذا ملك هذه األمة قد ظهر" : فقال هرقلخيتتنون،

  . وكان نظريه يف العلم،ةميمث كتب هرقل إىل صاحب له برو
 يوافق  ، محص حىت أتاه كتاب من صاحبه      ]يصلأي  [  وسار هرقل إىل محص فلم يرم     

  .وأنه نيب rرأي هرقل على خروج النيب 
 : مث اطلع فقـال ، مث أمر بأبواا فغلقت  ، له حبمص  قصرفأذن هرقل لعظماء الروم يف      

 ؟ت ملككم فتبايعوا هـذا الـنيب      ب هل لكم يف الفالح والرشد وأن يث       ،يا معشر الروم  "
فحاصوا حيصة حتقَلِّ فوجدوها قد غُ،ر الوحش إىل األبوابم.  
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  . ردوهم علي: قال، وأيس من اإلميان،فلما رأى هرقل نفرم
فسجدوا لـه  ،  فقد رأيت. أخترب ا شدتكم على دينكم   إين قلت مقاليت آنفاً    : وقال
   ١.ورضوا عنه

  .ي عرفه وتيقنه ضناً مبلكه وخشية عليهلقد أنكر هرقل احلق الذ
وإمنا شـح يف    ، eألنه قد عرف صدق النيب      ؛  وال عذر له يف هذا       : "قال النووي 

ـ ..فآثرها على اإلسالم    ، ورغب يف الرياسة    ، لكاملُ ق  ولو أراد اهللا هدايته لوفقه كما وفَّ
٢". وما زالت عنه الرياسة النجاشي  

ان الفارسي قصة هجرته يف البحث عن احلقيقة،        سحاق بسنده عن سلم   إويروي ابن   
عن الدين احلق، فقد كان سلمان جموسياً من أهل أصبهان ، جمتهداً يف اوسية يعمل مع                

  .حىت ال ختبو - النار - أبيه على رعاية معبود الفرس
فمررت بكنيسة من كنـائس النـصارى،       : خرج سلمان يوماً إىل ضيعة ألبيه، يقول      

فلما مسعت أصوام ، دخلت عليهم أنظر مـا         ... فيها وهم يصلون    فسمعت أصوام   
هذا واهللا خري مـن     : ما رأيتهم أعجبتين صالم، ورِغبت يف أمرهم ، وقلت        ليصنعون، ف 

أين أصـل هـذا    : مث قلت هلم  .. الذي حنن عليه، فواهللا ما بِرحتهم حىت غربت الشمس          
  .بالشام: الدين؟ قالوا

حبس سلمان بالقيد، وما كان للقيد أن يكبل سلمان عـن           وعلم أبو سلمان باخلرب ف    
رحلته، فهو مشتاق إىل احلق، فاستطاع سلمان اهلرب من قيده إىل الشام، ليبدأ رحلته يف               

  .eالبحث عن احلقيقة، تلك الرحلة اليت نراها دليالً من دالئل نبوته 
األسقف : قالوامن أفضل أهل الدين علماً؟      :  الشام قلت  فلما قِدمت : يقول سلمان 

    ه فقلتإين قد رغبت يف هذا الدين، وأحببت أن أكـون معـك،      :  له يف الكنيسة ، فجئت
  .ادخل، فدخلت معه: فأخدمك يف كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك، قال
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فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة، ويرغبهم ا، فإذا مجعوا إليه شيئاً منها اكتنــزه            
  .، حىت مجع سبع قالل من ذهب وورقلنفسه، ومل يعطه املساكني 

فأبغضه سلمان، وكشف هلم حقيقته بعد موته، فوضعوا بدالً منه آخر، يقول عنـه              
ما رأيت رجالً يصلي أفضلَ منه وال أزهد يف الدنيا وال أرغب يف اآلخـرة وال                : سلمان

زمانـاً مث حـضرته   أدأب ليالً وال اراً منه ، فأحببته حباً مل أحبه شيئاً قبله ، فأقمت معه       
يا فالن، إين قد كنت معك، وأحببتك حباً مل أحبه أحداً قبلك، وقـد              : الوفاة ، فقلت له   

  حضرك من أمر اهللا ما ترى، فإىل من توصي يب؟ ومب تأمرين؟ 
، واهللا ما أعلم أحداً على ما كنت عليه، ولقد هلك النـاس وبـدلوا               ينأي ب : فقال

  . رجالً باملوصل وهو فالن، وهو على ما كنت عليهوتركوا أكثر ما كانوا عليه إال
، حلق سلمان بصاحب املوصل، فأقام عنـده إىل         ]أي دِفن  [فلما مات الرجل وغُيب   

حني وفاته، فأوصى الرجلُ سلمانَ أن يلحق برجل على التوحيـد يف نـصيبني، فلزمـه              
على التوحيـد يف    سلمان زمناً ، فلما أدركه املوت أوصى الرجلُ سلمانَ باللحاق برجل            

  ".هِتفإنه على مثل ما حنن عليه ، فإن أحببت فأْ: "عمورية من أرض الروم قائالً
إىل من توصي يب؟ ومب     : فانطلق إليه سلمان ولزمه فلما أدركته الوفاة، قال له سلمان         

يا بين واهللا ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليـه فـآمرك أن                 : "تأمرين؟ قال 
لكنه قد أظل زمان نيب مبعوث بدين إبراهيم، خيرج بأرض العرب، مهـاجره إىل              تأتيه، و 

يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة، بني      : أرض بني حرتني ، بينهما خنل، به عالمات ال ختفى         
  ".كتفيه خامت النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البالد فافعل

 وأعطـيكم   ،ين إىل أرض العرب   امحلو: مث مر بسلمان جتار من قبيلة كلب، فقلت هلم        
: ى يقول سـلمان   بقريايت هذه وغُنيمايت هذه، فحملوه معهم، حىت إذا بلغوا وادي القر          

رجل يهودي، فكنت عنده ، فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلـد            فظلموين وباعوين ل  
  .الذي وصف يل صاحيب ومل حيق يف نفسي

 قريظة من املدينـة، فابتـاعين منـه،     فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بين    
  .فحملين إىل املدينة ، فواهللا ما هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب ، فأقمت ا



 
  دالئل النبوة

 
)١٢٠(  

 فأقام مبكة ما أقام، ال أمسع له بذكر مع ما أنا فيه مـن شـغل                 eوبعث رسول اهللا    
يه بعـض العمـل     الرق، مث هاجر إىل املدينة، فواهللا إين لفي رأس عذٍْق لسيدي أعمل ف            

يا فالن قاتل اهللا بـين      :  إذ أقبل ابن عٍم له، حىت وقف عليه، فقال         ؛وسيدي جالس حتيت  
 واهللا إم اآلن تمعون معنا على رجل قدم         ]نسبون إليها اسم جدة لألنصار ي   وهو  [قَيلة  

  .عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نيب
 حىت ظننت أين ساقط على سيدي، فرتلت        ]الِرعدةأي  [ فلما مسعتها أخذتين العرواء     

ما تقول؟ فغضب سيدي، فلكمـين لكمـة        : عن النخلة، فجعلت أقول البن عمه ذلك      
سـتثبته  أال شيء إمنا أردت أن      : فقلت! مالك وهلذا؟ أقِبل على عملك    : شديدة، مث قال  

  .عما قال
 e  وقد كان عندي شيء مجعته، فلما أمسيت أخذته، مث ذهبت به إىل رسـول اهللا              

إنه قد بلغين أنك رجل صاحل ومعك أصحاب لـك  : وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له     
              ه غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غريكم، فقربت

هذه : وأمسك فلم يأكل، فقلت يف نفسي     )) كلوا: (( ألصحابه eإليه، فقال رسول اهللا     
  .واحدة

 مث انصرفت  شيئاً، وحتول رسول اهللا       عنه فجمعت e      إىل املدينة، مث جئته به، فقلت  :
 وأمـر   eإين قد رأيتك ال تأكلُ الصدقة، وهذه هدية أكرمتك ا، فأكل رسـول اهللا               

  .هاتان اثنتان: معه، فقلت يف نفسيأصحابه فأكلوا 
 وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصـحابه، وهـو             eمث جئت رسول اهللا     

 أصحابه، فسلمت عليه، مث استدرت أنظر إىل ظهره هل أرى اخلـامت الـذي               جالس يف 
 استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء وصف يل، فألقى          eوصف يل صاحيب، فلما رآين      

  .الرداء عن ظهره، فنظرت إىل اخلامت فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي



 

)١٢١(  دالئل النبوة      

ديه ، فقصصت عليـه     فتحولت، فجلست بني ي   )) لحتوe)) : فقال يل رسول اهللا     
  ١. وأحب أن يسمع ذلك أصحابهeفأعجب رسولَ اهللا  ..حديثي 

بشارة النبيني موسى وحبقوق بنيب قدوس طاهر خيرج من بالد           eومن دالئل نبوته    
  .فاران، وهو اسم للحجاز كما سيتبني لنا

يل قبيـل   إىل موسى عليه السالم أنه قال لبين إسرائ   املنسوبوقد جاء يف سفر التثنية      
التثنيـة  " (جاء الرب من سيناء، وأشرق هلم من سعري، وتألأل من جبل فـاران            : "وفاته
، فقد أخربهم عليه السالم بأنه كما جاءت رسالة اهللا إليه على جبل الطـور يف                )٣٣/٢

سيناء، فإن النبوة ستشرق من جبل ساعري يف وسط فلسطني، وذلك بنبوة عيسى عليـه               
  .بوة من فوق جبل فاران بنيب عظيم خيرج فيهاالسالم، مث ستتألأل الن

والقدوس من جبل : " وأكد سفر النيب حبقوق البشارةَ بالنيب املبعوث يف فاران، فقال    
، فمن هو   )٣/٣حبقوق  " (فاران، جالله غطى السماوات، واألرض امتألت من تسبيحه       

سبيحه وتـسبيح   ئ األرض من ت   هذا العبد الطاهر ذو اهليبة الذي خيرج من فاران، ومتتل         
  أتباعه؟

  .)فاران( إال إذا عرفنا املقصود من كلمة rلن نستطيع القول بأنه حممد 
 فاران تستخدمه التوراة يف حديثها عن مكة املكرمة، فقد جاء يف سفر التكوين            فاسم  

        كـان اهللا  : "  عن إمساعيلفرأن إمساعيل عليه السالم نشأ وترىب يف برية فاران، يقول الس
  .)٢١/٢١التكوين " (وسكن يف برية فاران .. م فكرب مع الغال

وهكذا استبانت النبوءة يف أى صورها، فكما عاش إمساعيل يف برية فاران اليت هي              
 إنـه  ؟احلجاز، فإن النبوة ستتألأل من على جبل فاران، فمن هو النيب املبعوث يف فـاران       

  .rحممد 
ة دفعت املنصفني من أهل الكتـاب       إن أمثال هذه النبوءة الباهرة والشهادة الواضح      

  . واالعتراف بأنه الرسول اخلامت املبشر به يف كتب السابقنيrإىل اإلميان بالنيب 

                                                
  ).٦٦-١/٦٥(ن إسحاق يف سريته ذكره اب 1



 
  دالئل النبوة

 
)١٢٢(  

  ومن هؤالء حبر  اهللا بن سالم الذي أسلم على يد النيب    اليهود عبد r   فقـد وفـد ،
  . فجئت يف الناس ألنظر إليه:على النيب يف يوم هجرته ومقدمه املدينة ، يقول

