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 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

 في ضوء السنة النبوية وية في خبر موت بعض البريةمن المعجزات النب

  فاطمة بنت حممد ربيع بن أمحد فارسي 

  اململكة العربية السعودية -    جدة- جامعة األعمال والتكنولوجيا -  قسم املواد العامة

  Student_@windowslive.com : البريد االليكتروني

  :الملخص

 قال بعض العلماء أ�ا فاقت حىت ،ومتنوعة، ً كثرية جدامعجزات النيب 

 ملن تدبرها تقتضي تصديقه فإن سرية حممد : وقال اإلمام ابن حزم، أللف معجرةا
ً حقا فلو مل تكن له معجزة غري سريته لكفى وتشهد له بأنه رسول اهللا ، ضرورة
ودالئل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب ، ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم ،ذلك

 من اإلخبار إن ما وقع على لسان رسول اهللا . املستقبلية وإخباره عنهاملاضية وا
 للداللة على  وهو من إعالم اهللا عز وجل لرسوله ، فبوحي من اهللا تعاىلبالغيبيات

 خبرب موت بعض الربية من ثبوت نبوته وصحة رسالته، ومن األمور الغيبية إخباره 

وهو ، ومكان وحال مصرعهم،  كيفية مو�مومعرفة، ومن أعدائه، وأصحابه، أهل بيته
إذ املوت وما يتعلق به علم اختص اهللا سبحانه ،  من تلقاء نفسهعلم ال يعرفه النيب 

ولكن ، وأماكن قبض أرواحهم، فهو وحده العامل بأعمار البشر، وتعاىل نفسه مبعرفته

أييد نبيه بصدق ورمحة منه يف ت، أخرب نبيه ببعض هذه الغيبيات حلكمته سبحانه وتعاىل
ًوتكرميا له وتشريفا ملقامه، دعوته ً وقد هدفت يف هذا البحث أن أمجع بعضا من .ً

ًوأعدائه أيضا ، وأصحابه،  يف إخباره خبرب موت بعض الربية من أهل بيتهمعجزاته 
يرقق ، ودراستها يف ضوء السنة النبوية؛ فإن احلديث عن املوت  ،من معاصريه 

أكثروا ذكر هادم (: ويقنع بالقليل قال ، لعبادةاوينشط ، بةويعجل بالتو، بالقل

  .)١( )اللذات

املعجـزات النبويـة يف خـرب مـوت  - إعجاز السنة النبويـة - املعجزة :الكلمات المفتاحية
   . اإلعجاز الغييب-بعض الربية 

 
                                                           

، واحلديث صححه )٤٢٥٨ (رقم ،٢/١٤٢٢ له واالستعداد املوت ذكر باب ماجه، ابن سنن )١(

   .األلباين
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Among the Miracles of the Prophet is the Telling 
of  the Death of Some People 

 (in the Light of Sunnah) 

Fatima bint Muhammad Rabee bin Ahmed Farsi 

Department of General Subjects - University of Business and 

Technology - Jeddah - Saudi Arabia 

e-mail: Student_@windowslive.com 

ABSTRACT 

The miracles of the Prophet (peace be upon him) are many, 

and varied. Some scholars said that they exceeded the one 

thousand miracles, and Imam Ibn Hazm said: For the 

biography of Muhammad  (peace be upon him) whomever 

you figure out  requires believing it necessarily, and you 

testify to him that he is the Messenger of God. Indeed if he 

had no miracle other than his biography, that is enough, and 

the evidence of his prophethood is what he told about unseen 

past and future events. What happened by the tongue of the 

Messenger of God from informing about the unseen world 

through revelation from God the Almighty and it is the 

information from God the Almighty to His Messenger to 

prove his message and prophethood. For instance,  his telling 

of the death of some people in his family, some of his 

companions and enemies, the place and the state of their 

death, which is a knowledge that the Prophet does not know 

on his own accord, since death and what related to it is a 

science that God the Almighty himself has specialized in 

knowing, for He alone is aware of the ages of people, and 
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places to seize their souls, but he told his Prophet some of 

these occultations of His wisdom, glory be to Him, and 

mercy From him to support his prophet with the sincerity of 

his call, and to honor him.I aimed in this research to collect 

some of his miracles in telling about the death of some 

persons from his household, his companions, and his enemies 

also from his contemporaries, and studying them within the 

light of Sunnah, because talking about death makes the heart 

soft, expediting repentance, and activating the worship, and 

is persuaded by a few and he said (Increase remembering 

self-destructive). 

Keywords: The miracle - the miracle of the Sunnah of the 
Prophet - the miracles of the Prophet in 
telling of the death of some people - the 
metaphysical miracle. 
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  :المقدمة

ذب من وميز الكا، ض خلقه على بعض درجاتاحلمد هللا الذي رفع بع

وأشهد أن  إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال، الصادق بالدالئل واملعجزات

واملعجزات ، ئل الواضحاتوالدال، ورسوله املبعوث باآليات والبيناتًحممدا عبده 
  .حجتهوقوة ، الدالة على صدق رسالته، النريات

  :أما بعد

 اهللا وعباده ؛ ألن الواسطة بنية فرع من اإلميان باهللا عز وجلإن اإلميان بالنبوف
فقد وجدت مذاهب تؤمن ، وإثبات هذا من خصائص دين اإلسالم، هم أنبيائه الكرام

ومن طرق إثبات ، تزعم أنه ال حاجة لوجود األنبياءو،  واملعجزاتباهللا وتنكر النبوات

ا أنبيائه لتدل على ريعة اإلسالمية املعجزات اليت يؤيد اهللا عز وجل �النبوة يف الش
   .وترد كيد من كذ�م، صدق رسالتهم

وخــصه ،  الــذي اصـطفاه اهللا مـن ســائر خلقـهومـن هـؤالء األنبيــاء نبينـا حممـد 

ُ﴿اللـه أعلـم حيـث جيعـل رسـالته﴾ :اىلـــــــبرسالته حيث قال تع َُ َْ ِ
ُ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ه بـاحلجج وأيـده سـبحان، ١َّ

َِّ﴿وال يأتونـك مبثـل إال : قـال تعـاىلواملعجزات اليت هي مبنزلـة التـصديق لـه كمـا ، والرباهني ٍ َ ََِ َ َُْ ََ
ًجئـناك باحلق وأحسن تـفسريا﴾

ِ ْ َ َ َ ْ ََ ِّ َْ
ِ َ َ ْ

مرسـل  ًوهـذه املعجـزات أكـرب برهـان علـى أن حممـدا  ٢ِ

ـــانة مــن ادعــــــزي واإلهــــــــــخــــــولــذا بــاء بال، فــإن اهللا ال يؤيــد الكــذاب، مــن عنــد اهللا  ى ــ
  . وغريمها ٤واألسود العنسي ،٣ذاب ــلمة الكــكمسي، وة وهو كاذبــالنب

                                                           

 . ١٢٤ية آ:  األنعام١

   . ٣٣: آية:  الفرقان٢

، ٢/٣٩٩وتـاريخ الطـربي ، ٢/٣٤٠والروض األنـف ، ٣/٧٤سرية ابن هشام  : ينظر حول ترمجته٣

، واألعــالم  ١٠٠ -٩٤وفتــوح البلــدان  للــبالذري، ص ، ١٤٠ -٢/١٣٧األثــري  والكامــل البــن 

 .  ٢٢٦ / ٧للزركلي  

/ ١، واخلــصائص الكــربى  ٣٧٩ / ٥  صــابةواإل ، ٩٠٠ / ١أســد الغابــة  :   ينظــر حــول ترمجتــه٤

 .١/٣٩١واالستيعاب ، ٤٦٦
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حـىت قـال بعـض العلمـاء أ�ـا فاقـت ،ومتنوعـة ، ً كثرية جـدا  ومعجزات النيب 
 ملــــن تــــدبرها تقتــــضي فــــإن ســــرية حممــــد : وقــــال اإلمــــام ابــــن حــــزم،  ١األلــــف معجــــرة 

ته ً حقــا فلــو مل تكــن لــه معجــزة غــري ســريتــشهد لــه بأنــه رســول اهللا و، تــصديقه ضــرورة

  ٢.لكفى ذلك

ن اآليـات مـا مثلـه آمـن عليـه ما من األنبيـاء نـيب إال أعطـي مـ (:  وقال النيب 

ً أكــون أكثــرهم تابعــا يــوم فــأرجو أن، ًلــذي أوتيتــه وحيــا أوحــاه اهللا إيلوإمنــا كــان ا، البــشر
   ٣).القيامة

ودالئــل نبوتــه مــا اطلــع عليــه مــن الغيــوب ، عليــه وســلم ومــن معجزاتــه صــلى اهللا

ومــن املعلــوم املقــرر أن علــم الغيــب خمــتص بــاهللا تعــاىل ، ملاضــية واملــستقبلية وإخبــاره عنهــاا
وحــده وقــد أضــافه اهللا تعــاىل إىل نفــسه الكرميــة يف أكثــر مــن  آيــة مــن كتابــه العزيــز حيــث 

َ﴿قــل ال يـعلــم مــن يف الــسم:قــال تعــاىل َّ ِ َ َُ َْ َّ ُاوات واألرض الغيــب إال اللــه ُ َّ َِّ
َ َْ ْ ِ َْ ْ َ َ

َومــا يــشعرون أيــان ِ َََّ ُُ ْ َ َ َ
َيـبـعثون﴾ َُ ُْ

َوعنده مفاتح الغيب ال يـعلمها إال هو﴾ ﴿ً:وقال أيضا، ٤ ُ
َِّ َ ُ ُ ََ َْ َ َِ َْ ْ

ِ َِ ُ َ
٥.  

ًومـــن املعلـــوم أيـــضا أن األنبيـــاء علـــيهم الـــصالة والـــسالم ال يعلمـــون الغيـــب وال  
ً قــال اهللا تعــاىل خمــربا عــن غــري واحــد مــن رســله الكــرام علــيهم اطــالع هلــم علــى شــيء منــه

ُ﴿قــل ال أقــول لكــم عنــدي خــزائن اللــه وال أعلــم : الة والــسالم أ�ــم قــالوا ألقــوامهمالــص َ َْ َ ََ
ِ ِ َِّ َّ

ُ َ َ
ِ

ْ ُ َ ُ ُ ُ
ٌالغيـــب وال أقـــول لكـــم إين ملـــك  َ ََ ِّ ُِ

ْ َ ُ َُ َ َ َْ ََّ إن أتبـــع إال مـــا يـــوحى إيل ْ ِ ِ ِٰ َ ُ َ َّ ُ ََِّ ْ قـــل هـــلْ َْ ٰ يـــستوي األعمـــى ُ َ ْْ ََ ْ ِ َ
ُوالبصري 

ِ
َْ َ أفال تـتـفكرون﴾َ ُ

َّ َ ََ َََ
٦.  

                                                           

 . ١٤٠ / ١اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية  :   ينظر١

 .٩٠ / ٢  امللل والنحل  ٢

  ).٤٩٨١ رقم (٦/١٨٢، نزل ما وأول الوحي، نزل كيف: باب صحيح البخاري، ٣

 .٦٥آية :  سورة النمل٤

 .٥٩ آية:  سورة األنعام٥

 .٥٠آية :  سورة األنعام٦
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مـن زعـم أن رسـول :   ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنهـا أ�ـا قالـت
  ١. اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب مبا يكون يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية

ـــارك وتعـــاىل قـــد اخـــتص  مبعرفـــة علـــم وكمـــا جـــاءت األدلـــة تـــدل علـــى أن اهللا تب
الغيب وأنه استأثر به دون خلقه جاءت أدلة أخرى تفيد أن اهللا تعـاىل اسـتثىن مـن خلقـه 

وجعلــه معجــزة ، ا شــاء مــن غيبــه بطريــق الــوحي إلــيهممــن ارتــضاه مــن الرســل فــأودعهم مــ

َ﴿ومـا كـان اللـه لـيطلعكم علـى الغيـب و :هلم وداللـة صـادقة علـى نبـو�م قـال تعـاىل َ
ِ َْ ْ ََ ْ ُ َ

ِ ِْ ُ َُ َّ َ َّلكـن َ ِ َٰ

ُالله جيتيب من رسله من يشاء﴾ َ ََ َ
ِ ِِ

ُ ُّ ِ َْ َ َّ
ً﴿عـامل الغيـب فـال يظهـر علـى غيبـه أحـدا:وقـال تعـاىل ،٢ َ َُ ِ ِ ِْ َْ ٰ َ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ ُ

ِ 

ِمن ِإال َارتضى َ ْمن َْ
ٍرسول ِ

ُ َ  ﴾٣. 

 بالغيبيـات مـن اإلخبـار  من ذلك أن ما وقـع علـى لـسان رسـول اهللا خنلص  
 للداللـة علــى ثبـوت نبوتــه إعــالم اهللا عـز وجــل لرسـوله فبـوحي مـن اهللا تعــاىل وهـو مـن 

 .وصحة رسالته

، خبـــــرب مـــــوت بعـــــض الربيـــــة مـــــن أهـــــل بيتـــــه   ومـــــن األمـــــور الغيبيـــــة إخبـــــاره 

وهـــو علـــم ال ، ومكـــان وحـــال مـــصرعهم، ومعرفـــة كيفيـــة مـــو�م، ومـــن أعدائـــه، وأصـــحابه

اهللا سـبحانه وتعـاىل  إذ املـوت ومـا يتعلـق بـه علـم اخـتص،  من تلقـاء نفـسهيعرفه النيب 
ولكـن أخـرب نبيـه ، وأماكن قبض أرواحهم، البشرفهو وحده العامل بأعمار ، نفسه مبعرفته

، ة منــه يف تأييــد نبيــه بــصدق دعوتــهورمحــ، ه الغيبيــات حلكمتــه ســبحانه وتعــاىلبــبعض هــذ

ًوتكرميا له وتشريفا ملقامه ً.  

