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ما جاء في تكثير النبي صلى اهلل عليه و سلم للماء
تكثير الماء بين يدي النبي
 -1من معجزاته استسقاؤه عليه السالم ربه عز وجل ألمته حين تأخر المطر فأجابه إلى سؤاله سريعاً ،بحيث لم ينزل عن
منبره إال والمطر ينزل على لحيته .
عن أنس قال  :إن رجال دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) قائم يخطب فاستقبل
رسول هللا قائما فقال  :يارسول هللا هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع هللا أن يغيثنا قال  :فرفع رسول هللا ( صلى هللا عليه
وسلم ) « يديه فقال  :اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا قال أنس  :فال وهللا ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة وال شيئا
وال بيننا وبين سلع من بيت وال دار قال  :فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت [
قلل  :فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أ هله ] قال  :فو هللا ما رأينا من الشمس شيئا.
وفي رواية  :ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة واضطربت طرقها أنهارا فما زالت كذلك إلى يوم الجمعة المقبلة ما تقلع
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول هللا قائما يخطب فاستقبله قائما فقال  :يارسول هللا هلكت األموال
وانقطعت السبل ادع هللا أن يمسكها [ قال  :فتبسم رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) لسرعة ماللة ابن آدم ] قال  :فرفع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي االرض يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يدعون ثم قال  :اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلطام والجبال والظراب واألودية ومنابت الشجر « قال
 :فإنقطعت وخرجنا نمشي في الشمس .
وفي رواية قال  :فما يشير بيده إلى ناحية إال تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ
أحد من ناحية إال أخبر بجود .
صحيح  . ( :أخرجه البخاري (  ) 263 - 262 ، 262 - 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 257 / 1ومسلم ( 26 - 24 / 3
) ومالك (  ) 1 / 391 / 1وأبو داود (  ) 1175 ، 1174والنسائي (  ) 227 ، 226 - 225 / 1والطحاوي في « شرح
المعاني « (  ) 191 - 190 / 1وابن الجارود في « المنتقى « (  ) 135والبيهقي ( ، 356 ، 355 ، 354 - 353 / 3
 ) 357وأحمد ( ) 271 ، 261 ، 245 ، 194 ، 187 ، 104 / 3
 - 2الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى هللا عليه وسلم
ومن المعجزات المتعلقة بالجماد  :نبع الماء من بين أصابعه.
قال أنس بن مالك – رضي هللا عنه  « : -أتي النبي صلى هللا عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في اإلناء فجعل
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال قتادة  :قلت ألنس  :كم كنتم ؟ قال  :ثالثمائة أو زهاء ثالثمائة .
متفق عليه والرواية المذكورة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحانت صالة العصر والتمس
الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوء فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده في ذلك
اإلناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم
))
قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح .وصححه األلباني في صحيج سنن الترمذي.
ثالثمائة يتوضأون من وضوء رجل واحد ال غير  ،فإذا ما نظرنا إلى معجزة موسى عليه السالم  .من نبع الماء من بين
الحجر  ،فإن معجزة النبي أعلى وأكمل وأتم  ،فإن نبع الماء من بين األصابع أعجب من نبعه من الحجر .
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 )1400( - 3يشربون من بئر ال ماء فيها
َ
ال ُ
ض َي للاهَّ ُ َع ْن ُه َق َ
س
:كنَّا َي ْو َم ْالحُ َدي ِْب َي ِة أرْ َب َع َع ْش َر َة ِما َئ ًة َو ْالحُ َدي ِْب َي ُة ِب ْئرٌ َف َن َزحْ َناهَ ا َحتَّى لَ ْم َن ْترُ ْك ِفي َها َق ْط َر ًة َف َجلَ َ
َع ْن ْال َب َرا ِء َر ِ
صلَّى للاهَّ ُ َ
َّ َ َ
ير ْال ِب ْئ ِر َفد ََعا ِب َما ٍء َف َم ْ
ض َم َ
اس َت َق ْي َنا َحتَّى َر ِوي َنا َو َر َو ْت
ض َو َمجَّ ِفي ْال ِب ْئ ِر َف َم َك ْث َنا َغي َْر َب ِعي ٍد ثُ َّم ْ
النَّ ِب ُّي َ
َعل ْي ِه َو َسل َم َعلى ش ِف ِ
صد ََر ْت َر َكا ِئبُ َنا
أَ ْو َ
( صحيح البخاري).
 - 4دلو الماء ينقلب نهراً يجري
عن البراء بن عازب – رضي هللا عنه – قال  :كنا مع رسول هللا في سفر  ،فأتينا على َ
رك ّي ّذمة  ،يعني قليلة الماء  ،قال
 :فنزل فيها ستة أناس أنا سادسهم ماحة  ،فأدليت دلواًَ قال  :ورسول هللا على شفتي الرّ كي  ،فجعلنا فيها نصفها أو قرب
ثلثيها  ،فرفعت إلى رسول هللا .قال البراء  :فكدت بإنائي هل أجد شيئاً أجعله في حلقي ؟ فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول
هللا فغمس يده فيها  .فقال ما شاء هللا أن يقول وأعيدت لنا الدلو بما فيها  .قال  :فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق
قال  :ثم ساحت  ،يعني جرت نهراً .
الراوي :البراء بن عازب  -خالصة الدرجة :إسناده جيد قوي  -المحدث :ابن كثير  -المصدر :البداية والنهاية -
الصفحة أو الرقم:
 -5البركة في الماء بإلقاء حصيات فيه عركها النبي بيديه
عن زياد بن الحارث الصدائي – رضي هللا عنه – قال  :كنت مع رسول هللا في بعض أسفاره  ،فقال  « :أمعك ماء ؟ « قلت
 :نعم  ،قليل ال يكفيك  ،قال  « :صبه في إناء ثم ائتني به « فأتيته فوضع كفه فيه  ،فرأيت بين كل أصبعين من اصابعه عيناً
تفور  ،فقال  « :لوال أني أستحي من ربي لسقينا واستقينا  ،ناد في أصحابي  :من كان يريد الماء فليغترف ما أحب «.
قال زياد  :وأتى وفد قومي بإسالمهم وطاعتهم  ،فقال رجل من الوفد  :يارسول هللا  :إن لنا بئراً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها
فاجتمعنا عليه  ،وإذا كان الصيف قل ماؤها  ،فتفرقنا على مياه حولنا  ،وإنا ال نستطيع اليوم التفرق  ،كل من حولنا عدو
لنا  ،فادع هللا أن يسعنا ماؤها .
فدعا رسول هللا بسبع حصيات  ،ففرقهن في يده  ،ودعا ثم قال  « :إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة  ،واذكر اسم هللا عليها
« فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها  ..كأن قعرها ال نهاية له  ،وسبحان الملك القدير .
]أخرجه أبو داود كتاب الصالة باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر  ،وسنن الترمذي كتاب الصالة باب من جاء أن من أذن
فهم يقيم رقم ( )199وأحمد ( ، )169/4والبيهقي في دالئل النبوة باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول
هللا كان غير مرة ( )127،125/4وانظر البداية والنهاية ([. )101/6
 - 6وضع يده في مزادتي الماء ففاض وشرب منه أربعون
َ
َّ
صلَّى للاهَّ ُ َ
عن ِعم َْر ُ
الصب ِْح َعرَّ ُسوا
ير َفأ ْدلَجُ وا لَيْلَ َت ُه ْم َحتَّى إِ َذا َكانَ َوجْ ُه ُّ
صي ٍْن أَنَّ ُه ْم َكانُوا َم َع النَّ ِب ِّي َ
ان ب ُْن حُ َ
َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي َم ِس ٍ
ُوق ُظ َر ُس ُ
َف َغلَ َب ْت ُه ْم أَعْ يُنُ ُه ْم َحتَّى ارْ َت َف َع ْت َّ
اس َتي َْق َظ ِم ْن َم َنا ِم ِه أَبُو َب ْكر َو َكانَ لاَ ي َ
صلَّى للاهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
الشم ُ
ْس َف َكانَ أَ َّو َل َم ْن ْ
ول للاهَّ ِ َ
ٍ
ْ
صلَّى للاهَّ ُ َعلَ ْي ِه
ص ْو َت ُه َحتَّى ْ
ِم ْن َم َنا ِم ِه َحتَّى َي ْس َت ْي ِق َظ َف ْ
اس َتي َْق َظ النَّ ِب ُّي َ
اس َتي َْق َظ عُ َمرُ َف َق َع َد أَبُو َب ْك ٍر ِع ْن َد َرأ ِس ِه َف َج َع َل ي َُكبِّرُ َويَرْ َفعُ َ
صلِّ َي َم َع َنا َق َ
ف َق َ
ص َر َ
ال
ال َيا ُفلاَ ُن َما َي ْم َنع َُك أَ ْن تُ َ
ُص ِّل َم َع َنا َفلَمَّا ا ْن َ
صلَّى ِب َنا ْال َغدَا َة َفاعْ َت َز َل َرجُ ٌل ِم ْن ْال َق ْو ِم لَ ْم ي َ
َو َسلَّ َم َف َن َز َل َو َ
َّ
صلَّى َو َج َعلَ ِني َر ُس ُ
صلَّى للاهَّ ُ
ُ
وب َبيْنَ َي َد ْي ِه َو َق ْد َع ِط ْش َنا
صا َب ْت ِني َج َنا َب ٌة َفأَ َم َر ُه أَ ْن َي َت َي َّم َم ِب َّ
ول للاهَّ ِ َ
الص ِعي ِد ثُ َّم َ
أَ َ
َعلَ ْي ِه َو َسل َم ِفي َرك ٍ
َع َط ًشا َش ِدي ًدا َف َب ْي َن َما َنحْ ُن َن ِسيرُ إِ َذا َنحْ ُن ِبام َْرأَ ٍة َسا ِدلَ ٍة ِرجْ لَ ْي َها َبيْنَ َم َزا َد َتي ِْن َف ُق ْل َنا لَ َها أَيْنَ ْال َما ُء َف َقالَ ْت إِنَّ ُه لاَ َما َء َف ُق ْل َنا َك ْم َبيْنَ
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َ
صلَّى للاهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َقالَ ْت َو َما َر ُس ُ
ٌ ْ
ْ
ول للاهَّ ِ َفلَ ْم نُ َملِّ ْك َها ِم ْن أَم ِْرهَ ا
ول للاهَّ ِ َ
أ ْهلِ ِك َو َبيْنَ ال َما ِء َقالَ ْت َي ْو ٌم َولَيْلَة َف ُقل َنا ا ْن َطلِ ِقي إِلَى َر ُس ِ
صلَّى للاهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َف َح َّد َث ْت ُه ِب ِم ْث ِل الَّ ِذي َح َّد َث ْت َنا َغي َْر أَنَّ َها َح َّد َث ْت ُه أَنَّ َها م ُْؤ ِت َم ٌة َفأَ َم َر ِب َم َزا َد َت ْي َها َف َم َس َح ِفي
َحتَّى ْ
اس َت ْق َب ْل َنا ِب َها النَّ ِب َّي َ
اشا أَرْ َبعينَ َرجُ لاً َحتَّى َروي َنا َفم أَ ْ
ْال َع ْزلاَ َويْن َف َشر ْب َنا ِع َط ً
ل َنا ُك َّل ِقرْ َب ٍة َم َع َنا َوإِدَا َو ٍة َغي َْر أَنَّ ُه لَ ْم َن ْس ِق َب ِعيرً ا َو ِه َي َت َكا ُد َت ِن ُّ
ض ِم ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
ْ
اس أ ْو ُه َو َن ِب ٌّي ك َما َز َعمُوا
ال ِمل ِء ث َّم قال هَ اتوا َما ِعندَك ْم فجُ ِم َع ل َها ِم ْن ال ِك َس ِر َوالتم ِْر َحتى أ َتت أ ْهل َها قالت ل ِقيت أ ْس َح َر الن ِ
َف َهدَى للاهَّ ُ َذ َ
الصرْ َم ِب ِت ْل َك ْال َمرْ أَ ِة َفأَ ْسلَ َم ْت َوأَ ْسلَمُوا .
اك ِّ
( صحيح البخاري )
 -7الماء نبع من بين األصابع وتوضأ منه ثالثمائة
َع ْن أَ َنس َرضي للاهَّ ُ َع ْن ُه َق َ ُ
صلَّى للاهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِبإ َنا ٍء َو ُه َو ِب َّ
الز ْو َرا ِء َف َو َ
ض َع َي َد ُه ِفي الإْ ِ َنا ِء َف َج َع َل ْال َما ُء َي ْنبُعُ ِم ْن
ال أ ِت َي النَّ ِب ُّي َ
ِ َ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ال َق َتا َد ُة ُقل ُت لأِ َنس َك ْم ُك ْنتُ ْم َق َ
ضأ ال َق ْو ُم َق َ
َ
ال َثلاَ َث ِما َئ ٍة أ ْو ُزهَ ا َء َثلاَ ِث ِمائ ٍةَ
َ
َّ
ص ِاب ِع ِه فت َو
َبي ِْن أَ َ
ٍ
(متفق عليه) .
 -8يشرب في إناء واحد بعد أن كان يشرب في سبعة
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة
أمعاء.
رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم
وفي رواية للبخاري أن رجال كان يأكل أكال كثيرا فأسلم فكان يأكل أكال قليال فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقال إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء.
وفي رواية لمسلم قال أضاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضيفا كافرا فأمر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة
فحلبت فشرب حالبها ثم أخرى فشرب حالبها ثم أخرى فشرب حالبها حتى شرب حالب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة فشرب حالبها ثم أخرى فلم يستتمه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن المؤمن
ليشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء
رواه مالك والترمذي بنحو هذه ( صحيح الترغيب والترهيب) .صحيح  ،ابن ماجة ( ) 3256

ما جاء في سالم حَجَر عليه صلى اهلل عليه و سلم
حجرُ يسلم على رسول هللا
عن جابر بن سمرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
« إني ألعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفه اآلن « .
رواه مسلم وصححه الشيخ األلباني في تعليقه على المشكاة و انظر حديث رقم  2487 :في صحيح الجامع .
وقال عبد هللا بن مسعود « :كنت أمشي في مكة فأرى حجراً أعرفه ما مرَّ عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة إال
وسمعته بأذني يقول السالم عليك يا رسول هللا «.
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المعجزات تجري على كفي رسول اهلل
المعجزات تجري على كفي رسول هللا
 - 1عن أبي زيد بن أخطب رضي هللا عنه قال « :مسح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على وجهي و دعا لي « .قال عزرة
عاش أبو زيد مئة و عشرين سنة وليس في رأسه إال شعيرات بيض ،.رواه الترمذي وحسنه الحاكم و وافقه الذهبي.
 - 2عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه قال « :كان الصبيان يمرون بالنبي صلى هللا عليه وسلم فمنهم من يمسح خده ومنهم
من يمسح خديه فمررت به فمسح خدي فكان الخد الذي مسحه النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن من الخد اآلخر».أخرجه
الطبراني وأصله في صحيح مسلم.
 - 3عن أبي ذر رضي هللا عنه قال  »:إني لشاهد عند رسول هللا في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده وفينا أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في الحلقة «.
أخرجه الطبراني في األوسط مجمع البحرين ،والبزار واسناد الطبراني صحيح رجاله ثقات .
وهلل در الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحى بن يوسف الصرصري حيث قال في قصيدة له :
لداود أو الن الحديد المصفـح
لئن سبحت صـم لجبال مجيبــه
و إن الحصا في كفـه ليسبِّـح
الصـــ َّم النت بكفه
فإن الصخور ُ
فمن كفه قد أصبح الماء يطفـح
وإن كان موسى أنبع الماء من العصـا

ما جاء في صوته صلى اهلل عليه وسلم من اآليات
صوت النبي يُس ِمعُ كل من في مكة
من المعجزات التي خص هللا عز وجل بها نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في المسلمين من منى  ،فكان
أهل مكة يسمعون صوت النبي وهم في بيوتهم  ،رغم بعد المسافة بين منى وبين المناطق السكنية في مكة  .وقد تحدث عبد
الرحمن بن معاذ عن هذا اليوم فقال « :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و نحن بمنىَ ،ف ُف ِت َحت أسماعنا حتى كنا نسمع
ما يقول و نحن في منازلنا و كنا جموع قريب من مئة ألف «.
وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داوود والترمذي ومسند وأحمد ..

تلبية عِرق شجرة لنداء النبي صلى اهلل عليه و سلم
جذع الشجرة يلبي نداء النبي
عن ابن عباس رضي هللا عنه قال »:جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،كان يداوي و يعالج ،فقال له
 :يا محمد إنك تقول أشياء ( يقصد أن دعوته إلى اإلسالم هي حالة مرضية ) ،فهل لك أن أداويك ؟ قال فدعاه رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم ثم قال له  :هل لك أن أداويك ؟ قال  :إيه  .و عنده نخل و شجر ،قال فدعا رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم ِعرقاً منها ،فأقبل إليه وهو يسجد و يرفع و يسجد حتى انتهى (أي وصل إليه) ،فأمره النبي عليه الصالة و السالم
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قائال  :ارجع إلى مكانك فرجع إلى مكانه ،فقال الرجل  :و هللا ال ِّ
ً
أكذبك بشيء تقوله بعدها أبدا !» .
الطبرانى فى المعجم الكبير  ---ابن حبان -----مسند ابو يعلى ----ابو نعيم والبيهقى فى الدالئل وصححة االلبانى

ما جاء في انشقاق القمر له صلى اهلل عليه و سلم

إنشقاق القمر
قال أنس رضي هللا عنه أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يُريهم آية ( معجزة ) فأراهم انشقاق القمر
 .وقد وردت قصة إنشقاق القمر في صحيح البخاري :رواه البخاري
قال الخطابي  :انشقاق القمر آية عظيمة ال يكاد يعدلها شيء من آيات األنبياء ،وذلك أنه ظهر في ملكوت السماوات خارجاً
عن جل طباع ما في هذا العالم الم َُر َّكب من الطبائع ..
اع ُة َوا ْن َش َّق ْال َق َمرُ » « القمر . « 1 :وقد كان إنشقاق القمر واضحا للعيان في هذا اليوم  ،قال عبد
الس َ
قال تعالى ْ »:اق َت َر َب ِت َّ
هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال  « :انفلق القمر و نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فصار فلقتين  :فلقة من وراء
الجبل و فلقة دونه  .فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :اشهدوا « .

ما جاء في حماية المالئكة الكرام له و َّ
الذب عنه
مالئكة الرحمن تدافع عن خاتم المرسلين
حكى أبو هريرة :أن أبو جهل قال ذات يوم  :هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ( يقصد يضع وجهه على األرض عند
السجود للصالة ) ؟ فقيل  :نعم  .فقال  :والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته .فأتى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وهو يصلي حتى ينفذ ما قاله إال أنه فجأة إستدار وعاد وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ( يحرك يديه أمام
وجهه كأنما يحميه من خطر ما ) فقيل له مالك ؟
قال  :إن بيني وبينه لخندقا من نار وهوال وأجنحة  .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  »:لو دنا مني الختطفته المالئكة
عضوا عضوا».
وقد وردت هذه الحادثة في صحيح مسلم  ،وصححها الشيخ األباني في المشكاة .
رواه مسلم وصححه األلباني في المشكاة
كما ذكرها المولى عز وجل في محكم التنزيل حيث قال:
صلَّى * أَ َرأَي َْت إِن َكانَ
نسانَ لَ َي ْط َغى * أَن رَّ آ ُه ْ
اس َت ْغ َنى * إِ َّن إِلَى َرب َِّك الرُّ جْ َعى * أَ َرأَي َْت الَّ ِذي َي ْن َهى * َعبْداً إِ َذا َ
« َكلاَّ إِ َّن الإْ ِ َ
اص َي ٍة
اص َي ِة * َن ِ
َعلَى ْال ُهدَى * أَ ْو أَ َم َر ِبالتَّ ْق َوى * أَ َرأَي َْت إِن َك َّذ َب َو َت َولَّى * أَلَ ْم َيعْلَ ْم ِبأَ َّن للاهَّ َ َي َرى * َكلاَّ لَ ِئن لَّ ْم َين َت ِه لَ َن ْس َفعاً ِبالنَّ ِ
اط َئ ٍة * َف ْل َي ْد ُع َنا ِد َيه * َس َن ْد ُع َّ
اسجُ ْد َو ْاق َت ِر ْب « ( العلق . ) 19 - 6 :
الز َبا ِن َي َة * َكلاَّ لاَ تُ ِط ْع ُه َو ْ
َكا ِذ َب ٍة َخ ِ
والزبانية هم المالئكة الغالظ الشداد القائمين على عذاب الكفار.