 وكـان أول    ،ه ليس بوجه كذاب   عرفت أن وجهr    وجه رسول اهللا     لما استثبت ف
وا والناس   وصلّ ، وأطعموا الطعام  ، أفشوا السالم  ،أيها الناس (( :أن قال  rشيء تكلم به    

  1)). تدخلوا اجلنة بسالم،نيام
ملـا الح عليـه مـن    ) ت أن وجهه ليس بوجه كذاب    فْعر ( : قوله : "قال السندي 

.. فـون بوجـوههم     عر وإذا كان أهل الصالح والصالة يف الليل ي        ،النبوةسواطع أنوار   
  ٢." ؟ وهو سيدهم صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله،فكيف هو

 إين سـائلك عـن      : فجلس بني يديه، وقال    r أن ابن سالم أتى النيب       ويف البخاري 
 ومن  ؟أهل اجلنة  وما أول طعام يأكله      ؟ما أول أشراط الساعة   :  ال يعلمهن إال نيب    ،ثالث

   ؟ ومن أي شيء يرتع إىل أخواله؟أي شيء يرتع الولد إىل أبيه
 أما أول أشراط الساعة فنار حتـشر  ..  جربيلُ فاًرين ن آنِ  خبr :))فقال رسول اهللا    

 وأمـا   ، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد حوت         ،الناس من املشرق إىل املغرب    
 وإذا سبق ماؤها    ، فسبقها ماؤه كان الشبه له     ، إذا غشي املرأة    فإن الرجل  ،الشبه يف الولد  
  . أشهد أنك رسول اهللا: قال)).كان الشبه هلا

 إن علموا بإسالمي قبـل أن       ،ته إن اليهود قوم ب    ، يا رسول اهللا   : ابن سالم   مث قال 
:  لليهود r ودخل عبد اهللا البيت فقال رسول اهللا         ، فجاءت اليهود  ،تسأهلم توين عندك  

  .رناي أخنا وابنِري وأخ،نا أعلِمنا وابن أعلم: قالوا؟أي رجل فيكم عبد اهللا بن سالم
 . أعاذه اهللا مـن ذلـك      : قالوا ))؟أفرأيتم إن أسلم عبد اهللا    : ((r فقال رسول اهللا    
  . اهللا رسولُ وأشهد أن حممداً، أشهد أن ال إله إال اهللا: فقال،فخرج عبد اهللا إليهم

   3. ووقعوا فيه، شرناوابننا  شر:فقالوا
                                                

، وصـححه األلبـاين يف   )٢٣٢٧٢(، وأمحد يف املسند ح    )١٢٣٤(، ابن ماجه ح     )٢٤٨٥(رواه الترمذي ح     1
  ).١٠٩٧(صحيح ابن ماجه ح 

 ).٢/٢٣١(شرح سنن ابن ماجه  2
  ).٣٣٢٩(رواه البخاري ح  3



 

)١٢٣(  دالئل النبوة      

إسالم عبد اهللا بن سالم ، وهو حرب عامل يف الكتب السابقة دليل صدق وشاهد حق                ف
ويقول الذين كفروا لست مرسالً قل كفى باهللا شهيداً بيين وبينكم            [ rعلى نبوة النيب    

  ).٤٣: الرعد (] ومن عنده علم الكتاب
، وذلك فيمـا    rاب بنبوة النيب     أمحد شاهد آخر من شهادات أهل الكت       ويف مسند 

 ،كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل        :  قال tيرويه عن سلمة بن سالمة البدري       
 ، فوقف على جملس عبد األشـهل      ،بيسري r من بيته قبل مبعث النيب       فخرج علينا يوماً  

 ،نـار فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة وال ..وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً 
  . كائن بعد املوت ال يرون أن بعثاً، أوثان شرك أصحاِب أهِلفقال ذلك لقوٍم

 إن الناس يبعثون بعد موم إىل دار فيهـا          ؟ ترى هذا كائناً   ، وحيك يا فالن   :فقالوا له 
  ..ف به  نعم والذي حيلَ: قال؟ جيزون فيها بأعماهلم؟جنة ونار

 وأشار بيده حنـو  .ث من حنو هذه البالد نيب يبع: قال؟ ذلك  وما آيةُ  ، وحيك :قالوا له 
   .مكة واليمن
 إن يستنفد هذا    : فقال ، وأنا من أحدثهم سناً    ، فنظر إيلّ  : سلمة  قال ؟راه ومىت ت  :قالوا
الغالم عمه يدركْ]أي إن عاش حىت يهرم[ هر.  

أي [ وهـو  r فواهللا ما ذهب الليل والنهار حىت بعث اهللا تعاىل رسوله            : قال سلمة 
  . وحسداًبغياً  وكفر به، فآمنا به،حي بني أظهرنا ]اليهودي
 ١. وليس به، بلى: قال؟ ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت، ويلك يا فالن: فقلنا

 وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا [لقد أنكر احلق الذي عرفه وكان يبشر به     
فوا كفروا به فلعنة    معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عر           

  ).٨٩: البقرة (]اهللا على الكافرين 
لقد كفروا بالنيب الذي كانوا ينتظرونه من بعد ما عرفوه معرفتهم بأبنائهم، وصـدق    

 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنـاءهم وإن فريقـاً          {: قولهيف  اهللا العظيم   
  ).٢٠:األنعام (}منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون 

                                                
  ).١٥٤١٤( رواه أمحد ح 1



 
  دالئل النبوة

 
)١٢٤(  

 إىل موسى    املنسوب  التكوين جاء يف سفر   ما   r بالنيب   ومن البشارات الكتابية أيضاً   
قد أحسنوا يف ما تكلموا، أقيم هلم      : قال يل الرب  : " خاطب بين إسرائيل   أنهعليه السالم،   

نبياً من وسط إخوم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون               
 / ١٨التثنيـة   .." (مع لكالمي الذي يتكلم به بامسي، أنا أطالبه       أن اإلنسان الذي ال يس    

١٩ - ١٧ .(  
والنص كما هو واضح يتحدث عن نيب عظيم يأيت بعد موسى عليه السالم، ويذكر              
صفات هذا النيب، وأولُها أنه من غري بين إسرائيل، فهو ليس من أنفسهم، بل هو من بين                 

إسرائيل هم بنو عيسو بـِن إسـحاق، وبنـو           أي أبناء عمومتهم، وعمومة بين       ،إخوم
 .إمساعيلَ بِن إبراهيم عليهم السالم

 وهذا النيب من خصائصه أنه مثل ملوسى الذي مل يقم يف بين إسرائيل نيب مثله كمـا                 
  ).٣٤/١٠: التثنية" (ومل يقم بعد نيب يف إسرائيل مثلُ موسى: "جاء يف سفر التكوين

أن اهللا يعطيه وحياً شفاهياً حيمل كـل وصـايا اهللا،         ومن صفات هذا النيب املبشر به       
وأجعل كالمي يف فمه، فـيكلمهم      "وأيضاً فإن اهللا ينتقم من أعدائه الذين يرفضون نبوته          

بكل ما أوصيه به، ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به بامسي أنـا     
  ".أطالبه

  .e إنه أخوه حممد ؟لسالمفمن هو هذا النيب الذي يبشر به موسى عليه ا
ينة يتوعدون جرياـم مـن       كان يهود املد   ؛وهلذا اخلرب وغريه من األخبار التوراتية     

األوس واخلزرج مبقدم نيب عظيم، يسودون به على املدينة وأهلها، فقد روى ابن إسحاق              
تعـاىل   مع رمحـِة اهللا      -إن مما دعانا إىل اإلسالم      : يف سريته عن بعض األنصار أم قالوا      

 ِلما كنا نسمع من رجال اليهود، وكنا أهلَ شرك أصحاب أوثان، وكـانوا              -وهداه لنا   
أهل كتاب، ِعندهم علم ليس لنا، وكانت ال تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنـا منـهم      

إنه قد تقارب زمان نيب يبعث اآلن، نقتلكم معه قتـل عـاد             : بعض ما يكرهون قالوا لنا    
  .اً ما نسمع ذلك منهموإرم، فكنا كثري

،  أجبناه حني دعانا إىل اهللا تعاىل، وعرفنا ما كان يتوعدنا به           eفلما بعث اهللا رسوله     
وملـا جـاءهم    {: فبادرناهم إليه، فآمنا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزلت هؤالء اآليات 



 

)١٢٥(  دالئل النبوة      

لمـا  كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ف              
  ١).٨٩: البقرة (}كافرين على ال جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا

عـث اهللا   فلمـا ب    ..على كفار العرب   rكانت اليهود تستفتح مبحمد     : "قال قتادة 
 وهم يعلمون أنه رسـول  ، للعرب كفروا به حسداً،همث من غِريِعفرأوا أنه بr  ،  حممداً

  ٢".وراة عندهم يف التجيدونه مكتوباً ، rاهللا 
 احلَرب ابن اهليبان ، وقـد       ،من علماء اليهود يف املدينة    ر عامل   ب حr شهد لنبوة النيب    و

 علم أا مهاجر النيب اخلاتم، فجاء إليها ينتظر مبعثه          حنيجاء من الشام إىل املدينة املنورة       
  .وهجرته إليها

ا رجل من الشام    قدم علين :  روى ابن اسحاق يف سريته عن شيخ من بين قريظة، قال          
من اليهود يقال له ابن اهليبان، فأقام عندنا، واهللا ما رأينا رجالً يصلي خرياً منه، فقـدم                  

يا ابـن  :  نقول؛ بسنتني، فكنا إذا قحطنا، وقلّ علينا املطرeعلينا قبل مبعِث رسول اهللا     
: ، فنقـول  ال واهللا حىت تقدموا أمام خمرِجكم صدقة      : اهليبان اخرج، فاستسق لنا ، فيقول     

  .صاعاً من متر، أو مدين من شعري: كم؟ فيقول
فنخرجه، مث خيرج إىل ظاهر حرتنا، وحنن معه نستسقي، فواهللا ما يقوم من جملسه حىت        

  .متطر ومير املاء بالشعاب، قد فعل ذلك مرة وال مرتني وال ثالثة
خرجين مـن أرض    أترون ما أ  ! يا معشر يهود  : فحضرته الوفاة، واجتمعنا إليه، فقال    

  .أنت أعلم: ؟ قالوا]يثرب[ إىل أرض البؤس واجلوع ]الشام[اخلمر واخلمري 
فإين إمنا خرجت أتوقع نبياً قد أظل زمانه، هذه البالد مهـاجره، فـاتبعوه وال               : قال

يسبقَن إليه غريكم إذا خرج، يا معشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسيب الـذراري   
  .الفه فال مينعكم ذلك منه، مث ماتوالنساء ممن خي

                                                
  ).١/٤١٠(، ورواه الطربي يف تفسريه )٣٨-٢/٣٧( أخرجه ابن هشام يف السرية النبوية 1
 ).١/٤١١( جامع البيان 2



 
  دالئل النبوة

 
)١٢٦(  

يا معشر  : فلما كانت الليلة اليت فُتحت فيها قريظة، خرج ثالثة من حصوم، فقالوا           
بلـى واهللا إنـه     : ما هو به ، قالوا    : اليهود، واهللا إنه للذي ذكر لكم ابن اهليبان، فقالوا        

  ١.مث نزلوا وأسلموا. لصفته
: ، فيقول لبين إسرائيل   eنه يذكر اسم النيب     وأما السفر املنسوب إىل النيب حجي فإ      