خبــرب  إخبــاره  يفمعجزاتــه ًبعــضا مــن  يف هــذا البحــث أن أمجــع وقــد هــدفت  

 ودراسـتها ، ًوأعدائـه أيـضا مـن معاصـريه ، وأصـحابه، موت بعـض الربيـة مـن أهـل بيتـه

  .ويعجل بالتوبة، يرقق القلب، ملوتفإن احلديث عن ا يف ضوء السنة النبوية؛

  

                                                           

 رأى وهـل ،]١٣: الـنجم[} أخرى نزلة رآه ولقد{: وجل عز اهللا قول معىن باب،  مسلمصحيح ١

 .)١٧٧ رقم(، ١/١٥٩ اإلسراء ليلة ربه وسلم عليه اهللا صلى النيب

 .١٧٩: آية:  سورة آل عمران٢

 .٢٦: آية:  سورة اجلن٣
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  :يهدف البحث إلى :أهداف البحث

يبية فال يوجد دين على األرض خيرب بأمور غ، بيان احلق الذي عليه دين اإلسالم - ١

  .ًمث تقع حقا كما أخرب إال دين اإلسالم

  .رد شبهات منكري السنة - ٢

  . املعجزات النبويةإظهار دور - ٣

 . خبرب موت بعض الربية من معاصريهمجع األحاديث الواردة يف إخبار النيب  - ٤

 .وشيء من سريته العطرة ، تعريف األجيال ببعض معجزات الرسول  - ٥

 . هذا املوضوعرغبة يف خدمة السنة النبوية من خالل - ٦

   :الدراسات السابقة

  ًفقـــد وضـــع مبحثـــا يف كتابـــه بعنـــوان  ، دالئـــل النبـــوة للـــدكتور منقـــذ الـــسقاكتـــاب "
، لكن ذكـر فقـط بعـض األمثلـة القليلـةو، " بكيفية وفاة ومكان بعض معاصريهإخباره 

  .وذكر بعض الفوائد فقط، كل األحاديث الواردة يف ذلك حيصومل 

 وغريها فهي مليئـة مبعجـزات النـيب ، والشمائل، واملعجزات، واتوالنب، كتب الدالئل
ومل أقــف ، ولكــن ذكــرت متفرقــة، ن ضــمنها إخبــاره مبــوت بعــض البــشريةالغيبيــة الــيت مــ

واسـتنباط  ، ودراسـته،  بـذلكعلى كتاب مجـع أغلـب مـا ورد مـن أحاديـث يف إخبـاره 

  .اهللا تعاىل إن شاء وهذا ما يهدف حبثي لتحقيقه، وجه اإلعجاز يف ذلك

   :خطة البحث

وقد جاءت علـى ، وخامتة، ومتهيد، ومبحثني، ضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمةاقت

  : النحو التايل

تـــــضمنت أهـــــداف البحـــــث، والدراســـــات الـــــسابقة، وخطـــــة البحـــــث،  :  المقدمـــــة

   .منهجي في البحثو

  :التعريف باألدلة التي تشهد بنبوة النبي : التمهيد

  المعجزة وما يتعلق بها: المبحث األول
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 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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ًتعريــــــف المعجــــــزة لغــــــة واصــــــطالحا عنــــــد أهــــــل الــــــسنة : المطلــــــب األول
  .والجماعة

ـــاني    ـــي اصـــطالح أهـــل الحـــديث:المطلـــب الث ـــان األلفـــاظ ،   المعجـــزة ف وبي

  ".معجزة"المرادفة للفظ

ـــــث ـــــة :المطلـــــب الثال ـــــسنة النبوي ـــــف إعجـــــاز ال ـــــسام،  تعري ـــــان أق ـــــواع ، وبي وأن

   .المعجزات

  .وكيفية معرفتها، والحكمة من وقوعها، أهمية المعجزات  :رابعالمطلب ال

مــن معاصــريه ( المعجــزات النبويــة فــي خبــر مــوت بعــض البريــة :المبحــث الثــاني
(  

، وأنـــواع اإلعجـــاز الغيبـــي فـــي الـــسنة النبويـــة ،تعريفـــه: الغيـــب: المطلـــب األول

  .وفائدته

مـن ( بعـض البريـة نماذج من المعجزات النبويـة فـي خبـر مـوت: المطلب الثاني

  . في ضوء السنة النبوية)معاصريه 

ً، ونظـرا لكثـرة املعجـزات ياتبعـت يف حبثـي املـنهج الوصـفي التحليلـ: منهجي في البحـث
 عليه وسـلم، فقـد اقتـصرت علـى ت بعض الربية من معاصريه صلى اهللالنبوية يف خرب مو

  :طوات التاليةبعضها، حىت ال يطول بنا املقام يف هذا البحث، مث اتبعت اخل

 خبـرب حـال مـوت بعـض مجعت ما عثرت عليه من األحاديـث املرويـة يف إخبـاره  -١

 والــسري  واملغــازي الــيت وقعــت حتــت يــة مــن معاصــريه مــن شــىت كتــب احلــديثالرب

  .يدي

  .اكتفيت برواية واحدة من الروايات املتكررة يف كل معجزة -٢

ًوضعت لكل حديث عنوانا مستقال -٣ ً .  

 الروايــة فــإنين أذكــر، جــزة موجــودة يف عــدد مــن كتــب احلــديثاملعإذا كانــت روايــة  -٤
ـــــيت تتـــــضح فيهـــــا املعجـــــزة ـــــصحيحني مـــــع وجودهـــــا يف وإن كانـــــت يف غـــــ، ال ري ال

  . مث أذكر موضعها من كتب الدالئل واملعجزات، ، أكتفي بالصحيحالصحيح
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  .رتبت أحاديث املعجزات حسب التسلسل الزمين قدر املستطاع -٥

ن مقــــصود البحــــث هــــو معرفــــة ؛ وألًيثــــارا لالختــــصارث إحــــذفت أســــانيد األحاديــــ -٦

ومــــن أراد معرفــــة ذلــــك يرجــــع إىل ، ولــــيس موضــــوعه معرفــــة األســــانيد، املعجـــزات

  .أصل الكتاب

  . جت األحاديث من مصادرها املعتمدةخر -٧

وإن مل يوجـد فـال ، إذا وجد كالم لألئمة على حكم احلديث فإين أذكر حكمهم  -٨

   .ن غرض البحث؛ ألنه ليس مأحكم على احلديث

  . إليها؛ لكثرة العزوت أمساء بعض الكتباختصر -٩

ويوفــق مجيــع املــسلمني إىل ، هللا عــز وجــل أن يــسدد خطــاي ويــوفقين      هــذا وأســأل ا

  .فإنه مسيع جميب الدعوات، ما فيه صالح دينهم ودنياهم 

   :التعريف باألدلة التي تشهد بنبوة النبي  :التمهيد

ً تثبيتـا إلميـان املـؤمنني، وخروجـا ،شهد بنبـوة النـيب سوف أعرض األدلة اليت تـ ً
 ًبـه مــن التقليــد إىل الربهــان والــدليل، وهــو أيــضا دعــوة للبــشرية التائهــة عــن معرفــة نبينــا 

وجوانب العظمة يف حياته ودعوته، دعوة هلم للتعرف على هذا النـيب الكـرمي، واإلميـان بـه 
ًنبيا ورسوال ً.  

  :ٌ متنوعة وكثيرة، ويجمعها أقسام ستةبوة نبينا ُودالئل النبوة الشاهدة بن

ياتــه أو بعــد وفاتــه ْ وحتققــت حــال حالغيــوب الــيت أخــرب عنهــا النــيب : األول
ً، ومــن هــذا النــوع أيــضا مــا أخــرب بــه عليــه الــصالة والــسالم مــن اإلعجــاز كمــا أخــرب عنهــا

مـوت بعـض ومـا أخـرب بـه مـن خـرب ، العلمي الذي شهد بـصحته العلـم التجـرييب احلـديث

  . البشرية

ِ كتكثري الطعام وشفاء املرضـى املعجزات احلسية اليت وهبها اهللا النيب : الثاني

  .ِوانشقاق القمر

ِالــــدالئل املعنويــــة، كاســــتجابة اهللا دعـــــاءه، وعــــصمته لــــه مــــن القتـــــل، : الثالــــث

لــه ِوانتــشار رســالته عليــه الــصالة والــسالم، فهــذا النــوع مــن الــدالئل يــدل علــى تأييــد اهللا 

ًومعيته لشخصه مث لدعوته ودينه، وال يؤيد اهللا دعيا يفرتي عليه الكذب مبثل هذا ِ.  
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ُإنـــه القـــرآن الكـــرمي معجـــزة اهللا الـــيت ال تبليهـــا الـــسنون وال القـــرون، هـــذا  :الرابـــع ُ
الكتــاب معجــزة خالــدة ودليــل بــاهر مبــا أودعــه اهللا مــن أنــواع اإلعجــاز العلمــي والتــشريعي 

مـا مـن األنبيـاء مـن نـيب، إال : (ن وجـوه اإلعجـاز، يقـول رسـول اهللا ِوالبياين، وغريهـا مـ

ُقد أعطي من اآليات، ما مثله آمن عليه البشر، وإمنـا كـان الـذي أوتيـت وحيـا أوحـى اهللا  َ ُ ًُ ُ ٌ
ًإيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة َ ّ.( ١  

يب الذي أخذ ، فهو الن إخبار النبوات السابقة وتبشريها مبقدمه : الخامس

َوإذ أخذ الله ميثاق النبيني ﴿: اهللا امليثاق على األنبياء أن يؤمنوا به وينصروه حال بعثته َِِّّ ََ َ ِ
ُ َّ َ َ ْ َِ

َُُّلما آتـيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدِّق لما معكم لتـؤمنن به ولتنصرنه  َُ َ ََ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ َ َ
ِ ِ ٍ ِ ِِ َّ ُُ ْ ُْ َُ َِّ ٌ ُّ ٌ ُ َُّ ْ ٍ ِّ َْ 

ََقال أأ َ ِقـررمت وأخذمت على ذلكم إصري َ ْ ِ
ْ ُ ِ َٰ ٰ ََ ْ ُْ ُْ َ ََ ْ َ ََْ قالوا أقـررنا ْ َْ ُ َ قال فاشهدوا وأنا معكم من َ ِّ ُ َ ََ َََ ُ ْ َ ََ

َالشاهدين﴾
ِ ِ َّ٢.  

 وأحواله الشخصية الدالـة علـى كمالـه ونبوتـه، إذ مل أخالق النيب  :السادس

 فأحـسن  ربـهّفقـد أدبـهجتتمع فيه هذه الصفات وتلك الكماالت إال مـن تأديـب اهللا لـه، 

  ٣.تأديبه

  

  

                                                           

  ).٤٩٨١ رقم (٦/١٨٢، نزل ما أولو الوحي، نزل كيف: باب صحيح البخاري، ١

 . ٨١آية :  سورة آل عمرآن٢

: ومعجزات الرسول للدكتور مصطفى مراد ، ٣، ٢ص : دالئل النبوة للدكتور منقذ السقار:  ينظر٣

 .١٠: ٦ص 
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  املبحث األول

  املعجزة وما يتعلق ا

  

ًتعريـف المعجـزة لغـة واصـطالحا عنـد أهـل الـسنة  :المطلب األول

  .والجماعة

وبيـــان ،   المعجـــزة فـــي اصـــطالح أهـــل الحـــديث:المطلـــب الثـــاني

  ".معجزة" األلفاظ المرادفة للفظ

ـــث ـــسنة ال:المطلـــب الثال ـــف إعجـــاز ال ـــة  تعري ـــان أقـــسام ، نبوي  وبي

   .وأنواع المعجزات

ــــع ــــب الراب ــــة المعجــــزات:المطل ، والحكمــــة مــــن وقوعهــــا،   أهمي

  .وكيفية معرفتها
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  .المعجزة وما يتعلق بها: المبحث األول

  .ًتعريف المعجزة لغة واصطالحا: المطلب األول

   :تعريف المعجزة لغة: ًأوال

   : هلا أصالن يف اللغةيالعني واجليم والزاومادة ، )جازاإلع( اسم فاعل من )املعجزة( 

   .مؤخر الشيء:  واآلخر، الضعف:  أحدها

فهو ، ًجز عجزاعجز عن الشيء يع:  هو املقصود هنا نقول: األولواألصل

ومنه ، ز نقيض احلزم ؛ ألنه يضعف رأيه العج:ومن هذا قوهلم،  ضعيف:أي، عاجز

: ويقال، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، نأعجزين فال:  يقال، املرء يعجز ال حمالة:قوهلم
: ويف القرآن الكرمي، عاىل عنه مىت شاءال يعجز اهللا ت: أي، ُال يعجز اهللا تعاىل شيء

ًَوأنا ظنـنا أن لن نـعجز الله يف األرض ولن نـعجزه هربا﴿ َ َُ َ
ِ ِ
ْ ُّْ ُّ َََّ َِ َْ ْ ِ َ َّ َّ َ َّ ُوما أنتم ﴿ :وقوله تعاىل ،١﴾َََ َ َ َ

َمبعجزين يف األ ْ ِ
َ ِ ِ

ُْ
ِرض وال يف السماء ِ

َ ََّ ِ َ ِ ٍ وما لكم من دون الله من ويل وال نصريْ ِ َ ََ َ ٍَّ ِ ِ َِّ ِ
ُ ِّ ُ َ َ﴾٢.  

َعجز فالن عن كذا: وقل ، جز ألنه بالكسر للعجيزة إذا عظمتَع: وال تقل، َ

  ٣.بكسر اجليم لغة يف معىن الضعف: وقيل

  ً:تعريف المعجزة اصطالحا: ًثانيا

  ٤.ًس مجيعا ال لطائفة منهمهي ما صار اإلعجاز به للجن واإلن

سامل عن ، مقرون بالتحدي، ادة أمر خارق للع:  وعرف السيوطي المعجزة بأنها

  ٥.املعارضة

مقرون  ، للعادة يدعو إىل اخلري والسعادة املعجزة أمر خارق:وقال المناوي

  ٦.بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول اهللا

                                                           

 .١٢آية :  سورة اجلن١

 . ٢٢آية :  سورة العنكبوت٢

 .بتصرف)  مادة عجز٧١٢ص ( معجم مقاييس اللغة ٣

 .٣١٤ص : صاحل آل الشيخ/  الطحاوية للشيخ  شرح العقيدة٤

 .٦٤٥ص : نآ اإلتقان يف علوم القر٥

 .٦٦٥ التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

تتضمن إعالم  عالمات وبراهني من اهللا :أنها  وعرف ابن تيمية المعجزة ب
ًتصا باملدلول ال تدل إال إذا كان خم: الدليل؛ وهو اآلية والعالمة باهللا لعباده وإخباره
فال ، ال يكون أعم منه غري مستلزم له، وإما أخص منه، إما مساو له، ًعليه ومستلزما له

  .ن يوجد الدليل بدون املدلول عليهيتصور أ

، تصة �مال بد أن تكون خم، أعلم اهللا �ا رسالة رسله وصدقهماليت   فاآليات 

إن اهللا : وتصديقه يف قوله، ن اإلعالم واإلخبار بأن هذا رسول؛ فإمستلزمة لصدقهم

   ١.ال يتصور أن يوجد لغري رسول، أرسلين

  

وبيان األلفاظ ،   المعجزة في اصطالح أهل الحديث:المطلب الثاني

  ".معجزة"المرادفة للفظ

   :تعريف المعجزة في اصطالح أهل الحديث :ًأوال  

، )دالئل(إمنا استعملوا لفظة ) معجزة( مل يستعمل أهل احلديث لفظة

باب عالمات  (فنجد البخاري يعقد يف كتابه اجلامع الصحيح، )آيات(و، )عالمات(و

  .) باب يف آيات إثبات نبوة النيب ( ويف سنن الرتمذي، )النبوة يف اإلسالم

ما مل يستعملوها املؤلفون ك، معجزةومل ترد يف القرآن الكرمي لفظة إعجاز أو 

 بعث الرسل باآليات ال واهللا عز وجل، "دالئل"أو " آية"وا مكا�ا بل استعمل، ًقدميا

  :وهلذا كان التعبري باآليات أحسن من التعبري باملعجزات ألسباب منها، باملعجزات

  . �ا يف الكتاب والسنة ألن اآليات هي اليت يعرب:ًأوال

فآيات اهللا عز ، ى املعىن املقصود من كلمة معجزاتأدل عل) آيات( أن كلمة ً:ثانيا

ولوال أ�ا ، وحينئذ تكون خاصة به، العالمات الدالة على اهللا عز وجلوجل هي 
  ٢.؛ ما صارت آية لهخاصة

                                                           

 .٧٧٨ / ٢:  النبوات١

 .١٢٤ / ١:  العقيدة الواسطية شرح الشيخ حممد العثيمني٢



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

 والدالئل، والسرية، ان،اآلية، والربه: منها "معجزة "اظ كثرية مرادفة للفظ اك ألفوهن
: ر يف التعريف على مخسة منها هي والسنة، وسوف أقتص،، واخلصائصوالشمائل

  .الدالئل، والسرية، والشمائل، واخلصائص،  والسنة

َّأدل عليه وتدلل انبسط) دلل (:لغة: الدالئل -١ َ َ َّ ِعليه وثق َأدل : وقال ابن دريد، ََ
َ

َّأدل: ، ويف املثلََْمبحبته فأفـرط عليه َّ فأمل، واالسم الدالةََ َّ َّ ميشي "، ويف احلديث ََ

ِعلى الصراط مد
ًأي منبسطا ال خوف عليه" �ال ُ ِ، وهو من اإلدالل واَ ْ َِّلدالة على ِ َّ

ُّ، والدالل والدل قريب املعىنمن لك عنده منزلة َّ ا من السكينة ، ومهَْ من اهلديَّ
ْوالوقار يف اهليئة، واملنظر

َ
 .١، والشمائل وغري ذلك

   ً:تعريف الدالئل اصطالحا

 دالئل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن :عرف ابن تيمية الدالئل فقال
  ٢.الم واإللزامــــــوله وأمره هلم بطاعته ففيها اإلعــــــهذا رس

بأنه ما أيد اهللا به كل واحد من رسله مبا دل على صدقه من  :ف البيهقي الدالئلّوعر

  .٣مع استوائهم يف عني ما أيدوا به  عجزات اليت باينوا �ا من سواهماآليات وامل

مثل تبشري األنبياء به قبل بعثته،  على نبوة نبينا حممد عالمةما كان  :والدالئل

، وغري ذلك مما ال  والدته، ومنها الوحي واملعجزاتكاإلرهاصات اليت تقدمت علىو

  ٤.جمال حلصره

، والرباهني الواضحة طعةبأ�ا احلجج البالغة القا: يةالعلماء الدالئل النبو ِّوعرف

، وعلى ه وسلم، الدالة على صدق وصحة نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليالساطعة

ًوهي أيضا املعجزات الدالة على ، يها، بدالالت واضحة ال جدل فمشول وعموم رسالته
ني، املطمئنة لقلوب صدقه صلى اهللا عليه وسلم، املبينة لفضله، النافية لشك املرتاب

، وفيها األدلة على معجزاته لوب املنافقني، القاهرة للكافريناملؤمنني، الفاضحة لق

  .وظهور آياته، والرد على من أنكر ذلك

                                                           

 .٢٤٨، ٢٤٧ / ١١: لسان العرب١

 .١٧٠ / ١:  النبوات٢

 . ٧ / ١:   دالئل النبوة للبيهقي٣

 .٢٥ص:   األنوار يف مشائل النيب املختار٤



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

ّواسع املعىن واملضمون، يندرج حتته جل علوم السرية : وموضوع علم الدالئل ُ
دية، ومجيع أبواب املغازي، وكل النبوية، كالشمائل، واخلصائص، واملعجزات املعنوية واملا

  . ١ما ورد عنه يف القرآن الكرمي، مما يثبت بالنص الواضح القاطع نبوته ورسالته 

 : السيرة -٢

ُ السيـر الذهاب:السيرة لغة ْ ْ، والسيـَّ ُرة السنة، والسرية الطريقة، يقالِّ َُ ِّ ُ َُّّ َسار �م : َ
ُسيـرة حسنة، والسرية اهليئة، ويف الت ًَْ َْ ُ ًَ َّ ََ َ َ

ْقال خذها وال ختف ﴿ :نزيل العزيزِ ََ ََ َ ْ ُ َ َ سنعيدها َ ُ
ِ ُ َ

ٰسريتـها األوىل ََ ُ ْ َ َ
ِوسيـر س، ٢ ﴾ِ

َرية حدث أحاديث األوائلَََّ َ َ َّ َ ُ، وسار الكالم واملثل يف الناس ًَ َ
َ ُ َ

  . ٣شاع 

  :ً  تعريف السيرة اصطالحا

ً   وحنن يف السرية النبوية نتطرق وبشكل أساسي إىل هيئته، ووصفه ظاهرا
كما نقف  ،ار القرآن الكرمي إىل كثري منهاًوباطنا يف باب الشمائل احملمدية واليت أش

قرارية يف أطوار حياته بعد البعثة يف كل موطن  عند سنته القولية والفعلية واإلًطويال

  .٤ومشهد من أحداث السرية العطرة 

 من يب السرية إذن هي حكاية ملا كان عليه الن: قال الشيخ صاحل آل الشيخ

ّدته إىل أن توفاه اهللا جل وعالحني وال ، فيها بيان ما حصل له من والدته وما كان يف ْ

 وذكر رضاعه ، وظهور بعض اإلرهاصات ملبعثه بعض املعجزاتوالدته من ظهور 
وذكر هديه  أحواله وأمه وأخواله وأشباه ذلك وذكر ،يف صغره حىت بعثه  وسريته 

، كذلك ملبعث من أنواع األخالق والشمائليتصف به قبل ا، وما كان ّاهللا جل وعال

، وما ّية حلاله منذ بعثه اهللا جل وعال، فبلغ دعوة اهللا وصرب على ذلك حكاسريته 
، ومن ْللبالغ إىل أن هاجر إىل املدينة، والسبيل اليت اختذها ألذى، وكيف بلغناله من ا

ُ، ويدخل ّ، إىل أن توفاه اهللا جل وعالنة وتأسيسه لدولة اإلسالم األوىلمهاجرة إىل املدي
ِ ُْ

                                                           

 .٣٥ص:   مصادر تلقي السرية النبوية١

 . ٢١آية :  سورة طه٢

 .٣٩٠ / ٤:  لسان العرب٣

 . ١٤ص : من مصادر تلقي السرية النبوية٤  



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

ٌفيها عدد من أهل العلم ما كان بعد ذلك من سرية اخللفاء الراشدين وما حصل هلم 
  .١من أنواع الفتوح 

ْ تشمل طريقة السريً إذافالسيرة ْ، وتشمل اهليئة اليت كان عليها السريَّ ، ولذلك َّ

َجتمع السرية على سري
ِ ُ، ويذكر فيها أنواع ما حصل ملغازي والفتوحيذكر فيها أنواع ا، وُْ
ّ، ودرج العلماء على أن املراد لسالم، وما حصل لصحابته من بعدهله عليه الصالة وا

  ٢.ُِّبالسرية حني تذكر السري ما دون يف كتب خمصوصة أمسوها كتب السرية

  :تعريف السيرة عند أهل االختصاص

الختصاص من احملدِّثني ولو أردنا أن نعرف مصطلح السرية عند أهل ا

َْواملؤرخني الذين أولوا السرية عناية خاصة معتمدين على النصوص القرآنية الواضحة  َْ

َّواألحاديث النبوية الثابتة نصا ومتنا، لرأيناهم يتجاوزون به إىل ما صح من اإلرهاصات  ً ً
لى اهللا النبوية منذ مولده، ونشأته، وصباه، وشبابه، ومظاهر حفظ وعناية اهللا به ص

عليه وسلم، حىت كمل سنه أربعني، فجاءه الوحي املبارك، وأمره بتبليغ هذا الدين القومي 

  ٣.إىل الناس كافة

، واخللق احملمدي، فيما يتعلق ً عندهم يعين أيضا املنهج النبويولفظ السرية

َّ وما خص،، وأخالقه بصفاته َّ، وما أيده به من ه اهللا تعاىل به من خصائص عظيمةَ
مع ، وكذلك طريقة تعامله  عجزات باهرة خارجة عن املألوف واملعروف بقدرة اهللا م

ًاملسلمني نبيا مشرعا، ورسوال قدوة يف مجيع األحوال ً ً ، حىت كان هلم املثل الكامل ًِّ

   ٤.األعلى

السرية حملمد بن إسحاق بن يسار رية ألفت يف اإلسالم سرية الزهري، ووأول س
د بن عبد اهللا ـــــحملب الدين أيب العباس أمح، و حفص عمر بن حممد  والسرية أليباملطليب

  . ٥ربي املكي الشافعيــبن حممد الط

                                                           

 .٤ص : ضوابط معرفة السرية النبوية١  

 .٥ص :   ضوابط معرفة السرية النبوية٢

 . ١٥ص:  املرجع السابق٣

 .١٦ص :  املرجع السابق٤

 .١٠٧ / ١:  الرسالة املستطرفة لبيان املشهور من كتب السنة املشرفة٥



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  :  الشمائل- ٣

ٍيم والالم أصالن منقاسان مطردان، كل واحد الشني وامل) مشل: (لغةالشمائل  ّ
َيدل على دوران الشيء : ّمنهما يف معناه وبابه، فاألول َ

ّبالشيء وأخذه إيُّ
ِ ِ

اه من جوانبه، ْ

َمشلهم األمر، إذا عمهم، وهذا أمر شامل، ومنه الشملة: ومن ذلك قوهلم ََّ ٌ ٌ َّ ُ ٌ، وهي كساء َ
ََُيؤتـزر َ به ويشتمل، ومجع اهللا مشله، إذا دعا له بتآلف أمورهُ َ ِ ْ ََ َ ْ ُّ، وإذا تآلفت اشتمل كل ُ ْ ِ

   .ٍواحد منهما باآلخر

  .١لف اليمنيُّيدل على اجلانب الذي خيا: واألصل الثاين

ِو الشمال نقيض اليمني 
َ ُ ُ ِّ٢.   

  :ًتعريف الشمائل اصطالحا

ئم مجع مشيمة والكرائم مجع امهي اخلصال احلميدة والطبائع احلسنة، مجع مشيلة كالش
ُْ واخللق ،فالن كرمي الشمائل: ِع مشال بالكسر وهو اخللق بالضم، يقال، وقيل مجكرمية

وقد ذكر يف ، عة وهو خمتص بالصفات الباطنةطبيبالضم وسكون الثاين السجية وال

  ٣.ًكتاب الشمائل للرتمذي الصفات الظاهرة أيضا وجعلها تابعة ألخالقه 

 هي الكتب اليت قصد أصحا�ا العناية بذكر أخالقه، وعاداته :فالشمائل  

 صلى اهللا عليه وسلم ،كما تناولت آداب النيب وسلوكه القومي يف الليل والنهاروفضائله،

  .ُُ واخللقيةِْاخللقيةصفاته و

َّ  والشمائل فن يشتمل على صفاته السنية، ونعوته البهية، وأخالقه الزكية، اليت  ِ َّ
تباع  صلى اهللا عليه وسلم، وذلك سبب الٌهي وسيلة إىل امتالء القلب بتعظيمه وحمبته

ة إىل ٌهديه وسنته، ووسيلة إىل تعظيم شرعه وملته، وتعظيم الشريعة واحرتامها وسيل
العمل �ا والوقوف عند حدودها، والعمل �ا وسيلة إىل السعادة األبدية، والفوز برضا 

  ٤.رب العاملني

                                                           

 .٢١٥ / ٣:  مقاييس اللغة١

 ٣٦٤/ ١١:  لسان العرب٢

 .٣٤:    األنوار يف مشائل النيب املختار٣

 .٣٢:   مصادر تلقي السرية النبوية٤



        
 
 

 

 
 
 

 

٢٩٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  :  تعريف الخصائص- ٤

ّخصه بالشيء خيص) خصص(:لغة ًّه خصا وخصوصا وخصوصية، والفتح ُّ
ِ

ُ َ ُ ّ ًَ ً
َ، وخصصهَأفصح َ واختصه أفـرده به دون غريه، ويقالّ َْ َْ َاختص فالن باأل: ّ ٌ ّ َمر وختصص له ْ ّ

َ وخصيصى ،١ِإذا انفرد ِّ ًوميد وخصية وختصةِ ًَّ َِ َّّ َ َُُّ ُفضله: َ ََّ ّوخصه بالود، َ ُ َّ ُّكذلك، واخلاص : َ
ُواخلاصة ِضد العامة: َّ َّ ُّ ِ.٢  

متاز �ا إما عن ، واالفضائل واألمور اليت انفرد �ا النيب : ًالخصائص اصطالحا

  ٣.شرّ، وإما عن سائر البإخوانه األنبياء

وقد يشرتك األنبياء عليهم الصالة والسالم معه يف شيء قليل من تلك اخلصائص، 

  .لكنها يف جمموعها مل تكن ألحد سوى سيدنا رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  :الخصائص نوعان

  . عن مجيع األنبياء عليهم السالم، وهذا ال يشاركه فيه أحد ما اختص به -١

األمة، وهذا قد يشاركه فيه أو يف بعضه الرسل عليهم عن   ما اختص به -٢

  .السالم

وتشمل هذه اخلصائص كل ما يتعلق بذاته الشريفة يف الدنيا واآلخرة من الواجبات، 

واملباحات، واحملرمات، والفضائل والكرامات، وما اختص به يف أمته يف الدنيا واآلخرة 

  .٤اتًأيضا من الفضائل والكرامات والدرجات واخلصوصي

  : السنة- ٥

َجريان الشيء ، وهو ٌ والنون أصل واحد مطردالسني) سنن: (السنة لغة
ُواطراده يف سهولة ُ سنـنت املاء على وجهي أسنه:، واألصل قوهلمُ ُّ َُ ََ ُ َ، إذا أرسلته ًََّ سناَْ

                                                           

 .٧/٢٤:   لسان العرب١

 . ٧٩٦ /١: وزآبادي القاموس احمليط للفري٢

 .٢٥ص:  بني الغلو واجلفاء  خصائص املصطفى ٣

 ٤٠ص:  مصادر تلقي السرية النبوية٤
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ّ، ومما اشتق منه السنة، وهي السريةًإرساال َُّّ ُالسنن و،١ِ سريتهَُّ، وسنة رسول اهللا َّ ََّ 
   ٢.الطريقة

َقال اخلطايب أصلها الطريقة المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليـها : ًالسنة اصطالحا َ َْ َْ ْ ََْ ْ َ ُ َِْ ُْ َُ َ ُ َ ْ َِّ َُّ ْ ُّ ِ َ
َِّوقد تستـعمل يف غريه، مقيدة، كقوهلم من سن سنة سي ُ ًَ َ َ َُّ َّ َ ًْ

ِِ
ْ َ َّ ُ

ِِْ َ ُ َ ْْ ِئة وتطلق على الواجبَ ِ
َْ ُ َْ ُ ًَ ِِْ، وغريه َ َ َ

ِيف عرف ال
َلغويني والمحدِّثني وأما يف عرف الفقهاء فإمنا يطلقونـها على ما ليس ُْ ََ ُ َ ُِْ ُ ََََِّ ِ ْ ِْ

ُْ َََّ ُ ََ َ
ِ ِِّ َ ُّ

ُبواجب وأطلقها بـعض األصوليني هنا على الواجب والمندوب والمباح وتطلق يف  َُ َْ ْ ُْ ََ ُ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِْ ُ ْ ِ ٍِ ِ
َ ََُ َ ِِّ ُ َُ ْ َ ِ

ٌمقابـلة البدعة كقوهلم فالن َ َُ ْ
ِِ
ْ َ ََ ِ ِ

َ ْ ِْ َ َِّ من أهل السنة ُ َُّ ِ ْ
٣.  

هي املصدر الثاين من مصادر التشريع، وهي اليت : تعريف السنة النبوية

مجعت أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته اخللقية واخللقية، 

ً لالرتباط القوي بني السنة النبوية والسرية النبوية، فإننا جند عددا كبريا من ًونظرا كتب ً
والذين ألفوا يف السنة "األحاديث النبوية اهتمت بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

ًمل ختل كتبهم غالبا من ذكر ما يتعلق حبياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومغازيه، 
  ٤...وخصائصه، ومناقبه

  

وأنواع  وبيان أقسام، تعريف إعجاز السنة النبوية:  المطلب الثالث

  .المعجزات

  : سنة النبويةتعريف إعجاز ال: ًالأو 

  ما تضمنه حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم من دالئل وآيات وعالمات 
مما مينع أن يكون على يدي ، ليه وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربهعلى نبوته صلى اهللا ع

قال ، فهو نيب، فهي تدل على أن هذا البشر موحى إليه من ربه ، ٥بشر ال يوحى إليه

                                                           

 . ٦١، ٣/٦٠:    مقاييس اللغة١

 . ١٣٣:  /١  خمتار الصحاح ٢

 .٢٣٦ /٣:   البحر احمليط يف أصول الفقه٣

 .٨ص :  مصادر السرية النبوية٤

 .٨ص : زمولاإلعجاز العلمي للدكتور حممد با:  ينظر٥
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ُقالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثـلكم ولكن الله مين على من يشاء ﴿ :ك وتعاىلتبار َ ََ َ َٰ َْ ُ َُ ُّ ََُّ َ َّ َِّ َٰ ََ ُْ ٌ ْ ُْ ْ ِّ ِ ِ
ُ َّْ ُ ُ َُ َ

ِمن عباده  ِ
َ ْ
ِ ِ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن الله ِ َِّ َِّ ٍْ ِ ِِ َِ ْ ُ ُ َ ََّْ َ ََ َ َ ِ وعلى الله فـليتـوكل َ ََّ َََْ

َِّ ََ َ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ﴾١ .  