جبل أحد يهتز تحت أقدام النبي
جبل أحد يهتز تحت أقدام النبي
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أن جماداً
هل سمع أحدنا َّ
ّ
أحب إنساناً ؟ أن يحب أحد الجدار لجماله أمر معقول و لكن أن ينطق الجدار بحبِّه لفالن فهذا
أمر غريب!!.
ُ
هذا هو ما حدث مع نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم .يقول سيدنا علي رضي هللا عنه  :بعد غزوة أحُ د عزف كثير
من المسلمين عن الذهاب لجبل أُحُ د ألنه استشهد في سفحه وسهله سبعون من خيار الصحابة ،وفي أحد األيام ذهب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فوقف يوماً على أُحُ د و صلى على شهداء أُحُ د ومعه أبو بكر و عمر و عثمان و في رواية عمر و
علي  .و بينما نحن على أُحُ د إذا بالجبل يهتز و إذا بالرسول يبتسم و يرفع قدمه الطاهرة و يضربها على الجبل و يقول :
اثبت!
مسته
لِماذا اهتز الجبل يا ترى ولِماذا ثبت بعد الضربة ؟  .فالجبل حينما شعر أن َقدَم الحبيب محمد صلى هللا عليه و سلم َّ
راح يرتجف من الطرب وهلل درّ القائل .
إذ عاله فالوجد دا ُء
ال تلوموا اُحداً الضطراب
ٌ
ولكم أطرب المحب لقا ُء
محب
أُحد ال يالم فهـو

حنين جذع النخلة إليه صلى اهلل عليه و سلم
جذع الشجرة يحن إلى النبي
ص ِنع له منبراً ترك الجذع و صعد المنبر و راح يخطب ،فإذا
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخطب على جذع ،فلمَّا ُ
بالجذع يئن أنيناً يسمعه أهل المسجد جميعاً ،فنزل من على خطبته و قطعها و ض ّم الجذع إلى صدره و قال  :هدأ جذع ،هدأ
َ
أردت أن أغرسك فتعود أخضراً يؤكل منك إلى يوم القيامة أو أدفنك فتكون رفيقي في اآلخرة  .فقال الجذع  :بل
جذع ،إن
ادفني و أكون معك في اآلخرة « .
إن جذعاً ً
يقول أنس بن مالك رضي هللا عنه « :حينما توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كنا نقول  :يا رسول هللا َّ
كنت
فترك َته َف َح َّن إليك ،كيف حين تركتنا ال ّ
تحن القلوب إليك ؟
تخطب عليه َ

معجزة اإلسراء والمعراج
معجزة اإلسراء والمعراج
 -1عن مالك بن صعصعة – رضي هللا عنه – أن نبي هللا حدثه عن ليلة أُسري به قال « :بينما أنا في الحطيم «
«مضطجعاً إذ أتاني آت فق ّد « – قال  :وسمعته يقول  « :فشق مابين هذه إلى هذه « .
فقلت ( أحد الرواة ) للجارود  ،وهو إلى جنبي ما يعني به ؟ قال  :من ثُغرة نحره إلى شعرته – وسمعته يقول من قصه إلى
شعرته – « فاستخرج قلبي  ،ثم أُتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً  ،فغسل قلبي  ،ثم حُ شي ثم أعيد  ،ثم أتيت بدابة دون
البغل وفوق الحمار أبيض « – فقال له الجارود  :هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس  :نعم – « يضع خطوة عند أقصى
طرفه  ،فحُ ُ
ملت عليه  ،فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا  ،فاستفتح  .فقيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل قيل  :ومن معك
؟ قال  :محمد قيل  :وقد أُرسل إليه ؟ قال  :نعم  ،قيل :مرحباً به فنعم المجيء جاء  ،ففتح  ،فلما خلصت فإذا فيها آدم ،
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فقال  :هذا أبوك آدم فسلم عليه  ،فسلمت عليه  ،فرد السالم ثم قال  :مرحباً باالبن الصالح  ،والنبي الصالح  .ثم صعد بي
حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد قيل  :وقد أُرسل إليه ؟ قال :
نعم قيل  :مرحباً به  ،فنعم المجيء جاء  ،ففتح فلما خصلت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال  :هذا يحيى وعيسى فسلم
عليهما  ،فسلمت  ،فردا ثم قاال :مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح  .ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل  :من هذا
؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد قيل  :وقد أُرسل إليه ؟ قال  :نعم قيل  :مرحباً به  ،فنعم المجئ جاء ففتح
 ،فلما خلصت إذا يوسف  ،قال  :هذا يوسف فسلم عليه  ،فسلمت عليه  ،فر ّد ثم قال  :مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح
 .ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد  ،قيل  :أوقد
أُرسل إليه ؟ قال  :نعم  ،قيل  :مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح  ،فلما خلصت فإذا إدريس  ،قال  :هذا إدريس فسلم عليه
 ،فسلمت عليه فر ّد  ،ثم قال  :مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح .
ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح  ،قيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد قيل  :أوقد
أُرسل إليه ؟ قال  :نعم  ،قيل  :مرحباً به  ،فنعم المجيء جاء  ،فلما خلصت فإذا هارون قال  :هذا هارون فسلم عليه ،
فسلمت  ،فر ّد ثم قال  :مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح .
ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد  ،قيل  :وقد
أُرسل إليه ؟ قال  :نعم قال  :مرحباً به  ،فنعم المجيء جاء  ،فلما خلصت فإذا موسى  ،قال  :هذا موسى فسلم عليه  ،فسلمت
عليه  ،فر ّد ثم قال  :مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح  ،فلما تجاوزت بكى  ،قيل  :ما يُبكيك ؟ قال  :أبكي ألن غالماً بُعث
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي .
ثم صعد بي إلى السماء السابعة  ،فاستفتح جبريل  ،قيل  :من هذا ؟ قال  :جبريل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد  ،قيل :
وقد بُعث إليه ؟ قال  :نعم  ،قال  :مرحباً به  ،ونعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال  :هذا أبوك  ،فسلم عليه قال
 :فسلمت عليه  ،فر ّد السالم  ،ثم قال  :مرحباً باألبن الصالح  ،والنبي الصالح .
ثم رُ فعت لي سدرة المنتهى  ،فإذا َن َب ُقها مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال  :هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة
أنهار  :نهران باطنان  ،ونهران ظاهران  .فقلت  :ما هذا يا جبريل ؟ قال  :أما الباطنان فنهران في الجنة  ،وأما الظاهران
فالنيل والفرات  ،ثم رُ فع لي البيت المعمور  ،ثم أُتيت بإناء من خمر  ،وإناء من لبن  ،وإناء من عسل  ،فأخذت اللبن فقال
 :هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم ُفرضت علي الصالة خمسين صالة كل يوم  ،فرجعت فمررت على موسى  ،فقال
 :بم أُمرت ؟ قال  :أمرت بخمسين صالة كل يوم  .قال  :إن أمتك ال تستطيع خمسين صالة كل يوم وإني وهللا قد جربت
الناس قبلك  ،وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة  ،فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ألمتك  ،فرجعت  ،فوضع عني عشراً
 ،فرجعت إلى موسى فقال مثله  ،فرجعت فوضع عني عشراً  ،فرجعت إلى موسى فقال مثله  ،فرجعت إلى موسى فقال
مثله  ،فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم  ،فرجعت فقال مثله  ،فرجعت فأُمرت بخمس صلوات كل يوم  ،فرجعت إلى
موسى  ،فقال  :ثم أمرت ؟ قلت  :أمرت بخمس صلوات كل يوم  ،قال  :إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات كل يوم  ،وإني
قد جربت الناس قبلك  ،وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة  ،فأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف ألمتك قال  :سألت ربي حتى
استحييت ولكن أرضى وأسلّم قال  :فلما جاوزت نادى مُناد  :أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي )) .
 - 2وهذه المعجزة تشتمل على مجموعة من المعجزات :
*منها أن سقف بيته انشق كما في بعض الروايات
*ومنها قطع المسافة التي تقطع في آالف األعوام في أقل من ساعة زمن
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* ومنها خضوع البراق له وعدم نفوره منه
* ومنها خرق السموات
وهذا خالفاً للمنكرين الذين يقولون إن السموات ال تقبل الخرق  .وهذا يرد عليه بأنكم تؤمنون بنزول جبريل – عليه السالم
– وصعوده ،فما المانع أن يصعد محمد معه مرة .
*ومنها ما رآه في أثناء هذه الرحلة من عذاب العصاة  ،ونعيم الطائعين
*ومنها الكالم مع رب العالمين – سبحانه –
*ومنها اللقاء باألنبياء والصالة لهم والحديث معهم
*ومنها الكالم مع بعض المالئكة كملك الموت
*ومنها رؤية في ما في العالم العلوي .
صحيح  :رواه البخاري كتاب مناقب األنصار باب المعراج رقم (.)3885
ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن رواية هذا الحديث الذي معنا جاءت موجزة أحيانا  ،ومشكلة أحيانا أخرى  .فاإليجاز جاء
في عدم وصف اإلسراء  ،ولذلك ب ّوب اإلمام البخاري على هذا الباب باب المعراج  ،وأيضاً ذكر في هذا الحديث أنه كان
يُخفف في كل مرة عشر صلوات خالفاً لما هو غالب على الروايات من ذكر خمس صلوات  .واإلشكال جاء  :من ذكر
الشرب من اللبن وعدم الشرب من الخمر  ،والماء بعد النزول من السموات خالفاً لما هو معروف من شرب اللبن قبل بدء
العروج إلى السموات السبع .

 - 3وضع بيت المقدس أمامه وهو بمكة
ّ
ً
ومن المعجزات التي تتعلق باإلسراء والمعراج أن قريشا سألته عن وصف بيت المقدس وعن عدد أبوابه  .فجلى هللا له
بيت المقدس حتى وضعه أمامه فأخبرهم عما يريدون لم يخطئ في حرف واحد يقول رسول هللا  « :لما كذبني قريش قمت
فجلى هللا لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته  ،وأنا أنظر إليه «.
في الحجر
ّ
]حديث صحيح  :رواه البخاري في مناقب األنصار باب حديث اإلسراء رقم ( )3886ورواه مسلم في اإليمان باب ذكر
المسيح ابن مريم – عليهما السالم  ، -ورواه احمد ([.)309/1

 - 4إخباره عن عير لقريش
ومن المعجزات المتعلقة باإلسراء والمعراج :
قالت قريش يوم اإلسراء لرسول هللا  :هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ؟ قال  « :نعم وهللا  ،قد وجدتهم قد أضلوا
بعيراً لهم في طلبه  ،ومررت بإبل بني فالن انكسرت لهم ناقة حمراء « قالوا  :فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاء.
ً
مشغوال  ،فقام  .فأتى اإلبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء ثم أتى قريشاً  ،فقال  « :هي كذا وكذا ،
قال  :كنت عن عدتها
وفيها من الرعاء فالن وفالن « فكان كما قال .
وفي رواية البيهقي  :قلنا يا رسول هللا  :كيف أُسريّ بك ؟ قال  :فكان مما قال « :إن من آية ما أقول لكم أني مررت
بعير لكم في مكان كذا وكذا  ،وقد أضلوا بعيراً لهم  ،فجمعه فالن  ،وإن مسيرهم ينزلون بكذا وكذا  .ويأتونكم يوم كذا وكذا
يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان « فلما كان ذلك اليوم  ،أشرف الناس ينظرون حتى كان قريباً من
نصف النهار حتى أقبلت العير  ،يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول هللا ] .رواه البيهقي وقال  :إسناده صحيح ] .
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وفي رواية أخرى  :أُسري بالنبي إلى بيت المقدس  ،ثم جاء من ليلته  ،فحدثهم بمسيره  ،وبعالمة بيت المقدس وبعيرهم
 ،فقال ناس  :نحن ال نصدق محمداً بما يقول  ،فارتدوا كفاراً  ،فضرب هللا أعناقهم مع أبي جهل .
]رواه احمد ( ، )374/1وقال ابن كثير في التفسير ( : )15/3إسناده صحيـح [.

معجزاته مع البشر
معجزات النبي مع البشر
 -1قال سراقة بن مالك  :جاءنا رسل كفار قريش ،يجعلون في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر ،دية كل واحد
منهما  ،لمن قتله أو أسره ،فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس بني مدلج ،أقبل رجل منهم  ،حتى قام علينا ونحن جلوس
 ،فقال يا سراقة  :إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل ،أراها محمدا وأصحابه  ،قال سراقة :فعرفت أنهم هم  ،فقلت له :إنهم
ليسوا بهم  ،ولكنك رأيت فالنا وفالنا  ،انطلقوا بأعيننا  ،ثم لبثت في المجلس ساعة  ،ثم قمت فدخلت  ،فأمرت جاريتي أن
تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة  ،فتحبسها علي  ،وأخذت رمحي  ،فخرجت به من ظهر البيت  ،فحططت بزجه األرض
 ،وخفضت عاليه  ،حتى أتيت فرسي فركبتها  ،فرفعتها تقرب بي  ،حتى دنوت منهم  ،فعثرت بي فرسي  ،فخررت عنها
 ،فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي  ،فاستخرجت منها األزالم فاستقسمت بها  :أضرهم أم ال  ،فخرج الذي أكره  ،فركبت
فرسي  ،وعصيت األزالم  ،تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ال يلتفت  ،وأبو بكر يكثر
االلتفات  ،ساخت يدا فرسي في األرض  ،حتى بلغتا الركبتين  ،فخررت عنها  ،ثم زجرتها فنهضت  ،فلم تكد تخرج يديها
 ،فلما استوت قائمة  ،إذا ألثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان  ،فاستقسمت باألزالم  ،فخرج الذي أكره  ،فناديتهم
باألمان فوقفوا  ،فركبت فرسي حتى جئتهم  ،ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم  ،أن سيظهر أمر رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  .فقلت له  :إن قومك قد جعلوا فيك الدية  ،وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم  ،وعرضوا عليهم
الزاد والمتاع  ،فلم يرزآني ولم يسأالني  ،إال أن قال  ( :أخف عنا )  .فسألته أن يكتب لي كتاب أمن  ،فأمر عامر بن فهيرة
فكتب في رقعة من أديم  ،ثم مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
الراوي :سراقة بن مالك  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
3906
]صحيح  :أخرجه البخاري ( ، )196/7 ،-188-186/7واحمد ( )212/3والحاكم ( )7-6/3وأخرج بعضه مسلم رقم
([. )2009
 - 2وقوف الكفار أمام الغار
يوم هجرة النبي ج ّدت قريش في طلب الرسول وأبو بكر – رضي هللا عنه – وأخذوا معهم القافة ( متبعو األثر ) حتى
انتهوا إلى الغار  ،فوقفوا عليه  ،قال أبو بكر قلت للنبي صلى هللا عليه وسلم وأنا في الغار  :لو أن أحدهم نظر تحت قدميه
ألبصرنا  ،فقال  ( :ما ظنك يا أبا بكر باثنين هللا ثالثهما ) .
الراوي :أبو بكر الصديق  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
3653
]صحيح  :أخرجه البخاري في فضائل األصحاب باب مناقب المهاجرين وفي تفسير سورة براءة  ،ومسلم في فضائل
الصحابة باب فضائل أبي بكر رضي هللا عنه [
وكان النبي وأبو بكر يسمعان كالمهم فوق رءوسهما  ،ولكن هللا عمّى عليهم أمرهما .
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 - 3شلت يده
روى ان رجال أكل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشماله  .فقال ( كل بيمينك ) قال  :ال أستطيع  .قال ( ال استطعت
) ما منعه إال الكبر  .قال  :فما رفعها إلى فيه .
سلمة بن األكوع  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :مسلم  -المصدر :المسند الصحيح  -الصفحة أو الرقم2021 :
رواه مسلم في األشربة .
 -4سداد دين والد جابر ببركة الرسول
فس ّد ببركة جلوس النبي على أموال السداد .قال جابر بن عبد هللا
كان على والد جابر – رضي هللا عنهما – دين كبير ُ
األنصاري رضي هللا عنهما  :أن أباه استشهد يوم أحد ،وترك ست بنات  ،وترك عليه دينا  ،فلما أحضر جداد النخل  ،أتيت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت  :يا رسول هللا  ،قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد  ،وترك عليه دينا كثيرا  ،وإني
أحب أن يراك الغرماء  ،قال  ( :اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته )  .ففعلت  ،ثم دعوته  ،فلما نظروا إليه أغروا بي تلك
الساعة  ،فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثالث مرات  ،ثم جلس عليه  ،ثم قال  ( :ادع أصحابك )  .فما
زال يكيل لهم حتى أدى أمانة والدي  ،وأنا وهللا راض أن يؤدي هللا أمانة والدي  ،وال أرجع إلى أخوتي بتمرة  ،فسلم وهللا
البيادر كلها  ،حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة .
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
. 2781
]حديث صحيح  :أخرجه البخاري  ،وأبو داود  ،والنسائي [
 - 5حطم الكدية القوية في أول ضربة
إنا يوم الخندق نحفر  ،فعرضت كدية شديدة  ،فجاؤوا النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا  :هذه كدية عرضت في الخندق ،
فقال  ( :أنا نازل )  .ثم قام وبطنه معصوب بحجر  ،ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا  ،فأخذ النبي صلى هللا عليه وسلم المعول
فضرب الكدية  ،فعاد كثيبا أهيل  ،أو أهيم  ،فقلت  :يا رسول هللا  ،ائذن لي إلى البيت  ،فقلت المرأتي  :رأيت بالنبي صلى
هللا عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر  ،فعندك شيء ؟ قالت  :عندي شعير وعناق  ،فذبحت العناق  ،وطحنت الشعير
حتى جعلنا اللحم في البرمة  ،ثم جئت النبي صلى هللا عليه وسلم والعجين قد انكسر  ،والبرمة بين األثافي قد كادت تنضج ،
فقلت  :طعم لي  ،فقم أنت يا رسول ورجل أو رجالن  ،قال  ( :كم هو )  .فذكرت له  ،قال  ( :كثير طيب  ،قال  :قل لها :
ال تنزع البرمة  ،وال الخبز من التنور حتى آتي  ،فقال  :قوموا )  .فقام المهاجرون واألنصار  ،فلما دخل على امرأته قال
 :ويحك جاء النبي صلى هللا عليه وسلم بالمهاجرين واألنصار ومن معهم  ،قالت  :هل سألك ؟ قلت  :نعم  ،فقال  ( :ادخلوا
وال تضاغطوا )  .فجعل يكسر الخبز  ،ويجعل عليه اللحم  ،ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه  ،ويقرب إلى أصحابه ثم
ينزع  ،فلم يزل يكسر الخبز  ،ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية  ،قال  ( :كلي هذا وأهدي  ،فإن الناس أصابتهم مجاعة ) .
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
4101
رواه البخاري  ،وابن إسحاق
 - 6أفاق جابر برش الوضوء النبوي عليه
قال جابر  :مرضت  ،فجاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودني  ،وأبو بكر  ،وهما ماشيان  ،فأتاني وقد أغمي علي
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 ،فتوضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت  ،فقلت  :يا رسول هللا  ،كيف أقضي في مالي  ،كيف
الد ُك ْم ل َّلذ َكر م ْث ُل َح ِّظ ُ
ُوص ُ
األ َنث َيي ِْن «
يك ُم للاهّ ُ ِفي أَ ْو َ ِ ِ ِ ِ
أصنع في مالي ؟ قال  :فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث  « :ي ِ
( النساء ) 11 :
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
7309
]حديث صحيح  :أخرجه البخاري ومسلم [.
 - 7بصق في عين علي – رضي هللا عنه -فبرأت
كان علي بن أبي طالب – رضي هللا عنه – تخلف عن النبي في خيبر  ،وكان رمداً فجاء  ،فدعا له رسول هللا فبرأ  .ففي
الحديث الصحيح أن رسول هللا قال يوم خيبر  ( :ألعطين هذه الراية غدا رجال يفتح هللا على يديه  ،يحب هللا ورسوله ويحبه
هللا ورسوله )  .قال  :فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها  ،فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كلهم يرجو أن يعطاها  ،فقال  ( :أين علي ابن أبي طالب )  .فقيل  :هو يا رسول هللا يشتكي عينيه  ،قال  ( :فأرسلوا إليه )
 .فأتي به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عينيه ودعا له  ،فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع  ،فأعطاه الراية  ،فقال
علي  :يا رسول هللا  ،أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال  ( :انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم  ،ثم ادعهم إلى اإلسالم ،
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا فيه  ،فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحد  ،خير لك من أن يكون لك حمر النعم ) .
الراوي :سهل بن سعد الساعدي  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة
أو الرقم4210 :
]حديث صحيح  :أخرجه البخاري  ،ومسلم  ،واحمد (.[)333/5
 -8عرق النبي طيب
دخل علينا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال ( فنام عندنا بعض الوقت في القيلولة ) فعرق  .وجاءت أمي بقارورة  .فجعلت
تسلت العرق فيها  .فاستيقظ النبي صلى هللا عليه وسلم فقال « يا أم سليم ! ما هذا الذي تصنعين ؟ « قالت  :هذا عرقك
نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب .
الراوي :أنس بن مالك  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :مسلم  -المصدر :المسند الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
2331
]رواه مسلم في كتاب الفضائل  ،وأحمد ( [.)177/3
وكان أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه .
الراوي :جابر بن سمرة  -خالصة الدرجة[ :حسن كما قال في المقدمة]  -المحدث :ابن حجر العسقالني  -المصدر :هداية
الرواة  -الصفحة أو الرقم275/5 :
 -9بركة مسحه على رأس حنظلة بن خديم
أن جده حنيفة قال لجذيم  :اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي  .فجمعهم فقال  :إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في
حجري مائة من اإلبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فقال جذيم  :يا أبت إني سمعت بنيك يقولون  :إنما نقر بهذا عند
أبينا فإذا مات رجعنا فيه  .قال  :فبيني وبينكم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  ،فقال جذيم  :رضينا  ،فارتفع جذيم
وحنيفة وحنظلة معهم غالم وهو رديف لجذيم  ،فلما أتوا النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم سلموا عليه ؛ فقال النبي صلى
هللا عليه وعلى آله وسلم  :وما رفعك يا أبا جذيم ؟ قال  :هذا  ،وضرب بيده على فخذ جذيم  .فقال  :إني خشيت أن يفجأني
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الكبر أو الموت فأردت أن أوصي وإني قلت  :إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من اإلبل كنا نسميها
في الجاهلية المطيبة  ،فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه  ،وكان قاعدا فجثا
على ركبتيه وقال  :ال ال ال الصدقة خمس  ،وإال فعشر  ،وإال فخمس عشرة وإال فعشرون  ،وإال فخمس وعشرون  ،وإال
فثالثون  ،وإال فخمس وثالثون  ،فإن كثرت فأربعون  .قال  :فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جمال  ،فقال النبي صلى
هللا عليه وعلى آله وسلم  :عظمت هذه هراوة يتيم  .قال حنظلة  :فدنا بي إلى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال  :إن
لي بنين ذوي لحى ودون ذلك  ،وإن ذا أصغرهم فادع هللا له  ،فمسح رأسه وقال  :بارك هللا فيك أو بورك فيك  ،قال ذيال
 :فلقد رأيت حنظلة يؤتى باإلنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه  ،ويقول  :بسم هللا  .ويضع يده
على رأسه ويقول على موضع كف رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فيمسحه عليه  .وقال ذيال  :فيذهب الورم.
الراوي :حنظلة بن حذيم األسدي  -خالصة الدرجة :صحيح ورواته ثقات  -المحدث :الوادعي  -المصدر :الصحيح من
دالئل النبوة  -الصفحة أو الرقم160 :
]أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ  ،وابن سعد  ،والطبراني والبيهقي وغيرهم [
 -10األثر النبوي سبب في عدم نسيان أبي هريرة – رضي هللا عنه –
ُ
ْ
نز ْل َنا ِمنَ ْال َبيِّ َن ِ ْ
عن األعرج في قوله تعالى  »:إِ َّن الَّ ِذينَ َي ْكتُ ُمونَ َما أَ َ
اب أولَـ ِئ َك َيل َعنُ ُه ُم
اس ِفي ال ِك َت ِ
ات َوال ُهدَى ِمن َب ْع ِد َما َبيَّنَّا ُه لِلنَّ ِ
للاهّ ُ َو َي ْل َعنُ ُه ُم اللاَّ ِعنُونَ » ( البقرة  . )159 :قال  :قال أبو هريرة – رضي هللا عنه  : -إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر
الحديث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وهللا الموعد  ،إني كنت امرأ مسكينا  ،ألزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
على ملء بطني  ،وكان المهاجرون يشغلهم الصفق باألسواق ،وكانت األنصار يشغلهم القيام على أموالهم ،فشهدت من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم  ،وقال  ( :من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي  ،ثم يقبضه ،فلن ينسى شيئا سمعه
مني )  .فبسطت بردة كانت علي  ،فوالذي بعثه بالحق  ،ما نسيت شيئا سمعته منه .
الراوي :أبو هريرة  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
7354
ثم تال { ّ
إن الذين يكتمون } اآلية كلها .
]حديث صحيح  :أخرجه مسلم  ،والبيهقي في الدالئل ( .[)201/6