ال ختافوا، ألنه هكذا قال رب اجلنود، هي مرة بعد قليل، فأزلزل الـسماوات واألرض               "
والبحر واليابسة، وأنزل كل األمم، ويأيت مشتهى كل األمم، فأمأل هذا البيت جمداً قال              

  ...".رب اجلنود
جمد هذا البيت األخري يكون     : "بيت جديد من بيوت اهللا    عظمة  عن  ويتحدث السفر   
 قال رب اجلنود، ويف هـذا املكـان أعطـي           ]أي مسجد القدس  [أعظم من جمد األول     

  ).٩ - ٢/٦حجي " (السالم
لوجدنا " ويأيت مشتهى كل األمم   : " ولو عدنا إىل النص العربي للتوراة، وقرأنا قوهلا       

مدات اليت ترمجـت إىل     ، وكلمة حِ  "فباؤا ِحمدات كول هاجوييم   : "النص العربي يقول  
  .، وترمجتها خطأ ظاهر ألن األمساء ال تترجمeهي الصيغة العربية السم حممد " مشتهى"

ويف هـذا املكـان أعطـي       : " فر عن بيت اهللا األخري أي املسجد احلرام       وقول السِ 
، أي أعطي اإلسالم، فالسلم واإلسالم لفظتان اشتقاقهما واحد، وكالمها اسـم            "السالم

 } م كافـةً  لْيا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السِ       {: دين اإلسالم، كما قال اهللا    يطلق على   
  ).٢٠٨: البقرة(

  ٢".ادخلوا يف السلم كافة يعين اإلسالم: "قال ابن كثري
 احلقيقة واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار، إن الكتاب املقـدس            تتألألوهكذا  

نا باسم دينه، وعن بيته العظـيم الـذي         ؤبعند اليهود والنصارى يذكر النيب بامسه ، وين       
  .يفوق شرفه وجمده بيت اهللا القدمي الذي بناه إسحاق على أرض فلسطني

                                                
، ورواه البيهقي يف السنن     )٣٩-٢/٣٨(، وابن هشام يف السرية النبوية       )١/٦٢(أخرجه ابن إسحاق يف سريته       1
)٩/١١٤.( 
  ).١/٢٤٨(تفسري القرآن العظيم  2



 

)١٢٧(  دالئل النبوة      

د املؤمنني منـهم    وقد صدق اهللا وهو يؤكد وجود البشارة به يف كتب السابقني ويعِ           
 الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبـاً عنـدهم يف             {: بالفالح العظيم 

توراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم علـيهم             ال
فالذين آمنوا بـه وعـزروه      اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم         
  ).١٥٧: األعراف (} ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون



 
  دالئل النبوة

 
)١٢٨(  

   على نبوتهeأخالقه وأحواله داللة  
 صفاته، فمثل هذه الكماالت إمنا هي بعض         كرم أخالقه ومجيل   eومن دالئل نبوته    

، فما كان هلذه األخالق أن تكـون        e العقالء على نبوته     قنعمنحة اهللا له، وهي دليل ي     
  .لدعي يفتري على اهللا الكذب

 ،جـداً  كثرية الكذاب املتنيب وكذب الصادق النيب صدق ودالئل: "قال ابن تيمية  
 ،والـدين  العلم يف وأكملهم اهللا خلق أفضل من فهو ؛صادقاً وكان النبوة ادعى من فإن
 .. .وسالمه عليهم اهللا صلوات وأنبيائه اهللا رسل من أفضل أحد ال فإنه

 مـن  هذا كان وملا..  وشرهم اهللا خلق أكفر من فهو كاذباً للنبوة املدعي كان نإو
 والـرباهني  والدالئل الفروق من ابينهم كان ؛الدركات أسفل من وهذا الدرجات أعلى
 كانت وهلذا ،حاهلما عرف من لكل يظهر ما اآلخر وكذب أحدها صدق على تدل اليت

 املتنبئني كذب دالئل أن كما ،متنوعة كثرية صدقهم على الدالة وأعالمهم األنبياء دالئل
 ١".متنوعة كثرية

 قبل أن تظهر على     eيب  وذا النوع من الدالئل آمن الرهط األول من املسلمني بالن         
يديه معجزاته الباهرة، فأول أهل األرض إمياناً به خدجية رضي اهللا عنها، استدلت لنبـوة               

مـن غـار    رجع إليهازوجها مبا عرفته من كمال أخالقه، وعظيِم خالله، فقالت له وقد            
ب  وتكـس  ، وحتمل الكل  ، إنك لتصل الرحم   ،كال واهللا ما خيزيك اهللا أبداً     (: خائفاًحراء  
مـن   -رضي اهللا عنها     - فجعلت   2). وتعني على نوائب احلق    ، وتقري الضيف  ،املعدوم

   .كرمي ِخالله دليالً على صدقه ونبوته
  ).٥: القلم (]وإنك لعلى خلق عظيم[يكفيه يف ذلك وصف ربِه له 

 دليالً كافياً على نبوته ، من هؤالء هرقل ملك          eوكثري من العقالء رأوا يف أخالقه       
 عـن صـفاته     - وهو يومئذ على الكفر    -لذي بلغه أمر النيب، فسأل أبا سفيان        الروم ا 
  .وأخالقه

                                                
  ).١٢٩-١/١٢٧(اجلواب الصحيح  1
  ).١٦٠(ح ، ومسلم )٤(رواه البخاري ح  2



 

)١٢٩(  دالئل النبوة      

 ، هـاتني   فسيملك موضع قدمي   فإن كان ما تقول حقاً    : "فلما استبانت له نبوته قال    
 فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت ، مل أكن أظن أنه منكم    ،وقد كنت أعلم أنه خارج    

  ".عن قدمه ولو كنت عنده لغسلت ،لقاءه
  eكرم النبي 

 كرمه الفياض، وجوده السيال، كرمه كرم رجل عافت نفـسه  eومن مجيل صفاته    
الدنيا، حىت ما عاد يفرح بإقباهلا، وال يغتم وال يهتم بإدبارها، إنه أكرم الناس وأجودهم،               

     عمِه ابن عباسوصفه ابن t كان رسول اهللا    ( :قالفe الناس أجود ، مـا    وكان أجود
ـ ، وكان يلقاه يف كل ليلة مـن رمـضان  ، حني يلقاه جربيل   ،يكون يف رمضان   ه  فيدارس

  1). باخلري من الريح املرسلةأجودe  اهللا  فلرسولُ،القرآن
 النـاس   أحسنe كان النيب   ( :قالف وعاشره أنس بن مالك عشر سنني، مث وصفه       

وأشجع2). الناس الناس وأجود  
  :سمع وهو شهيدمن رام إثبات ذلك فليصخ الو

نـوع مـن    [ رة حىت اضطروه إىل مس    ،قه الناس يسألونه  من حنني فعلِ   eرجع النيب   
 لو كان يل عدد هذه      ،أعطوين ردائي (( :فقال e فوقف النيب    ،ه رداءَ تفَفخِط،  ]الشجر

  ٣)). وال جباناً وال كذوباًمث ال جتدوين خبيالً، كم ه بين لقسمتماًع نضاِهالِع
 ولكن ابتـع  ،ما عندي شيء((: e فقال النيب   ، فسأله أن يعطيه   جل ر eيه  جاء إل و
علي،    ما كلفك اهللا مـا ال تقـدر         ، يا رسول اهللا   : فقال عمر  )).ه فإذا جاءين شيء قضيت 
  . عمر قولeَ  فكره النيب،عليه

  . وال ختش من ذي العرش إقالالً، يا رسول اهللا أنفق: فقال رجل من األنصار
ذا (( :e  مث قال  ،شر يف وجهه بقول األنصاري    رف البِ وعe   ،  فتبسم رسول اهللا    

  . مع العوز وقلة ذات اليد، وهذا غاية اجلودؤهعطاف ٤.))أمرت
                                                

  ).٢٣٠٨( ، مسلم ح ) ٦(رواه البخاري ح  1
  ).٢٨٢٠(رواه البخاري ح  2
  ).٢٨٢١(رواه البخاري ح  3
 ).٢٧٤(، والبزار يف مسنده ح )٣٥٠(، والترمذي يف الشمائل ح )١٦٨(رواه الطربي يف ذيب اآلثار ح  4



 
  دالئل النبوة

 
)١٣٠(  

 ،د ما عنده   حىت نفِ  ، مث سألوه فأعطاهم   ، فأعطاهم هسألوفمن األنصار    نفرe   وجاءه  
ـ  يعِ  ومن يستعفف  ،ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم       (( :مث قال   ومـن   ، اهللا هفُّ

 مـن    وأوسـع   وما أعطي أحد عطاء هو خـري       ،ه اهللا  ومن يتصرب يصرب   ،ه اهللا يستغن يغنِ 
  ١)).الصرب
 فأخذها  ،ها إين نسجت هذه بيدي أكسوكَ     ، يا رسول اهللا   :قالتف امرأة بربدة    هجاءتو

 يـا   :ها رجل من القوم فقال     فجس ، وإا إلزاره  ، فخرج إلينا  ، إليها حمتاجاً eرسول اهللا   
  )).نعم(( : قال.نيهاكسرسول اهللا اُ

 ما  : فقال له القوم   ، مث أرسل ا إليه    ، فطواها ، مث رجع  ، فجلس ما شاء اهللا يف الس     
ها إال   واهللا مـا سـألت     : فقال الرجل  ! أنه ال يرد سائالً    ترفْ وقد ع  ،ها إياه  سألت ،أحسنت

  2.تلتكون كفين يوم أمو
  .ىت مبا هو أحوج الناس إليه ال يرد سائالً، وجيود حeنعم، إنه 

  فلُجته املعروف والبحر ساحله          هو البحر من أِي النواحي أتيته    
  كأنك تعطيه الذي أنت سائله             تهلالًـا جئته مـتراه إذا م    
     ا فليـل              روحه ولو مل يكن يف كفه غري هتق اهللا سائلُـجاد  

  ٣.) ال: فقال؟عن شيء قط eما سئل النيب (: جابر ، يقول e هكرمولفرط 
  أي : فقـال  ، فأتى قومه  ، فأعطاه إياه  ، بني جبلني  غنماًه  سأليف يوم حنني جاءه رجلٌ ف     

  ! خياف الفقرن ال ليعطي عطاء م فواهللا إن حممداً، أسلمواقوِم
 اإلسالم  ىت يكونَ  ح فما يسلم ،   إال الدنيا   ما يريد  ،مسِل إن كان الرجل لي    :فقال أنس 

4.  إليه من الدنيا وما عليهاأحب  

                                                
 ).١٨٨٠(رواه مالك يف املوطأ ح  1
  ).٥٨١٠(رواه البخاري ح  2
 ).٢٣١١(، ومسلم ح )٦٠٣٤(البخاري ح رواه  3
  ).٢٣١٢(رواه مسلم ح  4



 

)١٣١(  دالئل النبوة      

جعل ينظـر إىل    ف ، الغنائم   يوم حنني بني   ويذكر ابن عساكر أن صفوان بن أمية سار       
أبـا  (( : النيب قه فقال يرمe   ورسول اهللا  ، فأدام النظر إليه   ، وشاء ورعاء   نعماً أل م عٍبِش