إذ هي وحي أوحاه اهللا إىل نبيه ، وحاه اهللا إليه تدخل فيه السنةأفالوحي الذي      
ٌوما يـنطق عن اهلوى إن هو إال وحي ﴿ :حممد صلى اهللا عليه وسلم قال تبارك وتعاىل ْ َ ََِّ ِ

َ َُ َْ ْ ِ َ ُ
ِ َْ َ

َيوحى ، ل على صدقه صلى اهللا عليه وسلموقد تضمنت السنة النبوية آيات ودالئ، ٢﴾ُ

  ٣ .ًواملقصود هنا األحاديث النبوية املتضمنة إخبارا يستلزم صدقه يف نبوته

وصدق ، مستلزمة لثبوت النبوةآيات األنبياء كما قد عرف :   قال ابن تيمية

وميتنع أن تكون ، وصدق املخرب �ا، املخرب والشاهد هلا؛ فيلزم من وجودها وجود النبوة

وال ملن أقر ، وجودها ملن كذب األنبياء جيوز ؛ فالوكذب املخرب �ا، مع التكذيب �ا
  ٤. املدعي للنبوة أو ادعى نبوة غريهبنبوة كذاب سواء كان هو نفسه 

  :أقسام المعجزات: ًثانيا 

وإذا تقرر أن املعجز حمدود مبا ذكرناه من :  قال املاوردي بعد تعريفه للمعجزة
 :امخرق العادة فقد ينقسم ما خرج عن العادة على عشرة أقس

سام وقلب األعيان وإحياء  ما خيرج جنسه عن قدرة البشر كاخرتاع األج:أحدها

  .املوتى

لكن خيرج مقداره عن قدرة  ،ما يدخل جنسه يف قدرة البشر: القسم الثاني

  . القريبة فيكون معجز خلرق العادة،كطي األرض البعيدة يف املدةالبشر

م أن ما خرج عن القدرة منه اختلف املتكلمون يف املعجز منه فعند بعضهقد و
يكون، هو املعجز خاصة الختصاصه باملعجز وعند آخرين منهم أن مجيعه يكون 

  . التصاله مبا ال يتميز منهًمعجزا

                                                           

 .١١آية :  سورة إبراهيم١

 . ٤، ٣آية :  سورة النجم٢

 .٨ص :  اإلعجاز العلمي يف السنة٣

 .٣٨٥ص :  النبوات٤
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ظهور العلم مبا خرج عن معلوم البشر كاإلخبار حبوادث الغيوب : القسم الثالث
أن : والثاين، فاقَّأن يتكرر حىت خيرج عن حد االت : أحدمهابشرطنيًفيكون معجزا 

  .يتجرد عن سبب يستدل به عليه

لبشر وإن دخل جنسه يف مقدور ما خرج نوعه عن مقدور ا: القسم الرابع
ًفيكون معجزا خبروج نوعه عن  ، يف خروج أسلوبه عن أقسام الكالمكالقرآن،البش

ًالقدرة فصار جنسا خارجا عن القدرة، ويكون العجز مع القدرة على آلته من الكالم ً 

  .أبلغ يف املعجز

 ما يدخل يف أفعال البشر ويفضي إىل خروجه عن مقدار البشر :القسم الخامس

املزمن لوقته  املرض برءكالربء احلادث عن املرض، والزرع احلادث عن البذر، فإن 

  .ًكل قبل أوانه كان خبرق العادة معجزا خلروجه عن القدرآواستحصد الزرع املت

ً عما كان داخال يف القدرة كإنذار الناطق بعجزه عن  عدم القدرة:القسم السادس
ًالكالم وإخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة فيكون ذلك معجزا خيتص بالعاجز وال 

 .ألنه على يقني من عجز نفسه وليس غريه على يقني من عجزه،يتعداه

إنطاق حيوان أو حركة مجاد فإن كان باستدعائه أو عن إشارته كان : القسم السابع

ًمعجزا له وإن ظهر بغري استدعاء وال إشارة مل يكن معجزا وإن خرق العادة ألنه  ، لهً

  .ليس اختصاصه به بأوىل من اختصاصه بغريه وكان من نوادر الوقت وحوادثه

إظهار الشيء يف غري زمانه كإظهار فاكهة الصيف يف الشتاء وفاكهة : القسم الثامن

ًيف غري زما�ما ممكنا مل يكن معجزا وإن مل يكن الشتاء يف الصيف فإن كان استبقاؤمها 
  .ًزا سواء بدأ بإظهاره أو طولب بهاستبقاؤمها كان معج

 انفجار وقطع املاء املنفجر إذا مل يظهر حبدوثه أسباب من غريه فهو :القسم التاسع

   .من معجزاته خلرق العادة به

اؤهم من املاء القليل يكون  إشباع العدد الكثري من الطعام اليسري وإرو:القسم العاشر
  .ًمعجزا يف حقهم وغري معجز يف حق غريهم
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هذه األقسام ونظائرها الداخلة يف حدود اإلعجاز متساوية األحكام يف  
ثبوت اإلعجاز وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة وإن تفاوت اإلعجاز فيها 

  ١.وتباين

   :أنواع المعجزات النبوية: ًثالثا

  :وبصفة عامة تنقسم إلى قسمين، عةت النبوية متعددة ومتنو  إن المعجزا

ونبع ، انشقاق القمرو، معجزة اإلسراء واملعراج: مثل: المعجزات الحسية - ١

 من وهذا النوع، وغري ذلك،  أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلماملاء من بني
  .املعجزات ينتهي مبجرد وقوعه

  .وغري ذلك، والقرآن الكرمي، عن املغيباتاإلخبار : مثل: المعجزات العقلية -  ٢

  

  .وكيفية معرفتها، والحكمة من وقوعها ، أهمية المعجزات:  المطلب الرابع

  :أهمية المعجزات: ًأوال

ال دليل على صدق النيب غري : " أمهية املعجزة ومدلوهلا يقول اإلمام اجلويينعن

: يب غري املعجزة؟ قلناهل يف املقدور نصب دليل على صدق الن: املعجزة، فإن قيل
َّذلك غري ممكن؛ فإن ما يـقدر دليال على الصدق ال خيلو إما أن يكون معتادا، وإما أن  ًَّ ً ُ َّ َُ
ًيكون خارقا للعادة، فإن كان معتادا يستوي فيه البـر والفاجر، فيستحيل كونه دليال،  ُّ َ ً ً

ًوإن كان خارقا للعادة جيوز تقدير وجوده ابتداء من فعل اهللا تع ٌُّاىل، فإذا مل يكن بد من ً
  ٢.ُّتعلقه بالدعوى، فهو املعجزة بعينه

  :الحكمة من وقوعها: ًثانيا

ًتعظيما وتشريفا -١    .ًوتكرميا للرسول ، ً

   .واآليات والرباهني واألدلة، يادة اإلميان مبعرفة هذه البيناتز -٢

                                                           

 .٥٩/ ١ أعالم النبوة للماوردي١

 .٣٣١: اإلرشاد٢
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   .زيادة اإلتباع له  -٣

  . يف دعوته للنبوةًتصديقا للنيب  -٤

  :  معرفة المعجزاتكيفية: ًثالثا

فهذا العلم ، هل التواتر الذين أخربوا باآليات وجود العلم الضروري خبرب أ– ١  

  .الضروري هو مبنزلة املشاهدة لآليات

كما ، سولً ما يوجد ألهل اإلميان مما يستلزم صدق خربهم بأن حممدا ر– ٢  

 واجلهاد عن ،وطاعته، ونصره، ن اآليات الكثرية عند حتقيق أمرهيوجد ألمته م

  ١.والذب عنه، دينه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٩٩٠ / ٢: النبوات:  ينظر١
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  املبحث الثاين

  )من معاصريه (املعجزات النبوية يف خرب موت بعض الربية 

  

  

تعريفه وأنواع اإلعجاز الغيبي في : الغيب: المطلب األول

  .، وفوائدهالسنة النبوية

نماذج من المعجزات النبوية في خبر موت : المطلب الثاني

 في ضوء السنة )معاصريه من (بعض البرية 

  .النبوية
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  . وأنواع اإلعجاز الغيبي في السنة النبوية، وفوائده،تعريفه: الغيب: المطلب األول

  :تعريف الغيب في اللغة  واالصطالح :ًأوال

   : الغيب لغةأـ  

 عن ًنقال ًأيضا وقال، وغيوب، الشك ومجعه غياب:  الغيب:نظورقال ابن م

 :وقال ابن فارس، ١َأراه ال موضع من َأي َْالغيب، ِوراء من ًوتاص ُمسعت: ُويقال: مشر
مث يقاس من ذلك ، ن الغني والياء والباء أصل صحيح يدل على تسرت الشيء عن العيو

ُالطريحي وقال، ٢مما ال يعلمه إال اهللا ، الغيب ما غاب ْقال قائل منـهم ﴿ : قوله تعاىل:ُ ُ ِّْ ٌ
ِ َ ََ

َْال تـقتـلوا يوسف وأل َ َ ُ ُ ُ َُ ْ َقوه يف غيابت اجلب يـلتقطه بـعض السيارة إن كنتم فاعلنيَ
ِ ِِ َ ْ ُ َُ ِ ِ

َ ََّّ ُ ُْ َ َ ُ َ َْ ْ ِّْ ِ َ ِ ُ ُ﴾ ٣ ،
َ مسي به لغيبوبته عن،َبفتح الغني، أي يف قعره َء غيب عنك  كل شيأعني الناظرين، و ُِّ ََّ

َشيئا فهو غيابة ََ ً
٤.   

  
ُيطلق  َْ َالغيب ُ ِّعلى كل مَْ وإمنـا  ،ًحمجوبـا عنهـا وًا غاب عن احلواس و كان مـستوراُ

ُتسمى الغابة  َُ َ َّ ُغابة أل�ا تـغيب ما فيها وَ َِّ ُ ُُتستـرها عن األنظار لكثافة أشجارهاً ْ َ.  

  : ًالغيب اصطالحاب ـ 

 " قد تكرر استعمال لفظ، واحلضور ِضد الشهود ُالغيب يف املصطلح القرآين 

باملعىن املذكور، ومن تلك مخسني مرة وً الكرمي أربعا شتقاته يف القرآنبعض مو" الغيب 

 :اآليات
ّقال اهللا عز و جل -١ َ ِعامل الغيب والشهادة ﴿ :ََّ

َ َ َّ َ
ِ َْ ْ ُ

ِ
ُ وهو احلكيم اخلبريَ

َِ ْ ُْ
ِ
َ َ ُ َ﴾٥  

َمث تـردون إىل عامل الغيب والشهادة فـيـنبئكم مبا كنتم تـعملون﴿: قال تعاىل -٢ َُ ََ َْ َ ٰ ُْ ُ ُ َِ ُ َُِّ ََُ
ِ
َ َ َّ ِ ِْ ْ ِ

َ ِ ُّ َ َُّ﴾  ٦  

                                                           

 .١٥١ / ١٠:  لسان العرب١

 .٧٧٩ص :  معجم مقاييس اللغة٢

 .١٠آية:  سورة يوسف٣

 .١٣٤ / ٢: مع البحرين جم٤

 .٧٣آية :  سورة األنعام٥

 .٩٤آية :  سورة التوبة٦
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  :  الغيبنواع أً:ثانيا

  :  قسم العلماء الغيب إلى قسمين
  :الغيب المطلق أو الحقيقي: األول

، وهو املقصود عند اإلطالق مثل ًوهو أن يغيب عن احلواس والعقول معا

  .األمور اخلمسة وغريها

  :الغيب النسبي أو المقيد: الثاني

 وهو ما يغيب عن بعض املخلوقني دون البعض اآلخر، كالذي يعلمه املالئكة

عن أمر عاملهم دون البشر، وكالذي يعلمه بعض البشر دون البعض اآلخر مثل العلم 
باألقطار النائية والطبقات األرضية، واألمور الطبية وحنو ذلك، ومن ذلك أن يغيب 

ًالشيء عن حس الناس مجيعا ولكنه يكون يف متناول عقوهلم إما بالتجربة أو املقايسة، 
ن الكسوف واخلسوف والشروق والغروب ومنازل القمر كعلم ما سيقع يف املستقبل م

  ١.ًوحنو ذلك استنباطا من التجارب الكونية والسنن الربانية

  .أنواع اإلعجاز الغيبي في السنة النبويةً:ثانيا

   :منها، ور غيبية كثرية ومتنوعةأخرب صلى اهللا عليه وسلم عن أم

  . اإلعجاز الغييب يف النواحي السياسية والعسكرية– ١

   . اإلعجاز الغييب يف جمال اآليات الكونية– ٢

  . اإلعجاز الغييب يف أخبار األمم املاضية– ٣

علم التحاليل الطبية وعري ، الصيدلة  ، الط: ز الغييب يف جمال العلوم املادية اإلعجا– ٤

  ذلك

     .ومصري األمة، ييب يف اإلخبار عن أمور مستقبلية اإلعجاز الغ– ٥

   :ويستفاد من هذا

   . بيان عاملية اإلسالم ومشوله لكافة نواحي احلياة– ١

                                                           

 . ٣٢١ص :  نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف١
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   .وأن اإلسالم دين العلم، خرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم صدق ما أ– ٢

  . معرفة الطريق الصحيح الذي وصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للنجاة– ٣

   :والغيبية خاصة،  فوائد معرفة المعجزات عامةً:ثاثال

   .ا يثبت صدق نبوته صلى اهللا عليه وسلم �– ١  

   . �ا يثبت صحة األحاديث الواردة يف هذا الشأن– ٢  

  . يثبت صدق النقلة فيما أخربوا به �ا– ٣  

   . �ا يثبت سالمة منهج أهل السنة واجلماعة– ٤  

  . وأن ما عداه هو الدين الباطل، بت أن دين اإلسالم هو الدين احلق �ا يث– ٥  

ً تفتح جماال خصبا للتفكري والرتكيز أمام من ال يؤمن برسالة الرسول العريب – ٦   ً
 ،  وهذا ال يقدر عليه ، بشيء إال وقد حتقق ووقع كما أخربنه مل يتنبأ إحيث

  .ووحيه إليه، لوق إال بإعالم اخلالق لهاملخ

  

 من(نماذج من المعجزات النبوية في خبر موت بعض البرية : المطلب الثاني

  . في ضوء السنة النبوية)معاصريه 

  

من معاصريه (جتدر اإلشارة إىل أن عدد املعجزات النبوية يف خرب موت بعض الربية 
( ،اقتصرت على ست  املقام يف هذا البحث فقد وحىت ال يطولكثرية ومتنوعة

  :وقمت بتحليلها ودراستها، وذلك على النحو التايلعشرة معجزة، 

  :ابرة قريش في غزوة بدرـ إخباره عن مصرع جب١

هـــذا مـــصرع (: ً بـــدرا أومـــأ بيـــده إىل األرض فقـــال ملـــا وردعـــن أنـــس أن النـــيب 
  ١.فواهللا ما ماط أحد منهم عن مصرعه) فالن

                                                           

 ).  ١٧٧٩ رقم (٣/١٤٠٣ ،بدر غزوة باب  مسلم،صحيح ١
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   :التعريف بغزوة بدر

وقعت غزوة بدر الكربى صبيحة يوم اجلمعة يف السابع عشر مـن شـهر رمـضان 

  .يف السنة الثانية من اهلجرة

 يف ذها�ـــا مـــن مكـــة إىل ً أن عـــريا لقـــريش أفلتـــت مـــن النـــيب :ســـبب الغـــزوةو
وسـعيد بـن زيـد ، بعث رسول اهللا طلحة بن عبيد اهللافلما قرب رجوعها إىل مكة ، الشام

ثــــا حــــىت مــــر �مــــا أبــــو فوصــــال إىل احلــــوراء ومك، ليقومــــا باكتــــشاف خربمهــــاإىل الــــشمال 

ـــــفأســـــرعا إىل ، ســـــفيان بـــــالعري ـــــة وأخـــــربا رســـــول اهللا ب وكانـــــت فرصـــــة ذهبيـــــة ، اخلرباملدين
 )٣١٣(اسـتعد رسـول اهللا للخـروج ومعـه ،  ليصيبوا أهل مكـة بـضربة اقتـصاديةللمسلمني

وكــان  ، وبــدأ القتــال بــني الفــريقني، ائــة مقاتــلوأمــا جــيش العــدو حنــو ألــف وثالمث، ًرجــال 

اللهـم إين أنـشدك عهـدك ، اللهـم أجنـز يل مـا وعـدتين(: ويقـول،  يناشد ربـهرسول اهللا 
شهد واستــ ، وبفــتح مبــني للمــسلمي، للمــشركنيوانتهــت املعركــة �زميــة ســاحقة ، )ووعــدك

