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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد  ،وعلى آله
وصحبه وأمجعني  ،أما بعد:
فقد سمى اهلل تعاىل نفسه باسم «املؤمن»  ،أي املصدق لرسله وأنبيائه مبا جاؤوا به  ،باآليات البينات
1
والرباهني القاطعات واحلجج الواضحات.
وقدد أيددد اهلل تبدارت وتعدداىل رسدوله  بالدددلئ واآليدات الكثد ة الدالدل علددى وجدوب اه دداق بده وصدددق
رسالته  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أق رسول اهلل  قال :ما من األنبياء من نيب إل قدد أعطدي مدن
اآليددات مددا مثلدده آمددن عليدده البلددر  ،وإ ددا دداق ال د ي أوتيددح و يددا أو ددى اهلل إ  ،فددورجو أق أ ددوق
أ ثرهم تابعا يوم القيامل.

2

قال النووي رمحه اهلل:
ف فيه َعلَى أَقحد َوال ؛ أَ َ َ م
يب أ حعط َي م حن الحم حعجَزات َما َ ا َق مثحله
أَما َم َعاِن ح
اختل َ
احلَديث فَ ح
دها أَق ّ نَ ّ
يمل الظماهَرة فَه َي الحق حرآق الم ي ََلح
ل َم حن َ ا َق قَدحبله م حن األنبياء  ،فَ َ
آم َن به الحبَ َلر َ ،وأَما م حعجَزِت الح َعظ َ
رهم تَاب ًعا.
ط أَ َ د مثحله  ،فَل َه َ ا قَ َ
يد حع َ
ال :أَنَا أَ ح ثَ ح
َوالثماِن َم حعنَاه أَ مق الم ي أوتيتَه ل يدَتَطَمرق إلَحيه ََتحيي بس حح ٍر َوشحبد َهل ِ ،ب َالف م حعجَزة َغ ح ي ؛ فَإنمه قَ حد
ٍ
اْلَيَال قَ حد
وسى َ ، و ح
ورهتَا َ َ ،ما َخيمدلَ ح
ورة َع َ
صا م َ
ح ال مس َحَرة ِف ص َ
ُيَيِّ ال مسا ر ب َل حيء ِمما يد َقارب ص َ
مخيي َحَيتَاج إ َىل فكحر َونَظَر َ ،وقَ حد ُيحطئ
يدَروج َعلَى بَد حعض الح َع َو ّام َ ،والح َف حرق بدَ حني الحم حع دجَزة َو ِّ
الس د ححر َوالت ح
النماظر فَديَد حعتَقدُهَا َس َواء.
 1قاله الليخ عبد الرمحدٰن بن سعدي رمحه اهلل ِف تفس اسم اهلل «املؤمن»  ،وقد ورد ه ا اهسم مرة وا دة ِف القرآق ِف خامتل سورة
احللر.
 2رواه مسلم (.)152
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ضَرَها
دها إل َم حن َ َ
ضح
َوالثمالث َم حعنَاه أَ مق م حعجَزات حاألَنحبيَاء انحد َقَر َ
ارهم َوََلح ي َلاه َ
ح بانحقَراض أ حَع َ
ص ح
ضَرهت حم َ ،وم حعجَزة نَبيّدنَا  الحق حرآق الحم حستَمّر إ َىل يدَ حوم الحقيَ َامل َ ،م َع َخ حرق الح َع َادة ِف أ حسلوبه َوبََال َغته
ِبَ ح
ني ِف َمجيع
َوإ حخبَاره بالحمغَيمبَات َ ،و َع حجز ح
ني أ حَو متَد َفِّرق َ
ورةٍ م حن مثحله حُمتَمع َ
اْل ّن َو حاهنحس َع حن أَ حق يَوحتوا بس َ
ك م حن وجوه إ حع َجازه
صح الحقروق َ ،م َع َغ ح َذل َ
صار َ ،وَم َع ا حعتنَائه حم مب َع َار َ
ضته فَدلَ حم يَد حقدروا َوه حم أَفح َ
األَ حع َ
الح َم حعروفَلَ .واَللمه أ حَعلَم.
َخبَدَر َعلَحيه ال مسالم ِبَ َ ا ِف
رهم تَاب ًعا) َعلَم م حن أ حَعالم النُّبد موة  ،فَإنمه أ ح
َوقَد حوله ( : فَو حَرجو أَ حق أَ وق أَ ح ثَ ح
ني الحبالد َوبَ َارَت فيه حم  َ ،مَّت انحدتَد َهى األ حمر
ني ُ ،ثم َم من اللمه تَد َع َاىل َوفَدتَ َح َعلَى الحم حسلم َ
َزَمن قلمل الحم حسلم َ
ِّع َمل َو َسائر ن َعمه المِت
ني إ َىل َه ه الحغَايَل الح َم حعروفَل َ ،وللمه ح
مس َع حاه حسالم ِف الحم حسلم َ
احلَ حمد َعلَى َه ه الند ح
َوات َ
صى َ ،واَللمه أ حَعلَم .انتهى باختصار.
ل حُت َ

قال مقيده عفا اهلل عنه :ودلئ نبوة حممد  ث ة  ،فقد ذ ر ابن القيم رمحه اهلل ِف آخر تابه
«إغاثل اللهفاق» 1أهنا تزيد على األلف  ،وه ا من ر دمل اهلل بعباده  ،ليكوق ذلك أدعى لالقتناع
واه اق بنبوته  ، فسبحاق من ِبر برمحته العقول.

 1ص . 1111
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الحكمة من دالئل النبوة
احلكمل من دلئ النبوة أمراق:
األول :إثبات النبوة  ،بالستدلل باآليل على أق صا ب اآليل نيب  ،وُتدي من أرس َ إليهم ذلك

النيب أق يوتوا مبثلها.

الثاني :اجل املسلمني  ،ما ص لنبينا حممد ِ ف قصل تكث الطعام القلي  ،ونبع اللراب

صقه ِف عني علي رضي اهلل عنه ملا اشتكى منها
بني يديه َّت فى أضعاف اجل العسكر  ،وبَ ح
فعادت سليمل ، 1و اق ه ا بني الصحابل لسد اجتهم َ ،ل يكن أمام امللر ني ليتحداهم أو
ليثبح نبوته  ،وإ ا حلاجل املسلمني  ،ول شك أق ِف ذلك زيادة إيدماق لدمن ضر القصل أو سع
2
ِبا  ،وإظهار رامل النيب . 
ومن ذلك ما ص ملوسى  ملا فر بقومه من فرعوق ُث أدر ه وَل يكن أمامه إل البحر فضربه
بعصاه فانفلق فساروا فيه فنجوا  ،فانلقاق البحر َل يكن للتحدي وإ ا حلاجل املؤمنني معه.
أما إلقاء موسى لعصاه ُث ابتالعها لعص ِّي السحرة فكانح من قبي التحدي.
ومن هنا يعلم أق ُتدي النيب  لقومه َل ينق إل ِف القرآق خاصل َ ،ل يكن لما ظهر شيء من
اآليات ُتدى به  ،أو اق مقرتنا بدعوى النبوة  ،فإق اهلل تعاىل َل يق فليوتوا ِبديث مثله إل

 1سيوِت َتريج ه ه القصص الثالث ِف مظاهنا بإذق اهلل.
 2انظر تاب «النبوات» (.)894
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ني قالوا :افرتاه ، 1فلم يتحداهم به ابتداء.

2

أنواع دالئل النبوة التي أوتيها محمد 
تنقسم دلئ نبوة حممد  إىل علرة أنواع  ،فاألولى بلارات األنبياء قبله  ،وهل ا شهد له بعض
علماء أه الكتاب بالنبوة قب نبوته ملا اق صغ ا وبعد نبوته.
والثانية أنه لو َل يكن نبيا حل ر األنبياء منه  ،ولنتلر ه ا ِف تبهم وس هم  ،بينما الواقع خالف
ذلك.

والثالثة أنه  من أعق الناس وأصدقهم  ،ي دقر له ِب ا أصدقاءه وأعداه  ،قب النبوة وبعدها.
والرابعة من الدلئ انقطاع اسرتاق السمع من السماء قبي بعثته  ،لئال ُيتلط الو ي بو اذيب
الكهاق.
والخامسة من الدلئ أنه اق ل يرى رؤيا ِف املنام إل جاءت مطابقل للواقع.
والسادسة أق اهلل خرق له العادة مرارا
والسابعة إخباره ببعض األمور الغائبل عن عيوق الناس ِف ينها.
والثامنة من دلئ نبوته  توق بعض احليوانات واْلمادات له . 
والتاسعة إخباره عن أمور مستقبليل  ،فوقعح ما أخرب ِبا . 
والعاشرة من الدلئ إنزال القرآق الكرمي  ،وهو اآليل اْلالدة الباقيل إىل يوم القيامل.

 1ه ه الفائدة منتقاة من تاب «النبوات» (.)511 - 519
 2انظر تاب «النبوات» (.)581
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تفصيل
األولى من دلئ نبوته  بلارات األنبياء به  ،ومن ذلك ذ ر مبعثه ِف التوراة واهجني  ،قال
ني يدي م َن
تعاىل َ وإ حذ قَ َ
صدِّقاً لِّ َما بَد ح َ
يسى ابحن َم حرََمي يا بَن إسرائي إِن َرسول اللمه إلَحيكم ُّم َ
ال ع َ
التدموراة ومب ِّلراً برس ٍ
َمحَد.
اسه أ ح
ول يوِت من بدَ حعدى ح
حَ َ َ َ
1
قال اهمام حممد األمني بن حممد املختار اللنقيطي رمحه اهلل ِف «أضواء البياق» ِف تفس ه ه
اآليل:
وقد ب ملَرت به  مجيع األنبياء  ،ومنهم موسدى عليه السالم  ،وِما يلديدر إىل أق مدوسى مبلراً به ؛

قول عيسدى عليه السالم ِف ه ه اآليل مصددقاً ملا بني يدي ، وال ي بني يديده هي التوراة ،
أنزلح على موسى.
م م
ين َم َعه
وقد جاء صرَياً التعريف به  وبال ين معه ِف التوراة ِف قوله تعاىل حمَ مم ٌد مرسول الله َوال َ
ك َمثَدله حم ِف التد حموَراة.
أشداء َعلَى الحكفمار رمحاء بدَحيدنَده حم تَدَراه حم رم عاً س مجداً ، إىل قوله تعاىل ذَل َ
َخَر َج َشطحوَه
ما جاء وصفهم ِف اهجني ِف نفس السياق ِف قوله تعاىل َ وَمثَدله حم ِف اهجني َ َزحرٍع أ ح
استَد َوى َعلَى سوقه ، إىل آخر السورة.
فَ َ
استَد حغلَ َظ فَ ح
آزَره فَ ح

 1هدو اللدديخ العالمددل األصدو املفسددر  ،حممددد األمدني بددن حممددد املختدار اللددنقيطي  ،مددن علمداء القددرق الرابددع علدر املددربزين  ،دداق غزيددر
العلم  ،متوقد ال اء  ،ذو افظل نادرة  ،له حندو علدرين تابدا  ،أ ثرهدا ِف التفسد والفقده والعقيددة  ،أشدهرها ذ درا «أضدواء البيداق
ِف إيضاح القرآق بالقرآق»  ،و «م رة أصد د د د دول الفقده علدى روضدل النداظر»  ،وقدد مجعدح مؤلفاتده ِف موسدوعل علميدل وا ددة بعندواق
«آثار الليخ حممد األمني اللنقيطي» .توِف رمحه اهلل عام  1191هد .باختصار مدن ترمجتده املد ورة ِف مقدمدل تداب «األضدواء» ،
الناشر :دار عاَل الفوائد – مكل.
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ني لَما ءاتَدحيتكم ِّمن تَ ٍ
اب
َخ َ اللمه ميثَ َ
وجاء النص ِف ق مجيع األنبياء ِف قوله تعاىل َ وإ حذ أ َ
اق النمبيِّد ح َ َ َ
َخ ح حُت َعلَى ذالك حم
حمل ُثم َجاءَ حم َرس ٌ
ِّق لِّ َما َم َعك حم لَتد حؤمن من به َولَتَنصرنمه قَ َ
صد ٌ
ال ءَأَقحدَرحر حُت َوأ َ
ول ُّم َ
َو ك َ
ين.1
صري قَالواح أَقحدَرحرنَا قَ َ
إح
ال فَا حش َهدواح َوأَنَاح َم َعك حم ِّم َن اللماهد َ
وجاء مصداق ذلك ِف قصل النجاشي ملا سع من جعفر عنه  فقال :أشهد أنه رسول اهلل  ،فإنه
2

ال ي جند ِف اهجني  ،وأنه الرسول ال ي بلر به عيسى ابن مرمي.
ث فديه حم َرسدولً ّمحنده حم، 
و لك دعدوة نبدي اهلل إبراهديدم عليه وعدلى نبينا الصدالة والسدالم َ ربدمنَا َوابحعدَ ح
1
ول ا قال  : أنا دعوة أيب إبراهيم  ،وبلرى عيسى  ،ورؤيا أمي الِت رأت.
ص عيسى بالنص على البلرى به  ألنه آخر أنبياء بن إسرائي  ،فهو ناق تلك البلرى
وقد خ م
ومن قبله ناق عمن قبله وهك ا ،
مصدِّقاً لِّ َما بدَ ح َ
لقومه عما قبله  ،ما قال َ 
ني يَ َدي م َن التد حموَراةَ ، 

 1سورة آل عمراق. 41 :
 2رواه أمحد ( )861/1وغ ه.
 1رواه ابن باق ( )111/18عن العرباض بن ساريل الفزاري رضي اهلل عنه قال :سعح رسول اهلل  يقول :إِن عند اهلل مكتوب
نجد ٌل ِف طينته  ،وسوخرب م بوول ذلك :دعوة أيب إبراهيم  ،وبلارة عيسى  ،ورؤيا أمي الِت رأت ني
ِباُت النبيني  ،وإق آدم لدم َ
وضعتن ؛ أنه خرج منها نور أضاءت هلا منه قصور اللام.
ورواه أمحد ( ، )124/8والطرباِن ِف «مسند اللاميني» (.)181/2
منجدل أي ملقى على الد َجدالل وهي األرض .انظر «النهايل».
قال ابن ث رمحه اهلل ِف تفس سورة البقرة  ،آيل  :129وَتصيص اللام بظهور نوره إشارة إىل استقرار دينه ونبوته ببالد اللام ،
وهل ا تكوق اللام ِف آخر ا لزماق معقال لإلسالم وأهله  ،وِبا ينزل عيسى بن مرمي إذا نزل بدملق باملنارة اللرقيل البيضاء منها ،
وهل ا جاء ِف الصحيحني :ل تزال طائفل من أمِت ظاهرين على احلق  ،ل يضرهم من خ هلم ول من خالفهم َّ ،ت يوِت أمر اهلل
وهم لك.
وِف صحيح البخاري :وهم باللام .انتهى.
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َّت صرح ِبا عيسى عليه السالم وأداها إىل قومه .انتهى.