  .))و لك وما فيهه(( :e قالف . نعم: قال))؟عبك هذا الِش يعجب،وهب
،  أشهد أن ال إلـه إال اهللا       ، نيب ما طابت نفس أحد مبثل هذا إال نفس       : فقال صفوان 
  . عبده ورسولهوأشهد أن حممداً
، فـرأى يف كـرم   e ملا رآه من جود النيب  سيد قريش وأحد عقالئهاأسلم صفوان 

  .eكفه وفيِض عطائه وطيبِة نفسه ذا العطاء؛ ما يدل على نبوته ورسالته 
 ليس مرتبطاً مبصلحة شخصية، وال يطرد بزيادة العالقة مع املُعطـى أو             eوعطاؤه  

 منه، خشيةَ إين ألعطي الرجل، وغريه أحب إيلّ : ((نقصِاا، يقول عليه الصالة والسالم
  ١)).أن يكبه اهللا يف النار

يف غـزوة    e  كنت مع النيب   : قال ، جابر بن عبد اهللا     ما رواه  eومن صور كرمه    
  .))؟ لك يغفر واُهللا، هذا بدينار]مجلكأي [ حكأتبيع ناِض(( :قال يلف

 بـال  eأي أنه يعطيه للرسـول  [  املدينةحكم إذا أتيت يا رسول اهللا هو ناضِ   :قلت
  .]مقابل إذا وصلوا املدينة

 ، دينـاراً  فما زال يزيدين ديناراً: قال))؟ يغفر لك   واهللاُ ،فتبيعه بدينارين (( :e قالف 
  . حىت بلغ عشرين ديناراً))واهللا يغفر لك(( :ان كل دينارويقول مك

   فأتيت به النيب     ، برأس الناضح   فلما أتيت املدينة أخذت e  ،أعطه  ،يا بالل (( :فقال 
  2)).ذهب به إىل أهلكا ف،انطلق بناضحك(( : وقال))من الغنيمة عشرين ديناراً

 فجعل : قال: فأخربته،دفمررت برجل من اليهو   : (ويف رواية يف مسند أمحد قال جابر      
  ). نعم:قلتف ؟ ووهبه لك، ودفع إليك الثمن، اشترى منك البعري:، ويقوليعجب 

وحق له أن يعجب، رجل يشتري مجالً من آخر ، ويزيده يف السعر، ثُم يعطيه مثـن                 
  .البعري والبعري، فما هذا مبعهود بني الناس ال مألوف، إنه جود نيب أدبه ربه فأحسن تأديبه

                                                
 ).١٥٠(، ومسلم ح )٢٧(رواه البخاري ح  1
  ).١٣٨٣٩(، وأمحد ح )٢٢٠٥(رواه ابن ماجه ح  2



 
  دالئل النبوة

 
)١٣٢(  

 eالنبي  حلم
 عفوه عمن ظلمه، وِحلمه على من جهل عليه،         ؛eل خالله   يومن عظيم أخالقه ومج   

 لنفسه إال أن تنتهك حرمة      eوما انتقم رسول اهللا     . (( لنفسه يف نفسه   حظَّ وذلك أن ال  
  ١)).اهللا فينتقم هللا ا

ول كان يق .  سباباً وال فحاشاً وال لعاناً     eمل يكن النيب    : قال tوعن أنس بن مالك     
  ٢)).ه جبينب تِر؟ما له: ((ألحدنا عند املعتبة

 وال  مل يكن فاحـشاً   (( :قالت ؛e ن خلق رسول اهللا   ع عائشةُأم املؤمنني    سئلتوملا  
 3). ولكن يعفو ويصفح،وال جيزي بالسيئة السيئةَ،  يف األسواقوال صخاباً متفحشاً

البخـاري مـن     مذكورة يف الكتب قبل اإلسالم، ففي        eوهذه الصفة من صفاته     
واهللا إنـه ملوصـوف يف      : (أنه قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما          حديث  

 وال ، وال سـخاب يف األسـواق  ، ليس بفظ وال غليظ..التوراة ببعض صفته يف القرآن  
 ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء بـأن           ، ولكن يعفو ويغفر   ،يدفع بالسيئة السيئة  

  4).لفاً غُلوباً وقُ،ماً ص وآذاناً،مياً عناً ويفتح ا أعي.له إال اهللا ال إ:يقولوا
 أَعضده، هوذا عبدي الذي     : " إشعيا  النيب  ، ففي السفر املنسوب إىل     tوقد صدق   
  ت به نفسي  خمتاري الذي سر  ،وال  ،ال يصيح لألمم،   فيخرج احلق    ، روحي عليه  وضعت 

ي  رفع وال ي   وفتيلة خامدة ال يطفـئ ،بة مرضوضة ال يقصف قص،  هسمع يف الشارع صوت  ،
 وتنتظر اجلزائـر    األرض،حىت يضع احلق يف      ال يكل وال ينكسر   ،   خيرج احلق  األمان إىل

  )٤-٤٢/١إشعيا  " ( هكذا يقول اهللا الرب خالق السموات،شريعته
 اإلميان يتألف قلوم    أجزل العطاء لضعاف  ملا   وِحلمه أنه يف يوم حنني       eومن عفوه   

يتـهم رسـول اهللا بـالظلم       !  إن هذه لقسمة ما أريد ا وجه اهللا        :رجلقال  سالم؛  لإل
  .واحليف

                                                
 ).٤٢٩٤(، ومسلم ح )٣٢٩٦(رواه البخاري ح  1
 ).٦٠٣١(رواه البخاري ح  2
  ).٥٨٢٠(ابيح ح ، وصححه األلباين يف مشكاة املص)٢٠١٦(رواه الترمذي ح  3
  ).٢١٢٥(رواه البخاري ح  4



 

)١٣٣(  دالئل النبوة      

 مث  ، الغضب يف وجهه    فغضب حىت رأيت   ،هفأخربتe  النيب    فأتيت :يقول ابن مسعود  
  1)). قد أوذي بأكثر من هذا فصرب،يرحم اهللا موسى(( :قال

  ).٨٥: احلجر(} يل فاصفح الصفح اجلم{: إنه ميتثل أمر ربه وهو يقول له
 فجبذ بردائه من    ، أدركه رجل  ه بلغ وسط  إذا حىت   ؛يف املسجد  eرسول اهللا   ويقوم  

 ، هذين  امحل يل على بعريي    ، يا حممد  : فقال ،هبتر رقَ  فحم ،خشناً e وكان رداؤه    ،ورائه
  .فإنك ال حتمل من مالك وال من مال أبيك

 )) بـرقبيت  يدين مما جبذت  ِقلك حىت ت    ال أمحلُ  ، وأستغفر اهللا  ،ال((:  فقال رسول اهللا  
  .ك قيد ال واهللا ال أُ:فقال األعرايب

 فالتفت إلينا رسـول اهللا  ، األعرايب أقبلنا إليه سراعاً  فلما مسعنا قولَ  : يقول أبو هريرة  
e فقال: ))عزمته حىت آذن له على من مسع كالمي أن ال يربح مقام.((  

 وعلـى  ، امحل له على بعري شعرياً ،يا فالن (( :لرجل من القوم   eقال رسول اهللا    مث   
  2)).انصرفوا(( :ألصحابه e مث قال رسول اهللا )).بعري متراً

 ويف أمثال هذه األحاديث دليل على       ،أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة     ": قال السندي 
 فبمـا   { ٣". على النبوة  اًق لكفى شاهد   املعجزات إال هذا اخلل    )لو مل يؤت  : أي (أنه لوال 

 غليظ القلب النفضوا من حولـك فـاعف عنـهم    محٍة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظاً       ر
آل  (}واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني             

   ).١٥٩ :عمران
، فقـام   املسجدطرف  قام يبول يف    ، ف  حرمة املسجد  جهل اًأعرابي أن   eومن حلمه   

  . فتركوه)) دعوه،ال تزرموه((: eقال رسول اهللا ف ه،إليه الصحابة ينتهرون

                                                
  ).١٠٦٢(، ومسلم ح )٣٤٠٥(رواه البخاري ح  1
  ).٤٧٧٥(، وأبو داود ح )٤٧٧٦(رواه النسائي ح  2
 ).٨/٣٤(شرح السندي على النسائي  3



 
  دالئل النبوة

 
)١٣٤(  

إن هذه املساجد ال تصلح لشيء      (( : مبيناً ومعلماً  دعاه فقال له   e مث إن رسول اهللا     
أمـر  ، مث )) إمنا هي لذكر اهللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن      ،من هذا البول وال القذر    

  ١.عليه ]هفصب[ه  فشن، فجاء بدلو من ماء، من القومرجالً
القول فأغلظ  ،   يطلب دينه  eمن أحدهم ، فجاء الرجل إىل النيب         rالنيب  استدان  و

عليه الصالة والسالم معتذراً لـسوء مقـال        فقال  . e به أصحاب النيب      فهم ،يف طلبه 
  .))إن لصاحب احلق مقاالً: ((الرجل وغلظته

 هو خري   اًنإنا ال جند إال سِ     : فقالوا . فأعطوه إياه  ،))ناًاشتروا له سِ  (( :صحابهقال أل مث  
  2)).كم قضاًء فإن من خريكم أحسن،فأعطوه إياه، فاشتروه(( : قال.هنمن ِس

فلم يقابل رسول اهللا إساءة الرجل مبثلها، بل عفا عنه وصفح، مث أحسن إليه، فـرد                
  والكاظمني الغيظ والعافني عـن   {خرياً مما أخذ، وهو يف كل ذلك ميتثل أمر ربه ومواله            

  .)١٣٤: آل عمران (} الناس واهللا حيب احملسنني
وهكذا فإن هذا الصفح وذلكم احللم، إمنا مها بعض أخالق النبوة اليت كـساها اهللا           

  ٣. لتكون شاهداً آخر على نبوته ورسالتهeنبيه وحبيبه 
  eزهد النبي 

اآلخـرة،   زهادته يف الدنيا وإعراضه عنها ترقباً جلزاء اهللا يف      eوإن من دالئل نبوته     
 eولو كان دعياً يفتري الكذب ملا فرط يف دنيا يفتري ابتغاء الكسب فيها، فإعراضـه                

  .عن الدنيا وزهده يف متاعها دليل نبوته ورسالته

                                                
  .، واللفظ له)٢٨٥(، ومسلم ح )٢٢١(رواه البخاري ح  1
  ).١٦٠١(، ومسلم ح )٢٣٩٠(رواه البخاري ح  2

 عن قريش عنـد فـتح   rعلى عفو النيب " حياة حممد"ق املستشرق األمريكي واشنجتون إيرفنج يف كتابه  يعل 3
يف مكة تدل على أنه نيب مرسل، ال على أنه قائد مظفر، فقد أبـدى               ] r[كانت تصرفات الرسول    : "مكة بقوله 

قالوا عـن  ". صاره بالرمحة والعفورمحة وشفقة على مواطنيه، برغم أنه أصبح يف مركز قوي، ولكنه توج جناحه وانت  
  ).٨١(اإلسالم، عماد الدين خليل ص 

  



 

)١٣٥(  دالئل النبوة      

 ما كان يطلب أجراً على نبوته من أحد، بل كان يقول مبثل             eوأول ما نلحظه أنه     
  ه من أجٍر وما أنا من املـتكلفني          قل ما أسألكم علي    {: ه األنبياء من قبل   ما قال إخوان{ 

  ).٨٦ :ص(
واستغناء األنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل على نبوم، وأم يرقبون األجر من             

قال يا قوم اتبعـوا      {: اهللا، ولذا ملا دعا مؤمن آل ياسني قومه لإلميان بأنبياء اهللا قال هلم            
  .)٢١-٢٠: سـي( } اتبعوا من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون %املرسلني 