امتهم القـــادة وعـــ، تـــل مـــنهم ســـبعونقفأمـــا املـــشركون ، ًمـــن املـــسلمني أربعـــة عـــشر رجـــال

والعــاص بــن هــشام بــن املغــرية خــال عمــر بــن ،  جهــلأبــو :ومــنهم، والزعمــاء والــصناديد
  .وغريهم، وعتبة بن ربيعة، اخلطاب

  

   :ه اإلعجازوج

ــــا النبــــوءتني اللتــــني يتــــضمنهما هــــذا  ، صــــدق رســــول اهللا  فقــــد حتققــــت كلت

وثانيتهمـــا مكــان قـــتلهم حيـــث ، ش يـــوم بــدراحلــديث الـــشريف إحــدامها قتـــل جبــابرة قـــري

  ١. فما زاغوا منها قيد أمنلةقتلوا يف األمكنة اليت حددها هلم رسول اهللا 

  : غسلت حنظلةـ أخبر صلى اهللا عليه وسلم أن المالئكة٢

َّ، أنـه ذكـر قـصة َعن عبـد اهللا بـن الـزبري َأحـد ومـن قتـل �ـا مـن المـسلمني، قـالَ َ ُ َْ َ :

ْوقتل شداد بـن األسـ َّ َ ْود الـذي يـقـال لـه ابـن شـعوَ ُ َ َُ
ِ ََ حنظلـة بـن الراهـب ،َّ ْ َ، فـقـال رسـول ُ َ َ َ َ

                                                           

 .٢٣ ، ٢٢ص :  نبوءات الرسول١



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٠٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

َإن صاحبكم تغسله المالئكة:"اهللا  ُِ َ َ ْ َ َفـقالـت"  فسألوا صـاحبته ،ِ َ َ وهـو جنـب ملـا  خـرج:َ ُ َ
ُ فـقال رسول ،مسع اهلائعة َ َ َ َ: " َلذلك غسلته المالئكة ِ َ ََ ْ ّ

ِ."١  

   :التعريف بصاحب القصة

ــــصاري  ــــن أميــــة األن ــــك ب ــــن صــــيفي بــــن مال ــــن أيب عــــامر  ب ، األوســــيحنظلــــة ب
، استــشهد يــوم أحــد، ن أبــوه يعــرف يف اجلاهليــة بالراهــبوكــا، املعــروف بغــسيل املالئكــة

 حنظلـــة الغـــسيل كـــان قـــد أمل بأهلـــه يف حـــني خروجـــه إىل أحـــد مث وذكـــر أهـــل الـــسرية أن

ًفلمــا قتــل شــهيدا أخــرب ، ه الغــسل وأعجلــه عنــههجــم عليــه مــن اخلــروج يف النفــري مــا أنــسا ُ
عـن أبيـه ، عن هشام بن عـروة،  وروى محاد بن سلمة، بأن املالئكة غسلتهرسول اهللا 

مـا كـان : ة بـن أيب عـامر األنـصاريمـرأة حنظلـأن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ال

فقـال ، فقتـل، يعـة خـرج فلما مسـع هل، ًكان جنبا وغسلت أحد شقي رأسه: قالت، شأنه
  ٢".لقد رأيت املالئكة تغسله  " :رسول اهللا 

   :وجه اإلعجاز

 ؛ حيـــث قالـــت زوجتـــه خـــرج  يف قولـــه عـــن حنظلـــة صـــدق رســـول اهللا   
  .من الشهداءوهو ، وهو جنب ؛ لذلك غسلته املالئكة 

ّأبيـ إخباره عن مقتل ٣   : بن خلفُ

ّأيبكان : عن عروة بن الزبري قال وهو مبكة ، ف أخو بين مجح حلفبن خل ُ
 أنا أقتله :قال رسول اهللا  ، فلما بلغت حلفته رسول اهللا  ، ليقتلن رسول اهللا 

ّأيبفأقبل ، إن شاء اهللا  فحمل على ،ال جنوت إن جنا حممد: حلديد يقولًمقنعا يف ا ُ

فاستقبله مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار يتقي رسول اهللا ،  يريد قتلهرسول اهللا 
فقتل مصعب بن عمري وأبصر رسول اهللا ،  بنفسه بن خلف من فرجة اََُ ترقـوة أيب

ّأيب عفطعنه حبربته فوق، بني سابغة الدرع والبيضة  ، ومل خيرج من طعنته دم، عن فرسه  ُ
                                                           

: وقال النووي، ) ٦٨١٤ رقم (،٤/٢٢، ةاملعرك يف يستشهد اجلنب بابالسنن الكربى للبيهقي،  ١

ًرواه البيهقـي مرسـال ومتــصال وإسـناده جيـد خالصـة األحكـام يف مهمــات الـسنن وقواعــد :  ينظــر،ً

 .٢٦٥ / ٣": الدالئل " والبيهقي يف ، ٩٤٩ / ٢: اإلسالم

والطبقـــــــات  ، ١١٣ / ١: واالســـــــتيعاب، ) ١٢٨١ت (أســـــــد الغابـــــــة و ، ١١٩ / ٢:  اإلصـــــــابة٢

 . ٤٣  /٢: الكربى
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 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

، ما أجزعك ؟ إمنا هو خدش: فقالوا،  فاحتملوه وهو خيور خوار الثوربهفأتوه أصحا
يب بأهل والذي نفسي بيده لو كان الذي : مث قال، ) ًأقتل أبيا(:فذكر هلم قول النيب 

   ١.فمات، ذي ا�از ملاتوا أمجعني

   :وجه اإلعجاز

ّأيبكان عدو اهللا  يا حممد إن :  مبكة فيقولبن خلف يلقى رسول اهللا  ُ

 أنا بل: فيقول رسول اهللا ، ً كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليهًعندي فرسا أعلفه

ّأيبفلما كان يوم أحد أقبل ، أقتلك إن شاء اهللا ال : وهو يقول، ًمتقنعا يف احلديد ُ
ّأيب حبربة فوقع جنوت إن جنا حممد فطعنه رسول اهللا  ، فأتاه أصحابه، عن فرسه ُ

فذكر هلم قول النيب ، ما أجزعك إمنا هو خدش: فقالوا، رفاحتملوه وهو خيور خوار الثو

 ،٢.ًومات إىل النار فسحقا ألصحاب السعري   

ّأيب بصدق ما أخرب به من قتل ويف هذه القصة تظهر معجزة النيب  بن  ُ

  .وحتقق ذلك، خلف

  

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم بقتل أصحابه يوم الرجيع٤

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث ، أعن بريدة بن سفيان األسلمي

ا ليحتزوا رأسه فأرادو: رجيع، فذكر قصتهم وذكر فيهاعاصم بن ثابت إىل بين حليان بال
 ،، فلم يستطيعوا أن حيتزوا رأسه من دبر فحمتهً  رجال، فبعث اهللا ليذهبوا به إليها

ك عين ال أجد من يبلغ رسولاللهم إين : وذكر يف شأن خبيب بن عدي أنه قال

لى اهللا عليه وسلم قال  فزعموا أن رسول اهللا ص،، فبلغ رسولك مين السالمالسالم
أخوكم خبيب بن عدي : (؟ قال اهللا من َّيا نيب: أصحابه، قال )وعليه السالم(: حينئذ

                                                           

 ،الـــــرحيم الـــــرمحن اهللا بـــــسم األنفـــــال ســـــورة تفـــــسرياملـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحني للحـــــاكم، بـــــاب  ١

 البخـاري شـرط على: الذهيب وقال، خيرجاه ومل الشيخني شرط على: وقال، )٣٢٦٣(، ٢/٣٥٧

 .ومسلم

 ٢: وعيون األثر ، ٤٦ / ٢: والطبقات البن سعد، ١٦٦ / ٣: السرية النبوية البن هشام:  ينظر٢

 /١٥ . 
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 ألبدت فلما رأيته يدعو: ما رفع على اخلشبة استقبل الدعاء، قال رجل فل،)يقتل
  .١، فلم حيل احلول ومنهم أحد غري ذلك الرجل الذي ألبد باألرضباألرض

   :  التعريف بصاحب القصة

، بن مالك بن عامر األنصاري األوسيهو الصحايب اجلليل خبيب بن عدي 
 والزبري  املقدادوعندما مات أرسل النيب  ، واستشهد يف عهد النيب ، ًشهد بدرا 

، ًفوجدا حوله أربعني رجال نشاوى،  التنعيمفوصال إىل، يف إنزال خبيب عن خشبته

، َفنذر �م املشركون، ري منه شيءوهو رطب مل يتغ، له الزبري على فرسهفحم، فأنزاله
  ٢. فسمي بليع األرض، فابتلعته األرض، فلما حلقوهم قذفه الزبري

   :  وجه اإلعجاز

ُبعد ُ بأنه يقتل مع عن خبيب بن عدي ،  أصحابهيظهر يف إخبار النيب 
 يف مساعه السالم ًوتظهر أيضا معجزة أخرى له ،  وخبيب املسافة بني النيب 

  .من خبيب ورده عليه

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن موت كهف المنافقين٥

فانصرف :  روى عنهم قصة بين املصطلق قالوا، عن شيوخه الذينعن ابن إسحاق

، ببقعاء من أرض احلجاز دون البقيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان

ال ختافوها : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقديدة فخافها الناسهبت ريح ش
، فوجدوا رفاعة بن زيد ابن التابوت مات يف ا هبت ملوت عظيم من عظماء الكفرفإ�

  ٣. وكان كهفا للمنافقني، وكان قد أظهر اإلسالم،وكان من بين قينقاع ،ذلك اليوم

   :  التعريف بصاحب القصة
ِهو رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يـهود إذا كلم رسول الله  ِّ َ ُّ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ ُ

ِ َ ُ َ
ِ ّ ِ ْ ْ ْ

ِ
َ ُ ُ ِ صلى الله عليه - َِ

ََْ ُ ّ َّ
َوسلم  ّ َ َ لوى لسانه وقال أرعنا مسع- َ َْ َِ َْ َ َ َ َُّ َ

ِ َك يا حممد حىت نـفهمكَ َ ْ َ ّ َ َُ ّ ِ، مث طعن يف اإلسالم َُ َ َْ ِْ ِ
َ َ ُّ

َوع ِ فأنـزل الله فيه،َُابهَ ِ
ُ ّ َ َْمن الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويـقولون مسعنا ﴿ َََْ

ِ َِِ َ َُ ُ َ َ
ِ

َ َّ َ َ
ِ َِ ْ َُُِّ ُ َ َ َ

َّ ِّ

                                                           

 .)٢٨٣٧رقم (، ٢/٣٤٧ ،الشهادة جامع باب، سنن سعيد بن منصور ١

، ) ٦٥٠ت : (واالســـتيعاب ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ص : نـــسب قـــريشو ، ٢٢٥:٢٢٧ / ٢: اإلصـــابة ٢

 . ٤/٣٠٥: والعقد الثمني

 .٢٥٠/ ٣: واخلرب رواه ابن هشام يف السرية، ٦١/ ٤: للبيهقي دالئل النبوة ٣
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ين  ِوعصيـنا وامسع غيـر مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف الدِّ ِ ً َ َ ََْ َ ََ َ ْ َ َْ
ِ ِ ِ َِِْ �َ ٍ ُ َ ْ َْ ْ َ َْ َْ ولو أنـهم قالوا مسعنا َ

َِ ُ ََ ْ ُ ََّ ْ َ
َّطعنا وامسع وانظرنا لكان خيـرا هلم وأقـوم ولكن لعنـهم الله بكفرهم فال يـؤمنون إال ََوأ َِّ َ َُ َ َِ ُِْ َ ُ ََ ْْ ْ ْ

ِِ ْ ُ َِ ُ ُْ ًُ َ ََّ َٰ ََ َ َ ََ َْ َُّ ْ َ َ َ ْ
ًقليال َِ﴾ ١  

  
  : وجه اإلعجاز

 وهو موت رفاعة بن زيد بن التابوت كهف املنافقني يظهر يف حتقق قول الصادق 

  .كما قال 

ِأي عقوبة له، وعالمة ملوته وراحة البالد والعباد به: "هذه الريحقال النووي عن  ً ً."٢  

  

  ًـ دعا له النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشهادة فمات شهيدا٦
خرجنا مع :  أنه قال– رضي اهللا عنهما –نصاريعن جابر بن عبد اهللا األ

ا رسول اهللا فبينا أنا نازل حتت شجرة إذ: قال جابر،  يف غزوة بين أمناررسول اهللا 

فنزل رسول اهللا : رسول اهللا هلم إىل الظل قاليا : فقلت،  أقبل ،  فقمت إىل
مث قربته إىل رسول ، فكسرته، فوجدت فيها جرو قثاء، ًفالتمست فيها شيئا،  لناغرارة

، رجنا به يا رسول اهللا من املدينةخ: فقلت: قال) من أين لكم هذا ؟(:فقال، اهللا 

مث أدبر يذهب ، فجهزته: ذهب يرعى ظهرنا قال صاحب لنا جنهزه يوعندنا: قال جابر
أما له ثوبان (:فقال،  إليهفنظر رسول اهللا :  قالخلقاُوعليه بردان له قد ، يف الظهر

: قال، كسوته إيامها العيبةله ثوبان يف ، بلى يا رسول اهللا : فقلت) غري هذين ؟

فقال رسول اهللا : مث وىل يذهب قال، مافلبسه، فدعوته:  قال)فليلبسهما، فادعه فمره(
) :يا رسول : فقال، فسمعه الرجل: قال) ً عنقه أليس هذا خريا له ؟ما له ضرب اهللا

فقتل الرجل يف سبيل : قال) يف سبيل اهللا(: فقال رسول اهللا ، اهللا يف سبيل اهللا 

   ٣.اهللا

                                                           

 .٤١٩ / ٢:  الروض األنف١

  ).٢٧٨٢رقم  (٤/٢١٤٥ وأحكامهم املنافقني صفات  كتابصحيح مسلم، ٢

، )٣٣٧٣رقم (، ٥/٣٢٦ �ا، للجمال الثياب لبس يف جاء ماموطأ مالك، كتاب اللباس، باب  ٣

ح  ، ٢٣٦ / ١٢": (صــــحيحه " ابــــن حبــــان يف  و،٢٤٤ / ٦: ورواه البيهقــــي يف دالئــــل النبــــوة

 .صحيح على شرط الشيخنيإسناده :  وقال شعيب األرناؤوط،)٥٤١٨
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 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

   :التعريف بغزوة بني أنمار

جح أ�ا يف السنة السابعة للهجرة يف شهر والرا، هااختلف املؤرخون يف تارخي

   .ربيع األول

تسمى : فقيل، ملؤرخني يف سبب تسمية هذه الغزوةوقد اختلفت كلمات ا
م كانوا أل�: وقيل، ضاءوبي، وسوداء، ألجل جبل كان هناك فيه بقع محراء؛ ذات الرقاع

جيب؛ ملا وقع ًوتسمى أيضا بغزوة األعا، وقيل لغري ذلك، يعصبون اخلرق على أرجلهم

  .وغزوة بين أمنار، وغزوة بين ثعلبة، ًوتسمى أيضا بغزوة حمارب، فيها من أمور عجيبة

  

  :سبب الغزوة

 مسع باجتماع بين أن النيب : ا ذكره أهل السري حول هذه الغزوة  ملخص م
 أربعمائة أو فأسرع باخلروج إليهم يف، َُوبين حمارب من غطفان، أو بين ثعلبة، أمنار

 رضي اهللا –عثمان بن عفان واستعمل على املدينة أبا ذر أو ، ئة من أصحابهسبعما

على بعد ، خنل: بالدهم حىت وصل إىل موضع يقال لهوسار فتوغل يف ، - عنهم 
ومل يكن ، ًعضهم بعضا فتقاربوا وأخاف ب، طفانغًولقى مجعا من ، يومني من املدينة

  ١.فإال أنه صلى �م يومئذ صالة اخلو، بينهم قتال

   :عجازوجه اإل

ومل يذكر  ،  يف صدق قوله بأن قتل الرجل يف سبيل اهللا كما قال تظهر معجزته 

   .اسم هذا الرجل

 ٧ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن استشهاد القواد الثالثة في غزوة مؤتة