 -11رؤيته أصحابه من وراء ظهره
كان رسول هللا يرى ما يصنعه الصحابة والمنافقون من وراء ظهره وهو يُصلي  .قال أنس بن مالك  :صلى بنا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ذات يوم  ،ثم أقبل علينا بوجهه  ،فقال  :إني إمامكم فال تبادروني بالركوع  ،وال بالسجود  ،وال بالقيام
 ،وال باالنصراف  ،فإني أراكم من أمامي  ،ومن خلفي  .ثم قال  :والذي نفسي بيده  ،لو رأيتم ما رأيت  ،لضحكتم قليال ،
ولبكيتم كثيرا  .قلنا  :ما رأيت يا رسول هللا ؟ قال  :رأيت الجنة والنار .
الراوي :أنس بن مالك  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح النسائي  -الصفحة أو الرقم:
1362
]حديث صحيح  :أخرجه مسلم في الصالة  ،والبيهقي في الدالئل ( .[)74/6
وفي رواية  :هل ترون قبلتي ههنا ؟ فوهللا ! ما يخفى على ركوعكم وال سجودكم  .إني ألراكم وراء ظهري .
الراوي :أبو هريرة  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :مسلم  -المصدر :المسند الصحيح  -الصفحة أو الرقم424 :
]صحيح  :رواه البخاري  ،ومسلم في الصالة [.
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 -12فرس أبي طلحة البطيء يسبق الفرسات ببركة النبي
عن أنس بن مالك – رضي هللا عنه – قال  :فزع الناس  ،فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا ألبي طلحة بطيئا ،
ثم خرج يركض وحده  ،فركب الناس يركضون خلفه  ،فقال  (« :لم تراعوا ،إنه لبحر «  .فما ُس ِبق بعد ذلك اليوم .
الراوي :أنس بن مالك  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
. 2969
]صحيح  :أخرجه البخاري في الجهاد (  ( )122/6فتح الباري )  ،والبيهقي في الدالئل ( [. )152/6
 -13برأ الصبي المصروع بمسح النبي صدره
عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت يا رسول هللا إن به
لمما وأنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا قال فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدره ودعا له فثع ثعة فخرج
منه مثل الجرو األسود يسعى
الراوي :عبدهللا بن عباس  -خالصة الدرجة[ :فيه] فرقد السنجي رجل صالح ولكنه سيء الحفظ وقد روي عن شعبة وغير
واحد واحتمل حديثه  -المحدث :ابن كثير  -المصدر :البداية والنهاية  -الصفحة أو الرقم 167/6

معجزاته مع الرؤيا
معجزات النبي مع الرؤيا
 -1عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال  :ذكر لي أن رسول هللا قال  « :بينما أنا نائم إذ رأيت أنه وضع في يدي
سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما ،فأذن لي فنفختهما فطارا ،فأولتهما كذابين يخرجان « .
وفي رواية أبي هريرة  “ :بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن األرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني،
فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة “ .يعني األسود العنسي
الذي قتله فيروز باليمن في آخر حياته ونزل عليه جبريل عليه السالم فأخبره بقتله قبل وفاته بيوم واحد ،ثم أتى الخبر بذلك
من اليمن بعد وفاته ،ومسيلمة الكذاب الذي قتل في خالفة الصديق رضي هللا عنه  .أخرجه البخاري .
 - 2رؤيا قتل مسيلمة
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومه فجعل يقول  :إن جعل لي محمد
األمر من بعده اتبعته فأقبل النبي ومعه ثابت بن قيس بن شماس  ،وفي يد النبي قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فقال :
“ لئن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها  ،ولن تعدو أمر هللا فيك  ،ولئن أدبرت ليعقرنك هللا  ،وإني أراك الذي رأيت فيه ما
رأيت  ،وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني “ ثم انصرف .
قال ابن عباس  :فسألت عن قول النبي إنك الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن النبي قال  “ :بينما أنا نائم أريت
في يدي سوارين من ذهب  ،فأهمني شأنهما  ،فأوحي إلى في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا  ،فأولتهما كذابين يخرجان
من بعدي  ،فهذا أحدهما العنسي صاحب صنعاء واآلخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة “ .
أخرجه البخاري ومسلم .
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 - 3رؤيا نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة
عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي قال  “ :رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي
الجحفة  ،فأولتها أن وباء المدينة نقل إليها “ .
أخرجه البخاري .
 - 4رؤيا هجرة النبي إلى يثرب
عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه عن النبي قال  “ :رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى
أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب “  .أخرجه البخاري .

 - 5رؤيا أم حرام
عن أنس رضي هللا عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أن رسول هللا نام عندها يوماً ثم استيقظ وهو يتبسم فقالت له  :ما
أضحكك يا رسول هللا ؟ فقال“ :أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج البحر أي وسطه كالملوك على األسرة”  ،قالت :
ادع هللا أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام فرأى مثل ذلك  ،فسألته  ،فقال لها مثلما قال ً
أوال  ،فقالت  :ادع هللا أن يجعلني منهم
فقال لها  “ :أنت من األولين “  ،فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت مع المسلمين الغزاة مع معاوية في خالفة عثمان ،
فركبوا البحر  ،فلما رجعوا قربوا لها دابة لتركبها فوقعت وماتت شهيدة رضي هللا عنها  .أخرجه البخاري ومسلم .
 - 6رؤيا دخول مكة
عن مجاهد قال  :رأى رسول هللا وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين  ،فقال له
أصحابه حين نحر بالحديبية  :أين رؤياك يا رسول هللا ؟ فأنزل هللا  { :لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق } إلى قوله { فتحاً
قريباً } فرجعوا وفتحوا خيبر ثم اعتمر بعد ذلك مع أصحابه فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة .
أخرجه البيهقي .
 - 7رؤيا شهداء أحد
عن جابر رضي هللا عنه أن النبي قال  “ :رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة
وأولت البقر بقراً  ،والبقر الشق “  ،فكان من أصيب من المسلمين يوم أحد  .أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح .
 - 8رؤيا إسالم عكرمة بن أبي جهل
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا قال  “ :رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني “  ،فلما أسلم خالد قيل لرسول
هللا :قد صدق هللا رؤياك يا رسول هللا  ،هكذا كان إسالم خالد  ،فقال رسول هللا “ :ليكونن أمر آخر “  ،حتى أسلم عكرمة
بن أبي جهل فكان ذلك تصديق رؤياه .أخرجه الحاكم وصححه .
 - 9رؤيا الرسول ألبي بكر وعمر
عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قال  “ :بينا أنا نائم رأيت أني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء هللا ثم
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أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها َذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وهللا يغفر له ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بن الخطاب
فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن “ .
والقليب البئر قبل البناء  ،وابن أبي قحافة هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه َ
والذنوب الدلو الممتلئ والغرب الدلو العظيم
وعبقري القوم سيدهم وكبيرهم والعطن مبرك اإلبل حول الحوض والمراد رويت إبلهم فبركت حول الحوض .
قال النووي  :هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي
ألنه صاحب األمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر فاتسع
اإلسالم في زمنه .
وأما قوله وفي نزعه أي أبي بكر ضعف فهو إخبار عن حاله في قصر مدة واليته رضي هللا عنه وليس في قوله وهللا يغفر
له نقص وال إشارة إلى أنه وقع منه ذنب وإنما هي كلمة كانوا يقولونها وأما والية عمر رضي هللا عنه فإنها لما طالت كثر
انتفاع الناس بها واتسعت دائرة اإلسالم بكثرة الفتوح وتمصير األمصار وتدوين الدواوين .
أخرجه البخاري .

 -10رؤيا وفاة أبي بكر بعد النبي بسنتين ونصف
عن ابن شهاب قال  :رأى النبي رؤيا فقصها على أبي بكر فقال “ :يا أبا بكر رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك
بمرقاتين ونصف“ فقال يا رسول هللا  :يقبضك هللا إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصف .
أخرجه ابن سعد .
 -11رؤيا بني أمية يخطبون على المنبر النبوي
ً
ً
رجال  ،فساءه ذلك
رجال
عن الحسن بن علي رضي هللا عنهما قال  :أن رسول هللا قد رأى بني أمية يخطبون على منبره
فنزلت  :إنا أعطيناك الكوثر  ،ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
يملكها بنو أمية قال القاسم بن الفضل  :فحسبنا مدة بني أمية فإذا هي ألف شهر ال تزيد وال نقص.
أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي .
 -12رؤيا عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه
عن قيس بن عباد قال  :كنت في حلقة فيها سعد ابن مالك وهو ابن أبي وقاص وابن عمر عبد هللا فمر عبد هللا بن سالم فقالوا
 :هنا رجل من أهل الجنة  ،فقلت له  :أنهم قالوا  :كذا وكذا فقال  :سبحان هللا ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به
علم  ،إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها  ،وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف  ،والمنصف
الوصيف أي الخادم فقال  :ارقه فرقيته حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول هللا فقال  “ :تلك الروضة روضة اإلسالم
وذلك العمود عمود اإلسالم وتلك العروة الوثقى فأنت على اإلسالم حتى تموت “  .أخرجه البخاري .

 -13رؤيا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
ً
رجاال من أصحاب النبي كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول هللا فيقصونها على رسول هللا
عن عبد هللا بن عمر قال  :إن
فيقول فيها رسول هللا ما شاء هللا  ،وأنا غالم حديث السن وبيتي المسجد  ،قبل أن أنكح فقلت في نفسي  :لو كان فيك خير
لرأيت مثل ما يرى هؤالء .
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فلما اضطجعت ليلة قلت  :اللهم إن كنت تعلم خير فأرني رؤيا فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة
من حديد يقبالن بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو هللا اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال
 :لي ال تراع نعم الرجل أنت لو تكثر من الصالة فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم  ،فإذا هي مطوية كطي البئر
ً
رجاال معلقين بالسالسل رؤوسهم أسفلهم عرفت
لها قرون  ،كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد  ،وأرى
ً
رجاال من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين  ،فقصتها حفصة على رسول هللا فقال رسول هللا  “ :إن عبد هللا رجل
فيهم
صالح “  .أخرجه البخاري .
 -14رؤيا بعض الصحابة رضي هللا عنه
ً
رجال قال  :يا رسول هللا رأيت كأن دلواً أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها
عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه أن
فشرب شرباً ضعيفاً  ،ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم
جاء علي فانتشطت وانتضح عليه منها شيء والعراقي جمع عرقوة وهي الخشبة المعروضة على فم الدلو وهما عرقوتان
وانشطت أي جذبت ورفعت وفيه إشارة إلى ما وقع لعلي رضي هللا عنه من الفتن واالختالف عليه  ،فإن الناس أجمعوا
على خالفته  ،ثم لم يلبث أهل الجمل خرجوا عليه وامتنع معاوية في أهل الشام  ،ثم حاربه بصفين  ،ثم غلب بعد قليل على
مصر وخرجت عليه الحرورية فلم يحصل له راحة  .أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود .
 -15رؤيا زرارة بن عمرو رضي هللا عنه
ورد أنه لما قدم وفد النخع وهي قبيلة من اليمن على النبي في المحرم سنة عشر  ،وكانوا مائتي رجل مقرين باإلسالم عليهم
زرارة بن عمرو فقال يا رسول هللا  :إني رأيت في سفري عجباً .
وفي رواية  :رأيت رؤيا هالتني  ،قال  “ :وما رأيت “ .
قال  :رأيت أتانا تركتها في الحي ولدت جدياً أسفع أحوى – واألسفع الذي سواده مشرب بحمرة واألحوى الذي ليس شديد
السواد .
فقال رسول هللا “ :هل تركت لك أمة مصرة على حمل ؟ “ قال  :نعم  ،قال  “ :فإنها ولدت غالماً وهو ابنك “  ،فقال يا
رسول هللا فماله أسفع أحوى  ،قال  “ :ادن مني “  ،فدنا منه فقال  “ :هل بك برص تكتمه “ قال  :فوالذي بعثك بالحق ما
علم به أحد وال اطلع عليه غيرك  .قال  :هو ذاك .
قال يا رسول هللا  :ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان  ،قال :ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه
وبهجته قال يا رسول هللا  :ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من األرض قال  “ :تلك بقية الدنيا “ قال  :ورأيت ناراً خرجت من
األرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو وهي تقول  :لظى لظى بصير وأعمى أطعموني آكلكم وأهلكم ومالكم .
قال رسول هللا “ :تلك فتنة تكون “ .
قال يا رسول هللا  :وما الفتنة قال  “ :يفتك الناس بإمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس “  ،أي يشتبكون وخالف رسول
هللا بين أصابعه “يحسب المسيء فيها أنه محسن  ،ويكون دم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء البارد  ،وإن مات
ابنك أدركتك الفتنة  ،وإن مت أنت أدركها ابنك “ .
قال يا رسول هللا  :ادع هللا أني ال أدركها فقال رسول هللا “ :اللهم ال تدركها إياه “  ،فمات وبقي ابنه عمرو فكان ممن خلع
عثمان رضي هللا عنه  .أخرجه ابن سعد وابن شاهين .
 -16رؤيا طلحة رضي هللا عنه
عن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه أن رجلين من بلى قدما على رسول هللا ،فكان اسالمهما معاً وكان أحدهما اشد اجتهاداً
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من اآلخر فغزا المجتهد فاستشهد  ،ثم مكث اآلخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة  :فبينا أنا عند باب الجنة يعني في النوم إذا
إلي فقال  :ارجع فإنه لم
أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات اآلخر منهما ثم رجع فأذن للذي استشهد ثم رجع ِّ
يؤذن لك فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا  ،فقال رسول هللا “ :أليس قد مكث بعده سنة فصلى كذا وكذا من سجدة وأدرك
رمضان فصامه “ .
أخرجه البيهقي .
 -17رؤيا جهيم بن الصلت رضي هللا عنه
عن ابن شهاب وعروة بن الزبير قال  :لما نفرت قريش إلى بدر نزلوا الجحفة عشاء وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد
مناف يقال له  :جهيم بن الصلت بن مخرمة فوضع جهيم رأسه فأغفى ثم فزع  ،فقال ألصحابه  :هل رأيتم الفارس الذي
علي آنفاً ؟ فقالوا  :ال إنك مجنون قال  :قد وقف علي فارس آنفاً فقال  :قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري
وقف ِّ
ً
وأمية بن خلف فعد أشرافا من كفار قريش  ،فقالت له أصحابه  :إنما يلعب بك الشيطان  .ورفع الحديث إلى أبي جهل  ،فقال
 :قد جئتم بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم سيرون غداً من يقتل فقتل جميع من أخبر عنهم  .أخرجه البيهقي .
 -18رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاال  :قد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثالث ليال رؤيا أقرعتها ،
فبعث إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له  :يا أخي وهللا لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني وتخوفت أن يدخل على قومك
منها شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به .
قال لها  :وما رأيت قالت  :رأيت راكباً أقبل على بعير له حتى وقف باألبطح  ،ثم صرخ بأعلى صوته أال انفروا يا آل غدر
لمصارعكم في ثالث  ،فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه  ،فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر
الكعبة ثم صرخ بمثلها أال انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثالث ثم مثل به بعيره على رأس أبي قيس فصرخ بمثلها ،
ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة وال دار إال دخلتها
منها فلقة .
قال العباس  :وهللا إن هذه لرؤيا فاكتميها وال تذكريها ألحد ثم خرج العباس فلقي الوليد ابن عتبة بن ربيعة  ،وكان له
صديقاً فذكر له واستكتمه إياها فذكرها الوليد ألبيه عتبة ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها  ،قال العباس:
فغدوت ألطوف بالبيت وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة  ،فلما رآني أبو جهل قال  :يا
أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا .
فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم  ،فقال لي أبو جهل  :يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية ! قال  :قلت  :وما
ذاك ؟ قال  :تلك الرؤيا التي رأت عاتكة  ،فقلت  :وما رأت ؟ قال  :يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ
نساؤكم  ،قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال  :انفروا في ثالث فستتربص بكم هذه الثالث  ،فإن يك حقاً ما تقول فسيكون
,وإن تمض الثالث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب .
قال العباس  :فوهللا ما كان مني إليه كبير  ،إال أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً  ،قال  :ثم تفرقنا فلما أمسيت لم
تبق امرأة من بني عبد المطلب إال اتتني فقالت  :أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم  ،ثم قد تناول النساء وأنت
تسمع  ،ثم لم يكن عندك غيره لشيء مما سمعت قال  :قلت  :قد وهللا فعلت ما كان مني إليه من كبير وايم وهللا ال تعرض
له  ،فإن عاد ألكفيكنه قال  :فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن
رجال خفيفاً
ً
أدركه منه قال  :فدخلت المسجد فرأيته فوهللا إني ألمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال  ،فوقع به وكان
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حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد .
قال  :قلت في نفسي  :ماله لعنه هللا أكل هذا فرق مني أن أشاتمه قال  :وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن
عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره  ،قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول  :يا معشر
قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ال أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال :
فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من األمر فتجهز الناس سراعاً وخرجوا فأصاب قريشاً ما أصابها يوم بدر  .أخرجه الحاكم
والبيهقي .
 -19رؤيا سودة أم المؤمنين رضي هللا تعالى عنها
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو أخي سهيل ابن عمرو فرأت في المنام
كأن النبي أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها فأخبرت زوجها بذلك فقال  :لئن صدقت رؤياك ألموتن وليتزوجنك محمد ،
ثم رأت في المنام أخرى أن قمر انقض عليها من السماء وهي مضطجعة فأخبرت زوجها  ،فقال  :لئن صدقت رؤياك لم
ً
قليال حتى مات وتزوجها
ألبث إال يسيراً حتى أموت وتتزوجين من بعدي  ،فاشتكى السكران من يومه ذلك  ،فلم يلبث إال
رسول هللا .
أخرجه ابن سعد .