 وبعض ما أنزل اهللا إليه ، مث ننظر هل هذا صنيع دعي             eودعونا نتأمل بعض صنيعه     
  كذاب، أم هو أدب النبوة وعبق الرسالة؟

فكثرياً ما تبتل إىل ربه  يؤِثر حياة الزهد، ويدعو اهللا أن جيعله من أهلها،    eكان النيب   
 واحشرين يف زمـرة املـساكني يـوم         ،سكيناًين م ت وأمِ ،اللهم أحيين مسكيناً  (( :مناجياً
  ١)).القيامة

شظف العيش   r وخريه ربه بني املُلِك يف األرض وبني حياة الشظف والِقلة، فاختار          
مـن   نـزل     أن ملَكاً  t أيب هريرة    زهادة منه يف الدنيا وترفعاً على متاعها، ففي حديث        

 قال  ؟ رسوالً ك أو عبداً   جيعلُ بياً ن كاً أفملِ : قال . يا حممد أرسلين إليك ربك     :قالالسماء، ف 
  ٢)). رسوالًبل عبداً(( :e قالف . تواضع لربك يا حممد:جربيل
  عجبـاً،  راؤون فإنا    يف بيته،  r كيف كان يعيش  نظرنا  و ،e حياة النيب    نا تأمل إذاو

فلكم بقي عليه الصالة والسالم طاوياً على اجلوع ، ال جيد ما يأكله، وهو رسـولُ اهللا                 
من طعام ثالثة أيـام حـىت        eما شبع آل حممد     ( : هريرة وأب يقولخلقه،  وصفوته من   

  ٣).قبض

                                                
  ).٣٣٢٨(، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح )٤١٢٦(، وابن ماجه ح )٢٣٥٢(رواه الترمذي ح  1
  ).١٠٠٢(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح )٧١٢٠(رواه أمحد ح  2
  ).٥٣٧٤(رواه البخاري ح  3



 
  دالئل النبوة

 
)١٣٦(  

 tه ، مث رأى     توعه ج  اجلوع، فما جيد رديء التمر يسد ب        يتلوى من  tورآه عمر   
 مـا جيـد   ،ويتيظل اليوم يلْ e رسول اهللا لقد رأيت( :ما أصاب الناس من الدنيا فقال 

التمر الرديء هو: والدقل١). ميأل به بطنهالًقَد .  
 حاكياً حال ابن عباسيقول  طعاماً فإمنا جيد خبز الشعري فحسب،     eوحني جيد النيب    

 ،ه ال جيدون عـشاء     وأهلُ ، طاوياً يبيت الليايل املتتابعةَ   eكان رسول اهللا    ( :eابن عمه   
ومع ذلك فما كان جيد ما يشبعه منه٢).هم خبز الشعري خبِزوكان أكثر .  

 ال من جيده، فقد كـان   ، كان من رديء الشعري    eمل يشبع منه    وهذا الشعري الذي    
  .غري منخول
 ما  : فقال سهل  ؟]أي من الشعري  [ النقي e هل أكل رسول اهللا      :سهل بن سعد  سئل  

   .النقي من حني ابتعثه اهللا حىت قبضه اهللا eرأى رسول اهللا 
 فيطري ما   ، كنا نطحنه وننفخه   : قال ؟كيف كنتم تأكلون الشعري غري منخول     : فقيل له 

  ٣. فأكلناه]بللناه باملاء: أي[  وما بقي ثريناه،طار
 ابـن (: ، فتقـول  r حال بيوتات النيب     عروةالبن أختها    عائشةأم املؤمنني   وحتكي  

 وما أوقـدت يف أبيـات   ، يف شهرينٍة أهلَّ ثالثةَ ، إىل اهلالل مث اهلالل     كنا لننظر   إنْ ،أخيت
   ). نارeرسول اهللا 

 إال أنه قـد  ، التمر واملاء:األسودان( : قالت؟كمعيش ما كان ي،خالةُ يا :سأهلا عروة ف
 e وكانوا مينحون رسول اهللا      ،جريان من األنصار كانت هلم منائح      eكان لرسول اهللا    

  ٤). فيسقينا،من ألبام
 خرج  :لقا و ، فأىب أن يأكل   مشوية،اة   إىل ش  t هريرة   وأب يع دr بعد وفاة النيب    و

  ١.دنيا ومل يشبع من خبز الشعريمن ال eرسول اهللا 
                                                

  ).٢٩٧٨ ( رواه مسلم ح1
، وحسنه األلباين يف صـحيح ابـن   )٢٣٠٣(، وأمحد ح    )٣٣٤٧(، وابن ماجه ح     )٢٣٦٠(رواه الترمذي ح     2

  ).٢٧٠٣(ماجه ح 
  ).٥٤١٣(رواه البخاري ح  3
  ).٢٩٧٢(، ومسلم ح )٢٥٦٧(رواه البخاري ح  4



 

)١٣٧(  دالئل النبوة      

 يف ه وجـدو ا الذي يشكون اجلوع، فم    على أم املؤمنني عائشة    ابنتاهاوامرأة   وتدخل
  ؟ eبيت النيب 

ها بني  ت فقسم ،ها إياها  فأعطيت ، غري مترة  فلم جتد عندي شيئاً   : جتيبنا أم املؤمنني عائشة   
مـن  (( : فأخربته فقال،علينا e فدخل النيب ، فخرجت، مث قامت ، ومل تأكل منها   ،ابنتيها

  ٢)). من النارابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً
 فال جيد عليه الصالة والسالم ما يضيفه،      ضيف،   eباب النيب    يطرقيف مرة أخرى    و

بـداً   جيد رسول اهللا     لم، ف  املاء سوى  شيئاً عندهنفال جيد   يسأل نساءه،   فريسل إىل بيوته    
  ٣.ضيفوهطلب من أصحابه أن يمن ال

 ال يفتر أن يطلب دوام حال الكفاف والزهادة ،          eومع ذلك كله فقد كان لسانه       
  ٤)). قوتاً حممٍداللهم ارزق آلَ: ((فيقول داعياً ربه
فإن القوت ما يقوت البدن ويكف      ، معىن احلديث أنه طلب الكفاف      ": قال القرطيب 

  5."قر مجيعاًاحلالة سالمة من آفات الِغىن والفذه ويف ه، عن احلاجة
 ما كان يعيش إال كسائر ألصحابه،       e ، فإنه    eوإذا تساءلنا عن أثاث بيت النيب       

اليت يتكـئ   eكان وسادة رسول اهللا     ( :وتقولعائشة   فتصفه أم املؤمنني     eأما وساده   
٦). حشوها ليف،]جلد مدبوغ[ معليها من أد  

علـى   eام رسول اهللا     ن :ابن مسعود  وأما فراشه فحصري يترك أثراً يف جنبه، يقول       
 : فقـال  ]فراشاً[ طاء لو اختذنا لك وِ    ، يا رسول اهللا   : فقلنا ،ر يف جنبه   فقام وقد أثَّ   ،حصري

  ٧)). مث راح وتركها، استظل حتت شجرة ما أنا يف الدنيا إال كراكٍب،ما يل وما للدنيا((
                                                

  ).٥٤١٤(رواه البخاري ح  1
  ).٢٦٢٩(، ومسلم ح )١٤١٨(رواه البخاري ح  2
 ).٢٠٥٤(، ومسلم ح )٣٧٩٨(لبخاري ح انظره يف ا 3
  ).١٠٥٥(، ومسلم ح )٦٤٦٠(رواه البخاري ح  4
  ).١١/٢٩٩(نقله عنه ابن حجر يف فتح الباري ح  5
  .، اللفظ له)٢٠٨٢(، ومسلم ح )٦٤٥٦(رواه البخاري ح  6
ـ      )٣٧٠١(، وأمحد ح    )٤١٠٩(، وابن ماجه ح     )٢٣٧٧(رواه الترمذي ح     7 ن ، وصححه األلباين يف صحيح اب

  ).٣٣١٧(ماجه ح 



 
  دالئل النبوة

 
)١٣٨(  

 يف ه ببـصر ألقىو ،قد أثر يف جنبه   على حصري  اًمضطجع، فرآه   tعمر    عليه دخلو
، وقبضة أخرى مـن ورق       حنو الصاع    ، من شعري  قبضةٌفيها   فإذا   ،eخزانة رسول اهللا    

  . يف ناحية الغرفةالشجر
 : قلت ))؟ما يبكيك يا ابن اخلطاب    (( :e قالف . بالبكاء  عيناي  فابتدرت : عمر  قال
 وهذه خزانتك ال أرى فيهـا   ، وهذا احلصري قد أثر يف جنبك      ، وما يل ال أبكي    ،يا نيب اهللا  

 وهـذه   ،ه اهللا وصفوت   رسولُ  وأنت ، وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألار      ! ما أرى  إال
   !خزانتك
  ١. بلى: قلت))؟ وهلم الدنيا، أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة،يا ابن اخلطاب(( :فقال

 ، فرأت فراشه مثنية، فانطلقت، فبعثت بفراش فيـه          e بيته   أنصاريةودخلت امرأة   
يه يا عائشة، فواهللا لو شئت ألجـرى اهللا         در: ((فلما رآه قال  ،  eصوف إىل بيت النيب     

  ٢.فرددته:  قالت عائشة.))علي جبال الذهب والفضة
 أزهد الناس يف الدنيا، ممتثالً أمر ربه الذي أمره أن يعيش عيشة الكفاف         eلقد كان   

هلـهن،  والزهد، وأمره أن خيري نساءه بني حياة الزهد معه وبني تسرحيهن إىل بيـوت أ              
  .فاخترن مجيعاً رضي اهللا عنهن البقاء معه على هذه احلال

إين ذاكر لـك    (( : فقال ،بتخيري أزواجه بدأ يب    eملا أمر رسول اهللا     : عائشة تقول  
  ... )) فال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك،أمراً

حليـاة  ا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تـردن ا         ي{ : إن اهللا عز وجل قال     : مث قال 
وإن كننت تردن اهللا ورسـوله       %  مجيالً الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحاً     

  ).٢٩-٢٨ :األحزاب( }  عظيماًوالدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجراً
  . اآلخرةه والدار ورسولَ فإين أريد اَهللا؟ أبوي يف أي هذا أستأمر: فقلت:قالت
   ٣. ما فعلتمثلَ e رسول اهللا اج مث فعل أزو: قالت

                                                
  . ، واللفظ له)١٤٧٩(ح ، ومسلم )٤٩١٣( ح البخاريرواه  ١
، وحسنه األلبـاين يف صـحيح الترمـذي ح    )٧٧(، وأمحد يف الزهد ح    )١٤٤٩(رواه البيهقي يف الشعب ح       2
)٣٢٨٧.( 
  .واللفظ له) ١٤٧٥(، ومسلم ح )٤٧٨٦(رواه البخاري ح  3



 

)١٣٩(  دالئل النبوة      

 مـن  وترجو ، ما تلقى يف يدها من الرحىرضي اهللا عنهافاطمة ابنته  e وتشكو إليه 
 أن يعطيها خادماً خيفف عنها ما هي فيه، فال جيد األب احلاين من نـصيحة البنتـه                  أبيها

يتمـا إىل    إذا أو  ؟أال أدلكما على ما هو خري لكما من خادم        (( :وزوجها أفضلَ من قوله   
  وامحدا ثالثـاً ، وثالثني وسبحا ثالثاً، وثالثني فكربا ثالثاً،عكماكما أو أخذمتا مضاجِ  فراِش