ً نعى زيدا وجعفراأن النيب : عن أنس  ، رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم وابن ً

 –مث أخذ ابن رواحة فأصيب ، مث أخذ جعفر فأصيب، أخذ الراية زيد فأصيب: (لفقا

   .٢)من سيوف اهللا حىت فتح اهللا عليهم حىت أخذ الراية سيف –وعيناه تذرفان 

                                                           

 .٣٨٧ص :  الرحيق املختوم١

 ). ٤٢٦٢ رقم(، ٥/١٤٣،  الشأم أرض من مؤتة غزوة باب ، البخاريصحيح ٢
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  : التعريف بأصحاب القصة

، حش وزوجه زينب بنت ج ، تبناه النيب ،  هو ابن حارثة بن شراحبيل الكعيب:زيد

وامي اهللا إن كان (: وقال رسول اهللا ، فولدت له أسامة،  أم أمينوقبلها زوجه موالته

ًشهد زيد بدرا ، ) إيل وإن كان ملن أحب الناس– يعين زيد بن حارثة –ًخلليقا لإلمارة 
  ١.وهو أمري، وقتل يف غزوة مؤتة، وما بعدها

أسلم بعد مخسة  ، ابن عم الرسول ،  هو ابن أيب طالب بن عبد املطلب:جعفر

وقال له النيب  ، إنه أفضل الناس بعد النيب : كان أبو هريرة يقول، ًين رجال شروع
:) ُأشبهت خلقي وخلقي ُ  ملا أتى :فقالت عائشة رضي اهللا عنها، استشهد مبؤتة ، ٢)َْ

  ٣. احلزنوفاة جعفر عرفنا يف وجه رسول اهللا 

وشهد ، لة العقبةكان أحد النقباء لي، بن ثعلبة بن امرئ القيس: عبد اهللا بن رواحة
استشهد يوم ) نعم الرجل عبد اهللا بن رواحة (: عنهقال النيب ، ًبدرا وما بعدها

  ٤.مؤتة

  

   :التعريف بغزوة مؤتة

وأعظم حرب دامية خاضها املسلمون يف حياة ، هذه املعركة أكرب لقاء مثخن

أرض كانت يف مجادى األوىل سنة مثان من اهلجرة بأدىن البلقاء من ، رسول اهللا 
  .الشام

ىل  بعث احلارث بن عمري األزدي أحد بين هلب بكتابه إ أن رسول اهللا :سببهاو

مث ، ًل بن عمرو الغساين بأوثقه رباطافعرض له شرحبي، ُالشام إىل ملك الروم أو بصرى

                                                           

 ).١٨٢٩ت : (وأسد الغابة ، ٤٩٨: ٤٩٤ / ٢: اإلصابة ١

 رقـــــم (٥/١٩ عنـــــه اهللا رضـــــي اهلـــــامشي طالـــــب أيب بـــــن جعفـــــر مناقـــــب بـــــاب صـــــحيح البخـــــاري، ٢

٤٢٥١.(  

 ).٣٣١ت : (واالستيعاب، ) ٧٥٩ت : (وأسد الغابة، ٥٩٤: ٥٩٢/  ١: اإلصابة ٣

 ).١٥٤٨ت : (واالستيعاب، )٢٩٤٣ت : (وأسد الغابة ، ٧٥: ٧٢ / ٤: اإلصابة ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

٣١٥
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فاشتد ذلك عليه حني بلغه ،  رسول غريهُومل يقتل لرسول اهللا ، قدمه فضرب عنقه
   ١.واستعمل عليهم زيد بن حارثة، فبعث البعوث ،اخلرب

ل يواجهون هجمات ثالثة آالف رج، وبدأ القتال املرير، ك يف مؤتة التقى الفريقانوهنا

فلم يزل يقاتل  ، أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول اهللا ، مائيت ألف مقاتل
أيب  وحينئذ أخذ الراية جعفر بن، ًوخر صريعا ، ويقاتل حىت شاط يف رماح القوم 

مث قاتل ، ال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاوطفق يقاتل حىت إذا أرهقه القت، البط

فاحتضنها ، ومل يزل �ا حىت قطعت مشاله، فأخذ الراية بشماله، حىت قطعت ميينه
، ًإن روميا ضربه ضربة قطعته نصفني: يقال، ًلم يزل رافعا إياها حىت قتلف، بعضديه

يشاء؛ ولذلك مسي جبعفر يطري �ما حيث ، جلنةبه اهللا جبناحيه جناحني يف اوأثا

وتقدم ، فر أخذ الراية عبد اهللا بن رواحةوملا قتل جع ، وجبعفر ذي اجلناحي، الطيار
: فقال، َْ ابن عم له بعرق من حلم مث أتاه، فجعل يستنزل نفسه، وهو على فرسه، �ا

ده فانتهس فأخذه من ي، نك قد لقيت يف أيامك هذه ما لقيتفإ، شد �ذا صلبك

ْمن نـهسة   .فقاتل حىت قتل، مث أخذ سيفه فتقدم، مث ألقاه من يده، َ

ًفقاتل قتاال مريرا، على خالد بن الوليد ليأخذ الرايةمث اصطلح الناس  حىت ، ً

   ٢.انتصر املسلمون يف هذه املعركة

   : وجه اإلعجاز

وهم ، ة دين فيه دليل النبوة ألنه أخرب بإصابتهم يف امل:قال بدر الدين العيين
  ٣.وكان كما قال، مبؤتة

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم ذي البجادين أنه يموت بالحمى٨

يــــا :  إىل تبــــوك فقــــالخــــرج رســــول اهللا : قــــدي أن عبــــد اهللا ذا البجــــادين قــــالعــــن الوا

اللهم إين أحرم دمه على الكفـار إنـك إذا خرجـت (: فقال، سول اهللا ادع يل بالشهادة ر

                                                           

 .٥٦٨ص :  زاد املعاد١

 .١٥٦ / ٢: وزاد املعاد ، ٣٩٩: ٣٩٤ص :  الرحيق املختوم٢

 . ١٦٦ / ١٢: ء عمدة القارى٣
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، ً فلمـا نزلـوا تبـوك أقـاموا �ـا أيامـا ).فأخـذتك محـى فقتلتـك فأنـت شـهيد، يف سبيل اهللا 
   ١.مث تويف عبد اهللا ذا البجادين باحلمى

  

   :التعريف بصاحب القصة

كـان امسـه عبـد العـزى : يقال، ُعبد �م بن عفيف بن سحيم املزين عبد اهللا بن 

 أنــه أســلم فنــزع فبلــغ عمــه، ًوكــان حمــسنا لــه ، ًوكــان يتيمــا يف حجــر عمــه، فغــريه النــيب 

زر فـات، ًفقطعت له جبادا هلا باثنتني، فأتى أمه، حىت جرده من ثوبه، منه كل شيء أعطاه
ًنصفا وارتدى نصفا مـات ، )هللا ذو البجـادينأنـت عبـد ا: (فقـال لـه النـيب ، مث أصبح، ً

 فلمـــا دفنـــاه ،  اهللا يف حفرتـــه حيـــث حفـــروا لـــه ورســـول، ) ه٩( يف غـــزوة تبـــوك ســـنة

 يف قــرب أحــد ومل ينــزل رســول اهللا ، ) ًم إين أمــسيت عنــه راضــيا فــارض عنــهاللهــ: (لقــا
   ٢.إال مخسة منهم ذي البجادين 

   :وجه اإلعجاز

ولكـــن مـــات ،  البجـــادين ذي حيـــث مل يقتـــل عبـــد اهللا   حتقـــق قـــول النـــيب 
  .باحلمى كما أخرب بذلك النيب الصادق 

  

  :و أجل مسلمة الفهري رضي اهللا عنهـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن دن٩  

عن أيب مليكة أن حبيب بن مسلمة الفهري رضي اهللا عنهما قدم على النيب 

يا نيب اهللا إين ليس يل ولد : فقال مسلمة، وأن أباه أدركه باملدينة، ًازيا  املدينة غ
ن لعلك أ: (وقال، ه معه ردوإن النيب ، وم يف مايل وضيعيت وعلى أهل بييتغريه يق

فرجع فمات مسلمة يف ، )  عامك هذا فارجع يا حبيب مع أبيكخيلو لك وجهك يف

  .ذلك العام وعزي حبيب فيه

                                                           

وجممع الزوائد، باب فضل الصوم، .٤٦٣ص : طي يف اخلصائصوالسيو، ٥/١٧٥حلية األولياء،  ١

 ).٥٠٨١رقم (، ٣/١٨١

 .١٠١ / ٤: واألعالم، )١٧١٠ت : (واالستيعاب، ١٤٠ ، ١٣٩ / ٤: اإلصابة ٢



        
 
 

 

 
 
 

 

٣١٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

يا رسول : باملدينة لرياه فأدركه أبوه فقال وهو أنه أتى النيب : ويف رواية  
فهلك يف تلك ، )فإنه يوشك أن يهلك، ارجع معه (: فقال له،  يدي ورجلي:اهللا

  .١السنة 

   : بصاحب القصةالتعريف

  ٢.والد حبيب، مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة الفهري   

   :وجه اإلعجاز

فوقع  ، حيث أخرب بدنو موت والد حبيب بن مسلمة الفهري صدق رسول اهللا 

  .فإنه مات يف نفس السنة، كما أخرب به

  

  :ًـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم بأن رجال ال تقبله األرض١٠  

 وكان قد قرأ ً أن رجال كان يكتب للنيب -   –أنس عن ، عن محيد
، - يعين عظم – وآل عمرآن عز فينا وكان الرجل إذا قرأ البقرة، البقرة وآل عمرآن

ًالسالم ميلي عليه غفورا رحيمافكان النيب عليه الصالة و ً ًفيكتب عليما حكيما، ُ فيقول ، ً

: ُوميلي عليه، كتب كيف شئت أ،)اكتب كذا وكذا: (الصالة والسالمله النيب عليه 
ًعليما حكيما  فارتد ذلك أكتب كيف  شئت: فيقول، ً بصرياًأكتب مسيعا: فيقول، ً

نت ألكتب إما إن ك، أنا أعلمكم مبحمد: وقال، الرجل عن اإلسالم فلحق باملشركني

  ). إن األرض مل تقبله( :فقال النيب ، شئت فمات ذلك الرجل

 ًال فوجده منبوذه أتى األرض اليت مات فيها ذلك الرجفحدثين أبو طلحة أن: قال أنس

ً قد دفناه مرارا فلم تقبله األرض :ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا: فقال أبو طلحة
٣.    

                                                           

وابـن عـساكر  ، ٥٠٤ / ٦: والبيهقـي يف دالئـل النبـوة ، ٤٠٩ / ٧:  أخرجه ابن سعد يف طبقاتـه١

 . ٣٨ / ٤: يف  تارخيه

 ).٤٩٢٣ت : (أسد الغابة ، ٩١  /٦: اإلصابة ٢

إســناده صــحيح علــى شــرط : وقــال شــعيب األرنــاؤوط، )١٢٢١٥ رقــم(،١٩/٢٤٧مــسند أمحــد،  ٣

 .الشيخني



        
 
 

 

 
 
 

 

٣١٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  :التعريف بصاحب القصة

 من طريق ثابت عن أنس كان ١النصراين مل يدر ما امسه لكن يف رواية مسلم  

  .منا رجل من بين النجار

  :زوجه اإلعجا

 يف لفظ األرض إياه مرات ألنه ظهرت معجزة النيب : قال بدر الدين العيين

  ٢.ويدل على صدق الشارع ، بذلك ؛ لتقوم احلجة على من يراهملا ارتد عاقبه اهللا تعاىل

سلم افرتى على النيب صلى اهللا عليه وفهذا امللعون الذي : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
فضحه بأن أخرجه من القرب بعد أن دفن و، تب له قصمه اهللاان يدري إال ما كأنه ما ك

وأنه ، د على أن هذا كان عقوبة ملا قالهو هذا أمر خارج عن العادة يدل كل أح ، ًمرارا

وأن هذا اجلرم أعظم من جمرد ، ن عامة املوتى ال يصيبهم مثل هذاًكان كاذبا إذ كا
 اهللا منتقم لرسوله ممن وأن، هم مثل هذاوال يصيب، داد إذ كان عامة املرتدين ميوتوناالرت

ولكذب الكاذب إذ مل ميكن الناس أن يقيموا عليه ، ومظهر لدينه، وسبه، طعن عليه

  ٣.احلد

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم بسوء خاتمة عمه وزوجته١١  

  إخباره بسوء خامتة بعض من يظن أ�م ميوتون على اإلسالم أو قد يدخلون 

ِالنيب صلى اهللا عليه وسلم �الك عمه أيب هلب وزوجه على الكفر، حني فيه، فقد تنبأ 

  ببقائهما على الكفر وهالكهما على ذلك، قال تعاىل-  فيما نقله عن ربه - أخرب 
َّتـبت يدا أيب هلب وتب ﴿ َ ََ

ٍ ََ َِ َ َ ْ َ ما أغىن عنه ماله وما كسب *َّ َ َ َ َ ََ ُ ُُ َْ َ ْ ٍ سيصلى نارا ذات هلب *َ ََ َ َ ً َ َ ْ ََ* 

َوامر ْ ِأته محالة احلطب َ َ َْ َ َُ ََّ ُ ٍيف جيدها حبل من مسد﴾ *َ ِ ِ
َ َ ْ َ

ِ
ٌ ْ َ ، فكيف جزم النيب )٥-١: املسد (ِ

ِصلى اهللا عليه وسلم بضالل عمه، وهو أقرب الناس إليه، ومظنة امليل إليه؟ هل كان 
َ

   ٤.ذلك إال بإعالم اهللا له

                                                           

 ).٢٧٨١ رقم(٤/٢١٤٥ وسلم عليه اهللا صلى النيب مسجد ابتناء باب صحيح مسلم، ١

 .١٩١ / ٢٤: ي عمدة القار٢

 .١٢٢ / ١:  الصارم املسلول٣

 ).٤٩٧٣و ح ، ٤٩٧٢وح ، ٤٩٧١ح: (صحيح البخاري: وينظر، سقار  دالئل النبوة ملنقذ ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

٣١٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  :التعريف بأصحاب القصة

َُْ  كان ممن مسي لنا من قـري ْ ْ
ِ ََ َ ُّ ّ َ

ِش ممن نـزل فيه القرآن عمه أبو هلب بن عبد ِ ِ
ْ َْ َُ

ِ ََ ُ َْ ُ ّ ُ ّْ ُ َْ ِ َ َ
ِ ٍ

َالمطلب وامرأته أم مجيل بنت حرب بن أمية محالة احلطب وإمنا مساها الله تـ َ َ ُُ ُّ َّ ّ َّ َ َََِّ َ ُ
ِ ِْ َْ َ ََ ّ ُ ُ َِ ْ ّ ِْ

ْ ُ ِْ ٍ ِ
َ

ِ ََعاىل محالة ْ ََ َ َ
ِاحلطب ْ ْ؛ ألنـها كانت َْ َ َ َ َّ

َِ فيما بـلغين -ِ ََ َ
ُ حتمل-ِ

ِ ِّ الشوك فـتطرحه على طريق رسول الله َْ ِ
ُ َ

ِ َِ ََ ُ ُ َْ ََ َ ْ ّ - 
 -حيث مير، فأنـ ََْ ُّ َُ ْ َزل الله تـعاىل فيهماَ

ِ ِ َ َ َ ُ ّ َ َّتـبت يدا أيب هلب وتب﴿: َ َ ََ
ٍ ََ َِ َ َ ْ ُ ما أغىن عنه  *َّ َْ َ ْ َ َ

َماله وما كسب َ َ َ ََ ُُ...٢]١.  