1

ولما كانت نبوءة محمد  مستقرة في كتب أهل الكتاب ؛ شهد بعض علماء اليهود والنصارى

للنيب  بالنبوة قب بعثته وبعدها  ،لدما رأوا عليه من أماراهتا ِف جسده وهيئته ِ ،ما ورد ِف الكتب
السابقل  ،فمن ني مولده  اق ال ي يراه من أه مكل من غ أه الكتاب يلعر أق سيكوق
له شونا إذا رب ُ ،ث ملا شب أيقن بنبوته بعض الرهباق من أه الكتاب وشهدوا له بالنبوة  ،أما
العرب فلم يكن عندهم مدن خبدره شيء  ،وذلك أق الع درب اندوا دما قال ابن إسدحاق ِف
«الس ة» :اندح العرب أميني  ،ل يدرسوق تابا  ،ول يعرفوق من الرس عهدا  ،ول يعرفوق جنل
ول نارا ول بعثا ول قيامل  ،إل شيئا يسمعونه من أه الكتاب ل يثبح ِف صدورهم  ،ول يعملوق
2
به شيئا من أعماهلم.

وسنكتفي ب ر علر قصص ِف ذلك  ،أوهلا قصته  مع صاحب ال ـدير ، 1وذلك أق عمه أبو
طالب ذهب به ِف جتارة إىل اللام  ،فنزلوا على صا ب دير  ،فقال صا ب الدير :ما ه ا الغالم
منك؟
قال :ابن.
أب ي.
قال :ما هو بابنك  ،ول ينبغي أق يكوق له ٌ
قال :ولدم؟
قال :ألق وجهه وجه نيب  ،وعينه عني نيب.
قال :وما النيب؟

 1تفس سورة الصف  ،باختصار.
« 2الس ة»  ،ص ( ، )62باب قصل األ بار.
الدير هو خاق النصارى .انظر «لساق العرب».
ِّ 1
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قال :ال ي يو ى إليه من السماء  ،فينبئ به أه األرض.
قال :اهلل أج ُّ ِما تقول.
1
قال :فاتّق عليه اليهود.
ُث خرج َّت نزل براهب أيضا صا ب دير  ،فقال :ما ه ا الغالم منك؟
قال :ابن.
قال :ما هو بابنك  ،وما ينبغي أق يكوق له أب ي.
قال :وَل ذلك؟
قال :ألق وجهه وجه نيب  ،وعينه عني نيب.
قال :سبحاق اهلل  ،اهلل أج ُّ ِما تقول.
وقال :يا ابن أخي  ،أل تسمع ما يقولوق؟
2
قال :أي عم  ،ل تنكر هلل قدرًة.
وأما القصل الثانيل فرواها ابن سعد ِف «الطبقات» عن حممد بن صاحل بن دينار وعبد اهلل
بن جعفر الزهري وداود بن احلصني قالوا :ملا خرج أبو طالب إىل اللام وخرج معه رسول اهلل ِ ف
املرة األوىل وهو ابن اثنِت علرة سنل ؛ فلما نزل الر ب «بصرى» 1من اللام وِبا راهب يقال له
بحيرا ِف صومعل له  ،و اق علماء النصارى يكونوق ِف تلك الصومعل يتوارثوندها عن تاب
يدرس د د دونه  ،فلما نزلوا ِب ا صنع هلم طعاما ُث دعاهم  ،وإ ا محله على دعائهم أنه رآهم ني طلعوا
 1أي قده منهم.
 2رواه ابن سعد ِف «الطبقات»  ،باب ذ ر عالمات النبوة ِف رسول اهلل  قب أق يو ى إليه .)18 - 11/1( ،
 1بصرى بضم الباء مدينل معروفل باللام  ،وهي مدينل وراق  ،بينها وبني دملق حنو ثالث مرا  ،قاله النووي رمحه اهلل ِف شرح
احلديث.
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وغمامل تظ رسول اهلل  من بني القوم َّت نزلوا ُتح اللجرة ُ ،ث نظر إىل تلك الغمامل أظلح
تلك اللجرة  ،واخضلمح 1أغصاق اللجرة على النيب  ني استظ ُتتها  ،فلما رأى ِب ا ذلك
نزل من صومعته وأمر ب لك الطعام فوِت به وأَرس إليهم  ،فاجتمعوا إليه  ،وَتلف رسول اهلل  من
بني القوم حلداثل سنه  ،فلما نظر ِب ا إىل القوم فلم ير الصفل الِت يَعرف وجيدها عنده  ،وجع

ينظر ول يرى الغمامل على أ د من القوم  ،ويراها متخلفل على رأس رسول اهلل  ، قال ِب ا :يا
معلر قريش  ،ل يتخلفن منكم أ د عن طعامي.
قالوا :ما َتلف أ د إل غالم  ،وهو أ دث القوم سنا ِف ر اهلم.
فقال :ادعوه فليحضر طعامي  ،فما أقبح أق َُتضروا ويتخلف رج وا د  ،مع أَِن أراه من
أن َفسكم.
فقال القوم( :هو واهلل أوسطنا نسبا  ،وهو ابن أخي ه ا الرج )  ،يعنوق أبا طالب ( ،وهو من ولد
عبد املطلب).
فقال احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف :واهلل إق اق بنا للؤم أق يتخلف ابن عبد املطلب من
بيننا.
ُث قام إليه فا تضنه وأقب به َّت أجلسه على الطعام  ،والغمامل تس على رأسه  ،وجع ِب ا
يلحظه حلظا شديدا  ،وينظر إىل أشياء ِف جسده قد اق جيدها عنده من صفته  ،فلما تفرقوا عن
طعامهم قام إليه الراهب فقال :يا غالم  ،أسولك ِبق الالت والعزى إل أخربتن عما أسولك.
فقال رسول اهلل  : ل تسولن بالالت والعزى  ،فو اهلل ما أبغضح شيئا بغضهما.
قال :فباهلل إل أخربتن عما أسولك عنه.
 1اخضلمح أي ابتلح.
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قال :سلن عما بدا لك.
فجع يسدوله عن أشياء من اله َّت نومه  ،فجع رسول اهلل ُ يربه فيوافق ذلك ما عنده ُ ،ث
جع ينظر بني عينيه ُ ،ث لف عن ظهره فرأى خاتدم النبوة بني تفيه على موضع الصفدل الِت
عنده  ،ف َقدبّ موضع اْلاُت  ،وقالح قريش :إق حملمد عند ه ا الراهب لقدراً  ،وجع أبو طالب لما
يرى من الراهب ُياف على ابن أخيه.
فقال الراهب أليب طالب :ما ه ا الغالم منك؟
قال أبو طالب :ابن.

قال :ما هو بابنك  ،وما ينبغي هل ا الغالم أق يكوق أبوه يا.
قال :فابن أخي.
قال :فما فع أبوه؟
ك وأمه بلى 1به.
قالَ :هلَ َ

قال :فما فعلح أمه؟
قال :تدوفِّيح قريبا.
قال :صدقح  ،ارجع بابن أخيك إىل بلده  ،وأ ر عليه اليهود  ،فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما

 1أي ام به.
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أعرف ليبغ د دنمه عن دت دًا ، 1فإنه ائن لبن أخيك ه ا شوق عد دظيم ندَجده ِف تبنا وما روينا عن آبائنا ،
واعلم أِن قد أديح إليك النصيحل.
فلما فدرغوا من جتاراهتم خدرج به س دريعا  ،و اق رجال من يهدود قد رأوا رسول اهلل  وعرفوا صفته ،
فورادوا أق يغتالوه  ،ف هبوا إىل ِب ا ف ا روه أمره  ،فنهاهم أشد النهي  ،وقال هلم :أجتدوق صفته؟
قالوا :نعم.
قال :فما لكم إليه سبي .
2
فصدقوه وتر وه  ،ورجع به أبو طالب  ،فما خرج به س َفرا بعد ذلك خوفا عليه.
وروى ابن سعد عن نفيسل بنح منيل أق رسول اهلل  ملا بلغ مخسا وعلرين سنل ؛ خرج ِف جتارة
ْلدجيل رضي اهلل عنها مع غالم هلا اسه ميسرة َّ ،ت قدما «بصرى» من اللام  ،فنزل ِف سوق
بصرى ِف ظ شجرة قريبا من صومعل راهب من الرهباق يقال له نسطور  ،فاطلع الراهب إىل ميسرة

و اق يعرفه قب ذلك فقال :يا ميسرة  ،من ه ا ال ي نزل ُتح ه ه اللجرة؟
فقال ميسرة :رج من قريش من أه احلرم.
فقال له الراهب :ما نزل ُتح ه ه اللجرة قط إل نيب.
ُث قالِ :ف عينيه محرة؟
قال ميسرة :نعم  ،ل تفارقه.
قال الراهب :هو هو آخر األنبياء  ،ياليح أِن أدر ه ني يؤمر باْلروج.

 1أي يريدوق أق تصيبه امللقل واهلالت.
 2خمتصرا من «الطبقات» لبن سعد  ،باب ذ ر عالمات النبوة ِف رسول اهلل  قب أق يو ى إليه  ، )18-11/1( ،و ا روى
القصل ابن إسدحاق ِف «السد ة»  ،ص ( ، )55-51ما رواها الرتم ي ( ، )1621واحلا م ( ، )616 – 615/2وصححها
األلباِن.
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ُث ضر رسول اهلل  سوق بصرى فباع سلعته الِت خرج ِبا واشرتى غ ها  ،فكاق بينه وبني رج
اختالف ِف شيء  ،فقال له الرج  :إ لف بالالت والعدزى.
فقال رسول اهلل  : ما لفح ِبما قط  ،واِن ألمدُّر فوعرض عنهما.
قال الرج  :القول قولك.
ُث قال مليسرة  -وخال به  : -يا ميسرة  ،ه ا واهلل نيب  ،وال ي نفسي بيده إنه هلو  ،جتده أ بارنا
ِف تبهم منعوتا  ،فوعى ذلك ميسرة ُث انصرف أه الع مجيعا.
و اق ميسرة يرى رسول اهلل  إذا انح اهلاجرة واشتد احلر ؛ يرى ملكني يظالنه من اللمس وهو
على بع ه  ،قالوا :وق اهلل قد ألقى على رسوله احملبل من ميسرة  ،فكاق ونه عب ٌد لرسول اهلل ، 
فلما رجعوا فكانوا بدمر الظهراق قال :يا حممد  ،انطلق إىل خدجيل  ،فاسبقن  ،فوخربها مبا صنع اهلل
هلا على وجهك  ،فإهنا تعرف ذلك لك.
فتقدم رسول اهلل َّ ت قدم مكل ِف ساعل الظه ة  ،وخدجيل ِف عدلِّديَل 1هلا معها نساء فيهن

«نفيسل بنح مدني دل»  ،فرأت رسول اهلل  ني دخ وهو را دب على بعدي د د دره  ،وملَكاق يظالق
عليه  ،فورته نساءها فعجبدن ل لك  ،ودخ عليها رسول اهلل  ، فخبمدرها مبا ربدحوا ِف وجهدهم، 2
فسمرت ب لك  ،فلما دخ ميسرة عليها أخربته بدما رأت  ،فقال ميسرة :قد رأيح ه ا من خرجندا

من اللام  ،وأخربها بقول الراهب نسطور  ،وما قال اآلخر ال ي خالفه ِف البيع  ،ورِبَح ِف تلك

 1أي غرفل .انظر «النهايل».
 2أي ملا انطلقوا ِف سفرهم جتاه اللام يث ولوا وجوههم.
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2

ح له ضعف ما سمح 1له.
أضع د َف ح
املرة ضعف ما انح تربح  ،و َ
وروى ابن سعد ِف «الطبقات» عن بدَّرة ابنل أيب جتراة قالح :إق رسول اهلل  ني أراد اهلل رامته
وابتداءه بالنبوة ؛ اق إذا خرج ل د د دحاجته أبعد َّت ل يرى بيتا  ،ويفضي إىل اللعاب وبطوق
األوديل  ،فال ر ِبجر ول شجرة إل قالح :السالم عليك يا رسول اهلل  ، فكاق يلتفح عن ينه
ومشاله وخلفه فال يرى أ دا.