  ١)). فهذا خري لكما من خادم،وثالثني
وأدركت فاطمة معِدن أبيها ونوعه بني الرجال، وعرفت إيثاره اآلخرة على الـدنيا،            

هذا أول طعام أكله أبـوِك      : ((وقال eفأتته ذات يوم بِكسرِة خبِز شعري، فأكلها النيب         
 ٢)).منذ ثالث

طـب  خيعمرو بن العـاص      تدور األيام دورا، وتقبل الدنيا على املسلمني، فيقف       و
 النـاس يف     أما هو فكان أزهدe ،     كم من هدي نبيكم     ما أبعد هدي  ( :فقالالناس مبصر   

  ٣). الناس فيها وأنتم أرغب،الدنيا
 ميكـث   ،ل يل ذهبـاً   حوما أحب أنه ت   (( : ألصحابه قالف جبل أُحدٍ  rالنيب  أبصر  و

إال ديناراً، فوق ثالثعندي منه دينار أرصد ينه لد((.  
 )) وقليل ما هم   ،إن األكثرين هم األقلون إال من قال باملال هكذا وهكذا         (( :مث قال 

  ٤.، أي يفرقهوأشار أبو شهاب بني يديه وعن ميينه وعن مشاله
جباً، فتذكر أنه كان يف بيتها بعض قطٍع من ذهـب،            ع e من خربه عائشة  وتروي  

ائتـيين  (( :قـال ف ،هي عندي:  عائشةقالتف )) الذهبما فعلتe: )) قال رسول اهللا    ف
  )).ا

ما ظـن   (( :، وقال  ]رماهاأي  [  فوضعها يف يده مث قال ا      ، ا  فجئت :تقول عائشة 
  ٥)). أنفقيها؟حممد باهللا لو لقي اهللا عز وجل وهذه عنده

                                                
  ).٢٧٢٧(ومسلم ح  ، )٦٣١٨( ح البخاري رواه ١
 ).١٢٨١١(رواه أمحد ح  2
  ).٣٢٩٤(، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ح )١٧٣٥٣(رواه أمحد ح  3
  ).٩٤(، ومسلم ح )٢٣٨٨(رواه البخاري ح  4
  ).٢٤٩٦٤(رواه أمحد ح  5



 
  دالئل النبوة

 
)١٤٠(  

الذي أوصى أصحابه باالقتصاد من     األسوة احلسنة   وكيف ال يكون هذا حاله، وهو       
أن  عهد إلينـا عهـداً     eإن رسول اهللا    ( : سلمان يقول ،الدنيا، فكان أسبقهم إىل ذلك    

يكون ب١). أحدنا من الدنيا كزاد الراكبةُلغ  
  ؟ ألهله منها ماذا ترك الدنيا rوحني غادر 

عند  eما ترك رسول اهللا     ( :فيقول  أِم املؤمنني جويرية    أخو عمرو بن احلارث   يبجي
  وأرضـاً  ،هه البيضاء وسـالح    إال بغلت  ؛ة وال شيئاً   وال أم   وال عبداً   وال ديناراً  موته درمهاً 

  ٢).جعلها صدقة
  مرهونة عند يهودي على ثالثني صاعاً       مات ودرعه  eويروي اإلمام أمحد أن النيب      

  ٣.من شعري
ن الدنيا زمن حياته، فإنه مل يبتغ جر نفع من منافعها إىل أهلـه           ع eوكما زهد النيب    

ال ((: e ال يبتغي أن جير ألهله شيئاً من زخارفها، لذا قـال             eوذويه بعد موته ، فإنه      
  ٤)).نورث، ما تركناه صدقة

 من نبوته،   eالذي جناه النيب    الدنيوي  وهكذا فإنه حيق لنا أن نتساءل عن الكسب         
ه خـشن الـشعري،     ن طعام ا، فكا دوامهساكني اليت متناها ودعا اهللا ب     فإنه عاش عيشة امل   

 فهما دليـلٌ آخـر علـى       eورديُء التمر، إذا ما تيسر له ذلك، وأما وساده وفراشه           
  . واختياره بإرادتهe على الدنيا اليت هجرها eاستعالء النيب 

  :وصدق فيه قول الشاعر   
     وراودته اجلبال الشعن نفسه فأراها أميا مشم     من ذهب م   

  
  

                                                
  ).٢٣١٩٩(رواه أمحد ح  1
  ).٢٧٣٩(رواه البخاري ح  2
  ).٢٧١٩(رواه أمحد ح  3
  ).١٧٥٧ (، ومسلم ح)٣٠٩٤(رواه البخاري ح  4



 

)١٤١(  دالئل النبوة      

  eتواضع النبي 
إن كثريين قد يزهدون باملال يف سبيل الرفعة عند النـاس، فمـا             : لقائل أن يقول  و

أعظمها من لذة أن يشري الناس إليه ببنام ، وأن يستبقوا إىل إجالل الزاهد وخدمتـه،                
  .فيكون له يف ذلك ما يدعوه على الصرب على احلرمان والفاقة

  .، وأحبت من الدنيا العلو فيهاله صحيح، فتلك نفوس رتعت بالكربوهذا ك
 جاللة قدره عنـد  للناس، ومل مينعه من ذلكالتواضع  فقد مجع إىل الزهد  rما النيب   أ

  . وعند املسلمنياهللا ورفعة مكانته عند مواله
النيب  دخل املسجد وفقد ، رفاعةبو أحيكيه لنا ما  ا السفر اخلالد، ونقرأ فيه       ولنفتح هذ

e ال يدري ما دينه، جاء يسأل عن دينه، رجل غريب، يا رسول اهللا:قالف ،خيطب .  
يت فـأُ ، حـىت انتـهى إيل  ،  وترك خطبته ،  e رسول اهللا     فأقبل علي  : أبو رفاعة   قال

وجعل يعلمين مما علمـه     ،  e فقعد عليه رسول اهللا      : قال ه حديداً  قوائم بتبكرسي حسِ 
  ١.رها فأمت آخ،مث أتى خطبته، اهللا

ـ وخ، ه علـيهم  وشفقت، ورفقه باملسلمني  e وفيه تواضع النيب     : "قال النووي   ضفْ
 2".ه هلمجناِح

، فتنساب على ألسنتهم عبـارات      همن أصحاب   نظرات اإلعجاب  e وحني تالحقه 
فمـا فتـئ     عن إطرائه واملبالغة يف مدحه،        ينهاهم rالثناء املمزوجة باحلب، حينها كان      

عبد اِهللا : روين كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبده، فقولوا ال تط ((: لسانه يقول 
  ٣)).ورسولُه

فقال رسول اهللا . يا سيدنا وابن سيِدنا، ويا خرينا وابن خِرينا: ودخل عليه رجل فقال 
e)) :              ،عبـِد اهللا يا أيها الناس عليكم بتقواكم، وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد بن

  ٤)). ورسولُه، واهللا ما أحب أن ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا عز وجل عبد اهللا
                                                

  ).٨٧٦(رواه مسلم ح  1
  ).٦/١٦٥(شرح النووي على صحيح مسلم  2
 ).٣٤٤٥( رواه البخاري ح ٣
  ).١٢١٤١( رواه أمحد ح ٤



 
  دالئل النبوة

 
)١٤٢(  

 وكان  ، بعري  على  نفرٍ  ثالثةِ  كلُّ وحني انطلق الصحابة إىل غزوة بدر، كانوا يتعاقبون،       
  . وأبو لبابة علي يف الركوبe النيب صاحبا
 الـنيب يف    مرحلـة أي إذا انتهت     [eة النيب   بقْ وكان إذا كانت ع    : ابن مسعود  قال
 ومـا  ،ما أنتما بأقوى مين  (( :e هلما    فيقول . اركب حىت منشي عنك    :قاال له ] الركوب

  ١ )).ماأنا بأغىن عن األجر منكُ
 إىل مرتلته بني أصـحابه، ومل       rيركن النيب   وحني شرع الصحابة يف حفر اخلندق مل        

كان النيب  : اء بن مالك   عن العمل معهم يف احلفِر ونقِل التراب، يقول الرب         eيترفع النيب   
e ينقل معنا التراب يوم األحزاب،ولقد رأيته وارى التراب بطنه يقول بياض :  

  وال تصدقنا وال صلينا             لوال أنت ما اهتديناواهللا                
  وثبت األقدام إن القينا             نة عليناـ سكينلَِزـفأن               

  ٢ينا ـإذا أرادوا فتنة أب             قد بغوا عليناعداءإن األ               
 مظاهر الِكبر والتميز عن الناس، ومنه كراهيتـه أن يقـوم لـه     ميقت كلrوكان  

ما كان شخص أحب إليهم من      : (أصحابه، فقد كان يكره ذلك ومينعهم منه، يقول أنس        
  ٣). من كراهيته لذلكنما يعلمو ، وكانوا إذا رأوه مل يقوموا؛ ِلeرسول اهللا 

 أحد فوق رأسه كما يفعـل للملـوك ،     يبغض وقوف ن  ومن كان هذا نعته فجدير أ     
  ..قياماً وراءه ى أصحابه يف مرض وفاته قاعداً، وصليصلي eوهاهو 

 فالتفت إلينا، فرآنا قياماً ، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصالته قعـوداً ،           :يقول جابر 
إن كدمت آنفاً لتفعلون ِفعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهـم     ((: فلما سلم قال  

قعود، فال تفعلوا؛ ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فـصلوا          
  ٤)). قعوداً

                                                
  ).٣٧٦٩(رواه أمحد ح  1
  ).١٨٠٣(، ومسلم )٣٠٣٤(رواه البخاري ح  2
  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٧٥٤(، والترمذي ح )١١٩٣٦( رواه أمحد ح ٣
  ).٤١٣( رواه مسلم ح ٤



 

)١٤٣(  دالئل النبوة      

راع  إىل كُ لو دعيتe :)  جييب دعوة الداعي، كائناً ما كان طعامه، يقول          eوكان  
كُ ولو أهدي إيلّ،ألجبت لقِبراع والكُراع ما دون كعب الدابة١.)لت  .  