 -20رؤيا جويرية أم المؤمنين رضي هللا عنها
عن الواقدي قال  :حدثني حرام بن هشام عن أبيه قال  :قالت جويرية  :رأيت قبل قدوم النبي بثالث ليال كأن القمر يسير
من يثرب حتى وقع في حجري  ،فكرهت أن أخبر بها أحداً من الناس  ،حتى قدم رسول هللا صلى عليه وسلم فلما سبينا
رجوت الرؤيا فأعتقني وتزوجني .
أخرجه البيهقي .
 -21رؤيا صفية أم المؤمنين رضي هللا عنها
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :رأى رسول هللا بعين صفية خضرة فقال  “ :ما هذه الخضرة “ قالت  :كان رأسي في
حجر ابن أبي حقيق تعني زوجها السابق  ،وأنا نائمة  ،فرأيت كأن قمر وقع في حجري  ،فأخبرته بذلك فلطمني وقال :
تتمنين ملك يثرب ( يقصد النبي محمد ).

معجزاته مع الطعام
معجزات النبي مع الطعام
 - 1من معجزاته تكثير اللبن وزيادته .
قال أبو هريرة – رضي هللا عنه  : -وهللا إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من الجوع  ،وإن كنت ألشد الحجر على بطني
من الجوع  ،ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه  ،فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب هللا عز وجل ما سألته
إال ليستتبعني فلم يفعل  ،فمر عمر – رضي هللا عنه – فسألته عن آية من كتاب هللا ما سألته إال ليستتبعني فلم يفعل  ،فمر
أبو القاسم فعرف ما في وجهي وما في نفسي فقال  “ :أبا هريرة “ قلت له  :لبيك يا رسول هللا فقال  “ :الحق “ واستأذنت
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فأذن لي فوجدت لبناً في قدح قال  “ :من أين لكم هذا اللبن ؟ “ فقالوا  :أهداه لنا فالن أو آل فالن  ،قال “ :أبا هر « قلت :
لبيك يا رسول هللا قال  “ :انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي “ قال  :وأهل الصفة أضياف اإلسالم لما يأووا إلى أهل وال
مال إذا جاءت إلى رسول هللا هدية أصاب منها وبعث إليهم منها ،وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يُصب منها قال:
وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أُصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي وقلت :أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا
الذي أعطيهم ،وقلت :ما يبقى لي من هذا اللبن ولم يكن من طاعة هللا وطاعة رسوله بُد .
فانطلقت فأخذت القدح فجعلت أعطيهم ،فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يُروى  ،ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم ،
إلي وتبسم وقال  “ :أبا هر “ فقلت
ودفعت إلى رسول هللا فأخذ القدح  ،فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ثم رفع رأسه ونظر ّ
 :لبيك رسول هللا قال  “ :بقيت أنا وأنت “ فقلت  :صدقت يا رسول هللا قال :
“ فاقعد فاشرب “ قال  :فقعدت فشربت  ،ثم قال لي  “ :اشرب “ فشربت  ،فما زال يقول لي  “ :اشرب “ فأشرب حتى قلت
في مسلكاً  ،قـــال  “ :ناولني القدح “  ،فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة .
 :ال والذي بعثك بالحق ما أجد له ّ
]صحيح  :اخرجه البخاري [.
ً
رجال يأكلون بعض أرغفة الخبز وتكفيهم !
 - 2ثمانون
عن أنس بن مالك – رضي هللا عنه – قال  :قال أبو طلحة ألم سليم  :لقد سمعت صوت رسول هللا ضعيفاً أعرف فيه
الجوع  ،فهل عندك من شيء ؟ قالت  :نعم  ،فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه  ،ثم
دسته تحت يدي والثتني ببعضه  ،ثم أرسلتني إلى رسول هللا قال  :فذهبت به فوجدت رسول هللا في المسجد ومعه الناس
 ،فقمت عليهم  ،فقال لي رسول هللا
“ أرسلك أبو طلحة ؟” فقلت  :نعم قال  “ :بطعام ؟ “ قلت  :نعم  .فقال رسول هللا لمن معه  “ :قوموا “ فانطلق وانطلقت
بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته  ،فقال أبو طلحة  :يا أم سليم قد جاء رسول هللا والناس وليس عندنا ما نطعمهم ،
فقلت  :هللا ورسوله أعلم  ،فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول هللا فأقبل رسول هللا وأبو طلحة معه  ،فقال رسول هللا “ :هلم
يا أم سليم  ،ما عندك ؟ “ فأتت بذلك الخبز  ،فأمر به رسول هللا ُ
فقمت وعصرت أم ُسليم عكة فآدمته ثم قال رسول هللا فيه
ماشاء هللا أن يقول  ،ثم قال  “ :ائذن لعشرة “ فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون .
]حديث صحيح  :اخرجه البخاري [.

 - 3الطعام يؤكل ويزداد
والقصعة تكفي العشرات
ً
روى عبدالرحمن بن أبي بكر – رضي هللا عنهما – أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء  ،وأن النبي قال مرة  “ :من كان
عنده طعام اثنين فليذهب بثالث  ،ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس “ أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثالثة
 ،وانطلق النبي بعشرة وأبوبكر بثالثة قال  :فهو أنا وأبي وأمي – وال أدري هل قال أمرأتي وخادمي من بيتنا وبيت أبي
بكر ؟  -وإن أبا بكر تعشى عند النبي ثم لبث حتى صلى العشاء  ،ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول هللا فجاء بعدما مضى
من الليل ما شاء هللا  ،قالت له امرأته  :ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال  :أ َو ما عشيتيهم  .قالت  :أبوا حتى تجيء قد
عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت  ،فقال  :يا ُغنثر ( جاهل ) فجدع وسب  ،وقال  :كلوا ال هنيئا لكم وقال :ال أطعمه
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أبداً وهللا ما كنا نأخذ من لقمة إال ربا ( أي زاد ) من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل فنظر
أبو بكر فإذا هي شيء أو أكثر  ،فقال المرأته  :يا أخت بني فراس ال وقرة عيني  ،هي اآلن أكثر مما قبل بثالث مرار ،
فأكل منها أبو بكر  .وقال  :إنما كان الشيطان – يعني يمينه – ثم أكل منها لقمة  ،ثم حملها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
رجال مع كل رجل منهم أناس هللا أعلم كم مع
فأصبحت عنده  ،وكان بيننا وبين قوم عهد  ،فمضى األجل فعرفنا اثني عشر
كل رجل غير انه بعث معهم  ،قال  :فأكلوا منها أجمعون أو قال كما قال وغيرهم يقول  :فتفرقنا.
]حديث صحيح  :اخرجه البخاري في المناقب  ،وأخرجه مسلم في األشربة [.

 - 4يأكل ثالثة آالف من طعام ال يكفي عشرة ويشبعون والطعام كما هو
ومن معجزاته تكثير الطعام حتى أن طعاماً اليكفي عشرة كفى ثالثة آالف وبقي الطعام كماهو .
قال جابر بن عبد هللا  :لما حفر الخندق رأيت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمصا  .فانكفأت إلى امرأتي  .فقلت لها :
هل عندك شيء ؟ فإني رأيت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمصا شديدا .فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير  .ولنا
بهيمة داجن  .قال فذبحتها وطحنت  .ففرغت إلى فراغي  .فقطعتها في برمتها  .ثم وليت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .فقالت  :ال تفضحني برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه  .قال فجئته فساررته  .فقلت  :يا رسول هللا ! إنا قد ذبحنا
بهيمة لنا  .وطحنت صاعا من شعير كان عندنا  .فتعال أنت في نفر معك  .فصاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال (
يا أهل الخندق ! إن جابرا قد صنع لكم سورا  .فحيهال بكم ) وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ال تنزلن برمتكم وال
تخبرن عجينتكم  ،حتى أجئ ) فجئت وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقدم الناس  .حتى جئت امرأتي  .فقالت  :بك .
وبك  .فقلت  :قد فعلت الذي قلت لي  .فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك  .ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك  .ثم
قال ( ادعي خابزة فلتخبز معك  .واقدحي من برمتكم وال تنزلوها ) وهم ألف  .فأقسم باهلل ! ألكلوا حتى تركوه وانحرفوا .
وإن برمتنا لتغط كما هي  .وإن عجينتنا  -أو كما قال الضحاك  -لتخبز كما هو .
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :مسلم  -المصدر :المسند الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
2039

 - 5قصعة الثريد يأكل منها مئات
عن سمرة بن جندب – رضي هللا عنه – قال  :بينما نحن عند النبي إذ أُتي بقصعة فيها ثريد  ،قال  :فأكل وأكل القوم فلم
يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر ،يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه  ،قال  :فقال له رجل  :هل كانت تُم ُّد
بطعام ؟ قال  :أما من األرض فال ،إال أن تكون كانت تُم ُّد من السماء  ] .رواه أحمد [.
 - 6البركة في الشعير
ً
رجال أتى النبي يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير  ،فما زال الرجل يأكل منه وامرأته
عن جابر – رضي هللا عنه – أن
وضيفهما حتى كاله  ،فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال  “ :لو لم تكله ألكلتم منه ولقام لكم “  .أي الستمر دائماً أبداً وما
انقطع خيره.
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 - 88989لو لم تكله ألكلتم منه  ،و لقام بكم
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم:
5302

 - 7البركة في السمن
وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى هللا عليه وسلم في عكة لها سمنا  .فيأتيها بنوها فيسألون األدم  .وليس عندهم
شيء .فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى هللا عليه وسلم  .فتجد فيه سمنا  .فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته
 .فأتت النبي صلى هللا عليه وسلم فقال « عصرتيها ؟ « قالت  :نعم  .قال « لو تركتيها ما زال قائما « .
الراوي :جابر بن عبدهللا  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :مسلم  -المصدر :المسند الصحيح  -الصفحة أو الرقم:
2280

 - 8البركة في مزود أبي هريرة رضي هللا عنه
عن أبي هريرة قال :أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم يوما بتمرات فقلت ادع هللا لي فيهن بالبركة قال فصفهن بين يديه قال
ثم دعا فقال لي اجعلهن في مزود وادخل يدك وال تنثره قال فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل هللا ونأكل ونطعم وكان ال
يفارق حقوي فلما قتل عثمان رضي هللا عنه انقطع عن حقوي فسقط .
الراوي :أبو هريرة  -خالصة الدرجة :إسناده صحيح  -المحدث :أحمد شاكر  -المصدر :مسند أحمد  -الصفحة أو الرقم:
258/16
]حديث حسن  :رواه أحمد والترمذي في مناقب أبي هريرة [.
وفي روايه  :أنه قال  :أُصبت بثالث مُصيبات في اإلسالم لم أصب بمثلهن :
 -1موت رسول هللا وكنت صويحبه .
 -2وقتل عثمان .
ً
 -3وال ِمزود  :قالوا  “ :وما المزود يا أبا هريرة ؟ قال  :قلت تمر في مزود  ،قال  :جئ به  ،فأخرجت تمرا فأتيته به قال
فمسه ودعا فيه ثم قال  “ :ادع عشرة “ فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا  ،ثم كذلك حتى أكل الجيش كله وبقي من تمر
ّ :
معي في المزود  ،فقال  “ :يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئاً  ،فأدخل يدك فيه وال تكفه “ قال  :فأكلت منه حياة النبي
وأكلت منه حياة أبي بكر كلها  ،وأكلت منه حياة عمر كلها  ،وأكلت منه حياة عثمان كلها  ،فلما ُقتل عثمان انتهب مافي يدي
 ،وانتهب المزود  ،أال أخبركم كم أكلت منه  ،أكلت منه أكثر من مائتي وسق “  ] .من كتاب دالئل النبوة للبيهقي [
 - 9البركة في شطر الشعير
علي
عن عائشة – رضي هللا عنها – قالت  :مات رسول هللا وما بقي في بيتي إال شطر من شعير  ،فأكلت منه حتى طال ّ
 ،ثم ِكلته  ،ففني  ،وليتني لم أ ِكلــه .
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وفي روايه قالت  - :توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد ،إال شطر من شعير في رف
لي ،فأكلت منه حتى طال علي  ،فكلته ففني .
الراوي :عائشة  -خالصة الدرجة[ :صحيح]  -المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو الرقم3097 :
ً
رجال يأخذون من التمر جميعاً والتمر كما هو
440 –10
قال دكين بن سعيد الخثعمي  :أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ونحن أربعون وأربع مئة نسأله الطعام فقال النبي
صلى هللا عليه وآله وسلم لعمر قم فأعطهم قال يا رسول هللا ما عندي إال ما يقيظني والصبية قال وكيع القيظ في كالم العرب
أربعة أشهر قال قم فأعطهم قال عمر يا رسول هللا سمعا وطاعة قال فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج
المفتاح من حجزته ففتح الباب قال دكين فإذا بالغرفة شبيه بالفصيل الرابض قال شأنكم قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما
شاء قال ثم التفت وإني لمن آخرهم وكأنا لم نرزأ منه تمرة.
الراوي :دكين بن سعيد الخثعمي  -خالصة الدرجة :مشهور محفوظ يلزم على مذهبهما [ أي البخاري ومسلم ] إخراجه -
المحدث :الدارقطني  -المصدر :اإللزامات والتتبع  -الصفحة أو الرقم66 :
 -11تسبيح الطعام
عن عبد هللا قال  :إنكم تعدون اآليات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام
مع النبي صلى هللا عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال وأتي النبي صلى هللا عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء
ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا.
الراوي :علقمة  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح الترمذي  -الصفحة أو الرقم3633 :
 -12أعطني الذراع الثالث
عن أبي رافع قال :أهديت له شاة  ،فجعلها في القدر  ،فدخل رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – فقال  :ما هذا يا أبا رافع
؟ !  ،فقال  :شاة أهديت لنا يا رسول هللا ! فطبختها في القدر  .قال  :ناولني الذراع يا أبا رافع !  ،فناولته الذراع  .ثم قال
 :ناولني الذراع اآلخر  ،فناولته الذراع اآلخر  ،ثم قال  :ناولني اآلخر  ،فقال يا رسول هللا ! إنما للشاة ذراعان  ،فقال له
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم –  :أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت ،ثم دعا بماء فمضمض فاه ،وغسل
أطراف أصابعه ،ثم قام فصلى ،ثم عاد إليهم ،فوجد عندهم لحما باردا ،فأكل ،ثم دخل المسجد؛ فصلى ولم يمس ماء .
الراوي :أبو رافع مولى رسول هللا  -خالصة الدرجة :قوي بغيره  -المحدث :األلباني  -المصدر :مشكاة المصابيح  -الصفحة
أو الرقم312 :
]حديث حسن  :أخرجه أحمد ( ، )392/6وللحديث شواهد انظر مسند أحمد ( [.)517/2، 8/6 ،48/2
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 -13حضور الطعام الطهي بدعاء النبي صلى هللا عليه وسلم
أصاب النبي صلى هللا عليه وسلم ضيفا فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن فقال اللهم إني
أسألك من فضلك ورحمتك فإنه ال يملكها إال أنت فأهديت له شاة مصلية فقال هذه من فضل هللا ونحن ننتظر الرحمة.
الراوي :عبدهللا بن مسعود  -خالصة الدرجة :إسناده صحيح  -المحدث :األلباني  -المصدر :السلسلة الصحيحة  -الصفحة
أو الرقم57/4 :

 -14البركة العظيمة في طعام وشراب عائشة الذي أعطته للنبي صلى هللا عليه وسلم
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا كثر الضيف عنده قال لينقلب كل رجل بضيفه حتى إذا كان ذات ليلة اجتمع ضيفان
كثير فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينقلب كل رجل مع جليسه قال فكنت فيمن انقلب مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فلما دخل قال يا عائشة هل من شيء قالت نعم حويسة اتخذتها إلفطارك قال فجاءت بها في قعبة لها فتناول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم منها قليال فأكله ثم قال كلوا بسم هللا فأكلنا منها حتى ما ننظر إليها ثم قال هل عندك من شراب قالت
نعم لبينة كنت اتخذتها لك قال هلميها قال فجاءت بها فتناولها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفعها إلى فيه فشرب قليال
ثم قال اشربوا باسم هللا فشربنا حتى وهللا ما ننظر إليها ثم خرجنا فأتيت المسجد فاضطجعت على وجهي فخرج رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم غفلة فجعل يوقظ الناس للصالة وكان إذا خرج يوقظ الناس للصالة فمر بي وأنا على وجهي فقال من
هذا فقلت عبد هللا بن طهفة فقال إن هذه ضجعة يكرهها هللا.
الراوي :عبدهللا بن طهفة  -خالصة الدرجة[ :فيه] ابن عبد هللا بن طهفة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات  -المحدث :الهيثمي -
المصدر :مجمع الزوائد  -الصفحة أو الرقم104/8 :

 -15يأكل العنب وما بمكة ثمرة
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :بعث رسول هللا عشرة رهط عيناً سرية  ،عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم
 :بنو لحيان  ،فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم  ،فلما أحس بهم عاصم وأصحابه  ،لجئوا إلى موضع
فأحاط بهم القوم  ،فقالوا  :انزلوا  ،فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن ال نقتل منكم أحداً .
فقال عاصم بن ثابت  :أيها القوم أما أنا  ،فال أنزل على ذمة كافر  :اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ،
ونزل إليهم ثالثة نفر على العهد والميثاق  ،منهم خبيب وزيد بن الدثنة  ،ورجل آخر  ،فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار
قسيهم  ،فربطوهم بها قال الرجل الثالث  :هذا أول الغدر وهللا إن لي بهؤالء أسوة – يريد القتلى  ، -فجروه وعالجوه  ،فأبى
أن يصحبهم  ،فقتلوه وانطلقوا بخبيب  ،وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر  ،فابتاع بنو الحارث بن عامر
بن نوفل بن عبد منافل خبيباً  ،وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر  .فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله ،
فاستعار من بعض بنات الحارث موس يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه  ،فوجدته مجلسه على فخذه
والموسى بيده  ،ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال  :أتخشين أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك ! قالت  :وهللا ما رأيت أسيراً خيراً
من خبيب فو هللا لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة  ،وكانت تقول  :إنه
لرزق رزقه هللا خبيباً  ،فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحال  ،قال لهم خبيب  :دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع
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ركعتين ،فقال :وهللا لوال أن تحسبوا أن مابي جزع لزدت .
وأكل العنب في غير وقته وفقده من البالء كرامة للمولى  ،والكرامة الثابته للولي كرامة لنبيه وإثبات لصدق رسالة النبي
 -16ثالثمائة يكفيهم الطعام القليل بدعاء النبي وبقي الطعام كامل لم ينقص
عن أنس بن مالك قال  :أعرس رسول هللا ببعض نسائه  ،فصنعت أم سليم حيساً  ،ثم حطته في ثور فقالت  :اذهب إلى
رسول هللا  ،وأخبره أن هذا منا له قليل  .قال أنس  :والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت  :يا رسول هللا  ،بعثت بهذا أم
سليم إليك وهي تقرئك السالم  ،وتقول  :إن هذا منا له قليل  ،فنظر إليه ثم قال :
ً
رجاال كثيراً “ قال  “ :ومن لقيت من المسلمين “ ،
“ ضعه في ناحية البيت “ ثم قال  “ :اذهب فادع لي فالناً وفالناً فسمى
فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة مالء من الناس  .فقلت  :يا أبا عثمان – الراوي
عن أنس – كم كانوا ؟ قال  :كانوا زهاء ثلثمائة قال  :أنس  :فقال لي رسول هللا  “ :جئ “  ،فجئت به إليه فوضع يده عليه
ودعا وقال  :ما شاء هللا ثم قال  “ :ليتحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه “ فجعلوا يسمون ويأكلون حتى
أكلوا كلهم  ،فقال لي رسول هللا  :ارفعه .
قال  :فجئت فأخذ الثور فنظرت فيه فال أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته  ،قال  :وتخلف رجال يتحدثون في بيت
رسول هللا وزوج رسول هللا التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول هللا وكان أشد
الناس حياء ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزاً فقام رسول هللا فسلم على حجره وعلى نسائه  ،فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم
قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا وجاء رسول هللا حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول هللا في
بيته يسيراً وأنزل هللا القرآن فخرج وهو يقرأ هذه اآليةَ « :يا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا لاَ َت ْد ُخلُوا بُي َ
ُوت النَّ ِب ِّي إِلاَّ أَن ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم إِلَى
َ
يث إِ َّن َذلِ ُك ْم َكانَ ي ُْؤ ِذي النَّ ِب َّي َف َي ْس َتحْ ِيي
اظ ِرينَ إِ َنا ُه َولَ ِك ْن إِ َذا ُد ِعيتُ ْم َفا ْد ُخلُوا َفإِ َذا َط ِعمْتُ ْم َفان َت ِشرُ وا َولاَ م ُْس َت ْأ ِن ِسينَ لِ َح ِد ٍ
ام َغي َْر َن ِ
ط َع ٍ
وه َّن ِمن َو َراء ِح َجاب َذلِ ُك ْم أَ ْط َهرُ لِ ُقلُ ُ ُ ُ
ِم ُ
اسأَلُ ُ
نك ْم َوللاهَّ ُ لاَ َي ْس َتحْ ِيي ِمنَ ْال َح ِّق َوإِ َذا َسأَ ْلتُم ُ
وب ِه َّن َو َما َكانَ لَ ُك ْم
ُوه َّن َم َتاعاً َف ْ
ٍ
وبك ْم َوقل ِ
ِ
أَن تُ ْؤ ُذوا َر ُس َ
اج ُه ِمن َب ْع ِد ِه أَ َبداً إ َّن َذلِ ُك ْم َكانَ ِعن َد للاهَّ ِ َع ِظيماً ( )53إن تُ ْب ُدوا َشيْئاً أَ ْو تُ ْخ ُفو ُه َفإ َّن للاهَّ َ
ول للاهَّ ِ َولاَ أَن َتن ِكحُ وا أَ ْز َو َ
ِ
ِ
ِ
َكانَ ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيماً ( ( »)54سورة األحزاب . ) 54 – 53
قال أنس  :فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهداً .
]الحديث أخرجه البخاري ومسلم [
قلت  :كانت حفلة الطعام تلك يوم زواج النبي بزينب بنت جحش في السنة السادسة من الهجرة  ،وكان ببركة طعام هذا
العرس نزول آية الحجاب.