1

وأما قصته مع ورقل بن نوف ؛ فإنه ملا نزل الو ي على رسول اهلل ِ ف غار راء ؛ رجع
إىل خدجيل فزعا يرجف فؤاده  ،فوخربها بال ي رآى  ،فلما ذهب روعه انطلقح به خدجيل َّت أتح
به ورقل بن نوف بن أسد بن عبد العزى  ،ابن عم خدجيل  ،و اق امرأً تنصر ِف اْلاهليل  ،و اق
يكتب الكتاب العرباِن  ،فيكتب من اهجني بالعربانيل ما شاء اهلل أق يكتب  ،و اق شيخا ب ا قد
عمي  ،فقالح له خدجيل :يا ابن عم  ،اسع من ابن أخيك.
فقال ورقل للنيب  : يا ابن أخي  ،ماذا ترى؟
فوخربه رسول اهلل  خرب ما رأى.

 1أي أعطته من املال ضعف ما ددته له سلفا  ،جزاء له على ما قام به.
 2باختصدار من «الطبقات» لبن سعد  ،باب ذ ر عالمات النبوة ِف رسول اهلل  قب أق يو ى إليه  ، )15-18/1( ،ورواها
لك ابن إسحاق ِف الس ة  ، )59/2( ،وقد نق القصل ابن هلام ِف الس ة  ،باب ديث تزويج رسول اهلل  خدجيل رضي
اهلل عنها .)151-152/1( ،
 1رواه ابن سعد ِف «الطبقات»  ،باب ذ ر عالمات النبوة ِف رسول اهلل  قب أق يو ى إليه .)15/1( ،
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فقال له ورقل :ه ا الناموس 1ال ي نمزل اهلل على موسى  ،يا ليتن فيها َجد َع ، 2ليتن أ وق يا إذ
ُيرجك قومك.
رجي هم؟
فقال رسول اهلل  : أوخم م

مؤزرا.
قال :نعم َ ،ل يوت رج قط مبث ما جئح به إل عودي  ،وإق يدر ن يومك أنصرت نصرا ّ

ُث َل يَدنلب 1ورقل أق توِف.

8

وروى ابن إسحاق ِف «الس ة» عن عاصم بن عمر بن قتادة قال دثن أشياخ منا قالوا:
َل يكن أ د من العرب أعدلم بلوق رسول اهلل  منا  ،اق معنا يهود  ،و انوا أه

تاب  ،و دنا

أصحاب وثن  ،فكنا إذا بلَغنا منهم ما يكرهوق قالوا :إق نبيا مبعوثا اآلق قد أظ زمانه  ،ندَتبعه
فنقتلكم معه قت ٍ
عاد وأرم  ،فلما بعث اهلل تعاىل رسوله أتبعناه و فروا به  ،ففينا واهلل وفيهم أنزل اهلل
5
عز وج و انوا من قب يستفتحوق على ال ين فروا فلما جاءهم اآليل.
ومن دلئ نبوته عند أه الكتاب ما قاله ابن الدهيمدباق  ،و اق ربا 6من أ بار اليهود  ،و اق عابدا

بالسقيا 1سقوا وسالح اللعاب  ،أتى من اللام إىل املدينل  ،فلما ضرته
هلل  ،و اق إذا دعا اهلل ُّ
 1قال السيوطي ِف «الديباج»( :ه ا الناموس) ؛ إشارة إىل امللَك ال ي ذ ره النيب ِ ف خربه  ،وهو اسم ْلربي  ،وأصله ِف اللغل:
(صا ب سر اْل )  ،يقال :سح الرج  ،أي ساررته  ،و سح السر ؛ تمته.
( ، )141/1الناشر :دار ابن عفاق ُ ،تقيق أيب إسحاق احلوين.
 2أي ياليتن أ وق ج عا إذا نبئح  ،واْل ع هو اللاب.
 1ينلب أي يلبث.
 8رواه البخاري ( )1ومسلم ( )161عن عائلل رضي اهلل عنها.
 5ص ( ، )61ورواه البيهقي ِف «دلئ النبوة» ( ، )15/2و ا ِف ( )16/2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.
 6احلدَرب هو العاَل  ،و اق يقال لبن عباس احلَدرب البدحر.
 1أي املطر.
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1

الوفاة اجتمع إليه ثالثل فتيل فقال هلم :يا معلر يهود  ،ما ترونه أخرجن من أرض الد َخد َمر
والد َخم  2إىل أرض البؤس واْلوع1؟
قالوا :أنح أعلم.
دهاجره  ،فوتدمبعده  ،فال تدسبق من
قال :فإنه إ ا أخرجن أتوقع خروج نيب قد أظ زمانه  ،ه ه البالد م َ

إليه إذا خرج يا معلر يهود  ،فإنه يبعث بسفك الدماء  ،وسيب ال راري والنساء ممن خالفه  ،فال

نعكم ذلك منه.
ُث مات  ،فلما انح الليلل الِت فتحح فيها قريظل ؛ قال أولئك الفتيل الثالثل  -و انوا شبابا أ داثا
  :يا معلر يهود  ،واهلل إنه ال ي اق ذَ ر لكم ابن الدهيمدباق.فقال :ما هو به.
قالوا :بلى واهلل  ،إنه لصفته.
5
ُث نزلوا فوسلموا وخلوا أمواهلم وأولدهم وأهاليهم.

8

عموري دددمل» ، 6و اق سلماق الفارسي
و لك قصل سلماق الفارسي مع الراهب النصراِن ال ي اق بد « ُّ
ُموسيا  ،فلما ضرت الراهب الوفاة قال سلماق له :إىل من توصى يب؟ وما تومرِن؟

 1اْلمر  -بفتح اْلاء وامليم  -هو املكاق الكثيف األشجار  ،واملقصود بورض اْلمر هي اللام .انظر «النهايل».
 2اْلم هو اْلبز  ،سي ب لك ألق عجينته تتخمر فت هب فطورته .ولعله أرض اللام س ِّدميح ب لك لطيب ما يصنع من اْلبز هنات
واهلل أعلم .انظر «لساق العرب».
 1يقصد املدينل.
 8يقصد القت والسيب ملن خالف أمره.
 5رواه ابن إسحاق ِف «الس ة»  ،ص ( ، )65-68والبيهقي ِف «دلئ النبوة» (.)41/2
 6بلدة من بالد الروم ما ِف «معجم البلداق» لياقوت احلموي.

17

الدالئل العشرة على نبوة محمد بن عبد اهلل – نبي اإلسالم

قال :أي ب ن  ،واهلل ما أعلمه أصبح على ما نا عليه أ د من الناس آمرت أق توتيه  ،ولكنه قد
أظلك زماق نيب  ،هو مبعوث بدين إبراهيم ُ ،يرج بورض العرب مهاجرا إىل أرض بني رتني ،
بينهما خن  ،به عالمات ل َتفى  ،يو اهلديل ول يو الصدقل  ،بني تفيه خاُت النبوة  ،فإق
استطعح أق تلحق بتلك البالد فافع .
فلما مات حلق سلماق باملدينل ُث التقى برسول اهلل  وآمن به ِ ،ف قصل طويلل رواها أمحد ِف
«مسنده».1
و ا قصل زيد بن عمرو بن نفي مع رب من أ بار اللام  ،دله على النيب  ، و اق ه ا قب أق
يبعث  ،قال احلرب لزيد :إنك تسول عن دين هو دين اهلل ودين مالئكته  ،وقد خرج ِف أرضك نيب ،
2
وصدقه واتبعه وآمن مبا جاء به.
أو هو خارج يدعو إليه  ،إرجع إليه ِّ
وختاما قصل النجاشي ملا هاجر إل يه جعفر بن أيب طالب وبعض الصحابل  ،فلما بينوا له دين

اهسالم وأق عيسى هو روح اهلل و لمته  ،وأنه ابن مرمي الع راء الِت َل يقرِبا بلر ؛ تناول النجاشي

عودا من األرض وقال :يا معلر القسيسني والرهباق  ،ما يزيد ما يقول هؤلء على ما تقولوق ِف ابن
مرمي ما يزق ه ه ، 1مر با بكم ومبن جئتم من عنده  ،فونا أشهد أنه رسول اهلل  ،وال ي بلر به
8
عيسى بن مرمي.
.)881 – 881/5( 1
 2روى ه ه القصل احلا م ِف «مستدر ه» ( ، )216/1والنسائي ِف «الكربى» ( ، )4112تاب املناقب  ،باب زيد بن عمرو بن
نفي .
 1أي العود ال ي تناوله.
 8روى ه ه القصل ابن أيب شيبل ِف «مصنفه» ( ، ) 16629باب ما جاء ِف احلبلل وأمر النجاشي وقصل إسالمه  ،وصحح إسنادها
الليخ مقب الوادعي رمحه اهلل ِف تابه «الصحيح املسند من دلئ النبوة»  ،ص . 115
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وقد جاءت صفل رسول اهلل ِ ف اهجني  ،فعن عطاء بن يسار قال :لقيح عبد اهلل بن عمرو بن
العاص رضي اهلل عنهما  ،قلح :أخربِن عن صفل رسول اهلل ِ ف التوراة.
قال :أج  ،واهلل إنه ملوصوف ِف التوراة ببعض صفته ِف القرآق  ،يا أيها النيب إنا أرسلنات شاهدا
ومبلرا ون يرا ، و درزا 1لألميني  ،أنح عبدي ورسو  ،سيتك املتو  ،ليس بفظ ول غليظ ول

س مخابِ 2ف األسواق  ،ول يدفع بالسيئل السيئل  ،ولكن يعفو ويغفر  ،ولن يقبضه اهلل َّت يقيم به
1
امللل العوجاء  ،بوق يقولوا ل إلدٰه إل اهلل  ،ويفتح ِبا أعني عمي وآذاق صم  ،وقلوب غلف.
وعن ثوباق موىل رسول اهلل  قال :نح قائما عند رسول اهلل  ، فجاء َ درب من أ بار اليهود

فقال :جئح أسولك.
فقال له رسول اهلل  : أينفعك شيء إق ّدثتك؟
قال :أسع بوذندَي.
فن َكح 8رسول اهلل  ب د د ٍ
عود معه فقالَ :س ح .

فقال اليهودي :أين يكوق الناس يوم تبدل األرض غ األرض والسماوات؟
فقال رسول اهلل  : هم ِف الظلمل دوق اْلسر.5
قال :فمن أول الناس إجازًة6؟
 1احلرز هو املوضع ال ي يتحصن به اهنساق من أسباب اهلالت  ،واملقصود أق من اتبعه من األميني وهم العرب فقد جنا من اهلالت ،
وسي العرب باألميني ألق الكتابل انح ِف وقتهم قليلل .انظر «النهايل» لبن األث .
 2السخب هو الصيماح  ،واملقصود التساخب على الدنيا شحا و رصا ِف األسواق.
 1رواه البخاري (.)2125
 8أي ضرب األرض .انظر «النهايل».
 5اْلسر هو الصراط ال ي يضرب على منت جهنم .انظر شرح النووي على صحيح مسلم.
 6إجازةً أي عبورا على الصراط.
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قال :فقراء املهاجرين.
قال اليهودي :فما تدحفتهم 1ني يدخلوق اْلنل؟
قال :زيادة بد النوق.2
قال :فما غداؤهم على إثرها1؟
قال :يدنحر هلم ثور اْلنل ال ي اق يو
قال :فما شراِبم عليه؟
قال :من ع ٍ
ني فيها تسمى سلسبيال.

من أطرافها.

قال :صدقح.
قال :وجئح أسولك عن شيء ل يعلمه أ د من أه األرض إل نيب أو رج أو رجالق.
قال :ينفعك إق ّدثتك؟
قال :أسع بوذنَدي.

قال :جئح أسولك عن الولد.8
قال :ماء الرج أبيض  ،وماء املرأة أصفر  ،فإذا اجتمعا فعال مندي الرج مندي املرأة أذح َ را بإذق اهلل ،
وإذا عال من املرأة من الرج آنثا بإذق اهلل.
قال اليهودي :لقد صدقح  ،وإنك لنيب.
ُث انصرف ف هب.
 1التحفل هي ما يالطف به الرج لي هب به عنه امللقل واللدة  ،الفا هل وحنوها .انظر «لساق العرب».
 2النوق هو احلوت  ،واملقصود بزيادة بده هي طرفها  ،وهي أطيبها .انظر شرح النووي على «صحيح مسلم».
 1أي بعدها.
 8أي عن خلقه ِف بطن أمه.
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علم بليء منه َّت أتاِن اهلل

فقال رسول اهلل  : لقد سولن ه ا عن ال ي سولن عنه  ،وما
2 1
به .
وعن أنس رضي اهلل عنه قال :بلغ عبد اهلل بن سالم َمقدم النيب  املدينل  ،فوتاه فقال :إِن سائلك
عن ثالث ل يعلمهن إل نيب.

قال :ما أول أشراط الساعل  ،وما أول طعام يو له أه اْلنل  ،ومن أي شيء ينزع 1الولد إىل أبيه ،
ومن أي شيء ينزع إىل أَخواله؟
فقال رسول اهلل َ : خد ّربِن ِبن آنفا جربي .

فقال عبد اهلل :ذات عدو اليهود من املالئكل.
فقال رسول اهلل  : أما أول أشراط الساعل فنار ُتلر الناس من امللرق إىل املغرب.8
وأما أول طعام يو له أه اْلنل فزيادة 5بد وت.
وأما ال ملبه ِف الولد ؛ فإق الرج إذا غلي املرأة فسبقها ماؤه اق اللبه له  ،وإذا سبق ماؤها اق
اللبه هلا.

قال :أشهد أنك رسول اهلل.