  

  :وجه اإلعجاز

ودليل واضح ،  معجزة ظاهرة ويف هذه السورة: قال العلماء" :  قال ابن كثري

ٍسيصلى نارا ذات هلب ﴿: فإنه منذ نزل قوله تعاىل، على النبوة  ََ َ َ ً َ َ ْ ِ وامرأته محالة احلطب *ََ َ َْ َ َُ ََّ ُ ََ ْ َ
ٍيف جيدها حبل من مسد﴾ * ِ ِ

َ َ ْ َ
ِ

ٌ ْ َ ْ فأخرب عنهما بالشقاء وعدم اإلميان، مل يقيض هلما أن ٣ِ َ ُ
ًيؤمنا، وال واحد منهما، ال باطنا و ًال ظاهرا، ال مسرا وال معلنا، فكان هذا من أقوى ٌ ً ًِ

ُ
  ٤.األدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن دنو أجله١٢  

 : فقالوا، سأهلم عن قوله إذا جاء نصر اهللا والفتحأن عمر ، عن ابن عباس

أجل أو مثل ضرب حملمد :  فقالما تقول يا ابن عباس،: فتح املدائن والقصور، فقال

 ٥ نعيت إليه نفسه.  

                                                           

 .١،٢، اآلية سورة املسد١

 .١٣٤ / ٢:  الروض األنف٢

 .٥، ٤، ٣، آية  سورة املسد٣

 .٣٦٦ / ٤:  تفسري القرآن العظيم٤

ــــابصــــحيح البخــــاري،  ٥ ــــاس ورأيــــت{: قولــــه ب ، ]٢: النــــصر[} أفواجــــا اهللا ديــــن يف يــــدخلون الن

  ).٤٩٦٩ رقم (،٦/١٧٩



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٢٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

 يرمي رأيت النيب : مسعت جابر بن عبد اهللا، يقول:   أنبأنا أبو الزبري، قال
لتأخذوا مناسككم ؛ فإين ال أدري لعلي ال (: مرة على راحلته يوم النحر، ويقولاجل

  ١.)أحج بعد حجيت هذه

   :موت النبي  

أخذت طالئع التوديع ،  اإلسالم على املوقفالدعوة وسيطروملا تكاملت 
 بالرفيق األعلى حلق ، وتتضح بعباراته وأفعاله، للحياة واألحياء تطلع من مشاعره 

   ٢.وقد مت له ثالث وستون سنة ،  هـ١١ من ربيع األول سنة ١٢ثنني يف يوم اال

  :ًـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن أول أهله لحوقا به١٣  

ُعنده مجيعا مل تغادر منا  إنا كنا أزواج النيب : أم املؤمنني قالتعن عائشة  ً
فأقبلت فاطمة عليها السالم متشي وال واهللا ما ختفى مشيتها من مشية رسول ، واحدة

مث  - أو عن مشاله- مث أجلسها عن ميينه ، )ًمرحبا بابنيت: (رحب وقال فلما رآها اهللا 

ًسارها فبكت بكاء شديدا فقلت هلا ، َّا سارها الثانية فإذا هي تضحك حز�فلما رأى، َّ
فلما قام ، مث أنت تبكني،  بالسر من بينناخصك رسول اهللا :  أنا من بني نسائه–

َّ سألتها عم ساركرسول اهللا  فلما ،  سرهُما كنت ألفشي على رسول اهللا :  قال،َّ

أما اآلن : قال، ا أخربتين مل– مبا يل عليك من حق –عزمت عليك : قلت هلا، تويف
أن جربيل كان " أخربينَّأما حني سارين يف األمر األول فإنه : قالت، فأخربتين، فنعم

وال أرى األجل إال قد ،  مريت ُيعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضين به العام

فبكيت بكائي الذي :  قالت،"فإين نعم السلف أنا لك، فاتقي اهللا واصربي، اقرتب
سيدة أال ترضني أن تكوين ، يا فاطمة : (قال، َّ جزعي سارين الثانية رأىرأيت فلما

  ٣.) ؟ؤمنات أو سيدة نساء هذه األمةنساء امل

                                                           

 عليــه اهللا صــلى قولــه وبيــان راكبــا، النحــر يــوم العقبــة مجــرة رمــي اســتحباب بــاب صــحيح مــسلم، ١

 ).١٢٩٧ رقم(، ٢/٩٤٣، »مناسككم لتأخذوا «وسلم

 . ٤٧٥ص :  الرحيق املختوم٢

 أخـرب مـات فـإذا صـاحبه، بـسر خيـرب مل ومـن النـاس، يـدي بـني نـاجى مـن بـابصحيح البخاري،  ٣

 .)٦٢٨٥(، رقم٨/٦٤، به



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٢١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

   :التعريف بصاحبة القصة

، كانت تكىن أم أبيها ،   هي فاطمة الزهراء بنت إمام املتقني رسول اهللا 
ما رأيت :  اهللا عنهاقال عائشة رضي، زوجها علي بن أيب طالب ، وتلقب الزهراء

أفضل : ( أربعة خطوط فقالوخط النيب ، ًط أحدا أفضل من فاطمة غري أبيهاق

ن اهللا إ: (ً أيضاوقال رسول اهللا ، )وآسية، ومرمي، وفاطمة، خدجيةنساء أهل اجلنة 
  ١.توفيت سنة إحدى عشرة من شهر رمضان، ) ويغضب لغضبك، يرضى لرضاك

  

  :وجه اإلعجاز

 حيث كانت فاطمة رضي اهللا عنها أول من حلقت به من أهل صدق رسول اهللا 

 –إ�م اتفقوا : يقول احلافظ ابن حجر،  إال ستة أشهرفإ�ا مل تعش بعده ، بيته 
أي أهل السري على أن فاطمة عليها السالم كانت أول من مات من أهل بيت النيب 

٢. بعده حىت من أزواجه  

 بعد رسول اهللا –فاطمة رضي اهللا عنها  أي –عاشت : وقال اإلمام النووي  
وقيل، ثالثة: وقيل، مثانية أشهر: وقيل، وهو الصحيح املشهور،  ستة أشهر :

فعلى الصحيح قالوا توفيت رضي اهللا عنها لثالث مضني ، ًسبعني يوما :وقيل، ينشهر

   ٣.من شهر رمضان سنة إحدى عشرة

وبأ�ا ، فأخرب ببقائها بعده، جزتان بل معهذه معجزة ظاهرة له : ًوقول النووي أيضا

  ٤.ووقع كذلك، ًأول أهله حلاقا به

  

                                                           

وجتريـــد ، ) ٣٤٩٩ت (واالســـتيعاب ، ) ٧١٧٥ت (وأســـد الغابـــة  ، ٢٦٨: ٨/٢٦٢: اإلصـــابة ١

 . ٢/٢٩٣: أمساء الصحابة

 . ١٣٦ / ٨:  فتح الباري٢

 . ٧٧ / ١٢:  شرح النووي على صحيح مسلم٣

 . املصدر السابق٤
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  :ًـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن أسرع أزواجه لحوقا به١٤  

، ًأسرعكن حلاقا يب( :قال رسول اهللا : عن عائشة أم املؤمنني قالت  
؛ ً يدا زينب فكانت أطولنا:قالت ً، فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا:قالت، ً)أطولكن يدا

  .١أل�ا كانت تعمل بيدها وتصدق 

  : التعريف بصاحبة القصة

نزلت بسببها  ، زوج النيب ، ية أم املؤمننيهي زينب بنت جحش األسد 

ماتت ، وكانت كثرية اخلري والصدقة، انت قبله عند مواله زيد بن حارثةوك، آية احلجاب

: الت زينب حني حضر�ا الوفاةق، ً موتا بعدهوكانت أول نساء النيب ، سنة عشرين
إن استطعتم أن ، أحدمهافتصدقوا ب، إن عمر سيبعث إيل بكفن، إين قد أعددت كفين

  ٢.َْتتصدقوا حبقوي فافعلوا

   :وجه اإلعجاز

فإن أول من حلقت به من أزواجه بعد ، ا وقع كما أخرب به الرسول الكرميهكذ

يلة الباع ي اليت كانت طووه،  زينب بنت جحش رضي اهللا عنهاالسيدةوفاته هي 

أو قربه أو إداوة لكي تنفق ، ًاأو شسع، ًوتفتل وتعمل نعاال، صناعة اليد تدبغ وحترز
    ٣.بذلك يف سبيل اهللا عز وجل

  وقد يستشكل على ذلك سياق حديث البخاري والنسائي حيث يوهم أن 

رعو�ا فأخذوا قصبة يذ" مصداق احلديث هو سيدتنا سودة رضي اهللا عنها ولفظه 
، ًسرعنا حلوقا بهوكانت أ، فعلمنا بعد إمنا طول يدها الصدقةًفكانت سودة أطوهلن يدا 

 هذا احلديث سقط منه ذكر زينب التفاق أهل :قال ابن بطال، وكانت حتب الصدقة

   ٤.السري على أن زينب أول من مات من أزواج النيب 

                                                           

 ).٢٤٥٢(، رقم  عنها اهللا رضي املؤمنني، أم زينب فضائل من باب، ٤/١٩٠٧صحيح مسلم،  ١

 .١٥٥: ١٥٣ / ٨:  اإلصابة٢

 . ١٨٨ / ٥: و�ذيب تاريخ ابن عساكر ، ١١٠ ، ١٠٩: ٨: الطبقات البن سعد:  ينظر٣

 . ٤٦٥ / ٥:  شرح ابن بطال على صحيح البخاري٤
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، ١ وسقط لفظ زينب خريوتأ عندي أنه وقع يف الرواية تقدمي : وقال السيوطي 
وهي ،  بطول اليد طول اليد احلقيقية معىن احلديث أنه ظن أن املراد:وقال النووي

كانت زينب و، ن بقصبة فكانت سودة أطوهلن جارحةفكن يذرعن أيديه، اجلارحة

فعلموا أن املراد طول اليد ، فماتت زينب أوهلن، وفعل اخلري، ًأطوهلن يدا يف الصدقة
 إذا كان فالن طويل اليد وطويل الباع:  يقال:وقال أهل اللغة، ود يف الصدقة واجل

ًمسحا جوادا ومنقبة ظاهرة لزينب رضي اهللا  ، وفيه معجزة باهرة لرسول اهللا ، ً

  ٢.عنها

فأخرب ببقائها ،  بل معجزتان هذه معجزة ظاهرة له :ًوقال أيضا النووي   

   ٣.ًوبأ�ا أول أهله حلاقا به ووقع كذلك، بعده

  

  :ـ إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن شهادة عمر رضي اهللا عنه١٥  

أجديد : ً رأى على عمر قميصا أبيض فقالعن ابن عمر أن النيب   

ًبس جديدا وعش محيدا ومت ال:  فقال،بل غسيل: فقال، قميصك هذا أم غسيل ً
  ٤.وإياك يا رسول اهللا:  قال،ويرزقك اهللا قرة يف الدنيا واآلخرة، ًشهيدا

  : التعريف بصاحب القصة

أبو ، وأحد العشرة املبشرة باجلنة، دث ثاين اخللفاء الراشدين  هو الفاروق احمل

، كانت إليه السفارة يف اجلاهلية، حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القرشي
، ًأسلم فكان إسالمه فتحا للمسلمنيمث ، ً عند املبعث شديدا على املسلمنيوكان

وأول من ، هو أول من أرخ بالتاريخو، هاجر  وشهد املشاهد مع النيب ، ًوفرجا هلم
                                                           

 . ٦٨ / ٥:  شرح النسائي للسيوطي١

 .٨ / ١٦:  شرح النووي لصحيح مسلم٢

 . ٥ / ١٦:  شرح النووي لصحيح مسلم٣

 وأخرجــه ابــن ماجــه ،بلفظــه) ٢٢٣ص  ، ١١ج ، ٢٠٣٨٢ح : (د الــرزاق يف مــصنفه أخرجــه عبــ٤

ًمــا يقــول الرجــل إذا لــبس ثوبــا جديــدا : بــاب، اللبــاس: ك: (يف ســننه ص  ، ٤ج  ، ٣٥٥٨ح ، ً

ـــــال البوصـــــريي، )١٤٣ و ١٤٢  ، ١٤٦ / ٣: مـــــصباح الزجاجـــــة:  ينظـــــر،إســـــناده صـــــحيح: وق

 . ٣٩٢ / ٦: والبيهقي يف الدالئل
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واستشهد يف أواخر ذي احلجة سنة ثالث وعشرين من اهلجرة عن ، دون الدواوين
  ١.ثالث وستني سنة رضي اهللا عنه وأرضاه

  : وجه اإلعجاز

ً محيدا ومات شهيدا فقد عاش سيدنا عمر   صدق رسول اهللا  ً ،
وكان ، بد جموسي يسمى أبا لؤلؤة ع أنه كان للمغرية بن شعبة وتفصيل شهادته 

، فلقي أبو لؤلؤة عمر ، رية يأخذ منه كل يوم أربعة دراهموكان املغ، يصنع األرحاء

فأرسل عمر إىل ، قد أثقل على غليت فكلمه خيفف عينفقال يا أمري املؤمنني إن املغرية 
 ثانية مث إن أبا لؤلؤة عاد إىل عمر ، مه اهللا عنهما فدعاه وأوصاه بغالاملغرية رضي

اتق اهللا عز وجل وأطع  إين قد أوصيته بك ففقال له عمر ، وثالثة فشكى إليه املغرية

ع له وسع الناس كلهم عدله غريي فأضمر على قتله فاصطن: وقال، موالك فغضب
 األربعاء وذلك يوم، ً مث أقبل حىت دخل املسجد متنكرا،ًخنجرا له رأسان وشحذه ومسه

فأذن ، ث وعشرين من اهلجرة يف وقت الفجرألربع ليال بقني من ذي احلجة سنة ثال

 أبو لؤلؤة من الصف واخلنجر وأقام الصالة فلما كرب وكرب الناس معه بدر، عمر 
وهكذا حتقق ،  إحداهن حتت سرته وهي اليت قتلته ست طعناتوضرب عمر ، بيده

  ٢.فيه قول النيب 

  :عن حال أم حرام رضي اهللا عنه  ـ إخباره١٦  

خل على أم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يد  عن أنس بن مالك
، فدخل عليها انت أم حرام حتت عبادة بن الصامت، وكحرام بنت ملحان فتطعمه

، فنام رسول اهللا  رأسهتفلي، مث جلست  فأطعمتهًرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما

ما يضحكك يا رسول : فقلت: يه وسلم، مث استيقظ وهو يضحك، قالتى اهللا علصل
 هذا البحر  ثبج  يف سبيل اهللا يركبون غزاةناس من أميت عرضوا علي « : اهللا ؟ قال

: قالت:  قال- يشك أيهما -وك على األسرة  أو مثل املل-  األسرة على ًملوكا

                                                           

والريــاض  ، ٢٤٤ / ١: وفــضائل الــصحابة ، ١١٤٤ / ٣: واالســتيعاب ، ٥٢ / ٤: غابــة أســد ال١

 . ١/٢٤٥: النضرة

 و ١٥١ / ١٧: والبدايــــة والنهايــــة ، ٣٢٢ / ٢: والفتــــوح ، ٧٧: ٧٢ / ٤: أســــد الغابــــة:  ينظــــر٢

١٥٢. 
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هلا، مث وضع رأسه فنام، مث علين منهم، فدعا ، ادع اهللا أن جييا رسول اهللا: فقلت
ناس من : قال» ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ : فقلت: قالت. استيقظ وهو يضحك

يا رسول اهللا، : فقلت: كما قال يف األوىل، قالت«  سبيل اهللا أميت عرضوا علي غزاة يف

فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف « أنت من األولني :قال، ادع اهللا أن جيعلين منهم
  ١.» ن دابتها حني خرجت من البحر فهلك معاوية فصرعت عزمان

  :التعريف بصاحبة القصة

وكانت تلك : قال ابن األثري،  حرام بن ملحان خالة أنس بن مالكهي أم 
وكان أمري ذلك ،  فدفنت فيها– ماتت فيها أم حرام  يعين اليت–الغزوة غزوة قربص 

   ٢.اجليش معاوية بن أيب سفيان يف خالفة عثمان

  وهي يف السنة الثامنة والعشرين  حيث غزا معاوية بن أيب سفيان البحر، 
ّومعه عبادة بن الصامت، وامرأته أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم  فسقطت عن ،ّ

ّ وهي اليت نام رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف بيتها وق،دابة هلا فهلكت ت قيلولة، ّ

  ٣...فاستيقظ وهو يضحك

   :ازوجه اإلعج

خباره ببقاء أمته إسلم منها يه معجزات للنىب صلى اهللا عليه ووف:   قال النووي

�م يغزون وأ�م يركبون البحر وأن أم حرام أبعده وأنه تكون هلم شوكة وقوة وعدد و
  ٤.تعيش إىل ذلك الزمان وأ�ا تكون معهم وقد وجد حبمد اهللا تعاىل كل ذلك