  ، وتواضِعه وجِربه لقلـوب  eويف احلديث دليل على حسِن خلُِقه       : "قال ابن حجر  
  ٢".الناس

دمهاء  ما كان يأنف من كثري مما يأنف منه e وقته وشرف مرتلته؛ فإنه     ازدحامورغم  
شي يف حاجة الضعفاء ويـسعى    جيد حرجاً أن مي    rما كان    ف  فضالً عن أكابرهم،   الناس،

 ،ر الـذكر  يكِث eكان رسول اهللا    ( :قالبد اهللا بن أيب أوىف       ع يقولقضاء أمورهم ،     يف
ويطيل الصالة  ،ل اللغو ِقوي ، وال يأنف أن ميشي مع األرملة واملـسكني        ،ر اخلطبة  ويقص ، 

٣). له احلاجةفيقضي  
 إن  ، يا رسول اهللا   :فقالت أن امرأة كان يف عقلها شيء         بن مالك  أنسخادمه   وحيكي

)). ِك لك حاجت السكك شئت حىت أقضي  انظري أي  ،يا أم فالن  (( :يل إليك حاجة فقال   
  ٤. فخال معها يف بعض الطرق حىت فرغت من حاجتها:قال أنس

فقد ،  e ما كان ليمنع هيبته يف صدور الناس وهم يقفون بني يديه             eلكن تواضعه   
هون عليك، فإين لست    : ((eعد فرائصه، فقال له     ترالرجل  ، فكلمه، فجعل    أتاه رجل 

   ٥. ] اففاللحم[ ))مبلٍك، إمنا أنا ابن امرأٍة تأكل القديد
 ليس خلقاً يتزين به أمام الناس، بل هو خلَّة شريفة مل تفارقه حىت وهـو  eوتواضعه  

ـ ( : قالت؟يصنع يف بيته e ما كان : عائشة يف بيته وبني أهله، فقد سئلت      ون يف كان يك
، ويف روايـة  ) فإذا حضرت الصالة خرج إىل الـصالة      -  خدمة أهله  : تعين - مهنة أهله 

   ٦).ه نفسم وخيِد،ب شاته وحيِل،لي ثوبهفْ ي، من البشركان بشراً: (ألمحد

                                                
 ).٥١٧٨(رواه البخاري ح  1
 ).٩/١٥٤(فتح الباري  2
 ).٥٨٣٣(، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ح )١٤١٤(رواه النسائي ح  3
  ).٤٢٩٣(رواه مسلم ح  4
 ).٢٦٧٧(، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح )٣٣١٢( رواه ابن ماجه ح ٥
  ).٢٥٦٦٢(، وأمحد ح )٦٧٦(رواه البخاري ح  6



 
  دالئل النبوة

 
)١٤٤(  

ولقد خريه ربه بني أن يكون عبداً رسوالً أو مِلكاً رسوالً ، فاختار أن يكون عبـداً                 
 ، يـا حممـد  : حكى عن ملك نزل إليه، فقـال eأن النيب  tأيب هريرة   رسوالً ، فعن    

  تواضع لربك   :قال جربيل ف ؟ رسوالً ك أو عبداً   جيعلُ  نبياً كاً أفملِ :ك قال أرسلين إليك رب 
  ١)). رسوالًبل عبداً(( : عليه الصالة والسالمقالف .يا حممد

  تعبده لربه وخوفه منه
عبده هللا تعاىل وخشيته منه، ولو  ما رأينا من ت  eوإن من دالئل نبوته وأمارات صدقه       

كان دعياً ملا تعبد هللا، وملا أتعب نفسه، وال ألزمها ضروب العبادة اليت قرحت رجليه، بل               
لكان صنع ما يصنعه سائر األدعياء من مقارفة الشهوات واستحالل احملرمات ، فكل ما              

  .اشتهى الدعي أمراً صريه ديناً وشرعة
ب، فقد أحل ألتباعه اخلمر والزنا، ووضع عنـهم         ومن ذلك ما فعله مسيلمة الكذا     

  .الصالة ، فتكاليف الشريعة ال يطيقها األدعياء، لذا سرعان ما يتخلصون منها
 فكان أعبد الناس هللا وأخوفَهم منه مبا عرف من عظمته وقوته، يقـول              eأما النيب   

  ٢)).يتقأإين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم مبا : ((عليه الصالة والسالم
 رأى شيباً    بكر ا أب منها أن صاحبه   من اهللا وتعبده هللا كثرية،       eوشواهد خوف النيب    

شيبتين هود والواقعة واملرسـالت     ((: eقال  ف ؟بتيا رسول اهللا قد شِ    : يف شعره، فقال  
  ٣ .))وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت

الت النوازل باألمم   ثُوذلك ملا يف هذه السور من أهوال يوم القيامة واملَ         " :قال الطييب 
 فالذي شيب رسول اهللا مـا قـرأه يف   ٤." قبل أوانه حىت شبت ، أخذ مين مأخذه   :املاضية

  .هذه السور من األهوال اليت يرهبها األتقياء العارفون برم، الذين قدروه حق قدره
 ما رأيـت    : من ربه، فتقول   e وجلَه    عائشة رضي اهللا تعاىل عنها     وتصف أم املؤمنني  

رف  ع  أو رحياً   وكان إذا رأى غيماً    ،ه حىت أرى منه هلواتِ     ضاحكاً مستجمعاً eل اهللا   رسو
                                                

  ).١٠٠٢(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح )٧١٢٠(واه أمحد ح ر 1
 ).١٨٦٨(رواه مسلم ح  2
  )٢٦٢٧(، وصححه األلباين ح )٣٢٩٧(رواه الترمذي ح  3
  ).٩/١٣١(حتفة األحوذي  4



 

)١٤٥(  دالئل النبوة      

 إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه           ، يا رسول اهللا   : فقلت .ذلك يف وجهه  
 ما يـؤمنين أن     ،يا عائشة (( :e  فقال !رف يف وجهك الكراهية   ه ع إذا رأيت أراك   و ،املطر

عـارض   هذا   { : وقد رأى قوم العذاب فقالوا     ،ب قوم بالريح  ذِّ ع  قد ،يكون فيه عذاب  
  ١.) ))٢٤: األحقاف (} ممطرنا

، فيـأمر أن    أم سـلمة     يف منامه أخبار الفنت وهو يف بيت         eوذات ليلة يرى النيب     
 :، تقول أم سـلمة     من لقيام الليل فزعاً وتعوذاً مما يأيت من الفنت        تستيقظ نساؤه، وأن يقُ   

 وماذا  ؟ ماذا أنزل الليلة من اخلزائن     !سبحان اهللا (( : يقول ،عاً فزِ eاهللا  استيقظ رسول   ف
 يف   يف الـدنيا عاريـةٌ      كاسـيةٍ  بريـا    ، من يوقظ صواحب احلجرات    ؟أنزل من الفنت  

  ٢.))اآلخرة
، ال جيـد     على فراشـه    يتلوى يف آخر الليل    رآه بعض أزواجه وهو    أخرى   ليلةويف  

  ؟eقه ي أرالكرى إىل عينيه سبيالً، فما الذ
 ، فوجد مترة حتت جنبـه     ،نائماً eان رسول اهللا    ك :جييبنا عبد اهللا بن عمرو، فيقول     

إين (( : وفزع لذلك بعض أزواجه فقـال     ، مث جعل يتضور من آخر الليل      ،فأخذها فأكلها 
 ق إن الـذي أر 3)). أن تكون من متر الصدقة     فخشيت ،ها فأكلت ،وجدت مترة حتت جنيب   

  . اليت ال حتل له أن تكون التمرة اليت أكلها من متر الصدقةفَه خوeالنيب 
 يصدر عن دعي    فهي شاهد ال مراء يف صدقه، فهي مما ال         لربه،   e عبادة النيب    وأما

 أن يكون دعياً، فما من دعي يكـذب         eيكذب على اهللا ويضل الناس بامسه، وحاشاه        
  . جيهد نفسه بالعبادة له مثعلى ربه

 كـان   : يف ليله، فتقـول    eا حال النيب     عائشة رضي اهللا عنه    أم املؤمنني   لنا تروي
 مل تصنع هذا يا رسول اهللا وقد غفر         : له  فقلت .يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه      e النيب

  ٤). )؟ شكوراًأفال أكون عبداً(( :e قالف ؟لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
                                                

  ).٨٩٩(، ومسلم ح )٤٨٢٩(رواه البخاري ح  1
 ).١٠٥٨(رواه البخاري ح  2
  ).٢٢٠١(، وابن ماجه )١١٤٠٠(رواه أمحد ح  3
 ).٢٨٢٠(، ومسلم ح )٤٨٢٧(رواه البخاري ح  4



 
  دالئل النبوة

 
)١٤٦(  

لي إحدى عـشرة    كان يص : (، فتقول eصفة صالته   عائشة رضي اهللا عنها     وتصف  
كم مخسني آية قبل     ما يقرأ أحد    يسجد السجدة من ذلك قدر     ، كانت تلك صالته   ،ركعة

 مث يضطجع على شقه األمين حىت يأتيه        ، ويركع ركعتني قبل صالة الفجر     ،أن يرفع رأسه  
 1).املنادي للصالة

 ويصف علي t   حاله e يوم بدر حني تعب الصحابة وأسلموا أعينهم للنـوم،           يف 
حتت شجرة يصلي ويبكي حىت      e إال رسول اهللا     ،ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم     ( :لفيقو

   ٢).أصبح
عارفاً قدره وراجياً فضله، يقول     ومواله   وهو يتضرع بني يدي ربه       eوتكرر بكاؤه   

   عبد اهللا بن الشري  خt قال: )اهللا    رسولَ أتيت e  وجلوفه أزيـز كـأزيز      ،وهو يصلي 
  ٣.) من البكاء]رأي الِقد[ لجراِمل

 إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونـصفه     {كما وصفه ربه     eلقد كان   
، فهل مسعت الدنيا عن مدع للنبوة يقوم نصف ليله يتضرع لربـه             )٢٠:املزمل (}وثلثه  

  .ويبكي بني يديه
  ، فكان يداوم على صيام يومي اإلثنني واخلميس تقرباً إىل ربه وابتغاء         eوأما صومه   

يـوم اإلثـنني     عـرض األعمـال   ت(( :قال eأن رسول اهللا     tعن أيب هريرة    رضاه، ف 
  ٤ .)) أن يعرض عملي وأنا صائمب فأِح،واخلميس

 :t أنـس     يصوم األيام املتتابعة ، يقول     e بل كان    ومل يكن صيامه هذا فحسب ،     
 نظن   ويصوم حىت  ،يفطر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم منه شيئاً          eكان رسول اهللا    (

                                                
  ،)٧٢٤(، و مسلم ح )١١٢٣(رواه البخاري ح  1
 ).١٠٦٢(رواه أمحد ح  2
، واللفظ له، وصـححه األلبـاين يف   )١٥٧٢٢(، وأمحد ح    )٧٦٩(، وأبو داود ح     )١١٩٩(رواه النسائي ح     3

  ).١٠٠٠(مشكاة املصابيح ح 
، وصححه األلباين يف صـحيح الترغيـب والترهيـب ح           )١٧٣٠(ماجه ح   ، وابن   )٦٧٨(رواه الترمذي ح     4
)١٠٤١.(  



 

)١٤٧(  دالئل النبوة      

 إال   وال نائمـاً   ، إال رأيتـه   شاء أن تراه من الليل مصلياً      وكان ال ت   ،أن ال يفطر منه شيئاً    
١.)هرأيت  

 الصوم يف أيام الصيف اهلواجر، يبتغي يف ذلـك           أجر فوت على نفسه   يe وما كان   
يف  eكنا مـع رسـول اهللا       (: t الدرداء   و أب  صاحبه ، يقول  والزلفى إليه   من ربه  احملبة
 اهللا  وما منا صائم إال رسـولُ ، وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة احلر          ،سفر
e وعبد٢). رواحة اهللا بن  

: حىت لىب نداء ربه، وهو يف كل ذلك ميتثل         عن عبادة ربه،      مل يتوانَ  بقي هذا حاله،  و
ـ    يِع، ولو كان د   )٩٩: احلجر (} واعبد ربك حىت يأتيك اليقني       { ه اً ألراح نفسه وأحباب

من جهد القيام يف الليل وتفطُِر األقدام، ومن الصيام يف اهلواجر، لكن هيهـات، كيـف       
-٧: الشرح (؟} وإىل ربك فارغب     % فإذا فرغت فانصب     { :يريح نفسه وربه يأمره   

٨.(  

                                                
 ).١١٥٨(، ومسلم ح )١١٤١(رواه البخاري ح  1
 ).٢٠٧٠٧(رواه أمحد ح  2
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  خامتة
هذه الرباهني شهدت ألنبياء اهللا من قبل بالنبوة، وأقامـت للنـاس     مثال أ فإن،  وبعد 

، ليهلـك مـن   يف دعواهم الرسالة، فقامت م حجة اهللا على خلقهأعالماً على صدقهم  
عن بينةهلك عن بينة، وحيىي م ن حي.  