 1أي عن طريق الو ي  ،و اق ه ا ِف نفس اجمللس ال ي سوله فيه اليهودي.
 2رواه مسلم (.)115
 1أي :ما الليء ال ي جي به ِف اللبه إىل أبيه.
 8أي من أشراط الساعل الكربى.
 5تقدم الكالم عليها.
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ُث قال :يا رسول اهلل  ،إق اليهود قوم بد حهح ، 1إق علموا بإسالمي قب أق تَ حسوهلم 2بدَ َهد دتوِن 1عندت.
فجاءت اليهود  ،ودخ عبد اهلل البيح  ،فقال رسول اهلل  : أي رج فيكم عبد اهلل بن سالم؟
قالوا :أعلمنا وابن أعلمنا  ،وأخ نا وابن أخ نا.
فقال رسول اهلل  : أفرأيتم إق أسلم عبد اهلل؟
قالوا :أعاذه اهلل من ذلك.
فخرج عبد اهلل إليهم فقال :أشهد أق ل إلدٰه إل اهلل  ،وأشهد أق حممدا رسول اهلل.
8
شرنا  ،ووقعوا فيه.
فقالواُّ :
شرنا وابن ِّ

وقد ذ ر البيهقي وأبو نعيم ِف تابيهما «دلئ النبوة» قصصا ث ة ِف ه ا الباب فل اجعها من
أراد الستزادة.
وقال ابن ث رمحه اهلل:
واملقصود أق البلارات به  موجودة ِف الكتاب املوروثل عن األنبياء قبله َّ ،ت تناهح النبوة إىل
آخر أنبياء بن إسدرائي  ،وهو عيسى ابن مرمي  ،وقد قام ِب ه البلارة ِف بن إسرائي  ،وقص اهلل
خربه ِف ذلك فقال تعاىل وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بن إسرائي إِن رسول اهلل إليكم مصدقا ملا
بني يدي من التوراة ومبلراً برسول يوِت من بعدى اسه أمحد.

 1البهح هو الك ب والفرتاء  ،واملقصود أهنم أه
 2أي قب أق تسوهلم عن.
 1أي بوا وافرتوا علي.
 8رواه البخاري (.)1129

ب وافرتاء.
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ٍ
ِّق
حم ٍل ُثم َجاءَ حم َرس ٌ
صد ٌ
َخ َ اللمه ميثَ َ
اق النمبيِّ َ
قال اهلل تعاىل َ وإ حذ أ َ
ول م َ
ني لَ َما آتَدحيتك حم م حن تَاب َو ك َ
ال فَا حش َهدوا َوأَنَا
صري قَالوا أَقحدَرحرنَا قَ َ
ل َما َم َعك حم لَتد حؤمن من به َولَتَدحنصرنمه قَ َ
َخ ح حُت َعلَى َذلك حم إ ح
ال أَأَقحدَرحر حُت َوأ َ
ين.
َم َعك حم م َن اللماهد َ
1
وقد وجدت البلارات به ِ ف الكتب املتقدمل  ،وهي أشهر من أق ت ر  ،وأ ثر من أق ُتصر.
انتهى خمتصرا.
ُث نق رمحه اهلل شيئا ِما ورد ِف تب أه الكتاب الِت يعرتفوق بصحتها  ،قدر أربع صفحات ،
فل اجعها من أراد الستزادة.
واألناجي املتوافرة بويدي النصارى اآلق – على ما فيها من التحريف  -تبلر به  ،انظر ِبوث د.
أمحد ديدات رمحه اهلل.
وهل ا استلهد اهلل على نبوة حممد  بلهادة من عنده علم الكتاب  ،أي الكتب املنزلل من قب
وهي التوراة واهجني  ،قال تعاىل ويقول ال ين فروا لسح مرسال ق فى باهلل شهيدا بين وبينكم
ومن عنده علم الكتاب.

1

تاب «دلئ النبوة»  ،باب املسائ الِت سئ عنها رسول اهلل  ، )268/6( ، من تابه «البدايل والنهايل».

13

الدالئل العشرة على نبوة محمد بن عبد اهلل – نبي اإلسالم

النوع الثاني من دلئ نبوته  أنه لو َل يكن نبيا حل ر منه األنبياء  ،ما قال ابن ث رمحه اهلل:

عموما ما َل َيص
ُث إنه قد انتلرت دعوته ِف امللارق واملغارب  ،وع ممح دولل أمتده أقطار اآلفاق ً
ألمل من األمم قبلها  ،فلو َل يكن حممد  نبيًا ؛ لكاق ضرره أعظم من أ د  ،ولو اق
لك حل م ر عنه األنبياء أشد التح ير  ،ولنَدفمروا أِمهم منه أشد التنف  ،فإ مق مجيعهم قد روا من

ونصوا على املسيح الدجال ،
دعاة الضاللل ِف تبهم  ،وندَ َه حو أِمهم عن اتِّباعهم والقتداء ِبم ُّ ،
قومه.
األعور الك اب َّ ،ت قد أن ر نوح – وهو أول الرس َ -
ومعلوم أنه َل ينص نيب من األنبياء على التح ير من حممد  ، ول التنف عنه  ،ول اهخبار عنه
بليء خالف م ـدحه  ،والثناء ع ـليه  ،والبشارة بوجوده  ،واألمر باتباعه  ،والنهى عن مخالفته ،

والخروج عن طاعته 1.انتهى.

قلح :أضف إىل ذلك أنه َ ل يوت مك با ملن قبله من األنبياء مزريًا عليهم  ،ما يفع امللوت
الدمتغلبل على الناس مبن تق مدمهم من امللوت  ،ب جاء مصدقا هلم  ،شاهدا بنبوهتم  ،ولو اق اذبا
صدق َمن قَدبله  ،ب اق يزري ِبم ويطعن عليهم ما يفع
تقوًل مدنلئًا من عنده سياسلً ؛ َل ي ِّ
م ِّ
2
أعداء األنبياء.

 1بتصرف يسرب من تاب «دلئ النبوة»  ،باب املسائ الِت سئ عنها رسول اهلل  )268/6( ، من تابه «البدايل والنهايل».
 2استفدت ه ه الفائدة من ابن القيم رمحه اهلل من تابه «إغاثل اللهفاق» (ُ ، )1116/2تقيق :حممد عزير مشس  ،الناشر :دار عداَل
الفوائد – مكل.
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النوع الثالث من دالئل نبوته  أنه من أعق اْللق باتفاق املوافق واملخالف  ،ول ا اق الرج

املنصف ال ي ليس له إرادة إل اتباع احلق ؛ يبادر إىل اه اق بالنيب  مبجرد ما يراه ويسمع المه
ويعلم مضموق دعوته  ،فيؤمن به ول يرتاب ِف رسالته  ،ب اق بعضهم يؤمن به مبجرد ما يراه ،
1

ويقول :ه ا ليس بوجه اب.
وهل ا ملا سع به هرق ملك الدروم  ،وعلدم مبدا تضدمنته رسدالته  ،ومدا يدومر بده ومدا ينهدى عنده ؛ أيقدن أنده
رسدول  ،و داد أق يددؤمن بده  ،ولكددن خلدي علدى نفسدده مدن فدوات الرئاسدل  ،فدآثر الدددنيا علدى اآلخددرة ،
2
فهلك عياذا باهلل.
مادا قدم مكل  ،و اق من أزد شنوءة  ،و اق يرقي من ه ه
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أق ض ً
الريح ، 1فسمع سفهاء من أه مكل يقولوق إق حممدا ُمنوق  ،فقال :لو أِن رأيح ه ا الرج ،
لع اهلل يلفيه على يدي.
قال :فلقيه فقال :يا حممد  ،إِن أرقي من ه ه الريح  ،وإق اهلل يلفي على يدي من شاء  ،فه
لك؟
فقال رسول اهلل : 
إق احلمد هلل  ،حنمده ونستعينه  ،من يهده اهلل فال مض له  ،ومن يضل فال هادي له  ،وأشهد أق
ل إلدٰه إل اهلل و ده ل شريك له  ،وأق حممدا عبده ورسوله  ،أما بعد.
علي لماتك هؤلء.
قال :فقال :أعد م
 1انظر «دلئ النبوة» لبن ث  ، )268/6( ،من تابه «البدايل والنهايل».
 2انظر قصته مطولل ِف صحيح البخاري ( )1ومسلم ( )1111عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.
 1قال النووي رمحه اهلل :املراد بالريح هنا اْلنوق ومس اْلن  ،وِف غ روايل مسلم( :يَرقي من األرواح) أي اْلن  ،سوا ب لك ألهنم ل
يبصرهم الناس  ،فهم الروح والريح.
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فوعادهن عليه رسول اهلل  ثالث مرات.
فقال :لقد سدعح قول الكهنل وقول السحرة وقول اللعراء  ،فما سعح مث
بل حغ َن ناعوس البحر.1
2
قال :فقال :هات يدت أبايعك على اهسالم.

لماتك هؤلء  ،ولقد

قلح :وه ا الدي من دلئ نبوته مرتبط بدلي آخر  ،وهو أنه أوتي جوامع الكلم  ،أي أنه يقول

الكالم القلي ال ي َيم معاِن ث ة  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :سعح رسول اهلل 

يقول :بعثح بجوامع الكلم  ،ونصرت بالرعب  ،وبينا أنا نائم أتيح مبفاتيح خزائن األرض
1

فوضعح ِف يدي.
قال أبو عبد اهلل :8وبلغن أق جوامع الكلم أق اهلل جيمع األمور الكث ة الِت انح تكتب ِف الكتب
5
قبله ِف األمر الوا د واألمرين أو حنو ذلك.

 1أي وسطه وْلته.
 2رواه مسلم (.)464
 1رواه البخاري ( )2911ومسلم ( )521عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 8أي البخاري رمحه اهلل  ،حممد بن إساعي .
 5رواه البخاري ( )1111ومسلم (.)521
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النوع الرابع من دالئل نبوته انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته  ،فقد اق الكهاق من

العرب توتيهم األخبار من السماء عن طريق اللياطني الِت تسرتق السمع  ،فلما تقارب أمر رسول
اهلل  ودنا مبعثه ج بح اللياطني عن السمع  ،و ي بينها وبني املقاعد الِت انح تقعد
لسرتاق السمع  ،وصار من يقعد لسرتاق السمع يرمى بلهاب ثاقب من النجوم ما أخرب اهلل ِف
سورة اْلن  ،فعرفح اْلن أق ذلك ألمر هام من أمر العباد  ،قال اهلل عنهم وأنا نا نقعد منها
مقاعد للسمع فمن يستمع اآلق جيد له شهابا رصدا * وأنا ل ندري أشر أريد مبن ِف األرض أم أراد
ِبم رِبم رشدا ، وظنح قريش ملا رأت الرمي بالنجوم أق ذلك عالمل على قيام الساعل ُ ،ث ملا
بعث النيب  وأسلمح اْلن ؛ عرفح سبب منعها من السمع وأنه لئال ُيتلط الو ي مبا يسرتقونه
1
ويلقونه إىل الكهاق.
وصدق اهلل وما تنزلح به اللياطني * وما ينبغي هلم وما يستطيعوق * إهنم عن السمع ملعزولوق.

 1انظر «س ة ابن هلام»  ،باب إخبار الكهاق من العرب  ،واأل بار من يهود  ،والرهباق من النصارى.)166 – 165/1( .
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النوع الخامس من دالئل نبوته أنه كان ال يرى رؤيا في المنام إال جاءت مطابقة للواقع مثل

فلق الصبح ، 1فقد رأى ِف املنام أنه يهاجر إىل أرض فيها خن  ،فوقع األمر ما رأى  ،وهاجر إىل
املدينل.

2

ورأى أنه سديدخ املسجد احلرام بعدما هاجر من مكل ؛ فوقع ذلك  ،ودخ املسجد احلرام فاُتا ،
قال تعاىل لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إق شاء اهلل آمنني.
ورأى ِف ليلل علرين من رمضاق أنه ساجد ِف ليلل القدر ِف ماء وطني  ،فلما انح ليلل إ دى
وعلرين من رمضاق أصاِبم مطر  ،فابت املسجد  ،فصلى ِبم رسول اهلل  تلك الليلل  ،فلما
انقضح الصالة رأوا أثر املاء والطني على جبهل النيب  وأنفه  ،تصديقا لرؤياه الِت رأى أنه يسجد
1
ِف ماء وطني.
ورؤاه الصادقل  ث ة  ،ومن أراد التوسع فعليه بكتاب التعب من صحيح البخاري  ،و ا تاب
الرؤيا من صحيح مسلم  ،باب رؤيا النيب . 

 1هك ا قالح عائلل رضي اهلل عنها ما ِف البخاري ( )1ومسلم ( .)161وفلق الصبح أي ضوؤه وإنارته .انظر «النهايل».
 2انظر صحيح البخاري ( ، )1622ومسلم ( )2212عن أيب موسى رضي اهلل عنه.
 1رواه البخاري ( )411ومسلم ( )1161عن أيب سعيد اْلدري رضي اهلل عنه.
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النوع السادس من دالئل نبوته أن اهلل خرق العادة له مرارا  ،ومن ذلك تكثير الطعام ببركة
دعائه  ،وقد ص ه ا للنيب  مرارا  ،فعن أنس بن مالك قال :قال أبو طلحل ألم سلَيم :لقد
سعح صوت رسول اهلل  ضعيفا أعرف فيه اْلوع  ،فه عندت من شيء؟

دسدته ُتح
قالح :نعم  ،فوخرجح أقراصا من شع ُ ،ث أخرجح مخارا هلا فلَ ّفح اْلبز ببعضه ُ ،ث ّ
يدي ولثتن 1ببعضه ُ ،ث أرسلَتن 2إىل رسول اهلل  ، قال :ف هبح به  ،فوجدت رسول اهلل ِ ف
املسجد ومعه الناس  ،فقمح عليهم  ،فقال رسول اهلل  : آرسلك أبو طلحل؟
فقلح :نعم.
قال :بطعام؟
فقلح :نعم.
فقال رسول اهلل  ملن معه :قوموا.
فانطلق وانطلقح بني أيديهم َّ ،ت جئح أبا طلحل فوخربته  ،فقال أبو طلحل :يا أم سليم  ،قد
جاء رسول اهلل  بالناس  ،وليس عندنا ما نطعمهم.
فقالح :اهلل ورسوله أعلم.
فانطلق أبو طلحل َّت لقي رسول اهلل  ، فوقب رسول اهلل  وأبو طلحل معه  ،فقال رسول اهلل
 : هلمي يا أم سليم ما عندت.