 -17البركة في الطعام الذي صنعه النبي صلى هللا عليه وسلم ألهله
ير َت َك الأْ َ ْق َر ِبينَ » ( الشعراء )214 :
عن علي بن أبي طالب – رضي هللا عنه – قال  :لما نزلت هذه اآلية « َوأَن ِذرْ َع ِش َ
دعاني رسول هللا فقال  “ :يا علي ! إن هللا أمرني أن أنذر عشيرتي األقربين “  .قال  :فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى
ما أباديهم بهذا األمر أرى منهم ما أكره فضقت عليها حتى جاء جبرئيل –عليه السالم – فقال يا محمد ! إنك أن ال تفعل ما
تؤمر به يعذبك ربك  ،فاصنع لنا طعاماً واجعل عليه رجل شاة واجمع لنا عساً من لبن وأخرج لي بني عبد المطلب حتى
ً
ً
رجال  ،أو ينقصون
رجال يزيدون
أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به  ،ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له  ،وهم يومئذ أربعون
ً
رجال منهم أعمامه أبوطالب وحمزة والعباس وأبو لهب  .فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به ،
فلما وضعته تناول رسول هللا حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي القصعة  ،وقال  :خذوا بسم هللا  ،فأكل القوم
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حتى ما بقي لهم إلى شيء من حاجة وما أرى إال مواضع أيديهم  ،والذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل
مثله ويشرب مثله  ،فلما أراد رسول هللا أن يكلمهم بدر أبو لهب إلى الكالم  ،فقال لقد سحركم صاحبكم ! .فتفرق القوم ولم
يكلمهم رسول هللا  ،فلما كان الغد قال  :يا علي  “ :إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن
أكلمهم  ،فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم لي “  ،قال  :ففعلت ثم جمعتهم ثم دعا بالطعام فقربه لهم  ،ففعل كل
ما فعل باألمس فأكلوا حتى ما بقي لهم في شيء من حاجة  ،ثم قال  :اسقهم ! فجئت بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه
جميعاً  ،ثم تكلم رسول هللا .
 -18أكل أربعمائة من تمر قليل وبقي التمر كما هو
عن النعمان بن مقرن قال  :قدمنا على رسول هللا اربعمائة رجل من مزينة  ،فلما أردنا أن ننصرف قال  :ياعمر! زود القوم
 ،فقال  :ما عندي إال شيء من تمر  ،ما أظنه يقع من القوم موقعاً قال  :انطلق فزودهم  ،قال  :فانطلق بهم عمر  ،فأدخلهم
منزله ثم أصعدهم إلى علية  ،فلما دخلنا  ،إذا فيها من التمر مثل الجمل األورق  ،فأخذ القوم منه حاجتهم .قال النعمان :
فكنت في آخر من خرج  ،فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها  ..بقيت التمرات كما هي  ،لم نفقد تمرة واحدة
]حديث حسن  :أخرجه أحمد ( )445/5ورجاله ثقات  ،وسنده حسن  ،وانظر  :ابن سعد ( )291/1والبيهقي في الدالئل
[.
 -19صاع شعير يأكلون منه نصف سنة ولو لم يكيلوه ألكلوا منه ما عاشوا
عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب  ،أنه استعان برسول هللا في التزويج  ،فأنكحه امرأة  ،فالتمس شيئاً فلم يجده  ،فبعث
رسول هللا أبا رافع وأبا أيوب – رضي هللا عنهما – بدرعه  ،فرهنه عند رجل من اليهود بثالثين صاعاً من شعير  ،فدفعه
إلي فطعمنا منه نصف سنة  ،ثم كلناه  ،فوجدناه كما أدخلناه  ،قال نوفل  :فذكرت ذلك لرسول هللا فقال  “ :لو
رسول هللا ّ
لم تكله ألكلت منه ما عشت “ .
ّ
]أخرجه الحاكم في المستدرك ( )246/3كتاب معرفة الصحابة والبيهقي في دالئل النبوة ( )114/6باب ماظهر فيما خلف
رسول هللا من الشعير .وانظر البداية والنهاية ([. )119/6
 -20البركة في االجتماع على الطعام
عن وحشي بن حرب – رضي هللا عنه – أن أصحاب رسول هللا قالوا  :يا رسول هللا ! إنا نأكل وال نشبع  ،قال  “ :فلعلكم
تفترقون “  ،قالوا  :نعم  ،قال  “ :فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم هللا عليه يبارك لكم فيه “  .وهذا أمر واقع معلوم ال
يحتاج إلى شرح أو بيان .
]أخرجه أحمد ( ، )501/3والبيهقي في الدالئل ()119/6
ً
رجال
 -21صاع طعام يكفي مائة وثالثين
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال  :كنا مع النبي ثالثين ومائة فقال النبي  “ :هل مع أحد منكم طعام ؟ “ فإذا مع رجل منهم
صاع من طعام أو نحوه  ،فعجن  ،ثم جاء رجل مشعات طويل بغنم يسوقها  ،فقال النبي  “ :أبيع أم عطية ؟ “ أو قال “ :
هبة ؟ “ قال  :ال بل بيع  .فاشترى منه شاة فأمر بها فصنعت  ،وأمر رسول هللا بسواد البطن أن يشوى  ،قال  :وأيم هللا ما
من الثالثين ومائة إال وقد حز له رسول هللا من سواد بطنها إن كان شاهداً أعطاه  .وإن كان غائباً خبأ له  ،قال  :وجعل فيها
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قصعتين فأكلنا منها اجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملتا على البعير أو كما قال .
]أخرجه البخاري ( )230/5وأخرجه مسلم كتاب األشربة باب إكرام الضيف [.
 -22عشرة رجال يأكلون قرص خبز واحد ويشبعون
عن واثلة بن األسقع – رضي هللا عنه – قال  :كنت من أهل الصفة  ،فدعا رسول هللا يوماً بقرص  ،فكسره في القصعة
 ،وصنع فيها ماء سخناً  ،ثم صنع فيها ودكاً ثم سفسفها ( أي خلطها ومزجها ) ثم لبقها  ،ثم صعنبها ( أي تضم جوانب
الثريدة وتكوم صومعتها ويرفع رأسها ) ثم قال  “ :اذهب فائتني بعشرة أنت عاشرهم “  ،فجئت بهم فقـال  “ :كلوا  ،وكلوا
من أسفلها  ،وال تأكلوا من أعالها  ،فإن البركة تنزل من أعالها  ،فأكلوا منها حتى شبعوا “ .
]أخرجه أحمد ( ، )490/3وقال الهيثمي في المجمع ( : )305/8رجاله موثقون [
ً
رجال يأكلون فتاتاً من الخبز وتعود الصحفة مليئة به
 -23عشرون
وعند الطبراني عن واثلة بن األسقع – رضي هللا عنه – قال  :كنت من أصحاب الصفة  ،فشكا أصحابي الجوع  ،فقالوا :
ياواثلة اذهب إلى رسول هللا فاستطعم لنا  ،فأتيت رسول هللا فقلت  :يا رسول هللا  ،إن اصحابي شكوا الجوع  ،فقال رسول
هللا لعائشة رضي هللا عنها  “ :هل عندك من شيء ؟ “ قالت  :يا رسول هللا  :ما عندك إال فتات خبز قال  :فائتيني به فجاءت
بجراب  ،فدعا رسول هللا بصحفة  ،فأفرغ الخبز في الصحفة  ،ثم جعل يصلح الثريد بيده  ،وهو يربو ( أي يزيد ) حتى
امتألت الصحفة  .فقال  :يا واثلة “ اذهب فجئ بعشرة من أصحابك وأنت عاشرهم “ فذهبت  ،فجئت بعشرة من أصحابي
وأنا عاشرهم  ،فقال  “ :اجلسوا وخذوا باسم هللا خذوا من حواليها وال تأخذوا من أعالها  ،فإن البركة تنزل من أعالها “ ،
فأكلوا حتى شبعوا  ،ثم قاموا وفي الصحفة مثل ما كان فيها ،ثم جعل يصلحها بيده ،وهي تربو حتى امتألت وفي الصحفة
مثل ما كان فيها ،قال “ :يا واثلة  ،اذهب فجئ بعشرة من أصحابك “ فجئت بعشرة ،فقال :اجلسوا ،فجلسوا فأكلوا حتى
شبعوا ،ثم قاموا فقال :اذهب فجئ بعشرة من أصحابك  ،فذهبت فجئت بعشرة ففعلوا مثل ذلك  ،قال  :هل بقي من أحد ؟
قلت  :نعم عشرة  ،قال  :اذهب فجئ بهم  ،فذهبت فجئت بهم  .فقال  :اجلسوا  ،فجلسوا فأكلوا حتى شبعوا  ،ثم قاموا  ،وبقي
في الصحفة مثل ما كان  ،ثم قال :
“ يا واثلة اذهب بهذا إلى عائشة “ .
ً
رجال  ،فذكر نحوه إال أنه قال  :قالوا  :ههنا كسرة وشيء من لبن .
وفي رواية  :كنت في الصفة وهم عشرون
]أخرجه الطبراني ( )90/22رقم ( )216وأخرجه أبو نعيم في الدالئل ( )422،421رقم ( )328وقال الهيثمي في المجمع
( : )305/8رواه كله الطبراني بإسنادين وإسناده حسن [.

 -24وامتألت األوعية الفارغة
عن أبي عمرة األنصاري – رضي هللا عنه – قال  :كنا مع رسول هللا في غزاة – فأصاب الناس مخمصة  ،فاستأذن الناس
رسول هللا في نحر بعض ظهورهم  ،وقالوا  :يبلغنا هللا به  ،فلما رأى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا قد
هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم  ،قال  :يا رسول هللا  ،كيف بنا إذا لقينا العدو غداً جياعاً
ً
رجاال ولكن إن رأيت يا
رسول هللا أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها ،ثم تدعو هللا فيها بالبركة ،فإن هللا تبارك وتعالى – سيبلغنا بدعوتك – أو
سيبارك لنا في دعوتك  ،فدعا النبي ببقايا أزوادهم  ،فجعل الناس يجيئون بالحثية ( أي ملء الكف ) من الطعام وفوق ذلك
 ،فكان أعالهم من جاء  ،بصاع من تمر  ،فجمعها رسول هللا ثم قام فدعا ما شاء هللا أن يدعوه ثم دعا الجيش بأوعيتهم ،
وأمرهم أن يحتثوا  ،فما بقي في الجيش وعاء إال مألوه وبقي مثله .فضحك رسول هللا حتى بدت نواجذه  ،وقال  “ :اشهد

Rasoulallah.net

29

أن ال إله إال هللا وأشهد أني رسول هللا  ،ال يلقى هللا عبد يؤمن بهما  ،إال حُ جبت عنه النار يوم القيامة “ .
]أخرجه مسلم كتاب االيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً  ،وأخرجه النسائي في السنن الكبرى
وفي عمل اليوم والليلة رقم ([...)[324،323]1148
 -25التمرة تكفي الرجل طوال اليوم
عن جابر – رضي هللا عنه – قال  :بعثنا رسول هللا وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر  ،لم يجد
لنا غيره  ،فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة  ،قال  :قلت  :كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال  :كنا نمصها كما يمص الصبي ،
ثم نشرب عليها الماء  ،فتكفينا يومنا إلى الليل  ،وكنا نضرب بعصينا الخبط ( أي الورق الساقط ) ثم نبله بالماء فنأكله .
قال  :فا نطلقنا إلى ساحل البحر  ،فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر  ،فقال
أبو عبيدة  :ميته  ،ثم قال  :ال  ،بل نحن رسل رسول هللا وفي سبيل هللا  ،وقد اضطررتم فكلوا  ،قالوا  :فأقمنا عليه شهرا
ً – ونحن ثالثمائة – حتى سمنا ولقد كنا نغرف من وقب عينه بالقالل ( أي الجرة العظيمة ) الدهن  ،ونقتطع منه كقدر الثور
ً
رجال  ،فأقعدهم في عينه  ،وأخذ ضلعاً من أضالعه فأقامها  ،ثم رحل أعظم بعير منها
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر
فمر تحتها  ،وتزودنا من لحمها وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول هللا فذكرنا ذلك له  ،فقال  “ :هو رزق أخرجه هللا لكم
 ،فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا ؟ “ قال  :فأرسلنا إلى رسول هللا فأكل منه .
]أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الميتات ( ، )1935وأبو داود كتاب األطعمة باب في دواب البحر وابن سعد
( )411/3والبيهقي في الدالئل ( )408/4باب في سرية أبي عبيدة [.
 -26البركة في لحم خالد بن عبد العزى
عن خالد بن عبد العزى  ،أنه أجزر رسول هللا شاة  ،وكان عيال خالد كثيراً  ،فأكل منها النبي وبعض أصحابه  ،فأعطى
فضله خالداً فأكلوا منها وأفضلوا .
]أخرجه النسائي في الكنى والحسن بن سفيان في مسنده في اإلصابة ([. )409/1

 -27إناء السمن يتحول إلى واد من السمن
عن حمزة بن عمرو قال  :كان طعام أصحاب رسول هللا يدور على أيدي أصحابه  ،هذا ليلة وهذا ليلة  ،قال  :فدار علي
ليلة  ،فصنعت طعام أصحاب رسول هللا وتركت النحى ( أي زق السمن ) ولم أوكه ( أي لم أربطه وأحكم إغالقه ) وذهبت
بالطعام إليه فتحرك  ،فأهريق ما فيه  ،فقلت  :أعلى يدي أهريق طعام رسول هللا ؟
فقال رسول هللا  “ :ادنه “ فقلت  :ال أستطيع يا رسول هللا  ،فرجعت مكاني  ،فإذا النحى  .يقول  :قب قب ( أي صوت
انصباب الماء ) فقلت  :مه  ،قد أهريق فضلة فضلت فيه  ،فجئت أنظره فوجدته قد ملئ إلى ثدييه  ،فأخذته  ،فجئت رسول
هللا فأخبرته  ،فقال  “ :إنك لو تركته لملء إلى فيه ثم أوكي “ .
]أخرجه الطبراني ( )159/3( ، )2992وقال الهيثمي في المجمع  ، )310/8( :رواه الطبراني  ،ورجال الطريق التي
هنا وثّقوا [.
وفي رواية  “ :لو تركته لسال وادياً سمناً “  .وفي رواية عنه قال  :خرج رسول هللا إلى غزوة تبوك  ،وكنت على ذلك
النحى ذلك السفر  ،فنظرت إلى نحى السمن قد قل ما فيه  ،وهيأت للنبي طعاماً  ،فوضعت النحى في الشمس ونمت فانتبهت
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بخرير النحى  ،فقمت  ،فأخذت رأسه بيدي  ،فقال رسول هللا  “ :لو تركته لسال الوادي سمناً “ .
 -28أهل الخندق يأكلون من قصعة طعام ويبقى ثلثا القصعة
ذهب أهل الخندق وهم ثالثة آالف إلى أحد الصحابة ليأكلوا عنده  ،فأكلوا كلهم من قصعة طعام بها خبز وجدي فأكلوا
الثلث وبقي الثلثان ببركة النبي .
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :احتفر رسول هللا الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع  ،فلما
رأى ذلك رسول هللا قال  :هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة  ،قال رجل  :نعم  ،قال  :أما ال فتقدم فدلنا عليه فانطلقوا إلى بيت
الرجل  .فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه  ،فأرسلت امرأته أن جئ فإن رسول هللا قد أتانا  ،فجاء الرجل يسعى  ،وقال
 :بأبي وأمي  ،وله معزة ومعها جديها  ،فوثب إليها  ،فقال النبي  “ :الجدي من ورائها “ فذبح الجدي وعمدت المرأة إلى
طحينة لها  ،فعجنتها وخبزت فأدركت القدر فثردت قصعتها فقربتها إلى رسول هللا وأصحابه  ،فوضع رسول هللا أصبعه
فيها .
وقال  “ :بسم هللا اللهم بارك فيها اطعموا “ فأكلوا منها حتى صدروا  ،ولم يأكلوا منها إال ثلثها وبقي ثلثاها  ،فسرح أولئك
العشرة الذي كانوا معه  ،أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم  ،فذهبوا فجاء أولئك العشرة مكانهم  ،فأكلوا منه حتى شبعوا  ،ثم
قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهل بيتها  ،ثم مشوا إلى الخندق  .فقال  “ :اذهبوا بنا إلى سلمان “ وإذا صخرة بين
يديه قد ضعف عنها  ،فقال النبي “ :دعوني فأكون أول من ضربـها “ فقال  “ :بسم هللا  ،فضربها “  ،فوقعت فلقة ثلثها ،
فقال  “ :هللا أكبر!! قصور الشام ورب الكعبة “  ،ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة  ،فقال  “ :هللا أكبر !! قصور فارس ورب
الكعبة “  .فقال عندها المنافقون  :نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس و الروم.
]أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )377-376/11رقم ( )12052وقال الهيثمي في المجمع ( : )132/6رواه الطبراني
ورجاله رجال الصحيح  ..وانظر البداية ([.)100/4

معجزاته مع الحيوان
معجزات النبي مع الحيوانات
 ومن معجزاته المتعلقة بالحيوان توقير الوحش له  ،فقد كان في بيت النبي وحش يحترمه ويُ ّوقره ويُجله .قالت عائشة – رضي هللا عنها  : -كان آلل رسول هللا وحش فإذا خرج رسول هللا لعب واشتد  ،وأقبل وأدبر  ،فإذا أحس
برسول هللا قد دخل ربض فلم يترمرم مادام رسول هللا في البيت كراهية أن يؤذيه .
] حديث صحيح  :اخرجه احمد  ،وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [.
 -الجمل البطيء صار سريعاً

إنه جمل سيدنا جابر – رضي هللا عنه – كان بطيئاً فدعا له الرسول فصار سابق الجمال  .ويُحدثنا عن هذا جابر – رضي
علي رسول هللا فقال  « :ما شأنك ؟ « قلت :
هللا عنه – فيقول :خرجت مع رسول هللا في غزاة فأبطأ جملي وأعياني فأتى ّ
أبطأ جملي وأعياني وتخلف  ،فحجنه بمحجنه – أي ضربه  ، -ثم قال  :اركب  ،فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول هللا .
أي من شدة السرعة  ،وعنه قال :غزوت مع رسول هللا فتالحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا .
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 وافد الذئاب يرضى بأوامر الرسولعن حمزة بن أبي أسيد قال  :خرج رسول هللا في جنازة رجل من األنصار بالبقيع  ،فإذا الذئب مفترشاً ذراعيه على الطريق
 ،فقال رسول هللا « هذا جاء يستفرض فافرضوا له «  ،قالوا  :ترى رأيك يا رسول هللا قال  « :من كل سائمة شاة في كل
عام « قالوا كثير قال :فأشار إلى الذئب أن خالسهم فانطلق الذئب .ورضي الذئب بأن يأخذ منهم الشياة خلسة كما عرض
عليه رسول هللا .
]حديث حسن بشواهده  :اخرجه البيهقي في الدالئل ورواه البزار وابو نعيم [.

 الذئب يتكلم ويشهد بالرسالةعن أبي سعيد الخدري – رضي هللا عنه – قال  :عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه  ،فأقعى الذئب
إلي ؟ فقال  :يا عجبي ذئب يكلمني كالم اإلنس ! فقال الذئب  :أال
على ذنبه  ،فقال  :أال تتقي هللا ؟ تنزع مني رزقاً ساقه هللا ّ
أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد بيثرب يُخبر الناس بأنباء ما قد سبق  .قال  :فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة
فزواها إلى زاوية من زواياها  ،ثم أتى رسول هللا فأخبره فأمر رسول هللا فنودي  :الصالة جامعة ثم خرج فقال للراعي :
أخبرهم فأخبرهم  .فقال رسول هللا  « :صدق والذي نفس محمد بيده ال تقوم الساعة حتى يُكلم السباع اإلنس  ،ويُكلم الرجل
عذبة سوطه  ،وشراك نعله  ،ويُخبره فخذه بما أحدثه أهله بعده « .
]حديث صحيح  :اخرجه احمد ( )84-83/3وبعضه في الترمذي في الفتن  ،ورواه البيهقي في الدالئل [.