نوار النبوة اليت حباها اهللا     أ إمنا هو غيض من فيض       rوما سقناه من دالئل نبوة نبينا       
  .rنبيه 

 وهو الذي ساق من الغيوب ما قارب األلف، مما أطلعه           ،أوليس الصادق األمني بنيب   
 مث يطلعه اهللا على الغيوب اليت يقـيم ـا حجتـه             ، أفيكذب يف دعواه النبوة    ؟ليه ربه ع

  !وبرهانه؟
أوليس رسول اهللا وحبيبه ذاك الذي تفتح لدعواته أبواب السماء، وجييب اهللا دعوته             

  !وال خييب رجاه؟
هل جيادل عاقل يف نبوة من خرق اهللا له نواميس الكون ليؤكد صـدقه يف دعـواه                 

 كبـد  قليل الطعام والشراب، وشق له القمـر يف          r فكثر اهللا بربكته     ؟والرسالةالنبوة  
  !السماء، وشفى بنفثه وريقه من شاء
، هو  عيسىأخيه   وبشارة ،إبراهيم هأبي دعوة ، فهو نبياءإنه النيب الذي بشر مبقدمه األ     

  من تسبيحه، فكـان إسـالم       األرض امتألتالذي  النيب املتأللئ من فوق جبل فاران، و      
ويقول الذين كفروا لست مرسالً قل كفى        [علماء أهل الكتاب صدى لذلك التسبيح       

  ).٤٣: الرعد (] وبينكم ومن عنده علم الكتابباهللا شهيداً بيين 
 r لالعتراف له    – من غري املؤمنني به      - دفعت املنصفني    rالتبصر حبقيقة النيب    إن  

بـني عـشرات الـشهادات      ، ونقتبس من    وعظمة شخصه وروعة مبادئه   بسبقه وفضله   
  .نصفة ما ننقله للقارئ الكرميامل

ـ    : ""الديوان الشرقي للشاعر الغريب   "يف كتابه   يقول غوته     جبميـع   اإننا أهـل أورب
  ولقد حبثت   ...مفاهيمنا، مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد، وسوف ال يتقدم عليه أحد             

 وهكـذا وجـب أن   ...نيب حممد ، فوجدته يف الية اإلنسان هيف التاريخ عن مثل أعلى هلذ     
   ."يظهر احلق ويعلو، كما جنح حممد الذي أخضع العامل كله بكلمة التوحيد



 

)١٤٩(  دالئل النبوة      

أعظم حـدث يف     : ""السفر إىل الشرق  " يف كتابه    مارتنيالويقول الشاعر الفرنسي    
حيايت هو أنين درست حياة رسول اهللا حممد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمـة                

 ومن هو الرجل    !لذي جيرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ مبحمد؟        وخلود، ومن ذا ا   
  ! عند النظر إىل مجيع املقاييس اليت تقاس ا عظمة اإلنسان؟الذي ظهر أعظم منه

إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرساً لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلـة           
إن . نه من إرساء أركان العقيدة       هذه كلها تدل على إميان كامل مكّ       ،وحواره السماوي 

الرسول واخلطيب واملشرع والفاتح ومصلح العقائد األخرى الذي أسس عبـادة غـري             
قائمة على تقديس الصور هو حممد، لقد هدم الرسول املعتقدات اليت تتخذ واسطة بـني               

  ."اخلالق واملخلوق
حكمنـا علـى   إذا  "": قصة احلضارة "يف موسوعته   فيقول  ل ديورانت    املؤرخ و  وأما

 إن حممداً رسول املسلمني أعظم عظمـاء        :العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس، قلنا        
التاريخ، فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات، وأقام فوق اليهودية واملسيحية ودين بالده            

  ."القدمي ديناً واضحاً قوياً، استطاع أن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم
 r إىل خصلتني من خـصال الـنيب   "تاريخ اإلسالم"ت كاتياين يف كتابه    الكون وينبه

أليس الرسول جديراً بأن تقـدم      " :حياول البعض طمسهما، ومها احملبة والسالم، فيقول      
للعامل سريته حىت ال يطمسها احلاقدون عليه وعلى دعوته اليت جاء ا لينـشر يف العـامل                 

  " .احلب والسالم 
لقد أخرج حممد للوجود أمة ،      "  :"حضارة العرب "ل يف كتابه    ويقول املستشرق هي  

ومكن لعبادة اهللا يف األرض، ووضع أسس العدالة واملساواة االجتماعية، وأحل النظـام             
  ".والتناسق والطاعة والعزة يف أقوام ال تعرف غري الفوضى

ياة ال ميكن أن توصف ح    "  :"العرب "ويقول املستشرق اإلسباين جان ليك يف كتابه      
 كان حممد رمحة ] وما أَرسلْناك ِإال رحمةً لِّلْعالَِمني  [: حممد بأحسن مما وصفها اهللا بقوله       

  ."حقيقية ، وإين أصلي عليه بلهفة وشوق
، "حضارة العـرب  "غوستاف لوبون يف كتابه     وآخر تلك الشهادات بتوقيع املؤرخ      

من أعظم من عرفهم      كان حممد  ؛اهلمإذا ما قيست قيمة الرجال جبليل أعم      : "حيث يقول 
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 مع أن التعصب الديين أعمـى بـصائر         اًوقد أخذ علماء الغرب ينصفون حممد     التاريخ،  
 ١ ..".مؤرخني كثريين عن االعتراف بفضله

، وأن جيعلنا ممن اقتفى      يثبتنا على دينه   ، وأن r جيعلنا ممن آمن به      نسأل اهللا العظيم أن   
علـى، مـع     يف الفردوس األ   به يلحقنا   قيامة حوضه، وأن   يوردنا يوم ال   ، وأن rأثر نبيه   

  .النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً

                                                
،  ومل أخـسر املـسيح    رحبت حممداً  :، وكتاب )١٢٦-١١٧(قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل، ص        : انظر 1

 ).١١٠-١٠٩(عبد املعطي الدالاليت، ص 



 

)١٥١(  دالئل النبوة      

  قائمة املصادر واملراجع
 ، دار الكتاب العـريب، بـريوت،      ١أعالم النبوة، أبو احلسن علي املاوردي، ط       •

  .هـ١٤٠٧
ابن قـيم  ن أيب بكر أيوب أبو عبد اهللا حممد ب  ،  غاثة اللهفان من مصائد الشيطان    إ •

  .هـ١٣٩٥ بريوت، ،دار املعرفة  ، ٢، طحممد حامد الفقي:  حتقيق اجلوزية،
، ٣، ط  يف رابطة العامل اإلسالمي    إنه احلق، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة        •

  .هـ١٤٢٠
  . بريوت،مكتبة املعارف ، إمساعيل بن عمر القرشي ، أبو الفداء بداية والنهايةال •
حممد عبد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم          ،   األحوذي بشرح جامع الترمذي    حتفة •

  . بريوت،دار الكتب العلمية ، املباركفوري 
أمحد شاكر،  : ، حممد بن سورة الترمذي، حتقيق     )سنن الترمذي (اجلامع الصحيح    •

  .املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة
 .هـ١٤٢٤، دار ابن حزم، ١دالئل النبوة، سعيد عبد القادر باشنفر، ط •
 مؤسسة الرسـالة    ،  ١، عبد املعطي الدالاليت، ط     ومل أخسر املسيح   رحبت حممداً  •

 .م٢٠٠٣
 . الرياض،مكتبة املعارف ، حممد ناصر الدين األلباين، السلسلة الصحيحة •
سنن ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، بيـت األفكـار الدوليـة،           •

  .عمان
الفتاح أبـو   عبد:  حتقيق ،محد بن شعيب النسائيأبو عبد الرمحن أ سنن النسائي،    •
 .هـ١٤٠٦،  حلب،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، ٢، طغدة
 ، عامل  الكتب،     ١شرح النووي على صحيح مسلم، حيىي بن شرف النووي، ط          •

  .هـ١٤٢٤الرياض، 
شعب اإلميان ، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلمية، بـريوت،               •

  .هـ١٤١٠
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 الطباعة الفكر دار،  اليحصيب عياض الفضل وأب،  املصطفى حقوق بتعريففا  الش •
  .هـ١٤٠٩، بريوت، والتوزيع والنشر

 ،مكتبة املعـارف    ،  ٥، ط حممد ناصر الدين األلباين   ،  صحيح الترغيب والترهيب   •
 .الرياض

، والرد على الطاعنني يف القرن الرابع عـشر اهلجـري          الطعن يف القرآن الكرمي    •
جامعـة  رسالة دكتوراه مقدمة إىل كليـة العلـوم          (ن بن زبن املطريي   احملس عبد.د

  ).القاهرة
  .عمدة القاري، بدر الدين العيين، دار الفكر •
، أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبـادي       ،  عون املعبود شرح سنن أيب داود      •
  .هـ١٤١٥ بريوت، ،دار الكتب العلمية ،  ٢ط

ن علي بن حجر العسقالين، تـرقيم       فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد ب       •
 .هـ١٤٠٧، دار الريان للتراث، القاهرة، ٢حممد فؤاد عبد الباقي، ط

  .قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل، طبع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي •
دار الفكـر،  ، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمـي   ،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد    •

 . هـ١٤١٢،بريوت 
، أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلـاكم النيـسابوري        ،  ستدرك على الصحيحني  ملا •

 .هـ١٤١١، بريوت، دار الكتب العلمية ، ١، طمصطفى عبد القادر عطا: حتقيق 
 .م١٩٩١املسند، أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، دار إحياء التراث العريب،  •
، ٣ حممد ناصـر األلبـاين، ط      :مشكاة املصابيح، حممد اخلطيب التربيزي، حتقيق      •

 .هـ١٤٠٥املكتب اإلسالمي، بريوت، 
حبيـب الـرمحن    :  حتقيـق    ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين       ،  صنفامل •

 .هـ١٤٠٣، بريوت، املكتب اإلسالمي ، ٢، طاألعظمي
محدي بن  :  حتقيق   ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين       ،  املعجم الكبري  •

 .هـ١٤٠٤ املوصل، ،مكتبة العلوم واحلكم ، ٢، طلفيعبدايد الس
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   املوضوعاتتفهرس
  الصفحة املوضوع

   مقدمة
   e بغيوب حتققت يف حياته r إخباره
    بالغيوب املستقبلة اليت حتققت بعد وفاتهrإخباره 
    بكيفية ومكان وفاة بعض معاصريهrه إخبار

    بأخبار الفنت eإخباره 
   لبلدان ل ته أم بفتوحr إخباره
   بأخبار آخر الزمان وعالمات الساعة rإخباره 

   r لرسول اهللا املعجزات احلسية
   rتكثري الطعام والشراب والوضوء بربكة النيب 

    eشفاء املرضى بنفثه وريقه 
   rاستجابة اهللا دعاءه 

    eمحاية اهللا لنبيه 
   rداللة القرآن الكرمي على نبوته 

    rابقة وأتباعها بالنيب شهادات الكتب الس
     على نبوتهeداللة أخالقه وأحواله 

     خامتة
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