1
لف  ،واملقصود أهنا لفح بعض اْلبز على رأسه وبعضه على إبطه .انظر شرح احلديث ِف «فتح الباري».
لث أي م
َ
 2املتكلم هو أنس رضي اهلل عنه.
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فود َمد دحته ، 1ثم قال
فوتح ب لك اْلبز  ،فومر به رسول اهلل  ، فَدف م
ح  ،وعصرت أم سليم عد مكلً َ
رسول اهلل فيه ما شاء اهلل أن يقولُ ، 2ث قال :ائ ق لعلرة  ،فوذق هلم فو لوا َّت شبعوا ُث
خرجوا ُ ،ث قال :ائ ق لعلرة  ،فوذق هلم فو لوا َّت شبعوا ُث خرجوا ُ ،ث قال :ائ ق لعلرة  ،فوذق
القوم لهم وشبعوا  ،والقوم سبعوق

هلم فو لوا َّت شبعوا ُث خرجوا ُ ،ث قال :ائ ق لعلرة  ،فو
1
أو مثانوق رجال.
وعن سرة بن جدندب رضي اهلل عنه أق رسول اهلل  أتى بقصعل 8فيها ثريد  ،فتعاقبوها إىل الظهر
من غدوة  ،يقوم ناس ويقعد آخروق.
قال له رج  :ه انح تد ُّ
مد5؟
6
عجب؟ ما انح تد ُّ
مد إل من هدٰهنا  ،وأشار إىل السماء.
قال :فمن أي شيء تَ َ
وقصص تكث الطعام بني يدي رسول اهلل  ث ة  ،ليس املقام مقام استقصائها  ،وقد مجعها

الليخ مقب الوادعي رمحه اهلل ِف تابه «الصحيح املسند من دلئ النبوة» ِف حنو من علر
1
قصص.
 1الع مكد د ل وعاء من جلد مستدير ُ ،يتص حلفظ السمن أو العس  ،وهو للسمن أخص  ،وقوله (أدمته) من أدم الليء أي جع معه
إداما من حلم وحنوه .انظر «النهايل».
 2أي ما يقول من الدعاء.
 1رواه البخاري (  ) 1514ومسلم (.)2181
 8القصعل وعاء يؤ فيه ويدثرد  ،أي يصنع الثريد.
 5أي يزاد ما فيها.
 6رواه أمحد ( ، )14/5والرتم ي ( ، )1625وصححه األلباِن  ،وقال حمققو «املسند» :إسناده صحيح على شرط الليخني.
 1ومواطن تلك القصص التا :
 )1ديث جابر رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري (.)2121
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ومن خوارق العادات التي حصلت له  تكثير الماء القليل ببركة يده  ،فعن ساَل بن أيب اْلعد
عن جابر رضي اهلل عنه  ،أق املاء ق ذات يوم عند املسلمني فقال النبدي  : اطلبوا فضلل 1من

ماء  ،فجاءوا بإناء فيه ماء قلي  ،فودخ يده ِف اهناء ُث قال :ي على الطهور املبارت  ،والبركة
من اهلل.

2

فلقد رأيح املاء ينبع من بدني أصابع رسول اهلل . 
وِف لفظ :فتوضو الناس وشربوا  ،فجعلح ل آلو ما جعلح ِف بطن منه  ،فعدلمح أنه بر ل.

قلح ْلابر :م نتم يومئ ؟
1
قال :ألفا وأربع مائل.
 )2ديث عبد الرمحدٰن بن أيب بكر رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري ِف تاب األطعمل ( )2614ومسلم (.)2156
 )1ديث جابر رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري ِف املغازي ( )8111ومسلم (.)2119
 )8ديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري ِف النكاح (.)5161
 )5ديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري ِف الرقاق (.)6852
 )6ديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،رواه مسلم (.)21
 )1ديث د ني بن سعيد اْلثعمي رضي اهلل عنه  ،رواه أمحد ( ، )118/8وصححه حمققو «املسند».
 )4ديث قيس بن النعماق رضي اهلل عنه  ،رواه احلا م ( ، )9 – 4/1وصححه ال هيب  ،وذ ره الليخ مقب الوادعي رمحه اهلل
ِف «الصحيح املسند من دلئ النبوة».
 )9ديث ابن مسعود رضي اهلل عنه  ،رواه أمحد (  ، )119/1و سن إسناده حمققو «املسند».
 )11ديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،رواه أمحد ( ، )152/2والرتم ي (  ، )1419و سن األلباِن إسناده.
 1أي بقيل من ماء قليلل.
 2رواه البخاري ( )1516عن جابر رضي اهلل عنه  ،ورواه النسائي ( )11والرتم ي ( )1611وأ دمد ( )861/1والدارمي ِف
الدمقدمل  ،باب «ما أ رم اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم من تفج املاء من بني أصابعه»  ،عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه.
 1رواه البخاري (.)5619
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وانظر ديث املسور بن خمرمل ومرواق ال ي رواه البخاري ِف تاب اللروط ، 1و ديث أنس ال ي
رواه البيهقي ِف «الدلئ ».2
وقصص تكث املاء بني يدي رسول اهلل  ث ة  ،ليس املقام مقام استقصائها  ،وهي م ورة ِف
«صحيح البخاري»  ،تاب الدمناقب  ،باب عالمات النبوة ِف اهسالم  ،و ا ِف «صحيح
مسلم» ِ ،ف تاب الفضائ  ،باب ِف معجزات النيب  ، وغ ها من تب احلديث والدلئ .
ومن خوارق العادات التي جرت له  ما جعل اهلل من البركة والشفاء في ريقه وعرقه وما
انفصل من جسده كشعره  ،وه ا خاص بالنيب  دوق غ ه  ،فعن يزيد بن أيب عبيد قال :رأيح

أثر ضربل ِف ساق سلمل  ،فقلح :يا أبا مسلم  ،ما ه ه الضربل؟
فقال :ه ه ضربل أصابتن يوم خيرب.

فقال الناس :أصيب سلمل.
1
فوتيح النيب  فنفث فيه ثالث نفثات  ،فما اشتكيتها َّت الساعل.
8
وِما جاء ِف بر ل يده اللريفل ما رواه قتادة بن النعماق أنه أصيبح عينه يوم بدر  ،فسالح دقته
على وجنته ، 5فورادوا أق يقطعوها  ،فسول النيب  فقال :ل  ،فدعا به  ،فغَمز دقته برا ته ،

.)2112 ، 2111( 1
.)116/6( 2
 1رواه البخاري (.)8216
 8احلدقل هي العني .انظر «النهايل».
 5الوجنل هي اْلد.

31

الدالئل العشرة على نبوة محمد بن عبد اهلل – نبي اإلسالم

1

أي عينيه أصيبح.
درى ُّ
فكاق ل ي َ
وِف يوم خيرب اشتكى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه من عينه  ،فبصق فيها ودعا له فعادت
2

سليمل.
وقصدص استلدفاء الصحابل برب ل آثار رسول اهلل  ث ة  ،ليس املقام مقام استقصائها  ،وهي
1
مبثوثل ِف تب السنل.
ومن خوارق العادات الِت صلح له  حادثة انشقاق القمر ملا سوله أه مكل أق يريهم آيل دالل
على نبوته  ،فانلق القمر فرقتني َّت رأوا جب

(اشهدوا).8
راء بينهما  ،فقال النيب َ : 

 1رواه أبو يعلى (( ، )1589الناشر :دار الثقافل العربيل – لبناق)  ،وصححه الليخ األلباِن رمحه اهلل مبجموع طرقه ِف «بدايل السول
ِف تفضي الرسول»  ،ص  ، 81الناشر :املكتب اهسالمي  ،ط . 8
 2رواه البخاري ( )1111ومسلم ( )2816عن سه بن سعد رضي اهلل عته.
 1انظر ديث سعد بن أيب وقاص ال ي رواه مسلم ( ، )2818و ديث السائب بن يزيد ال ي رواه البخاري ( ، )1581وانظر
لك قصل نظلل الِت رواها اهمام أمحد ( ، )64/5وصحح إسنادها حمققو «املسند»  ،وقصل أيب العالء بن عم الِت رواها
اهمام أمحد ( ، )24/5وصحح إسنادها حمققو «املسند».
 8انظر صحيح البخاري ( ، )1411 ، 1616ومسلم (.)2412
تنبيه :قال ابن جر رمحه اهلل ِف شرح احلديث رقم (:)1411
وقد خفي على بعض الناس فادعى أق انلقاق القمر وقع مرتني  ،وه ا ِما يعلم أه احلديث والس أنه غلط  ،فإنه َل يقع إل
مرة وا دة  ،وقد قال العماد بن ث ِ :ف الروايل الِت فيها مرتني نظر  ،ولع قائلها أراد فرقتني.
قلح :وه ا ال ي ل يتجه غ ه مجعا بني الروايات .انتهى.
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ومن خوارق العادات الِت صلح له  أنه أخ قبضل من تراب ِف غزوة نني فرمى ِبا وجوه
الكفار وقال( :شاهح الوجوه)  ،أي قد د دبحح  ،فما بقي منهم إنسانا إل مأل عينيه ترابا بتلك
1
القبضل  ،فولموا مدبرين  ،فهزمهم اهلل عز وج  ،وقسم رسول اهلل  غنائمهم بني املسلمني.

ومن خوارق العادات الِت صلح له  ؛ رفع بيت المقدس له وهو في مكة َّت رآه ووصفه

للناس وهو ينظر إليه  ،فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  ،أنه سع رسول اهلل  يقول :ملا
م بتن قريش قد دمح ِف احلدجر ، 2فجالم 1اهلل بيح املقدس  ،فطفقح أخربهم عن آياته وأنا أنظر
8
إليه.
ومن خوارق العادات الِت صلح له  أنه يرى من خلفه وهو يصلي بالناس إماما  ،فعن أنس

بن مالك رضي اهلل عنه قال :أقيمح الصالة  ،فوقب علينا رسول اهلل  بوجهه فقال :أقيموا
5
صفوفكم وتراصوا  ،فإِن أرا م من وراء ظهري.

 1انظر صحيح مسلم ( )1111عن سلمل بن األ وع رضي اهلل عنه.
 2أي دجر الكعبل املالصق هلا.
 1جالم أي لف وأوضح.
 8رواه البخاري ( )1446ومسلم ( )111عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه.
 5رواه البخاري ( )119ومسلم (.)825
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النوع السابع من دالئل نبوته  إخباره ببعض األمور الغائبة عن عيون الناس في حينها ،

فوقعح ما أخرب  ،فمن ذلك أنه نعى النجاشي ِف اليوم ال ي مات فيه وصلى عليه صالة
1
الغائب.
وِف صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أق النيب  بعث جيلا لغزوة مؤته  ،فاستعم عليهم
زيد بن ارثل  ،وأوصاهم إق أصيب زيد فوم هم جعفر  ،وإق أصيب جعفر فوم هم عبد اهلل بن
روا ل  ،وبينما الصحابل ِف املدينل مع رسول اهلل  إذ نعى زيدا ُث جعفرا ُث ابن روا ل وهو قاعد
ِف املدينل  ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال النيب  : أخ الرايل زيد فوصيب ُ ،ث
أخ ها جعفر فوصيب ُ ،ث أخ ها عبد اهلل بن روا ل فوصيب  ،وإق عين رسول اهلل  لت رفاق ،
2
ُث أخ ها خالد بن الوليد من غ إمرةٍ ففدتح له.
وملا نزل النيب  بدرا قب املعر ل دد مواضع قت بعض رؤوس امللر ني  ،فعن أنس بن مالك عن
عمر بن اْلطاب  ،أق رسول اهلل  قال :إق رسول اهلل  اق يرينا مصارع أه بدر باألمس ،
يقول :ه ا مصرع فالق غدا إق شاء اهلل.
1
فقال عمر :فوال ي بعثه باحلق ؛ ما أخطئوا احلدود الِت د رسول اهلل . 
ومنها قصل اطب بن أيب بلتعل رضي اهلل عنه  ،وفيها أق رسول اهلل  أرس عليا واملقداد والزب
رض د د د ددي اهلل عنهم ِف إثر امرأة ُتم رسالل إىل امللر ني  ،فقال هلم :انطلقوا َّت توتوا روضل
«خاخ»  ،فإق ِبا امرأة من امللر ني معها تاب إىل امللر ني.

 1انظر صحيح البخاري ( )1285ومسلم ( )951عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2رواه البخاري (.)1286
 1رواه مسلم (.)2411
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1

و ص األمر  ،وأدر وها ِف تلك الروضل  ،ومعها تاب إىل امللر ني فيه إفلاء لسر املسلمني.
واألمثلل على ه ا النوع من الدلئ عديدة  ،وقد مجع شيئا ث ا منها الليخ مقب بن هادي
الوادعي رمحه اهلل ِف تابه «الصحيح املسند من دلئ النبوة».

 1والقصل ِف صحيح البخاري ( )1111ومسلم ( )2898عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
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النوع الثامن من دالئل نبوته  توقير بعض الحيوانات والجمادات له  ، فعن أنس بن مالك

قال :اق أه بيح من األنصار هلم جدم يَ حسدنوق 1عليه  ،واق اْلم استصعب عليهم فمنعهم
نسدن عليه  ،وإنه استصعب
ظهره  ،وإق األنصار جاؤوا إىل رسول اهلل  فقالوا :إنه اق لنا مج ح

علينا ومنعنا ظهره  ،وقد عطش الزرع والنخ .
فقال رسول اهلل  ألصحابه( :قوموا)  ،فقاموا  ،فدخ احلائط ، 2واْلم ِف نا يته  ،فملى النيب
 حنوه  ،فقالح األنصار :يا نيب اهلل  ،إنه قد صار مث الك حلب ال َكدلب ، 1وإنا خناف عليك
صولته  ،فقال( :ليس علي منه بوس)  ،فلما نظر اْلم إىل رسول اهلل  أقب حنوه َّت خر
8

ساجدا بني يديه  ،فوخ رسول اهلل  بناصيته أذل ما انح قط َّ ،ت أدخله ِف العم .
وعن عبد اهلل بن ق حدرط رضي اهلل عنه أنه ق ِّدرب إىل رسول اهلل  يوم النحر مخس بدنات أو سح
6
ينحرهن  ،فطف حقن يزدلفن 5إليه  ،أيمد دتده من يبدأ ِبا.