 الشاة التي لم يطأها الفحل تدرّ !!عن ابن مسعود – رضي هللا عنه – قال  :كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط  ،فمر بي رسول هللا وقال لي  « :يا غالم
 ،هل من لبن ؟ « فقلت  :نعم  ،ولكني مؤتمن  ،قال  « :فهل من شاة حائل لم ينز عليها الفحل ؟ « قال  :فأتيته بشاة حائل
فمسح ضرعها فنزل لبن  ،فحلبه في إناء وشرب  ،وسقى أبا بكر ثم قال للضــرع  « :اقلص « فقلص قال  :ثم أتيته بعد
فقلت  :يا رسول هللا علمني من هذا القول  ،قال  :فمسح رأسي وقال  « :يرحمك هللا فإنك عليم معلم «.
]الحديث أخرجه احمد وابن سعد في الطبقات [.

 شاة أم َمع َبد التي ال تدر اللبن درّ تعن أبي معبد الخزاعي أن النبي خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم
عبد هللا بن أريقط  ...ثم مرّ رسول هللا في مسيره ذلك حتى مر يخيمتي أم َمع َبد الخزاعية  ،وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي
بفناء الخيمة  ،ثم تُطعم وتسقي من مر بها  ،فسأالها  « :هل عندك شيء ؟ « فقالت :وهللا لو كان عندنا شيء ما أعوزكم
ال ِقرى  .والشاء عازب ( إي بعيدة المرعى ) وكانت سنة شهباء  ،فنظر رسول هللا إلى شاة في ِكسر الخيمة  ،فقال « :
ماهذه الشاة يا أم معبد ؟ « قالت  :شاة خلفها الجهد عن الغنم  ،فقال « :هل بها من لبن ؟ « قالــت :هي أجهد من ذلك  .فقال
 « :أتأذنين لي أن أحلبها ؟ « قالت  :نعم بأبي وأمي  ،إن رأيت بها حلباً فاحلبها  ،فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بيده ضرعها  ،وسمّى هللا ودعا فتفاجت عليه ( إي فرّ جت مابين رجليها ) ودرّ ت  ،فدعا بإناء لها يُربض الرهط  ،فحلب
فيه حتى علته الرغوة  ،فسقاها فشربت حتى رويت  ،وسقى أصحابه حتى رووا  ،ثم شرب  ،وحلب فيه ثانياً  ،حتى مأل
ً
هزاال ) يتساوكن ( أي
اإلناء  ،ثم غادره عندها  ،فارتحلوا  ،فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً ( إي
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ً
هزاال ال نقى بهن ( النقى مخ العظم أي القوة فيهن ) فلما رأي اللبن َ ،ع ِجب فقال  :من أين لك
يتمايلن من شدة ضعفهن )
هذا ؟ والشاة عازب ،وال حلوبة في البيت ؟ فقالت  :ال وهللا إال أنه مرّ بنا رجل مُبارك كان في حديثه كيت وكيت  ،ومن
حاله كذا وكذا .
 طائر الحمرة أخذ حقه ولم يرجعأخذ بعض الصحابة فرخا حمرة  ،فجاء طائر الحمرة يريد ولداه  .وعن عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه – قال  :كنا
مع رسول هللا في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حُ مرة فأخذناهما  ،قال  :فجاءت الحمرة إلى رسول هللا وهي تفرش فقال
« :من فجع هذه بفرخيها ؟» قال  :فقلنا  :نحن  ،قال « :ر ّدوهما « فرددناهما إلى موضعهما فلم يرجع .
]حديث حسن  :أخرجه أبو داود في الجهاد رقم (  ، )2675وفي األدب رقم ( ،)5268وأخرجه البيهقي في الدالئل (
 ، )33،32/6واللفظ له [.
 ذراع الشاة يتكلمفي غزوة خيبر أهدت زينت بنت الحارث اليهودية امرأة سالم بن مشكم رسول هللا شاة مشوية قد سمّتها  ،وسألت  :أي
اللحم أحب إليه ؟ فقالوا  :الذراع فأكثرت من السم في الذراع  ،فلما انتهش من ذراعها  ،أخبره الذراع بأنه مسموم  ،فلفظ
صادقي عن شيء إن سألتكم
األكلة ثم قــال  « :اجمعوا لي من ها هنا من اليهود «  ،فجمعوا له  ...فقال لهم  « :هل أنتم َ
عنه ؟ « قالوا  :نعم  ،قال  « :أجعلتم في هذه الشاة ُسمّاً ؟ « قالوا  :نعم  ،قال  « :فما حملكم على ذلك ؟ « قالوا  :أردنا
إن كنت كاذباً نستريح منك  ،وإن كنت نبياً لم يضرك .
]حديث صحيح  :أخرجه البخاري في الطب  ،وفي الجهاد باب إذا غدر المشركون  ،وفي المغازي باب الشاة  ،وأبو داود
رقم ( .[ )4509
 الجمل يسجد للرسولعن أنس بن مالك – رضي هللا عنه – قال  :كان أهل بيت من األنصار لهم جمل يسقون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم
ظهره  ،وأن األنصار جاءوا إلى رسول هللا فقالوا  :إنه كان لنا جمل نسقي عليه  ،وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ،
وقد عطش الزرع والنخل  ،فقال رسول هللا ألصحابه  « :قوموا « فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته  ،فمشى النبي
الكلب َ
نحوه فقالت األنصار  :يارسول هللا إنه قد صار مثل َ
الكلِب ( إي الكلب المفترس ) وإنا نخاف عليك صولته  ،فقال :
علي منه بأس «  ،فلمّا نظر الجمل إلى رسول هللا أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه  ،فأخذ رسول هللا بناصيته
« ليس ّ
ّ
أذل ما كانت قط  ،حتى أدخله في العمل  ،فقال له أصحابه  :يا رسول هللا هذه بهيمة ال تعقل تسجد لك  ،ونحن نعقل فنحن
أحق أن نسجد لك فقال  « :ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر  ،ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها
من عظم حقه عليها  ،والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته
ما أدت حقه « .
]حديث صحيح  :أخرجه أحمد (  ، )159/3وقال ابن كثير (  : )149/6إسناده جيد [.

 الجمل يبكي ويشكو للنبيإلي حديثاً ال أخبر به أحداً أبداً،
عن عبد هللا بن جعفر – رضي هللا عنه – قال  :أردفني رسول هللا ذات يوم خلفه فأسرّ ّ
وكان رسول هللا أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل ،فدخل يوماً حائطاً من حيطان األنصار فإذا جمل قد أتاه
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فجرجر وذرفت عيناه  ...فلما رأى رسول هللا ّ
حن وذرفت عيناه فمسح رسول هللا سراته وذفراه  ،فسكن فقال  « :من
صاحب الجمــل ؟ « فجاء فتى من األنصار قال  :هو لي يارسول هللا ،فقال « :أما تتقي هللا في هذه البهيمة التي ملككها هللا
إلى أنك تجيعه وتُدئبه « .
لك إنه شكا ّ
]حديث صحيح  :رواه مسلم في الحيض (  ، )268/1وأبو داود في الجهاد رقم ( )2549وابن ماجة رقم ( )122/1( )340
 ،واإلمام أحمد ( [ )204/1
 البعير والبهائم تسجد للرسولعن عائشة – رضي هللا عنها – أن رسول هللا كان في نفر من المهاجرين واألنصار  ،فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه
 :يا رسول هللا تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك  .فقال « :اعبدوا ربكم  ،وأكرموا أخاكم  ،ولو كنت آمراً
أحداً أن يسجد ألحد ألمرت المرأة تسجد لزوجها ولو أمرها أن تُنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود إلى جبل أبيض كان
ينبغي لها أن تفعله «.
]حديث حسن  :رواه أحمد ( ، )76/6وابن ماجة في النكاح رقم ( [ )852
 دعوها فإنها مأمورةلما كان يوم الجمعة بعد وصول النبي إلى المدينة ركب بأمر هللا فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف  ،فجمّع بهم في
المسجد الذي في بطن الوادي  ،ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته  ،هَ لُ ّم إلى العدد وال ُع ّدة والسالح والمنعة  ،فقال  « :خلّوا
سبيلها فإنها مأمورة « فلم تزل ناقته سائرة به ال تمرُّ بدار من دور األنصار إال رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول « :
دعوها فإنها مأمورة « فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم  ،وبركت  ،ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت
ً
قليال  ،ثم التفتت  ،فرجعت  ،فبركت في موضعها األول فنزل عنها  ،وذلك في بني النجار أخواله  ،وكان من توفيق هللا
لها  ،فإنه أحب أن ينزل على أخواله  ،يُكرمهم بذلك  ،فجعل الناس يُكلّمون رسول هللا في النزول عليهم وبادر أبو أيوب
األنصاري – رضي هللا عنه – إلى رحله فأدخله بيته  ،فجعل رسول هللا يقول  « :المرء مع رحله « .
]حديث صحيح  :رواه البخاري  ،ومسلم [
 الفرس الضعيف يسبق ويدر األموال الطائلةعن جعيل األشجعي – رضي هللا عنه – قال  :غزوت مع رسول هللا في بعض غزواته  ،وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة
 ،قال  :فكنت في أُخريات الناس  ،فلحقني رسول هللا وقال  « :سر يا صاحب الفرس «  ،فقلت  :يا رسول هللا عجفاء
ضعيفة  ،قال  :فرفع رسول هللا مخفقة معه فضربها بها وقال  « :اللهم بارك له « قال  :فلقد رأيتني أمسك برأسها أن تقدم
الناس  ،ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألفاً .
]صحيح  :رواه البخاري في التاريخ (  ، )248/1والنسائي في السنن الكبرى  ،والبيهقي في الدالئل ( [. )153/6
 الناقة القاعدة تتحرك وتسبقهذا صحابي أعجزته ناقته أن تتحرك فمسها برجله فتحركت وسبقت  .يقول أبو هريرة – رضي هللا عنه  : -جاء رجل
إلى النبي فقال  :إني تزوجت امرأة  ،فقال ّ « :
هال نظرت إليها ّ
فإن في أعين األنصار شيئاً ؟ « قال  :قد نظرت إليها ،
قال  « :على كم تزوجتها ؟ « فذكر شيئاً  ،قال  « :كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال  ،ما عندنا اليوم
شيء نعطيكه  ،ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه « فبعث بعثاً إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم  ،فـأتاه فقال  :يا رسول
هللا أعيتني ناقتي أن تنبعث ،قال :فناوله رسول هللا يده كالمعتمد عليه للقيام ،فأتاها فضربها برجله ،قال أبو هريرة  :والذي
نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد .
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]حديث صحيح  :أخرجه مسلم في النكاح ( ، )1040/2والبيهقي في الدالئل ([.)154/6
 الشاة التي ال تدر تدر وتنجب أغناماً كثيرةعن أبي بكر – رضي هللا عنه – قال  :خرجت مع رسول هللا من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب  ،فنظر رسول هللا
إلى بيت متنحياً فقصد إليه  ،فلما نزلنا لم يكن فيه إال امرأة  ،فقالت  :يا عبد هللا  ،إنما أنا امرأة وليس معي أحد  ،فعليكما
بعظيم الحي إذا أردتم القرى ( أي ما هيئ للضيف ) فلم يجبها وذلك عند المساء فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها  ،فقالت له
 :يا بني  ،انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين  ،فقل لهما  :تقول لكما أمي  :اذبحا هذه وكال وأطعمانا  ،فلما جاء
قال له النبي  :انطلق بالشفرة وجئني بالقدح  ،قال  :إنها قد عزبت  ،وليس لها لبن .
قال  :انطلق  ،فانطلق فجاء بقدح  .فمسح النبي ضرعها  ،ثم حلب ومأل القدح ثم قال  :انطلق به إلى أمك  ،فشربت حتى
رويت  ،ثم جاء به فقال  :انطلق بهذه وجئني بأخرى  ،ففعل بها كذلك  ،ثم شرب النبي فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا وكانت تسميه
المبارك  ،وكثرت غنمها حتى جلبت جلباً إلى المدينة  ،فمر أبو بكر الصديق فرآه ابنها فعرفه  ،فقال  :يا أمه  ،إن هذا
الرجل الذي كان مع المبارك  ،فقامت إليه فقالت  :يا عبد هللا من الرجل الذي كان معك ؟ قال  :وما تدرين من هو ؟ قالت
 :ال  .قال  :هو النبي  :فأدخلني عليه  ،فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها  ،واهدت له شيئاً من أقط ومتاع األعراب  ،فكساها
وأعطاها  ،وأسلمت .
]حديث حسن  :أخرجه البيهقي في الدالئل ( )419/2باب اجتياز رسول هللا ،قال ابن كثير  :سنده حسن كذا في كنز العمال
([)666،665/16( ،)46287

 البعير يتكلمعن يعلى بن سبابة قال  :كنت مع النبي في مسير له  ،فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين فانضمت إحداهما إلى األخرى ،
ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما  ،وجاء بعير فضرب فجرانه إلى األرض ثم جرجر حتى ابتل ما حوله فقال رسول هللا « :
أتدرون ما يقول البعير ؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره «  ،فبعث إليه رسول هللا فقال  « :أواهبه أنت لي ؟ « فقال يارسول
إلي منه  .فقال  « :استوص به معروفاً «  ،فقال  :ال جرم ال أكرم ً
ماال كرامته يا رسول هللا .
هللا  :مالي مال أحب ّ
 كالم الظبية وشهادتها للنبي صلى هللا عليه وسلم بالرسالةعن أبي سعيد – رضي هللا عنه – قال  :مر رسول هللا بظبية مربوطة إلى خباء فقالت  :يا رسول هللا  :حلني حتى أذهب
فأرضع خشفي  ،ثم أرجع فتربطني  ،فقال رسول هللا  « :صيد قوم وربيطة قوم « قال  :فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما
مكثت إال قليل حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها فربطها رسول هللا ،ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها فوهبوه له فحلها
ثم قال رسول هللا « :لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً أبداً «.
]رواه البيهقي في الدالئل ([. )334/6
عن زيد بن أرقم – رضي هللا عنه – قال  :كنت مع النبي في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي  ،فإذا ظبية مشدودة
إلى الخباء  ،فقالت يا رسول هللا  :إن هذا األعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد اللبن في أخالفي فال هو
يذبحني فأستريح وال يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية  ،فقال لها رسول هللا « :إن تركتك ترجعين « قالت  :نعم وإال
عذبني باهلل عذاب العشار -أي الناقة التي أتى عليها من رفث الحمل عشرة أشهر  -فأطلقها رسول هللا ،فلم يلبث إال أن
جاءت تلمظ فشدها رسول هللا إلى الخباء وأقبل األعرابي ومعه قربة فقال له رسول هللا  « :أتبيعنيها ؟» قال  :هي لك يا
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رسول هللا فأطلقها رسول هللا.
]رواه البيهقي وأبو نعيم في دالئلهما [
 فهم البغلة كالم النبيعن شيبة بن عثمان الحجبي – رضي هللا عنه – قال  :قال رسول هللا للعباس يوم حنين  « :ناولني من الحصباء «  ،وأفقه
هللا البغلة كالمه  ،فانخفضت به حتى كاد بطنها يمس األرض  ،فتناول رسول هللا من البطحاء  ،فحثا في وجوههم  .وقال
 « :شاهت الوجوه حم ال ينصرون « ( يقصد سورة الدخان ) .
وعن أنس – رضي هللا عنه – قال  :انهزم المسلمون بحنين ورسول هللا على بغلته الشهباء – وكان اسمها دلدل – فقال
لها رسول هللا :دلدل البدي  ،فألزقت بطنها باألرض  ،فأخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم  ،وقــــال  « :حم ال
ينصرون  ،فانهزم القوم  ،وما رمينا بسهم  ،وال طعنا برمح « .

 الفحالن سجدا للنبيً
رجال من األنصار كان له فحالن فا غتلما فأدخلهما حائطاً فسد عليهما الباب ثم جاء إلى النبي فأراد أن
عن ابن عباس أن
يدعو له والنبي قاعد مع نفر من األنصار فقال  :يا نبي هللا إني جئت في حاجة  ،وأن فحلين لي اغتلما وإني أدخلتهما حائطاً
وسددت عليها الباب فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما هللا لي فقال ألصحابه  « :قوموا معنا « فذهب حتى أتى الباب فقال :
« افتح « فأشفق الرجل على النبي قال  « :افتح « ففتح الباب  ،فإذا أحد الفحلين قريب من الباب .فلما رأى النبي سجد له
 ،فقال النبي  « :ائتني بشيء أشد برأسه وأمكنك منـه « فجاء بخطام فشد رأسه وأمكنه منه ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى
الفحل اآلخر فلما رآه وقع له ساجداً  ،فقال للرجل  « :ائتني بشيء أشد رأسه « ،فشد رأسه وأمكنه منه ثم قال  « :اذهب
فإنهما ال يعصيانك «  ،فلما رأى أصحاب النبي ذلك قالوا  :هذان فحالن ال يعقالن سجدا لك  ،أفال نسجد لك  ،قال  « :ال
آمر أحداً يسجد ألحد  ،ولو أمرت أحداً يسجد ألحد  ،ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها « .
]قال الهيثمي في المجمع ( : )8،7/9رواه الطبراني وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات [
الذئاب تتكلم وتطلب حقها
عن شمر عن رجل من مزينة قال  :صلى رسول هللا ذات يوم فجاءت الذئاب فعوت خلفه  ،فلما انصرف رسول هللا قال :
« هذه الذئاب أتت تخبركم أن تقسموا لها من أموالكم ما يصلحها أو تخلوها فتغير عليكم «  ،قالوا  :دعها فتغير علينا .
]أخرجه الدارمي في سننه المقدمة (ص  ، )8وأخرجه ابن أبي شيبة (ج 11ص 480رقم [. )11785
 شهادة الضب للنبي بالرسالةعن عمر بن الخطاب – رضي هللا عنه – أن رسول هللا كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد
ضباً وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة  ،قال  :ما هذا ؟ قالوا  :هذا الذي يزعم أنه نبي :
إلي منك وال أمقت ولوال أن يسميني
فجاء حتى شق الناس  :فقال  :والالت والعزى ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض ّ
ً
عجوال لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك  :األسود واألحمر واألبيض وغيرهم  ،فقال عمر بن الخطاب  :يارسول هللا
قومي
 :دعني فأقوم فأقتله  .قال  « :يا عمر  :أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً « ثم أقبل على األعرابي فقال  (( :ما حملك
على أن قلت ما قلت ؟ وقلت غير الحق ؟ ولم تكرمني في مجلسي ؟)) قال  :وتكلمني أيضاً ؟ استخفافاً برسول هللا والالت
والعزى ال آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول هللا فقال رسول هللا  (( :يا
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ضب ؟ )) فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعاً  :لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة  .قال  (( :من تعبد
يا ضب ؟ )) قال  :الذي في السماء عرشه  ،وفي األرض سلطانه  ،وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته  ،وفي النار عقابه
 :قال  (( :فمن أنا يا ضب ؟ )) قال  :رسول هللا رب العالمين  ،وخاتم النبيين  ،وقد أفلح من صدقك  ،وقد خاب من كذبك
إلي من
إلي منك  ،وإنك اليوم أحب ّ
 .قال األعرابي  :ال أتبع أثراً بعد عين وهللا لقد جئتك وما على ظهر األرض أبغض ّ
والدي ومن عيني  ،ومني وإني ألحبك بداخلي  ،وخارجي وسري وعالنيتي  .أشهد أن ال إله إال هللا  ،وأنك رسول هللا .
فقال رسول هللا  (( :الحمد هلل الذي هداك بي  ،إن هذا الدين يعلو وال يعلى عليه وال يقبل إال بصالة وال تقبل الصالة إال
بالقرآن ))  ،قال  :فعلمني فعلمه { قل هو هللا أحد } قال زدني  :فما سمعت في البسيط وال في الرجز أحسن من هذا .
قال يا أعرابي !  (( :إن هذا كالم هللا ليس بشعر إنك قرأت { قل هو هللا أحد } مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن
وإن قرأت مرتين كان لك أجر من قرأ ثلثي القرآن – وإذا قرأتها ثالث مرات  ،كان لك أجر من قرأ القرآن كله ))  .قال
األعرابي  :نعم اإلله  :إلهاً يقبل اليسير ويعطي الجزيل  ،فقال له رسول هللا  (( :ألك مال )) قال  :فقال  :ما في بني سليم
قاطبه رجل هو أفقر مني  ،فقال رسول هللا ألصحابه  (( :أعطوه )) فأعطوه حتى أبطروه  .فقام عبد الرحمن بن عوف
فقال  :يا رسول هللا ! إن له عندي ناقة عشراء دون البختين وفوق األعربي تلحق وال تُلحق ُ
إلي يوم تبوك أتقرب
أهديت ّ
بها إلى هللا عز وجل وأدفعها إلى األعرابي .
فقال رسول هللا (( :قد وصفت ناقتك فأصف مالك عند هللا يوم القيامة )) قال  :نعم  .قال  (( :لك كناقة من درة جوفاء
قوائمها من زبرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج وعلى الهودج السندس واإلستبرق وتمر بك على الصراط
كالبرق الخاطف يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة ))  .فقال عبد الرحمن  :قد رضيت  .فخرج األعرابي فلقيه ألف
أعرابي من بني سليم على ألف دابة  .معهم ألف سيف وألف رمح  .فقال لهم  :أين تريدون ؟ فقالوا  :نذهب إلى هذا الذي
سفه آلهتنا فنقتله  :قال  :ال تفعلوا أنا أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا فحدثهم الحديث  ،فقالوا بأجمعهم  :ال إله
إال هللا محمد رسول هللا  .ثم دخلوا فقيل للنبي  :فتلقاهم بال رداء فنزلوا عن ركبانهم يقبلون حيث وافوا منه  ،وهم يقولون
 :ال إله إال هللا محمد رسول هللا .
ثم قالوا  :يا رسول هللا أمرنا بأمرك  ،قال  (( :كونوا تحت راية خالد بن الوليد )) فلم يؤمن من العرب وال غيرهم ألف
غيرهم .
]أخرجه أبو نعيم في الدالئل (ص  ، )320وأخرجه البيهقي في الدالئل  ،وذكره ابن كثير في البداية ( ، )149/6والسيوطي
في الخصائص (ج 2ص [. )65