خبار عن الغزوة  إحداها اإل:ل النبوة ثالثوفيه من دالئ:     وقال ابن كثري

األوىل يف البحر وقد كانت يف سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أيب سفيان حني غزا 
قربص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان، وكانت معهم أم حرام بنت ملحان هذه 

لغزو صحبة زوجها عبادة بن الصامت، أحد النقباء ليلة العقبة، فتوفيت مرجعهم من ا

                                                           

 ).٧٠٠١(، رقم٩/٣٤، بالنهار الرؤيا بابصحيح البخاري،  ١

 .٨/٣٧٦: اإلصابة ٢

 . ١/٣١١: حملمد بن عبد الوهاب ، ة الرسول  خمتصر سري٣

 .٨٥ / ١٣:  النووي لشرح مسلم٤



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٢٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

توفيت بقربص سنة سبع : قتل بالشام كما تقدم يف الرواية عند البخاري، وقال ابن زيد
وعشرين، والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها، وكان أمريها يزيد بن 

ن معهم أبو أيوب، خالد بن معاوية بن أيب سفيان، وذلك يف سنة ثنتني ومخسني، وكا

�ا ضاه، ومل تكن هذه املرأة معهم، ألالك رضي اهللا عنه وأرنصاري، فمات هنزيد األ
ه ثالث آيات من دالئل  فهذا احلديث في،وىلت قد توفيت قبل ذلك يف الغزوة األكان

ولني وليست من اآلخرين، خبار عن املرأة بأ�ا من األ، واإلخبار عن الغزوتنيالنبوة، اإل

  ١.وكذلك وقع صلوات اهللا وسالمه عليه

َوهذا من أعالم نـبـوته الواضحة أن يـعلم باألشياء على :  املنتقى  قال يف َ َ ََ
ِ
َ َ َ ُ ْْ َ ْ ِ َ ْ ْ َ َِ ِِ ِِ

َْ َّ ُ ِ ْ َ َ
ََّوجهها قـبل أن تكون مث تكون على حسب ذلك ال خترم عنه ويـتكرر ذلك منه صلى  ُ َُ ُْ ِْ َ َ َ

ِ َِ َُ َ ََّ ُ ََ ُ َُ ََ َِ ْ َ ََ َ َِ
َ َُّ ْ َ َ ْ َْ ِ

َالله عليه وسلم تكرارا يوج ُ ً ََ َْ َ َّ ََّ
ِ
ََْ ِِْد يف أكثر األحوال وكل من يـتـعاطى تكهنا بتـنجيم أو غريه ُ َ َْ ٍَ ِ َْ َ َِ ًُّ ََ َ َ َ ْ َ ُّ َُ

ِ
َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ

ُفإن األغلب عليه اخلطأ وإن أصاب يف بـعض األشياء على ما يـفعل الظان والمخمن  ِّ َْ ُ َ َْ ُّ ََّّ
ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ

ِ ْ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َ ُْ ِ َِ
ِ
ْ َ ْ َ

َواحلازر واحلمد لله رب الع ْ ُّ َ َ ُ َ
َِِّ ُ ْ َ َْ َالمنيِْ

ِ َ.٢  

                                                           

 .٢٤٩ / ٦:  البداية والنهاية١

 . ٦٦ / ٣: املنتقى شرح املوطأ ٢
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   :أهم النتائج

  :  النقاط التاليةيتلخص يف  فقد توصلت من خالل البحث إىل عدة نتائج أبرزها 

وأفضل من ،  للمعجزة عدة تعريفات عند األئمة ظهر من خالل البحث أن- ١  
  ".رمحه اهللا " كتب يف هذا املوضوع ومجع هو اإلمام ابن تيمية 

وسبب ، رق اإلسالمية يف تعريفها للمعجزةلفاختالف اأوضح البحث وقوع  – ٢  

فلم مييزوا بينها وبني غريها ، ا املعجزة بأ�ا فعل خارق للعادةاختالفهم أ�م حدو
  .من خوارق العادات

ومل يستعملها ، مل يرد يف القرآن وال احلديث" ة معجز" كشف البحث أن لفظ -  ٣  

فهي ، " وبراهني"، "وعالمات "،" دالئل"بل كان التعبري بلفظ ، ًاملؤلفون قدميا
  ".معجزة "لفاظ مرادفة للفظ أ

ت هو التعظيم والتشريف وإثبات نبوة احلكمة من وقوع املعجزارجح البحث أن  -  ٤  

  .ًوتصديقا لدعوته، النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . كشف البحث عن الفروق بني املعجزة وغريها من خوارق العادات -  ٥  

   .والغييب خاصة، ن فوائد معرفة اإلعجاز عامة  كشف البحث ع -  ٦  

وأظهره على بعض األمور الغيبية اليت مل يطلع ،  إن اهللا اصطفى نبيه حممد -  ٧  
، وأصحابه ، ومنها إخباره خبرب موت بعض الربية من أهل بيته ، ًأحدا عليها 

  ً.وأعدائه أيضا

فيها تزيد املؤمن ان النظر وإمع، ودراستها،  إن االطالع على نبوات النيب -  ٨  
وبأنه هو النيب املرسل الذي ال ينطق  ، ًويقينا بصدق الرسول ، ًإميانا وبصرية

  .عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

   :أهم التوصيات

  .ـ أوصي الباحثني والباحثات بتناول بقية املعجزات ودراستها دراسة موضوعية١

وأن ينفعين ، ًعله خالصا لوجهه الكرميىل أن جيً  وختاما أسأل اهللا سبحانه وتعا

فإنه هو املوفق ، وأن حيشرنا سبحانه وتعاىل مع حبيبه املصطفى ، وينفع املسلمني به

  .مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحل،  أنيبوعليه أتوكل وإليه، وا�يب



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٢٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  فهرس املصادر  واملراجع 

  .، جالل الدين السيوطياإلتقان يف علوم القرآن
،  إمام احلرمني )يف عقيدة األشاعرة(ل االعتقادإلرشاد يف قواطع األدلة يف أصوا

مطبعة ، وعلي عبد املنعم عبد احلميد، حممد يوسف موسى. د: حتقيق، اجلويين

  .هـ١٣٦٩، مصر، السعادة
علي : حتقيق، االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب

  .�ضة مصر، البجاوي

  . بريوت،دار إحياء الرتاث، ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة 
 ،عادل عبد املوجود : حتقيق، ، أمحد بن علي العسقاليناإلصابة يف متييز الصحابة

  .هـ١٤٢٣ -٢ط،  بريوت ، دار الكتب العلمية، وعلي معوض

ى شبكة ، حبث منشور علحممد بازمول. السنة النبوية،  داإلعجاز العلمي يف 
  .االنرتنت

حممد املعتصم باهللا البغدادي : حتقيق، سن علي بن حممد املاوردي  أبو احل،أعالم النبوة

  . م١٩٨٧ – ١ط،  بغداد ،دار الكتاب العريب، 
  . م١٩٨٤ – ٦ط،  بريوت ،دار العلم للماليني، األعالم، خري الدين الزركلي 

 ،دار الضياء، إبراهيم اليعقويب: حتقيق، ويائل النيب املختار، مسعود البغاألنوار يف مش

  .هـ١٤٠٩، بريوت
 ،دار الضياء، إبراهيم اليعقويب: حتقيق، األنوار يف مشائل النيب املختار، مسعود البغوي

  .هـ١٤٠٩، بريوت

عبد القادر : حتقيق، البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن �ادر بن عبد اهللا الزركشي
  .ت. د،العاين

  .ت.، د القاهرة،دار الفكر العريب،  إمساعيل بن عمر بن كثري ،ية والنهايةالبدا

دار الكتب ، تاريخ الرسل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي
  .هـ١٤٠٧ – ١ط، وت بري،العلمية

  . هـ١٣٣٢ –١ط،  اهلند،حيدر آباد، ، حممد بن أمحد الذهيبجتريد أمساء الصحابة

 – ٢ط، دار طيبة ، سامي سالمة : حتقيق، لقرآن العظيم، أبو الفداء بن كثريتفسري ا
  .هـ١٤٢٠



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٢٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  . م١٩١١،  دمشق ،املكتبة العربية، ، ابن بدران احلنبلي�ذيب تاريخ ابن عساكر
حممد رضوان . د: حتقيق،  حممد عبد الرؤوف املناويالتوقيف على مهمات التعاريف،

  .هـ١٤١٠ – ١ط، بريوت ، دار الفكر، الداية

علي . د: حتقيق،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،حاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسي
  . هـ١٤١٤ - ١ط،  الرياض ،دار العاصمة، حسن ناصر وغريه

علي . د: حتقيق،  بن عبد احلليم بن تيمية ، أمحدجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحا

  . هـ١٤١٤ - ١ط ،  الرياض،دار العاصمة، حسن ناصر وغريه 
  . هـ١٤٠٥،  بريوت ،دار الكتب العلمية، اخلصائص الكربى، جالل الدين السيوطي

 ،مكتبة الرشد، خصائص املصطفى بني الغلو واجلفاء، الصادق بن حممد بن إبراهيم

  .الرياض
،  أبو زكريا حمىي الدين النووي،مخالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسال

  . هـ١٤١٨ – ١ط،  بريوت ،مؤسسة الرسالة،  إمساعيل اجلمل حسني: حتقيق

 – ٢ط، دار النفائس ، حممد قلعجي .  د:حتقيق، ، أيب نعيم األصبهايندالئل النبوة
   .هـ١٤٠٦

  .رابطة العامل اإلسالمي، منقذ حممود السقار.  د،دالئل النبوة

  .١ط،  بريوت ،ةدار الكتب العلمي، دالئل النبوة،  أمحد بن حسني البيهقي 
  .هـ١٤٢٣،  مصر ،دار الوفاء،  صفي الرمحن املباركفوري،ملختومالرحيق ا

  .، حممد بن جعفر الكتاينان املشهور من كتب السنة املشرقةالرسالة املستطرفة لبي

  .دار الفكر، محن بن عبد اهللا بن أمحد السهيليالروض األنف، عبد الر
  .دار املعرفة للطباعة، أمحد بن عبد اهللا الطربي  ،الرياض النضرة يف مناقب العشرة

وعبد ،  شعيب األرناؤوط:حتقيق، ة ، ابن قيم اجلوزيزاد املعاد يف هدي خري العباد

  . هـ١٤٠٧ – ١٤ط،  بريوت ،مكتبة املنار، القادر األرناؤوط
  

، وأمحد عناية ، أمحد زهوة : حتقيق، حممد بن عيسى ) ع الرتمذيجام(سنن الرتمذي 

  .هـ١٤٢٦ - ١ط،  بريوت، دار الكتاب
 ،دار املعرفة، مصطفى عبد الواحد: حتقيق، السرية النبوية، أيب الفداء إمساعيل بن كثري

   .م١٩٧١، بريوت



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٣٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  .دار الباز، ، حممد عبد امللك بن هشام السرية النبوية
 :حتقيق، شرح ابن بطال على صحيح البخاري، أبو احلسن علي بن خلف بن بطال

  .مكتبة الرشد، وإبراهيم الصبيحي،  بن إبراهيم رياس

  .ت.د،  صاحل آل الشيخ ،شرح العقيدة الطحاوية
  .هـ١٤٢٤ – ٤ط، دار ابن اجلوزي ،  حممد الصاحل العثيمني ،شرح العقيدة الواسطية

،  اهلند،طبعة حيدر آباد،  تقي الدين بن تيمية ،الصارم املسلول على شامت الرسول

  .م١٩١٦
 - ٢ط،  الرياض ،دار السالم، لبخاري، حممد بن إمساعيل البخاري صحيح ا

  .هـ١٤١٩

دار الكتاب ، وأمحد عناية، أمحد زهوة : حتقيق،  مسلم بن احلجاج ،ح مسلمصحي
  .هـ١٤٢٥ -١ط،  بريوت،العريب

  .، صاحل بن عبد العزيز آل الشيخضوابط معرفة السرية النبوية

  . بريوت،ار صادرد، ، حممد بن سعد الطبقات الكربى
دار ،  حممد حالق:تقدمي، بدر الدين العيين، ير شرح صحيح البخاءعمدة القارى

  .هـ١٤٢٤ - ١ط،  بريوت،إحياء الرتاث

، ، حممد بن حممد بن حممد اليعمرييف فنون املغازي والشمائل والسريعيون األثر 
  . هـ١٤١٢ – ٣ط،  بريوت ،دار اآلفاق، جلنة إحياء الرتاث: حتقيق

عبد : حتقيق، بن علي بن حجر العسقالين ، أمحد  البخاريفتح الباري بشرح صحيح

  .هـ١٤١٩ - ١ط،  القاهرة ،دار احلديث، العزيز بن باز
مكتبة النهضة ، صالح الدين املنجد .  د:حتقيق،  أمحد بن حيىي البالذري،البلدانفتوح 

  . القاهرة،املصرية

 ،مؤسسة الرسالة، وصي اهللا عباس . د: حتقيق، فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل
  . هـ١٤٠٣ – ١ط، بريوت

مكتب حتقيق الرتاث : حتقيق، يط، حممد بن يعقوب الفريوز آباديالقاموس احمل

  . هـ١٤٠٧ – ٢ط،  بريوت ،مؤسسة الرسالة، بالرسالة
دار الكتاب ، الكامل يف التاريخ، عز الدين علي بن أيب الكرم املعروف بابن األثري

  . هـ١٤٠٣ – ٤ط،  بريوت ،ريبالع



        
 
 

 

 
 
 

 

٣٣١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

 ���ضوء�السنة�النبو�ة من�امل��زات�النبو�ة����خ���موت��عض�ال��ية 

  . هـ١٤١٦ - ١ط،  بريوت ،دار إحياء الرتاث، لسان العرب، ابن منظور 
  .السيد أمحد احلسيين: حتقيق، جممع البحرين ومطلع النريين، فخر الدين الطرحيي

،  مصر ،املطبعة الكلية،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح

  .هـ١٣٢٩ - ١ط
جامعة اإلمام ، عبد الرمحن الرباك: حتقيق، حممد بن عبد الوهاب ،تصر سرية الرسولخم

  . الرياض،حممد بن سعود اإلسالمية

  .بيت األفكار الدولية،  أمحد بن حنبل الشيباين،ند أمحدمس
  .حممد أنور حممد علي البكري.  د،مصادر تلقي السرية النبوية

 كمال احلوت :حتقيق،  أمحد بن أيب بكر البوصريي،ماجهمصباح الزجاجة يف زوائد ابن 

  . هـ١٤٠٦ – ١ط،  بريوت ،دار اجلنان، 
،  حبيب الرمحن األعظمي :حتقيق، مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 

  . هـ١٤٠٣ – ٢ط،  بريوت ،املكتب اإلسالمي

  .هـ١٤٢٢ - ١ط،  بريوت ،دار إحياء الرتاث،  أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة
 ،مكتبة الدار، حممد راضي بن حاج عثمان . معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين، د

  . هـ١٤٠٨ – ١ط، املدينة 

 بريوت ،دار املعرفة، حممد سيد كيالين : حتقيق، ل، عبد الكرمي الشهرستاينامللل والنح
  .هـ١٤٠٤، 

دار ، يمان بن خلف الباجي سل،ك بن أنساملنتقى شرح موطأ إمام دار اهلجرة مال

  . هـ١٣٣٢ -١ط، السعادة
 ،دار إحياء الرتاث،  بن احلجاج،  حيىي بن شرف النووياملنهاج شرح صحيح مسلم

  . هـ١٣٩٢ – ٢ط، بريوت 

،  مصر ،دار السالم،  حممد ويل اهللا الندوي ،نبوءات الرسول ما حتقق منها وما يتحقق
  .هـ١٤٢٧ - ٨ط

،  املدينة ،أضواء السلف، عبد العزيز الطويان . د: حتقيق ، النبوات، أمحد بن تيمية

  .هـ١٤٢٠ – ١ط
  .حممد بن عبد اهللا الوهييب.  د،نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

  