 1أي يستقوق عليه املاء من البئر.
 2احلائط هو البستاق.
 1هو الك دلب يلتد ِف أ حل ددوم الناس  ،فيصيبه داء شبيه باْلندوق  ،فإذا عض إنسانا أصابه – أي اهنساق  -داء الكلب  ،فيمزق
ثيابه  ،ويعوي عواء الكلب .انظر «لساق العرب».
 8رواه أمحد ( ، )154/1وقال حمققو «املسند» :صحيح لغ ه.
وِف الباب عن عبد اهلل بن جعفر  ،رواه أمحد ( ، )218/1وقال حمققو «املسند» :إسناده صحيح على شرط مسلم.
 5طَد دفق أي أخ ِف فع شيء ما  ،وهو هنا الزدلف إىل النيب  ، أي التقرب منه  ،واملقصود :جعلن يتقربن إليه  ،وا دة
تريد أق يبدأ النيب  بنحرها قب أختها.
 6رواه أمحد ( ، )151/8وأبو داود ( ، )1165و سنه الليخ مقب الوادعي رمحه اهلل ما ِف «الصحيح املسند من دلئ النبوة» ،
ص  ، 114و ا صححه حمققو «املسند» واأللباِن رمحه اهلل.
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وعن جابر بن سرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : إِن ألعرف جرا مبكل اق ي َسلم علي
1
قب أق أبعث  ،إِن ألعرفه اآلق.
ص َع َد إىل أ ٍد 2ومعه أبو بكر وعمر وعثماق فرجف
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أق النيب َ 
1
ِبم فضربه برجله وقال :أثبح أ ٍد  ،فإ ا عليك نيب وصديق وشهيداق.
ومن ذلك أيضا نني ج ع خنلل انح ِف املسجد إليه  ،فقد اق النيب ُ يطب يوما إىل ج ع
خنلل ِف املسجد  ،فصنعوا له منربا  ،فلما انح اْلمعل قعد إليه النيب  ، فبكى اْل ع َّت سعوا
5
له صوتا مث صوت العدلارَّ ، 8ت نزل النيب  فوضع يده عليه وض ممه فسكح.

 1رواه مسلم برقم (.)2211
« 2أ ٍد» اسم جب عظيم من جبال املدينل النبويل.
 1رواه البخاري برقم (.)1812 ، 1615
 8العلار مجع علراء  ،وهي الناقل الِت مضى على محلها علرة أشهر.
 5انظر صحيح البخاري (.)2195 ، 914
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النوع التاسع من دالئل نبوته إخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعا مع مرور الزمن  ،فحصلح
ما أخرب  ،فمن ه ا إ اؤه إىل خالفل أيب بكر رضي اهلل عنه.1
وإخباره عن ُميء أويس القرِن من اليمن  ،وأق له والدة هو ِبا بار  ،وأق به بياض بقدر موضع
2

درهم أو دينار  ،لو أقسم على اهلل ألبره  ،فوتى إىل املدينل ما أخرب  ،ولقيه عمر رضي اهلل عنه.
وإخباره عن استقامل القروق الثالثل  ،فحص األمر ما أخرب  ،فكانوا خ القروق الِت مرت عليها
األمل اهسالميل  ،فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب  قال :خ الناس قرِن ُ ،ث
1
ال ين يلوهنم ُ ،ث ال ين يلوهنم.
8

ومنها إخباره بفتح اليمن واللام والعراق  ،فوقع األمر ما أخرب.
5
ومنها إخباره بفتح مصر.
ومنها إ اؤه إىل انتصار الروم على فارس  ،فوقع األمر ما أخرب  ،وذلك قوله تعاىل غلبح الروم *
ِف أدىن األرض * وهم من بعد غلبهم سيغلبوق * ِف بضع سنني ، والبضع هي ما دوق العلر ِف
6

العدد  ،فغلبوا قب متام املدة.
1
ومنها إخباره بفتح خيرب على يد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.

 1انظر ديث عائلل ِف صحيح البخاري ( )5666ومسلم (.)2141
 2رواه مسلم (.)2582
 1رواه البخاري ( )2652ومسلم ( ، )2511واللفظ للبخاري.
 8انظر صحيح البخاري ( ، )1116ومسلم ( ، )1144و ا أبو داود (.)2841
 5انظر صحيح مسلم (.)2581
 6انظر «جامع الرتم ي» ( ، )1191والبيهقي ِف «الدلئ » ( ، )111/2وصححه األلباِن رمحه اهلل.
 1انظر صحيح البخاري ( )2982ومسلم (.)2816
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1

ومنها إخباره مبقت عثماق رضي اهلل عنه مظلوما.
2
ومنها إخباره مبقت عمار بن ياسر رضي اهلل عنه مظلوما.
1
ومنها إخباره بوق ابنته فاطمل أول الناس حلوقا به من أه بيته بعد وفاته.
8
ومنها إخباره بوق أول زوجاته حلوقا به بعد وفاته زينب رضي اهلل عنها.

5

ومنها إخباره بإخراج اليهود من خيرب  ،فوقع األمر ما أخرب ِف خالفل عمر رضي اهلل عنه.
ومنها إخباره أق بعض أمته س بوق البحر غزاة  ،وأق أم رام منهم  ،فكاق األمر لك ِف خالفل
6
عثماق رضي اهلل عنه.
1

ومنها إخباره بفتح فارس.
4
ومنها إخباره ِبالت سرى وقيصر  ،وإنفاق نوزُها ِف سبي اهلل.
ومنها إشارته  لوقوع بعض الفنت باملدينل ، 9فوقعح ما أخرب  ،فووهلا مدقت عمر ُث عثماق ُث
وقعل احلرة ِف زمن يزيد بن معاويل.

 1انظر جامع الرتم ي ( ، )1114وصححه األلباِن.
 2انظر صحيح البخاري ( )2412ومسلم (.)2915
 1انظر صحيح البخاري ( )1626ومسلم (.)2851
 8انظر صحيح البخاري ( )1821ومسلم (.)2852
 5انظر صحيح البخاري (.)2111
 6انظر صحيح البخاري ( )2149ومسلم (.)1912
 1انظر صحيح مسلم (.)2911
 4انظر صحيح البخاري ( )1595ومسلم ( ، )2914و ا ديث جابر بن سرة ال ي رواه مسلم (.)2919
 9انظر صحيح البخاري ( )1414ومسلم (.)2445
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ومن دلئ نبوته إخباره  بوق الطاعوق ل يدخ املدينل  ،فوقع األمر ما أخرب  ،فلم يدخلها
1
قط.
2
ومنها إخباره عن تفرق األمل من بعده على فرق ث ة  ،فوقع األمر ما أخرب.
ومنها إخباره بوق أناسا من أمته سيك بوق بالقدر  ،فوقع األمر ما أخرب  ،فظهر أناس يدعوق أق
1

اهلل ل يعلم الليء إل بعد وقوعه  ،تعاىل اهلل عن ذلك.
ومنها إخباره عن الفرقل الِت تسمي نفسها بالقرآنيني  ،وهم ال ين ي مدعوق اه اق بالقرآق ويكفروق
بالسنل ول يؤمنوق ِبا  ،فوقع األمر ما أخرب  ،وهم موجودوق اآلق  ،أراح اهلل العباد والبالد من
8

شرهم.
5
ومنها إخباره  بوق بعض أمته سيتلبه باليهود والنصارى  ،فوقع األمر ما أخرب.
ومن دلئ نبوته إخباره أنه سيوِت على أمته زماق ل يبا املرء فيه من أين أخ ماله من الل أو
من رام ، 6فوقع األمر ما أخرب  ،ما هو احلال ِف زماننا.
ومن دلئلها أيضا إخباره بظهور اْلوارج  ،و اق أول أمرهم ملا أتى علي رضي اهلل عنه مبال من
اليمن  ،فقسمه النيب  بني أربعل نفر  ،فقام رج غائر العينني  ،ملرف الوجنتني  ،ناتئ اْلبني ،

 1انظر صحيح البخاري ( )5111ومسلم (.)1119
 2انظر سنن أيب داود ( ، )8596وقال األلباِن ِف تعليقه عليه :سن صحيح  ،وِف الباب عند ابن ماجه ( )1992عن عوف بن
مالك رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباِن أيضا.
 1انظر صحيح مسلم (.)4
 8انظر سنن أيب داود ( ، )8618والرتم ي ( )2668وابن ماجه ( ، )12وصححه األلباِن رمحه اهلل.
 5انظر صحيح البخاري ( )1856ومسلم (.)2669
 6انظر صحيح البخاري (.)2159
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1
لمر اهزار  ،فقال :يا رسول اهلل  ،اتمق اهلل!
ُّ
ث اللحيل  ،حملوق الرأس  ،م ِّ
فقال له رسول اهلل  : ويلك  ،أولسح أ ق أه األرض أق يتق اهلل؟!
ُث ملا وىل الرج قال النيب  : إنه ُيرج من ضئضىء 2ه ا قوم يتلوق تاب اهلل رطبا ل جياوز
ناجرهم  ،رقوق من الدين ما رق السهم من الرميل.

8
1
ردر ، 5وُيرجوق
إىل أق قال :آيتهم رج أسود إ دى َعضديه مث ثدي املرأة  ،أو مث البضعل َ
تد َ
على ني فرقل من الناس.
قال أبو سعيد :فوشهد أِن سعح ه ا احلديث من رسول اهلل  ، وأشهد أق علي بن أيب طالب

قاتلهم وأنا معه  ،فومر ب لك الرج فالتدمس فوِت به َّ ،ت نظرت إليه على نعح النيب  ال ي
6
نَد َع دتَ ده.
1
وِف روايل مسلم ِف وصفهم :يقتلوق أه اهسالم ويدعوق أه األوثاق.
ومن األمور الغيبيل الِت أخرب النيب  بوقوعها ِف املستقب أق أقواما من أمته سيستحلوق احل َدر

 1الكثاثل ِف اللحيل أق تكوق غ رقيقل ول طويلل لكن فيها ثافل .انظر «النهايل».
 2الضئضىء هو األص  ،واملقصود هو النس  .انظر «النهايل».
 1العضد هو ما بني الكتف واملرفق .انظر «النهايل».
 8البضعل هي القطعل من اللحم .انظر «النهايل».
 5تدردر أي ترتج  ،وأصلها تتدردر  ،ولكن فح إ دى التاءين َتفيفا .انظر «النهايل».
 6انظر صحيح البخاري ( )1188 ، 1611ومسلم (.)1168
 1قال مقيده عفا اهلل عنه :واْلوارج فرقل ظهرت ِف ذلك الزماق  ،وهي موجودة إىل اآلق  ،وهنات من الطوائف اآلق من َيم فكرها
الثوري  ،اْلماعل املسلحل ِف مصر  ،قال الليخ مقب ِف «دلئ النبوة»  ،ص  : 611ه ا احلديث وأمثاله ينطبق على مجاعل
التكف واهلجرة الِت ظهرت مبصر وامتدت إىل مجيع األقطار اهسالميل.
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1

واحلرير واْلمر واملعازف  ،فوقع األمر ما أخرب.
ومن دلئ نبوته إخباره عن بعض أشراط الساعل الصغرى  ،فظهر بعضها ما أخرب  ،ومن ذلك
قبض العلم ، 2و ثرة الزلزل  ،وتقارب الزماق  ،وظهور الفنت  ،و ثرة القت  ،و ثرة املال ، 1وفلو
اْله  ،وشرب اْلمر  ،والزنا ، 8ويكثر النساء  ،ويق ُّ الرجال ، 5وإخباره  أق املسلمني
سيقاتلوق قوما ينتعلوق نعال ال ملعر ، 6قال احلافظ ِف «الفتح»َ :وقَ حد َوقَ َع ل حإل حسَاعيلي م حن طَريق حمَ ممد
ٍ
معر.
اب «بَابَك» َ انَ ح
ح ن َعاهل حم الل ح
بحن َعبماد قَا َل :بدَلَغَن أَ مق أ ح
َص َح َ
ٍ
ح َهل حم َش حوَ ل َ ب َة ِف أَيمام
قد حلح« :بَابَك» م حن طَائ َفل م حن المزنَادقَل  ،ا حستَبَا وا الحم َحمرَمات َ ،وقَ َام ح
الح َموحموق َ ،و َغلَبوا َعلَى َ ث ٍ م حن ب َالد الح َع َجم َ طََرب حستَاق َوالمر حي  ،إ َىل أَ حق قت َ «بَابَك» الح َم ح ور ِف أَيمام
ين .انتهى
الحم حعتَصم َ ،وَ ا َق خروجه ِف َسنَل إ ح َدى َومائَدتَد حني أ حَو قَدحبدلَ َها َ ،وقَدحتدله ِف َسنَل اثحدنَتَد حني َوع حلر َ
المه.