 أخبر عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها ولم يعلم بذلك أحد من معجزاته اإلخبار عن الغيوب الماضيةعن رجل من األنصار قال  :خرجنا مع رسول هللا في جنازة فرأيت رسول هللا وهو على القبر يوصي الحافر  :أوسع من
قبل رجليه  ،أوسع من قبل رأسه  ،فلما رجع استقبله داعي امرأة  ،فجاء وجيء بالطعام فوضع يده فيه ووضع القوم أيديهم
فأكلوا فنظر آباؤنا رسول هللا يلوك لقمة في فيه  ،ثم قـال  (( :أجد لحم شاة  ،أخذت بغير إذن أهلها ))  .قال  :فأرسلت المرأة
إلي بثمنها
 ،يا رسول هللا إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم توجد ،فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها ّ
إلي بها  ،فقال رسول هللا  (( :أطعميه األسارى )) .
فلم يوجد ،فأرسلت إلى امرأته فأرسلت ّ
]أخرجه أبو داود وانظر البداية ([. )198/6
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 أخباره عن الجمل وما يحدث حولهعن ابن عباس عن رسول هللا قال  ( :أيتكن صاحبة الجمل األذنب يقتل حولها قتلى كثيرة وتنجو بعدما كادت ) (.صحيح
 :أخرجه ابن أبى شيبة ( . )360/15أي يقتل  .وذلك سنة ست وثالثين  .وقد قتل حول الجمل ستون ألفاً من الصحابة
والتابعين -رضي هللا عنهم. -
 -24مرض الكلب
إعجاز آخر للطب النبوي حين أرشدنا إلى األسلوب العلمي الرفيع في االحتراز من اآلنية والمياه التي يردها الكالب خوفاً
من نقلها مرض الكلب ( الريبس ) الخطير وعدة أمراض أخرى (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
أوالهن بالتراب ).
ما الحكمة في الغسل سبع مرات أوالهن بالتراب  :أن فيروس الكلب دقيق متناه في الصغر  ,ومن أنه كلما صغر حجم
الميكروب كلما زادت فاعلية سطحه للتعلق بجدار اإلناء والتاقه به  ,ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة
شريط لعابي سائل  ,ودور التراب هنا هو امتزاز الميكروب (بااللتصاق السطحي ) من اإلناء على سطح دقائقه .
 الذبابترجع فكرة اللقاحات واألمصال إلى اكتشاف الطب الحديث أن العالج بذات السم هو خير وسيلة للنجاة منه  ,لقدرة الخاليا
الحية على إنتاج أجسام مضادة  ,وقد أثبتت دراسات أجريت على الذباب  ,أنه حين يحمل في جناحه بعض الجراثيم تتولد
به أجسام مضادة لهذه الجراثيم .
وجاء هذا مصدقاً لكالم رسول هللا  « :إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه  ,فإن في إحدى جناحيه داء
وفي اآلخر دواء «{أخرجه البخاري} .
وفي رواية  »:إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه  ,فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء  ,وأنه يقدم
السم ويؤخر الشفاء « {أخرجه أحمد } .
والحديث يقرر ما لم تعرفه األجيال السابقة عن دور الذباب كناقل رئيسي لألمراض آية شاهدة على اإلعجاز العلمي في
الحديث النبوي .

معجزات مع القرآن
-834القرآن يتحدى
( اإلتيان بمثله أم بسورة منه )
تحداهم القرآن العظيم أن يأتوا بمثله فعجزوا .
قال تعالى  ( :وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين
) البقرة23 :
وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا قال سبحانه  ( :أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا
من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقين ) هود . 13 :
وتحداهم أن يأتوا بأقصر سورة من مثله فعجزوا قال سبحانه  ( :أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم
من دون هللا إن كنتم صادقين ) يونس  . 38 :ولم يعارض القرآن إال مجنون أو أحمق.
هذا مسيلمة الكذاب راح ليثبت أن الوحي قد نزل عليه  ,ورام أن يعارض القرآن الكريم ,فوقع في شر أعماله  ,ولو
نطق الحيوان لقهقه من قرآن مسيلمة استمع إليه وهو يقول  :والمذرعات ذرعاً  .والحاصدات حصداً والذاريات  ,قمحاً ،
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والطاحنات طحناً  .والخابزات خبزاً  .والثاردات ثرداً  .والالقمات لقماً ,إهالة وسمناً  ,لقد فضلتم على أهل الوبر  .ما سبقكم
أهل المدر  .رفيقكم فامنعوه  ,والمعتر فآووه  ,والناعي فواسوه .
وكأنه أراد أن يعارض سورة العاديات فأضحك هللا منه خلقه  .والرجل كان عبد بطنه لذا تنزل الوحي على معدته !! .
ومن كالم السافل أيضاً  :يا ضفدع بنت الضفدعين  ,نقي ما تنقين  ,ال الماء تكدرين  ,وال الشارب تمنعين  ,رأسك في الماء
وذنبك في الطين .
قال الجاحظ في الحيوان عند كالمه عن الضفدع  :وال أدري ما هيج مسيلمة على ذكرها  ,ولم ساء رأيه فيها حتى جعل
بزعمه فيها فيما نزل عليه من القرآن  :يا ضفدع بنت ضفدعين .
ومن كالمه الساقط البارد السخيف النتن الذي ال ينهض وال يجلو وال يتماسك  :الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل .
قصد بهذا الهراء السخيف أن يعارض سورة الفيل  ,وشتان بين الثرى والثريا  .وقال أيضاً  :والليل الدامس  .والذئب الهامس
 .ما قطعت أسد من رطب وال يابس .
فكيف وجد من العرب الفصحاء البلغاء  ,من يغرى بمثل هذا الهراء ال جرم أنها العصبية والحمية ومحاولة القضاء على
الدعوة اإلسالمية .
ورد أن عمرو بن العاص – قبل إسالمه – قدم على مسيلمة فقال  :له مسيلمة  :ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين ؟
فقال له عمرو  :لقد أنزل عليه سورة وجيزة – بليغة  ,فقال  :وما هي ؟ قال  :أنزل عليه (والعصر) .إلخ السورة  ,قال :
علي مثلها  ,فقال له عمرو  :وما هي ؟ فقال مسيلمة  :يا وبر يا وبر
ففكر مسيلمة ساعة  .ثم رفع رأسه  ,فقال  :ولقد أنزل ّ
 ,إنما أنت إيراد وصدر  ,وسائرك حفر ونقر  ,ثم قال  :كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو  :وهللا إنك لتعلم أني أعلم أنك
تكذب .
 -835ومن تأثير القرآن في القلوب
أخذه بمجامع القلوب ووصوله إلى شغافها وتحكمها في سويدائها
هذا عمر – رضي هللا عنه – يعلن إسالمه ويترك كفره من قراءة بعض اآليات من فاتحة سورة طه .
 وهذا النجاشي ( أصحمة ) أسلم  ,ورفض المسيحية من استماع مقدمة سورة مريم  ,وعارض قومه  ,وخالف أهل ملته ,وهو يعلم يقيناً أن في هذا ضياع ملكه  ,وذهاب دولته  ,وقضاء سلطانه .
وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي يسمع بعض اآليات من النبي فيبهره ما يسمع فيتحدى المشركين الذين خوفوه من النبي
ويعلن توحيده  ,ويدعو قومه حتى أسلموا على يديه .
 - 836القرآن يخطف عقل الوليد بن المغيرة
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له  ,فبلغ ذلك أبا جهل
فأتاه  ,فقال  :يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك ً
ماال ليعطوكه  ,فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله  ,قال  :لقد علمت
ً
قريش أني من أكثرها ً
قوال يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له  ,فقال  :وماذا أقول فو هللا ما فيكم
ماال  .قال  :فقل فيه
رجل أعلم بالشعر مني وال برجزه وال بقصيده مني  .وال بأشعار الجن  ,وهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا  .و وهللا إن
لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة  ,وإنه لمنير أعاله مشرق أسفله  ,وإنه ليعلو وما يعلى عليه  ,وإنه ليحطم ما تحته .
قال  :ال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه  .قال  :فدعني حتى أفكر  ,فلما فكر قال  :هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت
ُ
خلقت وحيداً )  .أخرجه الحاكم وقال  :إسناده على شرط البخاري .
 ( :ذرني ومن
قال تعالى  ( :ذرني ومن خلقت وحيداً } {11وجعلت له ً
وبنين شهوداً} {13ومهدت له تمهيداً}{14
ماال ممدوداً}{12
ثم يطمع أن أزيد}ّ {15
كال إنه كان آلياتنا عنيداً} {16سأرهقه صعوداً} {17إنه فكر وقدر} {18فقتل كيف قدر} {19ثم
قتل كيف قدر} {20ثم نظر} {21ثم عبس وبسر} {22ثم أدبر واستكبر} {23فقال إن هذا ّ
إال سحر يؤثر}(. {24المدثر :
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.) 24-11
 -837أئمة الكفر يسرعون إلى االستماع للقرآن
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث  :أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام  :واألخنس بن شريق حليف
بني زهرة  ,خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول هللا وهو يصلي من الليل في بيته  ,فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع قيه  ,وكل
ال يعلم بمكان صاحبه  ,فباتوا يستمعون له  ,حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتالموا وقال بعضهم لبعض :
ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم في نفسه شيئاً  ,ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة  ,عاد كل رجل منهم إلى مجلسه
 ,فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا  ,فجمعهم الطريق  ,فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة  ,ثم انصرفوا
 ,حتى إذا كانت الليلة الثالثة  ,أخذ كل رجل منهم مجلسه  ,فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق
 ,فقال بعضهم لبعض  :ال تبرح حتى نتعاهد أال نعود .
فتعاهدوا على ذلك  ,ثم تفرقوا  ,فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه  ,ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال :
أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال  :يا أبا ثعلبة  ,وهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد
بها  ,وسمعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد بها  ,قال األخنس  :وأنا والذي حلفت به كذلك  .قال  :ثم خرج من عنده
حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته .
فقال يا أبا الحكم  :ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال  :ماذا سمعت ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا
فأطعمنا  ,وحملوا فحملنا  ,وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرس رهان قالوا  :منا نبي يأتيه الوحي من
السماء  ,فمتى ندرك مثل هذا ؟ وهللا ال نؤمن به أبداً  ,وال نصدقه  ,قال  :فقام عنه األخنس وتركه .أخرجه ابن سحاق في
السيرة وذكره الحافظ في اإلصابة في تمييز الصحابة ( ,)26/1وقال ذكره الذهبي في الزهريات بسند صحيح .
فعمل هذا الجاهل الجهول المجهال الجهالة أبو جهل هو الصد عن سبيل هللا – تعالى . -
 -838القرآن يخطف قلب النجاشي فيدع النصرانية ويؤمن باإلسالم .
لما هاجر المسلمون الهجرة األولى إلى الحبشة  .وأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبي ربيعة ليرادهم إلى
قومهم وبعد مداوالت ومجاوالت رأى النجاشي أن يستمع األقوال .
قال جعفر بن أبي طالب  :أيها الملك  ،كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة  ،ونأتي الفواحش  ،ونقطع األرحام
ً
رسوال منا  ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته
ونسئ الجوار  ،ويأكل منا القوي الضعيف  ،فكنا على ذلك حتى بعث هللا إلينا
وعفافه فدعانا هلل لنوحده ونعبده  ،ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان  ،وأمرنا بصدق الحديث ،
وأداء األمانه  ،وصلة الرحم  ،وحسن الجوار  ،والكف عن المحارم والدماء  ،ونهانا عن الفواحش  ،وقول الزور  ،وأكل
مال اليتيم  ،وقذف المحصنات ،وأمرنا أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئاً  .وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام فعدد علينا
أمور اإلسالم  ،فصدقناه وآمنا به  ،واتبعناه على ما جاءنا به من دين هللا  ،فعبدنا هللا وحده فلم نشرك به شيئاً وحرمنا منا
حرم علينا  ،وأحللنا ما أحل لنا  ،فعدا علينا قومنا  ،فعذبونا  ،وفتنونا عن ديننا  ،ليردونا إلى عبادة األوثان من عبادة هللا –
تعالى -وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث  .فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا  ،وحالوا بيننا وبين ديننا  ،خرجنا إلى
بالدك  ،واخترناك على من سواك  ،ورغبنا في جوارك  ،ورجونا أن ال نظلم عندك أيها الملك .
علي  ،فقرأ عليه
فقال له النجاشي  :هل معك مما جاء به عن هللا من شي؟ فقال له جعفر  :نعم ! فقال له النجاشي  :فاقرأه ّ
صدراً من {كهيعص} فبكى وهللا النجاشي حتى اخضلت لحيته  ،وبكى أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تال
عليهم ثم قال لهم النجاشي  :إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة  ،انطلقا  ،فال وهللا ال أسلمهم إليكما ،
وال يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه  ،فخرجا  ،وقال عمرو بن العاص لعبد هللا بن ربيعة  :وهللا آلتينهم غداً
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عنهم بما أستأصل به خضراءهم .
فقال له عبدهللا بن ربيعة  :ال تفعل  ،فإن لهم أرحاماً  ،وإن كانوا قد خالفونا ولكن أصر عمرو على رأيه .
فلما كان الغد قال للنجاشي  :أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم ً
قوال عظيماً فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم
في المسيح  ،ففزعوا  ،ولكن أجمعوا على الصدق  ،كائناً من كان  ،فلما دخلوا عليه  ،وسألهم قال له جعفر :نقول فيه الذي
جاءنا به نبينا :هو عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول  .فأخذ النجاشي عوداً من األرض  ،ثم
قال  :وهللا ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود .
]سيرة ابن هشام ( ، )336،334/1وساقه ابن إسحاق بسند متصل [
 -839ومن إعجاز القرآن ]إعجاز الحفظ والوعي [
العجز الكامل عن بلوغ النهاية في حمله وحفظه في الصدور والقلوب حمل القرآن يسير وحفظه في القلب ليس بعسير ،
قال تعالى { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر }  .وال يعجز المرء أن يحفظه في ثمانية أشهر  ،يحفظ كل يوم ربعاً (
حوالي ثالثين سطراً ) إذ إنه أربعون ومائتان ربعاً .
وورد أن اإلمام الزهري حمل القرآن الكريم في ثمانين يوماً  .أما الكتب السماوية األخرى كالتوراة واإلنجيل فإنه يتعسر
ويمتنع في حق أهلها حفظها في الصدور  ،وهذا إعجاز آخر للقرآن الكريم  .إال أن القرآن المجيد مع يسر حفظه يتعسر
على حامليه أن يبلغوا النهاية في حفظه بأن ال يخطئوا فيه وال ينسوا منه كلمة واحدة عند تالوته كله عن ظهر غيب  ،وهذا
بخالف حفظ الشعر والنثر والخطب وسائر كالم الناس .
ً
رجال من المتفوقين في حمل القرآن المجيد تحدى بعض الناس في حفظ القرآن الكريم  ،فتال القرآن عن ظهر
وقد سمعت أن
قلب من أول الفاتحة حتى بلغ سورة المسد ولم يخطئ خطأ واحداً  ،فلما قرأ { تبت يدا أبي لهب وتب } غاب عن ذهنه اآلية
التي بعدها !! .

 -840كل حرف في القرآن له داللة ومعنى وليس به حرف زائد
ً
ً
مثاال واحداً للداللة على ذلك  :قال تعالى { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها } ]
ولنأخذ
الزمر [71 :فلما ذكر أبواب الجنة  ،قال  { :وسيق الذين أتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها }
فأضاف واواً في جواب الشرط ولم يضفه في أبواب جهنم  .ألن أبواب جهنم ال تفتح إال عند دخول أهلها فيها  ،فأما أبواب
الجنة ففتحها يكون متقدماً على وصولهم إليها بدليل قوله تعالى  { :جنات عدن مفتحة لهم األبواب } فلذلك جيء بالواو كأنه
قيل  :حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها .
]تفسير الرازي ([ )485/13
وقيل  :لتسرح النفس كل مسرح فيما يكون عند باب الجنة  ،كما يقول الوالد لولده  :إن حصلت على تقدير ممتاز وال يذكر
الجواب  ،فيفكر الولد وتسرح نفسه في هدية الوالد  ،أهي شقة أم سيارة أم عروس أم  ...أما القول بأنه ذكر ذلك ألن أبواب
النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية فضعيف .

 -841اإلعجاز في تكرار آياته وكلماته
وعندما يذكر القرآن الكريم آية أو آيات متشابهة في اللفظ في أكثر من موضع نرى أن االختالف في الكلمات التي ذكرت
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جليال مهماً وال يصح أن تكون كلمة أو حرفاً من هذه الحروف زائدة  ،خذ ً
ً
مثال قال
في الموضعين أو المواضع يعطي معنى
ُ
تعالى { وإذ قٌلنا ادخلوا هذه القرية ٌ
فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب ُسجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد
ً
قوال غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون } ]
المحسنين ( )58فب ّدل الذين ظلموا
البقرة [59-58 :
وقال عز وجل في سورة األعراف  { :وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب
ً
قوال غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من
سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ( )161فب ّدل الذين ظلموا منهم
السماء بما كانوا يظلمون } ]االعراف [162-161 :
هاتان اآليتان تخالفان آيتا البقرة من وجوه :
األول  :قال تعالى  { :وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية } ]البقرة  [58:ها هنا قال تعالى { وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية } ]
االعراف [161:
الثاني  :أنه تعالى قال  :في سورة البقرة { :فكلوا }  ،بالفاء وها هنا { :وكلوا } بالواو .
الثالث  :أنه تعالى قال في سورة البقرة { :رغداً } وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة .
الرابع  :أنه تعالى قال في سورة البقرة  { :وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة } وقال هنا هنا  :على التقديم والتأخير .
الخامس  :أنه تعالى قال في البقرة  { :نغفر لكم خطاياكم } وقال ها هنا { نغفر لكم خطيئاتكم } .
السادس  :أنه تعالى قال في سورة البقرة  { :وسنزيد المحسنين } وها هنا حذف حرف الواو.
السابع  :أنه تعالى قال في سورة البقرة  { :فأنزلنا على الذين ظلموا } وقال ها هنا  { :فأرسلنا عليهم } .
الثامن  :أنه تعالى قال في سورة البقرة  { :بما كانوا يفسقون } وقال ها هنا  { :بما كانوا يظلمون } .
واعلم  :ان هذه األلفاظ متقاربة وال منافاة بينها ألبته ،
ويمكن ذكر فوائد هذه األلفاظ المختلفة :
أما األول  :وهو أنه – تعالى – قال في سورة البقرة  { :ادخلوا هذه القرية } وقال  :هاهنا  { :اسكنوا } فالفرق أنه البد من
دخول القرية ً
أوال  ،ثم سكونها ثانياً .
وأما الثاني  :فهو أنه – تعالى – قال في البقرة  { :ادخلوا هذه القرية فكلوا } بالفاء  ،وقال  :ها هنا  { :اسكنوا هذه القرية
ً
داخال في أول دخوله  ،وأما
وكلوا} بالواو  ،والفرق أن الدخول حالة مخصوصة  ،كما يوجد بعضها ينعدم  ،فإنه إنما يكون
ً
دخوال .
ما بعد ذلك فيكون سكوناً ال
إذا ثبت هذا فنقول  :الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار فال جرم يحسن ذكر فاء التعقيب بعده  ،فلهذا قال تعالى
ً
حاصال معه ال عقيبه  ،فظهر الفرق .
 { :ادخلوا هذه القرية } واما السكون فحالة مستمرة باقية  ،فيكون األكل
وأما الثالث  :وهو أنه – تعالى – ذكر في سورة البقرة { :رغداً } وما ذكره هنا  ،فالفرق أن األكل عقيب دخول القرية
يكون ألذ  ،ألن الحاجة إلى ذلك األكل كانت أكمل وأتم  ،ولما كان ذلك األكل ألذ ال جرم ذكر فيه قوله تعالى  { :رغداً }
وأما األكل حال سكون القرية  ،فالظاهر أنه ال يكون في محل الحاجة الشديدة مالم تكن اللذة فيه متكاملة  ،فال جرم ترك
قوله تعالى  { :رغداً } فيه .
وأما الرابع  :وهو قوله تعالى في سورة البقرة  { :وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة }  ،وفي سورة األعراف على العكس
منه  ،فالمراد التنبيه على انه ال يحسن تقديم كل واحد من هذين الذكرين على اآلخر  ،إال لما كان المقصود منهما  ،تعظيم
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هللا – تعالى – وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال بسبب التقديم والتأخير .
وأما الخامس  :وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة { خطاياكم } وقال ها هنا { :خطيئاتك } فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب
سواء كانت قليلة أو كثيرة  ،فهي مغفورة عند اإلتيان بهذا الدعاء والتضرع .
وأما السادس  :وهو أنه قال في سورة البقرة  { :وسنزيد } بالواو  ،وها هنا حذف الواو فالفائدة في حذف الواو أنه استئناف
ً
قائال قال  :وماذا حصل بعد الغفران ؟ فقيل له  { :سنزيد المحسنين } .
 ،والتقدير  :كأن
وأما السابع  :وهو الفرق بين قوله تعالى  { :فأنزلنا } وبين قوله تعالى { فأرسلنا } فألن اإلنزال ال يشعر بالكثرة  ،واإلرسال
يشعر بها  ،فكأنه بدأ بإنزال العذاب القليل  ،ثم جعله كثيراً .
واما الثامن  :وهو الفرق بين قوله تعالى  { :يظلمون } وبين قوله تعالى { يفسقون } فذلك ألنهم موصفون بكونهم ظالمين ،
ألجل أنهم ظلموا أنفسهم  ،وبكونهم فاسقين  ،ألجل أنهم خرجوا عن طاعة هللا – تعالى – فالفائدة في ذكر هذين الوصفين
التنبيه على حصول هذين األمرين .
فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه األلفاظ المختلفة – وتمام العلم بها عند هللا – تعالى . -
]تفسير الرازي ([ )323،321/7