 1انظر صحيح البخاري (.)5591
واحلدر هو الفرج  ،واملقصود انتلار الزنا ما لو أنه الل  ،وقد انتلر الزنا ِف بعض البالد اهسالميل انتلارا واسعا عياذا باهلل.
 2ويكوق ه ا بقبض العلماء.
 1انظر صحيح البخاري (.)1116
 8انظر صحيح البخاري ( )41ومسلم (.)2611
 5انظر صحيح البخاري ( )41ومسلم (.)2611
 6انظر صحيح البخاري ( )2921عن عمرو بن تغلب  ،و ا مسلم ( )2912عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
ومعىن قوله (ينتعلوق نعال اللعر) أي يلبسوق النعال املصنوعل من شعر اهب وحنوه.
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وِما ذ ره النيب ِ ف أشراط الساعل الصغرى إخباره  أق املسلمني سيقاتلوق الرتت  ،وقد جاء
1
وصفهم بوق وجوهدهم املجاق الدمطرقل ، 1صغار األعني  ،محر الوجوه  ،ذلف 2األنوف.
قال النووي رمحه اهلل :وه ه لها معجزات لرسول اهلل  ، فقد وجد قتال هؤلء الرتت جبميع
صفاهتم الِت ذ رها  ، صغار األعني  ،محر الوجوه  ،ذلف األنوف  ،عدراض الوجوه  ،وق
وجوههم اجملاق املطرقل  ،ينتعلوق اللعر  ،فوجدوا ِب ه الصفات لها ِف زماننا  ،وقاتلهم املسلموق
مرات  ،وقتاهلم اآلق  ،ونسول اهلل الكرمي إ ساق العاقبل للمسلمني ِف أمرهم وأمر غ هم  ،وسائر
أ واهلم  ،وإدامل ال لطف ِبم واحلمايل  ،وصلى اهلل على رسوله ال ي ل ينطق عن اهلوى  ،إق هو
إل و ي يو ى .انتهى.
وِما ذ ره ِ ف أشراط الساعل الصغرى  ،فظهر ما أخرب ؛ ما جاء ِف ديث عمر بن اْلطاب
8
الرعاة ِف
يتطاول
أق
(
:
فقال
الساعل
عالمات
عن

النيب
ي
رب
ج
سول
ملا
ِف «صحيح مسلم»
ّ
البنياق)  ،أي أق رعاة الغنم واهب يرت وق الرعي ويلتغلوق بالبناء َّت أهنم ليتطاول بعضهم على
بنياق بعض  ،وه ا ملاهد ِف ه ا الزماق.
ومن ذلك أيضا ما ّدث به عوف بن مالك قال :أتيح النيب ِ ف غزوة تبوت  ،وهو ِف قبل من
أَ َدم ، 5فقال:
1
ص ب لك لبياضه  ،واملقصود عراض
صب  ،ولع العصب خ م
الع َ
العد َقب وهو َ
اجملاق مجع مدجن وهو الرتس  ،والطمرق هو إلباسها َ
الوجوه  ،بدياضها.
 2ذلف األنوف أي صغارها.
 1انظر صحيح البخاري ( )2921عن عمرو بن تغلب  ،و ا مسلم ( )2912عن أيب هريرة.
 8رقم (.)4
5
األدم هو اْللد.
َ
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أعدد ست دا بني يدي الساعلَ :موِت ُ ،ث فت دح بيدح املق ددس ُ ،ث مدوتاق يوخد فيكدم دق دعاص الغندم ،
ُث استفاضل املال َّت يعطى الرج مائل دينار فيظ ساخطا ُ ،ث فتنل ل يبقى بيح من العرب إل
دخدلته ُ ،ث هددنل تكوق بينكم وبني بن األصدفر فيدغدروق  ،فيوتونكم ُتح مثانني غايل ُ ،تح
1
غايل اثنا علر ألفا.
قال ابن جر ِف «الفتح»:
ال َغ ح ه :الح َم حوت الح َكث الحوقوع.
ال الح َقمزاز :ه َو الح َم حوت َ ،وقَ َ
م حوتَاق  ،قَ َ
وفها َش حيء  ،فَدتَموت فَ حجوَة َ ،ويد َقال إ مق
مو ّ
اب فَديَسي م حن أن َ
قَد حوله َ ( :ع َقاص الحغَنَم) ؛ ه َو َداء يَوحخ الد َ
ت ِف طَاعوق ع َم َو ٍ
ك بدَ حعد فَدحتح بدَحيح الح َم حقدس.
اس ِف خ َالفَل ع َمر َ ،وَ ا َق َذل َ
َه ه حاآليَل ظَ َهَر ح
يمل َ ،والحفحتدنَل
ت ِف خ َالفَل عثح َماق عحند ت حل َ
َي َ ثحدَرته َ ،وظَ َهَر ح
قَد حولهُ( :ثم ا حست َف َ
اضل الح َمال) أ ح
ك الحفتوح الح َعظ َ
ت الحف َنت بدَ حعده َ ،وال مساد َسل ََلح َجت حئ بدَ حعد.
استَ َممر ح
الحم َلار إلَحيد َها افحدتت َح ح
ح ب َقحت عثح َماق َ ،و ح
الروم.
قَد حوله( :بَن األصفر) ه حم ُّ

ف .انتهى باختصار.
ح ب َل َ
ك ألَند َمها َغايَل الحمتمبع  ،إ َذا َوقَد َف ح
َي َرايَل َ ،وسِّيَ ح
ح َوقَ َ
قَد حولهَ ( :غايَل) أ ح
قال مقيده عفا اهلل عنه  :وقد ظهرت لها إل اهلدنل امللار إليها  ،وه ا من دلئ نبوته  ، اللهم
انصر املسلمني على من بغى عليهم.
ومن ذلك أيضا ما مدث به أنس رضي اهلل عنه أق النيب  قال( :ل تقوم الساعل َّت يتباهى
الناس ِف املساجد) ، 2وقد وقع األمر ما أخرب  ،فصار الناس يتباهوق بزخرفل املساجد  ،وبعضهم

 1رواه البخاري (.)1116
 2رواه أبو داود ( )889وابن ماجه ( ، )119وصححه األلباِن.
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ينفق األموال الطائلل ِف سبي التزيني ويعدها صدقل وقربل  ،وه ا ليس بسبي شرعي  ،ب السبي
اللرعي هو ما اق ِف سبي تقويل البناء أو توسعته.
ومنها إخباره بوق عبد اهلل بن ب حسر سيعيش مائل سنل  ،فكاق األمر لك.

1

ومنها إخ دباره عن خدروج نار من أرض احلدجاز تضيء أعنداق اهبد ببصرى ، 2وهي مدينل باللام ،

وقد خرجح ه ه النار سنل مخس وستني وسح مئل  ،وشاهد الناس أعناق اهب ببصرى.1
ومددن دلئ د نبوتدده  مددا أخددرب بدده مددن أق الندداس سدديوِت علدديهم زمدداق يرت دوق فيدده ر ددوب اهب د  ،وقددد
ُتقق ه ا ِف زماننا ه ا  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنده أنده قدال :قدال رسدول اهلل  : واهلل ليندزل من ابدن
مددرمي كمددا عددادل  ،فليكسددر مق الصددليب  ،وليقددتل من اْلنزيددر  ،وليضددع من اْلزيددل  ،ولتـتــرك ان القــال فــال
يسعى عليها  ...احلديث.

قدال اللديخ حممددد األمدني اللددنقيطي رمحده اهلل ِف «أضدواء البيداق» ِف تفسد قولده تعدداىل وُيلدق مددا ل

تعلموق﴾:8
وحم اللاهد من ه ا احلديث الصحيح قوله ( : ولترت من القالص 5فال يسعى عليهدا)  ،فإنده قَس ٌدم
مددن الندديب  أندده سددترتت اهبد فددال يسددعى عليهددا  ،وهد ا ملدداه ٌد اآلق لالسددتغناء عددن ر وِبددا باملرا ددب
امل ورة.6
 1رواه أمحد ( ، )149/8وانظر ترمجل عبد اهلل بن بسر ِف «س أعالم النبالء».
 2رواه البخاري ( )1114ومسلم ( )2912عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 1انظر «البدايل والنهايل»  ،أ داث سنل  658هد.
 8سورة النح . 4 :
 5القالص مجع قلوص وهي الناقل اللابل .انظر «النهايل».
 6يعن الطائرات والقطارات والسيارات  ،وقد تقدم ذ رها ِف الم الليخ رمحه اهلل.
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وِف ه د ا احلددديث معجددزة عظمددى تدددل علددى صددحل نبوتدده  وإق انددح معجزاتدده صددلوات اهلل عليدده
وسالمه أ ثر من أق ُتصر .انتهى.
فصل
وهنات أمور مستقبليل َل تظهر بعد  ،ولكنها ستظهر قطعا  ،مصداقا لقول النيب  ، ومن ذلك ما
مدث به عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :سدمعح رسول اهلل  يقول :تقاتلكم اليهود ،
1
فت َسلمطوق عليهم َّ ،ت يقول احلَجر :يا مسلم  ،ه ا يهودي ورائي فاقتله.
2
ومن ذلك أيضا ما أخرب به  من أق املدينل النبويل ل يدخلها الدجال.

 1رواه البخاري ( )1591ومسلم ( ، )2921وِف الباب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،رواه البخاري ( ، )2926ومسلم (.)2922
 2انظر صحيح البخاري ( )5111ومسلم (.)1119
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النوع العاشر من دالئل نبوته  هو القرآق الكرمي  ،وهو معج دٌز ِف ذاته من سبعل وجوه:1
األول :بيانه وفصا ته  ،فالقرآق الكرمي نزل على قريش بلغتهم  ،وِف زماق بلغح فيه قريش ال روة
ِف الفصا ل والبالغل والبياق و سن نظم اللعر  ،فظنوا ِف أول األمر أهنم يستطيعوا اهتياق مبثله

فقالوا لو نلاء لقلنا مث ه ا إق ه ا إل أساط األولني﴾ ، 2فنزل القرآق بتحديهم على ثالثل
مرا ؛ األوىل أق يوتوا مبثله ، 1والثانيل أق يوتوا بعلر سور مثله ،8والثالثل أق يوتوا بسورة مثله، 5
فعجزوا مع شدة رصهم على مغالبل القرآق وقوة فصا تهم  ،فقطع اهلل طمعهم إىل قيام الساعل ِف
قوله تعاىل ق لئن اجتمعح اهنس واْلن على أق يوتوا مبث ه ا القرآق ل يوتوق مبثله ولو اق

بعضهم لبعض ظه ا﴾.6

ثانيا :فظه من التحريف على مر العصور والدهور  ،ووجه اهعجاز أنه َل َيفظ تاب من الكتب
السماويل ما فظ ه ا الكتاب  ،وصدق اهلل إنا حنن نزلنا ال ر وإنا له حلافظوق﴾.

 1قو إ هنا سبعل ليس على سبي التحديد  ،ولكن ه ا ما يسر اهلل الوقوف عليه  ،ورمبا اق هنات وجوه أخرى  ،فاهلل تعاىل أعلم ،
وانظر لالطالع وجوه إعجاز القرآق الكرمي العلرة ما ذ رها القرطيب رمحه اهلل ِف مقدمل تابه «اْلامع أل كام القرآق»  ،باب:
ذ ر نكح ِف إعجاز القرآق  ،وشرائط املعجزة و قيقتها.
 2سورة األنفال. 11 :
 1سورة الطور. 18 – 11 :
 8سورة هود. 11 :
 5سورة البقرة. 21 :
 6سورة اهسراء. 44 :
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ثالثا :سن ما تضمنه من تلريع وأ كام  ،تصلح ْلميع البلر وْلميع األزمنل واألمكنل  ،وتلم

مجيع ما يصلح العباد ِف دنياهم وآخرهتم ِ ،ف العقيدة واللريعل واآلداب والقتصاد والسياسل
وغ ها.
رابعا :صدق األخبار الِت تضمنها  ،سواء الِت مضح  ،أم الِت ُتص تَدبَ ًدعا مع مرور الزمن أثناء
تنزي القرآق  ،أو اآليات الِت فيها ذ ر بعض األمور املستقبليل  ،فأما األخبار التي مضت فهي
اهخبار عن خلق السماوات واألرض  ،وقصل آدم وإبليس ُ ،ث قصص األنبياء السابقني مع

أقوامهم  ،وقصل صا ب اْلنتني  ،وقصل أصحاب الكهف وذي القرنني  ،وغ ها  ،جاءت
ه ه األخبار على لساق نيب أمي ل يعرف القراءة ول الكتابل.
وتضد من القرآق لك ذ ر بعض األ كام الواردة ِف التوراة  ،وبياق تماق أ بار اليهود هلا َّ ،ت
ُتداهم القرآق بقوله ق فوتوا بالتوراة إق نتم صادقني.
وأما اآليات التي نزلت تبعا مع التنزيل فكاآليات الِت نزلح لكلف أ وال املنافقني  ،واآليات
الِت فيها إجابل على أسئلل  ،الِت تصدرها قوله ويسولونك ، و ا املواقف الِت لفح عن
صدق اهلل وعده لنبيه بالنصر ِف احلروب  ،وغ ذلك.
وأما اآليات التي فيها أخبار ما سيأتي في المستقبل فوقعح مطابقل ملا أخرب فكدخول املسجد

احلرام  ،وهي ِف آخر سورة الفتح.
وأيضا قوله تعاىل سيهزم اْلمع ويولوق الدبر ، فقد روى ابن جرير وابن أيب اُت أق عمر ملا
أي مج ٍع يهزم؟
نزلح ه ه اآليل قالُّ :
الدرع ويقول :سيهزم اْلمع ويولوق الدبر.
فلما اق يوم بدر رأيح النيب  يدَ دث دب ِف ِّ
وِف روايل لبن أيب اُت :فعرفح توويلها يومئ .
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و لك اآليات الِت فيها تقرير عجز الناس عن أق يوتوا بآيل مث آيات القرآق  ،فعجز الناس فعال ،
و اآليات الِت تقرر فظ اهلل لكتابه  ،قوله تعاىل إنا حنن نزلنا ال ر وإنا له حلافظوق ، فوقع
األمر ما أخرب  ،فكم من ملحد اول ُث نكص على عقبيه  ،و اآليات الِت تدقرر صول العزة
والكرامل والسيادة والظهور لألمل اهسالميل إق استقامح على أمر اهلل  ،فوقع األمر ما أخرب اهلل ِف
القروق الثالثل املفضلل األوىل  ،قال تعاىل وعد اهلل ال ين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات
ليست خلفنهم ِف األرض ما استخلف ال ين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم ال ين ارتضى هلم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونن ل يلر وق يب شيئاُ ، ث ملا فلا فيهم اللرت والبدع ،
والبعد عن منهج السلف الصاحل ِف العقيدة واللريعل والسلوت ؛ صاروا ِف ذي األمم  ،وتسلطح
عليهم األمم األخرى  ،وا تلوا بالدهم قرونا.1
ومن دلئ صدق القرآق ما جاء فيه من ذ ر بعض األمور العلميل ُ ،ث ملا ظهرت ال تلافات
العلميل احلديثل وقعح مطابقل ملا أخرب  ،فمرا تكوين اهنساق ِف بطن أمه – مثال – قد ُتدث
عنه القرآق قب أربعل علر قرنا  ،بينما َل يَهتد علماء الطب إىل مرا
املتوخرة من ه ا الزماق.

ذلك التكوين إل ِف العقود

 1تعمدت هنا ذ ر مجلل (وا تلوا بالدهم قرونا) بدل (واستعمروا بالدهم قرونا)  ،والفض ِف ه ا الختيار يعود للعالمل السلفي
حممد البل اهبراهيمي رمحه اهلل  ،فقد انتقد لمل (الستعمار)  ،فقال ما معناه أق مادة ه ه الكلمل هي (العمارة)  ،ومن
ملتقاهتا التعم والعمراق  ،ما قال اهلل تعاىل هو ال ي أنلو م من األرض واستعمر م فيها﴾  ،وال ي وقع من اهفرنج ِف تلك
خربوا األوطاق واألدياق والعقول واألفكار واملقومات  ،وتر وا آثارا وبصمات
احلقيل الزمنيل هو الستخراب ل الستعمار  ،فإهنم ّ
سيئل بعد انسحاِبم من البالد الِت ا تلوا وهيمنوا عليها  ،ومع األسف فاملصطلح املستعم بني املسلمني بعد انسحاِبم وإىل اآلق
هو الستعمار  ،وه ا خطو لفظي واضح.
انظر «آثار اهبراهيمي» (.)511 - 516/1
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و ا األمر بالنسبل لتكوين البحار واْلبال وغ ها  ،فقد جاء ذ ر تكوينها الطبيعي ِف القرآق  ،وبعد
ظهور املكتلفات احلديثيل وقعح مطابقل ملا أخرب به.
وقد ألِّد د َفح ِف مطابقل ال تلافات ا لعلميل ملا جاء به القرآق مؤلفات ث ة  ،وأسلم بسبب ه ا
عدد ليس بالقلي من علماء الطبيعل  ،ومن أراد التوسع ِف ذلك فل جع إىل مطبوعات هيئل
التطابق ٌ
اهعجاز العلمي التابعل لرابطل العاَل اهسالمي مبكل املكرمل.

خامسا :تنوع العلوم الِت ا تواها  ،فعالوة على أق القرآق الكرمي قد قرر العقيدة الصحيحل فيما
وه َد َم أساط اْلرافل والتعلق باملخلوقات ؛ فإنه َل
يتعلق بصفات اهلل تعاىل وأ قيته بالعبادة َ ،
يقتصر على ه ا  ،فقد اغرتف منه علماء النحو والبالغل واللغل الليء الكث  ،ب هو املعيار
األساس لضبط علومهم.

فتنوع العلوم ه ه لها تدل على أق النيب  صادق فيما يبلغه عن ربه  ،فإنه من املستقر املعلوم
ُّ
عند قومه أنه أمي  ،ل يقرأ ول يكتب  ،فمن أين سيوِت بك ه ه األخبار القرآنيل لول أنه يو ى
إليه من ربه؟ قال تعاىل وما نح تتلو من قبله من تاب ول َتطه بيمينك إذا لرتاب املبطلوق *
ب هو آيات بينات ِف صدور ال ين أوتوا العلم وما جيحد ِبا إل املبطلوق﴾.
سادسا :ومن وجوه إعجاز القرآق توث ه البليغ ِف النفوس  ،سواء انح نفوسا مؤمنل أو افرة ،
وصدق اهلل لو أنزلنا ه ا القرآق على جب لرأيته خاشعا متصدعا من خليل اهلل ، وقوله اهلل
نزل أ سن احلديث تابا متلاِبا تقلعر منه جلود ال ين ُيلوق رِبم ُث تلني جلودهم وقلوِبم إىل
ذ ر اهلل.
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وقد توثر بالقرآق بعض صناديد الكدفر من قريش  ،ومن ذلك قصل الوليد بن املغ ة ملا سع القرآق ،
فقد روى ابن جرير ِف «تفس ه» 1واحلا م ِف «مستدر ه» 2واللفظ له عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما أق الوليد بن املغ ة جاء إىل النيب  ، فقرأ عليه القرآق فكونه م
رق له  ،فبلغ ذلك أبا جه
فوتاه فقال :يا عم  ،إق قومك يروق أق جيمعوا لك مال.
قال :لد َم؟
1
قال :ليعطوَ ه  ،فإنك أتيح حممدا لتعرض ملا قدبَله.
قال :قد عل َمح قريش أِن من أ ثرها مال.

منكر له  ،أو إنك ارهٌ له.
قال :فق فيه قول يبلغ قومك إنك ٌ
قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رج أعدلم باألشعار من  ،ول أعلم َبرج ٍز ول بقصيدةٍ من  ،ول
بوشعار اْلن  ،واهلل ما يلبه ال ي يقول شيئا من ه ا  ،وواهلل إق لقوله ال ي يقول الوة  ،وإق
5
8
ليحطم ما ُتته.
أنه
و
،
عليه لطدالوة
ملثمر أعاله  ،مغد ٌق أسفله  ،وإنه ليعلو وما يعلى  ،وإنه ح
ٌ
قال :ل يرضى عنك قومك َّت تقول فيه.
قال :فدعن َّت أفكر.
فلما ف مكر قال :ه ا سحر يؤثر  ،يوثدره عن غ ه ، 6فنزلح ذرِن ومن خلقح و يدا.

 1تفس سورة املدثر .
.)511/2( 2
 1أي لتدري ما عنده  ،يريدوق أنه طمع مبا عنده  ،فله ا ذهب إليه.
 8أي رونقا و سنا  ،وقد تفتح الطاء .انظر «النهايل».
5
الغدق هو املاء الكث  ،وِف التنزي ألسقيناهم ماء غدقا ، واملقصود باملغدق ِف الكالم هنا هو ثرة خ ه .انظر «لساق
َ
العرب».
 6أي يرويه عن غ ه.
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وأخرج ابن إسحاق ِف الس ة 1والبيهقي ِف «الدلئ » 2واللفظ له عن الزهري قال :ددِّثح أق أبا
جه وأبا سفياق واألخنس بن شريق خرجوا ليلل ليستمعوا من رسول اهلل  وهو يصلي باللي ِف
رج منهم ُملسا ليستمع فيه  ،و د د د ل يعلم مبكاق صا به  ،فباتوا يستمعوق له ،
بيته  ،وأخ
َّت إذا أصبحوا وطلع الفجر تفمرقوا  ،فجمعهم الطريق فتالوموا وقال بعضهم لبعض( :ل تعدودوا ،

فلو رآ م بعض سفهائكم ألوقعتم ِف نفسه شيئا) ُ ،ث انصرفوا َّ ،ت إذا اق الليلل الثانيل عاد
رج د منهم إىل ُمل دسه  ،فباتوا يس دتمعوق له َّت إذا طلدع الفدجر تفدمرقوا  ،فجمع د د دتهم الطريق  ،فقال
رج منهم
بعضهم لبعض مث ما قالوا أول مرة ُ ،ث انصرفوا  ،فلما انح الليلل الثالثل أخ
ُملسه  ،فباتوا يستمعوق له َّ ،ت إذا طلدع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقالوا( :ل نربح َّت
نتعاهد ل نعود)  ،فتعاهدوا على ذلك ُث تفرقوا  ،فلما أصبح األخنس بن شريق أخ عصاه ُث خرج
َّت أتى أبا سفياق ِف بيته فقال :أخربِن يا أبا نظلل عن رأيك فيما سعح من حممد.
فقال :يا أبا ثعلبل  ،واهلل لقد سعح أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ِبا.
لفح به.
قال األخنس :وأنا  ،وال ي
َ
ُث خرج من عنده َّت أتى أبا جه فقال :يا أبا احلكم  ،ما رأيك فيما سعح من حممد؟
قال :ماذا سعح؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف ِف اللرف  ،أطعموا فوطعمنا  ،ومحلوا فحملنا ،
وأعطوا فوعطينا َّ ،ت إذا جتاثينا على الر ب و نا َفَر َس حي رهاق ؛ قالوا( :منا نيب يوتيه الو ي من
السماء!)  ،فمَّت ندرت ه ه؟ واهلل ل نؤمن به أبدا ول نصدقه  ،فقام عنه األخنس بن شريق.
انتهى.
 1تاب الس ة  ،ص (.)169
 2باب مجاع أبواب املبعث (.)216/2
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وملا سع جب بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ ه ه اآليات أ حَم خلقوا
ك
م حن َغ ح َش حي ٍء أ حَم هم ح
ض بَ لم يوقنو َق * أ حَم ع َ
نده حم َخَزائن َربِّ َ
اْلَالقو َق * أ حَم َخلَقوا ال مس َم َاوات َواأل حَر َ
صحيطرو َق﴾  ،و اق جب يومئ ملرً ا ؛ قال  :اد قليب أق يط  ،وذلك أول ما وقر
أ حَم هم الحم َ
1
اه اق ِف قليب.
وملا اق القرآق يتصف ِب ا التوث البليغ ِف النفوس ؛ تعاهد الكفار أل يستمعوا للقرآق  ،ما أخرب
اهلل تعاىل عنهم بقوله وقال ال ين فروا ل تسمعوا هل ا القرآق والغوا فيه لعلكم تغلبوق ، وما ذات
إل لتوث ه ِف نفوسدهم  ،وإ ساسهم به ِف أعماقهم  ،ولكنهم قوم يستكربوق عن ساع احلق.
وقد أثدّر القرآق ِف بعض النصارى فآمنوا به  ،قال تعاىل عنهم وإذا سعوا ما أنزل إىل الرسول ترى
أعينهم تفيض من الدمع ِما عرفوا من احلق يقولوق ربنا آمنا فا تبا مع اللاهدين.
أما املؤمنني فتوث القرآق عليهم واضح  ،قال تعاىل إ ا املؤمنوق ال ين إذا ذ ر اهلل وجلح قلوِبم
وإذا تليح عليهم آياته زادهتم إ انا ، والكالم ِف ه ا يدطول  ،وهو موجود ِف مظانه  ،ويكفي ِف

2
أفرَد
ه ا ما ذ ره السيوطي رمحه اهلل ِف تابه «اهتقاق» أق مجاعل ماتوا عند ساع آيات اهلل  ،وقد َ
أسائهم ِف مصنف.

سابعا :ومن وجوه إعجاز القرآق الستلفاء به من األمراض احلسيل واملعنويل (أي النفسيل)  ،فوما
األمراض احلسيل فقد ر القرآق من مجلل من املطعومات وامللروبات والسلو يات على سبي
الوقايل من األمراض  ،ومن ذلك ُترمي اْلمر واْلنزير والزنا واللواط وإتياق النساء ِف احمليض.

 1رواه البخاري مفرقا .)8121 ، 8451( ،
 2باب :النوع الرابع والستوق ؛ ِف إعجاز القرآق.
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وبعد اهصدابل باألمراض فقد أرشد النيب  إىل التداوي بقراءة سورة الفاُتل  ،وأخرب أهنا رقيل  ،ما
أرشد القرآق إىل التداوي بالعس  ،فيه شفاء للناس.
وأما األمراض النفسيل فالقرآق هو أفض األدويل هلا  ،ب إق سبب ه ه األمراض هو البعد عن
القرآق  ،ومن أعرض عن ذ ري فإق له معيلل ضنكا ، ومن تلك األمراض القلق وال تئاب
والسحر واألخالق الرديئل من طمع و رب والجنراف وراء اللهوات وغ ذلك  ،وذلك أق ه ه
األمراض ُتص نتيجل اْلواء الرو ي  ،وليس للخواء الرو ي داء إل الرجوع إىل اهلل تعاىل  ،وص ددق
اهلل أل ب ر اهلل تطمئن القلوب ، ونن دزل من القرآق ما هو شدفاء ور دمل للمؤمنني ، قد
جاءتكم موعظل من ربكم وشفاء ملا ِف الصدور وهدى ورمحل للمؤمنني ، ق هو لل ين آمنوا
هدى وشفاء.
فائدة – التوراة واإلنجيل ال يجزم بأنها معجزة في لفظها
ل جيزم بوق التوراة واهجني معجزة من يث اللفظ والنظم القرآق  ،فه ا يرجع إىل اللغل الِت أنزل
ِبا وهي العربانيل  ،وإ ا هي معجزة ملا ت ضمنته من املعاِن  ،اهخبار عن الغيوب  ،وما فيها من
1
اهلدى والنور  ،وما فيها من اهخبار بنبوة حممد . 
تم الكتاب بحمد اهلل  ،وصلى اهلل على نبينا محمد  ،وآله وصحبه وسلام تسليما كثيرا.

 1انظر تاب «النبوات» (.)519
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