 -842إعجاز في التفسير
قام المفسرون بتفسير كلمات القرآن المجيد  ,واختلف مناهجهم وأساليبهم في تناول حروف القرآن  ,ولم يدعوا كلمة بدون
تفسير إال أنهم جاءوا عند أحرف خاصة هي الحروف المقطعة{الم .المص.الر .كهيعص  .طه }
ووقفوا مكتوفي األيدي  ,وعجزوا أجمعون – من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة – أن يفسروا األحرف
المقطعة في فواتح السور  .سبحان هللا يفسرون مليون حرف  ,ويعجزون عن تفسير عدة أحرف معدودة  .فإن قلت ألحدهم
 :ما معنى ( ص .ق  .ن)؟ قال  :هللا أعلم بمراده .
 -843وعند النظر والتأمل في هذه األحرف المختارة في فواتح السور نجد فيها عجباً عجاباً
نجد فيها نغمة موسيقية صوتية ممتعة  ,فقوله ( :حم ) جميلة مؤثرة مقبولة بخالف ما لو قلت  :خم أو جم ( ,الر) تجد لها
وقعاً فريداً بخالف لو ما قلت الز .
 -844ونجد فيها إعجازاً آخر فنطق الحرف يقبل بهذه الطريقة
الف .الم  .ميم  , .بخالف ما لو نطقها الم بدون النطق السابق .
وانظر إلى قوله (طه) وإلى قولك ( :طه) بدون مد  ,وقوله ( :طس) وإلى قولك ( :طس) وقوله (:يس ) وقولك  (:يس) .
 -849واختيار األحرف في فواتح السور من بين أحرف الهجاء إعجاز آخر
فنجد أنه اختار في التسعة أحرف األولى من حروف الهجاء اختار حرفين هما  ( :ألف  ,وحا ) ,وترك (ب,ت,ث,ج,خ,د,ذ)
 ,وفي األحرف العشرة التالية األولى اختار الحروف غير المنقوطة (المهملة ) وترك المنقوطة (المعجمة)  .اختار (الراء ,
وترك الزاي  ,واختار السين وترك الشين واختار الصاد وترك الضاد واختار الطاء وترك الظاء واختار العين وترك الغين
) ,ونجد أنه اختار األحرف التسعة األخيرة من حروف الهجاء عدا الفاء والواو (ففي الحروف المقطعة (ق,ك,ل,م,ن,ه,ي),
وهذا عكس األحرف التسعة األولى التي لم ينتق منها إال حرفان .
إذن عدد األحرف المختارة من حروف الهجاء أربعة عشر حرفاً وهو ما يمثل نصف الحروف الهجائية  ,وسبحان الملك
القدير .
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 -845وحتى في نطق األحرف األربعة عشر المختارة من بين حروف الهجاء الثمانية والعشرين
ً
كامال بثالثة أحرف ( ألف  ,الم  ,ميم  ,صاد  ,كاف  ,عين ) وهي المجموعة في (عسلكم نقص ,
ونرى أن بعضها ينطق
أو كم عسل نقص  ,أو سنقص علمك ) .
وهذه الحروف يمكن مدها  ,ويتيسر نطقها بثالثة أحرف  ,بخالف األحرف الخمسة الباقية المجموعة في كلمة ( حي طهر
) .فهي تنطق حرفان (حا  ,را,طا,ها,يا) وال يقال (حاء ,راء  ,طاء ,هاء,ياء) .
وعند نطقها ثالثة أحرف (طاء هاء ) تدرك ضعف المعنى وبعد السالسة وغرابة التعبير وعسر النطق .
وإن تعجب فعجب أن تجد هذه األحرف الخمسة مهموزة في عجزها وثانيها ألف .
 -851وإعجاز آخر
ً
وهو أن هذه األحرف تعد آية إن كان عجزها يماثل عجز اآلية أو اآليات التي بعدها  ,فمثال (الر) ال تعد آية في السور التي
تُفتح بها وما ذام إال ألنها ال تناسب صوتياً ما بعدها  .بخالف (حم  ,تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم  )...وهلم جرا ترى
التناسق والتناسب بين عجز اآليات .
 -852إعجاز الحفظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان
قال تعالى  (:إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) {الحجر. }9:
فلم يستطع عدو لإلسالم أن يحرف أو يبدل أو يزيد أو ينقص حرفاً من القرآن المجيد  ,وكل من صنع ذلك باءت محاوالتهم
بالفشل الذريع  ,وصاروا عبرة لمن يعتبر وضحكت منهم العقول السليمة والقلوب الطاهرة .

 -853ومن وجوه إعجاز القرآن  :ما تضمنه من اإلخبار بالمغيبات
قبل أن يحفظ أحد من البشر بعلمها  ,وبوقوع كائنات قبل وجودها من ذلك .
قوله -تعالى  { : -لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ال تخافون } (الفتح . ) 27 :فهذه
اآلية من معجزاته حيث إنه أخبر أصحابه أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين  ,ويفتحون مكة على أحسن حال  ,وانتظر
األصحاب – رضي هللا عنهم – هذا الفتح وتم المقصود كما أخبر النبي المحمود.
 -854ومنها
قوله تعالى (:الم * غلبت الروم * في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين هلل األمر من قبل ومن بعد
ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم * وعد هللا ال يخلف هللا وعده ولكن أكثر الناس ال
يعلمون ) {سورة الروم . } 6-1 :
وهذه اآليات من أعظم معجزات سيد المخلوقات ,فإن هذه اآليات عندما نزلت كانت الغلبة للفرس على الروم  ,وكان
المسلمون يحبون انتصار الروم على الفرس  ,إذ أنهم أهل الكتاب فهم أقرب إليهم  ,بينما كانت قريش تحب انتصار ,
فارس ألنهم أوالد الوثنية .
روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – في قوله تعالى ( الم * غلبت الروم * في أدنى األرض ) قال
 :غلبت وغلبت  ,قال  :كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ألنهم أصحاب أوثان  ,وكان المسلمون يحبون
أن تظهر الروم على الفرس ألنهم أهل الكتاب  ,فذكر ذلك ألبي بكر فذكره أبو بكر لرسول هللا.
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ً
أجال  ,فإن ظهرنا لنا كذا وكذا  ,وإن
فقال رسول هللا ( :أما إنهم سيغلبون )  ,فذكره أبو بكر لهم فقالوا  :اجعل بيننا وبينك
ظهرتم كان لكم كذا وكذا  ,فجعل أجل خمس سنين  ,فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا فقال  ( :أال جعلتها إلى دون
عشر ) وبعد أن تمت نبوءة القرآن  ,أسلم عند ذلك ناس كثير ( .أخرجه الترمذي وقال  :حديث حسن غريب .وذكر ه من
رواية نيلر بن مكرم السلمي وقال  :حديث حسن صحيح  ,وفي هذه الرواية .

 -855كفاية هللا أمر المستهزئين
قال تعالى  { :فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع هللا إلهاً آخر فسوف
يعلمون *}(الحجر.)96-94:
وهذا أمر معلوم مشاهد ال يحتاج لدليل  ,فالدنيا كلها تعلم أن المشركين هزموا وقتل أئمتهم واستأصلت شأفتهم وزال
جبروتهم  ,ونجى هللا رسوله وأتباعه من كيدهم  ,ومكن لهم في مكة والمدينة وكفاهم مكر المشركين والمنافقين .

 -856وهللا يعصمك من الناس
ومرت سنوات وسنوات على حياة النبي وهو يعيش بين الناس يأكل ويشرب وينام ويصلي ويحارب  ,ويزور المرضى
 ,ويتبع الموتى  ,ويقضي حاجة كل محتاج  ,لم يكن مختبأ في سرداب من السراديب  ,أو يتبعه حرس أينما حل وارتحل
 ,ورغم هذا  ,فقد باءت جميع محاوالت قتله بالفشل والخسران  ,وهذا من كفاية هللا – جلت قدرته – له  ,كما قال تعالى
{:وهللا يعصمك من الناس } (المائدة .}67:

 -857اإلعجاز العلمي
كيف تيسر لمحمد بن عبد هللا األمي أن يعرف – ولم يكن كيميائياً تلك المعادلة الهائلة  ,أم الحقائق األرضية كلها التي تقول
 { :وجعلنا من الماء كل شيء حي } ( األنبياء . )30 :
هل كان في مقدوره أن يعرفها إال بمعونة من السماء ..؟  .كيف تيسر لمحمد بن عبد هللا  .ربيب البادية أن يعرف – ولم
يكن كيميائياً – تلك الحقيقة الهامة  ..أن عسل النحل  .فيه شفاء للناس .
وهو لم يكن يحلل عناصره  ..وال أجرى تجارباً كالتي أجراها علماء أمريكا وروسيا وأوربا في هذه األيام فأقامت – بعد
ثبوت هذه الحقيقة – المعاهد العليا المتخصصة لدراسة عناصر العسل التي ثبت بعدها أنه شفاء أكثر أمراض البشرية ,
وال يدانيه في الدنيا – لشفاء األمراض – مركب آخر  ,هل كان في مقدور محمد أن يعرف ذلك وحده  ,دون تجارب معمل
في إال بمعونة من السماء ...؟.
 -858جاء في القرآن على لسان محمد بن عبد هللا
{فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء } (
األنعام .}125:
واكتشف الطيارون ورواد الفضاء ومن وراءهم من العلماء أن التصعد في السماء يضيق الصدور ويكربها  ,فيتخطف من
المرء نفسه ويوشك على االختناق على ارتفاع ثالثة أو أربعة أميال  ,فإذا جاوزها إلى سبعة أو ثمانية زهقت أنفاسه فمات
 .وطبعاً لم يكن في مقدور محمد بن عبد هللا أن يعرف ذلك إال بوحي من هللا .
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 -859جاء في القرآن الكريم على لسان النبي محمد
{ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل } ]الزمر]5:
وجاء أيضاً { واألرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها } ]النازعات.]32-30 :
واآلية األولى  :تفيد استدارة الليل على ما كان نهاراً  ،واستدارة النهار على ما كان ً
ليال  ،وال يكون ذلك إال على جسم
كروي .
أما اآلية األخرى  :فتحدد تمام شكل األرض  ،بأن هللا خلقها يوم خلقها بيضاوية  ،وال تكون كذلك إال وهي كروية  ..كان
ذلك قبل  1300سنة .
ً
24220ميال  .بينما
ثم يجيء العلم الحديث بأجهزته وأقماره وسفنه الفضائية ورواده ليقول  :إن محيط األرض عند القطبين
محيطها عند خط االستواء  24900ميال أي بزيادة تقارب ً 700
ميال .
أما قطريها ؛ فالمار بالقطبين  7900ميال واالستوائي  7927بزيادة قطرية تبلغ  27ميال ..
كيف عرف محمد بن عبد هللا قبل ألف سنة أن شكل األرض يماثل الدحية ..؟ إال بوحي من هللا .
 -860جاء في القرآن على لسان النبي محمد
{ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع هللا الذي أتقن كل شيء * إنه خبير بما تفعلون } ]النمل .]88:
واكتشف علماء الفلك  ،بعد نزول القرآن بألف عام أو أكثر أن كوكب األرض بما عليه من جبال – هي أثقل وأضخم
كتلة – يدور في الفضاء ويمر مر السحاب  ،وأن ما يبدو لألعين من تنقل الشمس والنجوم من الشرق إلى المغرب إنما
هو نتيجة لدوران األرض نفسها من الغرب إلى الشرق  ،كان من أوائل من اكتشف هذه النظرية وبرهن عليها عالم الفلك
كوبرينكس في القرن السادس عشر  ،وتتابعت من بعده االكتشافات لتتفق بتفصيلها الحديثة مع ما أجمله القرآن قبل نيف
وعشرة قرون .
فكيف عرف محمد ذلك وجاء به القرآن ..؟ إال أن يكون وحياً من هللا
 -861جاء في القرآن – على لسان النبي محمد
{ أو لم ير الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي } ]األنبياء .]3 :
وبعد ألف سنة وأكثر اكتشف العلماء أن األرض والشمس والكواكب كانت رتقاً
ً
فعال  .كانت كتلة واحدة  ،سديماً انفصل
بعضها عن بعض في شكل غاز  ،وانطلقت كل منها تدور حول نفسها  ،وفي الوقت نفسه حول الكتلة األم  .وبدوران الكتل
الصغرى  ،ومنها األرض – حول نفسها وحول أمها بسرعة خيالية ) تدور األرض حول نفسها بسرعة تناهز ألف ميل في
الساعة وحول الشمس بسرعة ألف ميل في الدقيقة ) بردت غازاتها السطحية ،ومع الزمن تجمدت بفعل الضغوط والغازات
والتكثف ويستأنس لصحة أساسها العلمي بظواهر منها .
 -862ال يزال باطن األرض ساخناً ينفث الغازات والحمم في شكل براكين
وقد استدل باألجهزة ووسائل القياس العلمية على أن درجة الحرارة على عمق  200كيلو متراً في باطن األرض تبلغ حرارة
سطح الشمس نفسها .
بتحليل ألوان الطيف بجهاز سبكتروسكوب  ،ثبت أن العناصر التي تتكون منها الشمس هي نفس العناصر التي تتكون منها
األرض  .جاءت النظرية في القرآن على لسان محمد مجملة قبل  1300سنة  ،واكتشفها العلم الحديث بوسائل بعد 1300
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سنة فكيف عرفها النبي محمد ..؟ إال بوحي من هللا .

 -863جاء في القرآن على لسان النبي محمد
{ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ال الشمس ينبغي
لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون } ]يـس .]40-38 :
وبعد ألف سنة أو أكثر اكتشف علماء الفلك أن الشمس تجري ً
فعال  ،وحددوا باألجهزة والمقاييس معدالت سرعتها ووجهتها
قالوا  :إنها تجري – حاملة معها – تكوين المجموعة الشمسية بكامله  .بعيداً عن مواقع افالكها الحالية في اتجاه برج النسر
بسرعة يبلغ معدلها مليون ونصف مليون ميل في اليوم األرض وأنها برغم هذه السرعة فلن تبلغ موقع البرج إال بعد مليون
ً
تفصيال وحددوا تحديداً  .بما تهيأ لهم من المراصد والمناظير وأجهزة القياس واستخدام الحواس
سنة  .وهم قد فصلوا
بالرؤية والموجات واإللكترون  :ولكن أنى لمحمد بن عبد هللا أن يقرر النظرية بروعتها البيانية  ..ولم يتهيأ له قبل ألف سنة
شيئاً من وسائلهم  ..إال أن يكون وحياً من هللا .

 -864جاء في القرآن على لسان النبي محمد
{ أيحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه } .
وفي اآلية معجزة للبشر  ،وإدالل بالقدرة الباهرة وإشارة لماحة إلى سر مطوي في البنان  ،طوال كل تلك القرون  .لم يكن
يعرفه إال هللا خالقه  ،منذ كانت البشرية إلى اليوم  ..هذا السر يكمن في بصمة البنان من اإلنسان .
ومفهوم اآلية أن جمع عظام اإلنسان لبعثه وإحيائه بعد موته  ،أمر مؤكد برغم غرابته  .لكن األعجب منه  :قدرتنا على أن
نسوي بنانه  ..ونشكل بصمته التي ال تتشابه بين إنسان وإنسان آخر في هذا الوجود  ..األمر ثبت علمياً في عصرنا الراهن
 .ولما كان من المحال أن يعرف النبي محمد قبل  1300سنة نظرية اختالف البصمات بين إنسان وآخر .فليس هناك إال
تعليل واحد لورود مثل هذه اآلية في القرآن هو أنها جاءت من عند هللا .

معجزاته مع الشياطين والجن
معجزات النبي مع الشياطين والجن
 حراسة السمع من استراق الجن السمع بعد المبعث النبويعن ابن عباس  :أنه لم يكن قبيلة من الجن إال ولهم مقاعد للسمع  ،فإذا أنزل الوحي سمعت المالئكة صوتاً كصوت الحديد ،
ألقيتها على الصفا  ،قال  :فإذا سمعت المالئكة خروا سجداً فلم يرفعوا رءوسهم حتى ينزل  ،فإذا نزل قال بعضهم لبعض :
ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا  :الحق وهو العلي الكبير  ،وإن كان مما يكون في األرض من أمر الغيب
موت أو شيء مما يكون في األرض تكلموا به  ،فقالوا  :يكون كذا وكذا  .فيسمعونه الشياطين فينزلونه على أوليائهم .
فلما بُعث محمد دحروا بالنجوم  ،فكان أول من علم بها ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة  ،وذو
اإلبل يذبح كل يوم بعيراً  ،فأسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض  :ال تفعلوا  ،فإن كان النجوم التي تهتدون بها وإال
فإنه أمر حدث  ،فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء  ،وصرف هللا الجن فسمعوا القرآن فلما
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حضروه قالوا  :أنصتوا فانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه  ،فقال  :هذا حدث في األرض  ،فائتوني من كل أرض بتربة
! فأتوه بتربة تهامة  ،قال  :ها هنا الحدث.
]أخرجه أبو نعيم في الدالئل ( ص .[ )181،180

 النبي يمسك بإبليسعن أبي الدرداء – رضي هللا عنه – قال  :قام رسول هللا يصلي  ،فسمعناه يقول  « :أعوذ باهلل منك « ثالث مرات  ،ثم قال
 »« :ألعنك بلعنة هللا التامة «» ثالثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً  ،فلما فرغ من الصالة  ،قلنا  :يا رسول هللا  ،قد سمعناك
تقول في الصالة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك  ،فقال  »« :إن عدو هللا إبليس جاء بشهاب من نار
 ،ليجعله في وجهي  ،فقلت  :أعوذ باهلل منك ثالث مرات  ،ثم قلت  :ألعنك بلعنة هللا التامة  ،فلم يستأخر ثالث مرات  ،ثم
أردت أخذه  ،وهللا ! لوال دعوة أخينا سليمان  ،ألصبح موثقاً ( أي مقيداً ) يلعب به ولدان أهل المدينة «.
]أخرجه مسلم كتاب المساجد باب جواز لعن ا لشيطان ( [ )385/1
 هزيمة الشياطينقال رجل لعبد الرحمن بن خنيس  :حدثنا كيف صنع النبي حين كادته الشياطين  ،فقال عبد الرحمن  :إن الشياطين تحدرت
على رسول هللا من الجبال واألودية  ،معهم شيطان معه شعلة من نار  ،يريد أن يحرق رسول هللا بها  ،فلما رآهم رسول هللا
فزع منهم  ،فأتاه جبريل – عليه الســالم – فقال  :يا محمد  ،قل .قال  « :وما أقول  ،قال  :قل  :أعوذ بكلمات هللا التامات
 ،الالتي ال يجاوزهن بر وال فاجر  ،من شر ما خلق وبرأ وذرأ  ،ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ،
ومن شر ما يلج في األرض  ،ومن شر ما يخرج منها  ،ومن شر فتن الليل والنهار  ،وشر الطوارق  ،إال طارق يطرق
بخير يا رحمن )) قال  « :فطفئت نار الشياطين  ،وهزمهم هللا عز وجل « .
]أخرجه أحمد ( )419/3والبيهقي في الدالئل ( [ )95/7
 إخباره أن المسلمين ال يعبدون الشيطان بجزيرة العربعن جابر بن عبد هللا – رضي هللا عنهما – قال  :قال رسول هللا « :إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب
ولكن التحريش بينهم[ ،أخرجه مسلم كتاب المنافقين باب تحريش الشيطان ]  ،وإشعار نار الفتنة والتقاتل على الدنيا «.

