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 املجلد الرابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

المحمدیة الواقعة في مدینة طابة  الدالئل 
 النبویة

ا ا ا   
  املقدمــة 

احلمد هللا الغفور الرحيم التواب احلليم ذي النعم اليت ال حتصى األول بال ابتداء 

 . واآلخر بال انتهاء، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله
  : أما بعد

خص اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم ببعض املعجزات مل تكن لنيب قبله، وكانت 

لى نبوته قبل والدته وبعدها إىل أن أوحى اهللا له بالرسالة، حدثت له ارهاصات تدل ع
معجزات يف مكة تؤيد نبوته، مث استمرت تلك املعجزات عندما هاجر إىل املدينة 

  تثبيتا لقلوب املؤمنني وغريها من األسباب.

فإن املدينة املنورة اختارها رب العاملني وهيأها بأن يهاجر إليها نبيه عليه الصالة 
السالم ليبلغ دينه، وينشر رسالته، فتعظيمها من تعظيم شعائر اهللا، وقد حرمها النيب و 

صلى اهللا عليه وسلم ودعا هلا بالربكة، وبني عظم من أحدث فيها حدثًا أو آوى 

 فَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ حمدثاً، تشريفا هلا أل�ا أصبحت مقرا للدعوة، 
، أَْو آَوى ُحمِْدثًا، فـََعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا )١(اْلَمِديَنُة َحَرٌم، َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثًا«َوَسلََّم قَاَل: 

   )٢(»َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني، َال يـُْقَبُل ِمْنُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعْدٌل، َوَال َصْرفٌ 

                                 
احلدث: األمر احلادث املنكر الـذي لـيس مبعتـاد وال معـروف يف السـنة. واحملـدث يـروى بكسـر  )١(

الـــدال وفتحهـــا علـــى الفاعـــل واملفعـــول، فمعـــىن الكســـر: مـــن نصـــر جانيـــا أو آواه وأجـــاره مـــن 

املبتدع نفسه، ويكون معىن اإليواء خصمه، وحال بينه وبني أن يقتص منه. والفتح: هو األمر 

فيه الرضا به والصرب عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ومل ينكر عليـه فقـد آواه. النهايـة 

 ).١/٣٥١يف غريب احلديث واألثر، البن األثري (
ــــة، (٢( ــــاب حــــرم املدين ــــة، ب ــــاب فضــــائل املدين )، ١٨٧٠ ،١٨٦٧)، رقــــم (٣/٢٠) البخــــاري، كت

)، وأخرجه ٦٧٥٥)، رقم (٨/١٥٤اب الفرائض، باب أمث من تربأ من مواليه، (وأخرجه يف كت

ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم والغلو والدين  يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب

ودعـاء النـيب صـلى  املدينـة فضل باب). مسلم، كتاب احلج، ٧٣٠٠)، رقم (٩/٩٧والبدع، (

، كــــة وبيــــان حترميهــــا وحتــــرمي صــــيدها وشــــجرها وبيــــان حــــدود حرمهــــااهللا عليــــه وســــلم فيهــــا بالرب 

ــــاب١٣٧١)، رقــــم (٢/٩٩٩)، (١٣٧٠)، رقــــم (٢/٩٩٤(  بــــابالعتــــق،  )، وأخرجــــه يف كت

 .)١٣٧٠)، رقم (٢/١١٤٧غري مواليه، ( العتيق تويل حترمي
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شرفًا وفضًال و�اًء ومكانة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أن فيها   املدينة ويكفي
َأِيب ُهرَيـْرََة:   بقعة من بقاع اجلنة. ولذلك قال عليه الصالة والسالم، كما يف حديث

{َما بـَْنيَ بـَْيِيت َوِمْنَربِي َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اجلَنَِّة، َوِمْنَربِي َعَلى َحْوِضي}
فالرسول عليه  )١(

الصالة والسالم ذكر أن هذه البقعة املشرفة من مسجده صلى اهللا عليه وسلم أ�ا 
 روضة من رياض اجلنة، وهي اليوم تسمى: الروضة النبوية.

هذا البحث سأتكلم عن بعض املعجزات اليت حدثت يف املدينة املنورة وما ففي 

  يقار�ا.
  راجية من اهللا إعانته وتوفيقه.

  

  المنهج المتبع في البحث:
 كتابة اآليات بالرسم العثماين، عزوت اآليات إىل سورها وأرقامها.  -١

وقد اتبعت في  - حسب االستطاعة-خرجت األحاديث تخريجاً وافياً  -٢

 الخطوات التالية:ذلك 
 إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، اكتفيت بالعزو إليهما.   - 

و إن مل يوجد فيهما عزوته إىل بقية السنن األربعة، وإن مل يوجد فبقية الكتب  - 

 التسعة.
 إن كان احلديث خارج التسعة خرجته من كتب السنة املتاحة.  - 

الكتب التسعة حسب الرتتيب املعروف " عند العزو إىل املصادر يف التخريج رتبت  - 

الصحيحني، مث سنن أيب داود، مث سنن الرتمذي، مث سنن النسائي، مث سنن ابن 
ماجه، مث موطأ مالك، مث مسند أمحد، مث سنن الدارمي" ، وإن كان احلديث خارجها 

 رتبت املصادر وفق تواريخ وفيات املصنفني. 

ش ذكرت اسم الكتاب و الباب يف الكتب عند العزو إىل مصادر التخريج يف اهلام - 
 .- إن وجد–املرتبة على األبواب، ورقم اجلزء والصفحة، ورقم احلديث 

                                 
)، ١١٩٦)، رقـم (٢/٦١واملنـرب، ( القـرب بـني مـا فضـل بـاب)  البخاري، كتاب فضائل املدينـة، ١(

)، وأخرجه يف نفس الكتاب، بـاب كراهيـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ١١٩٥)، رقم(٢/٦٠(

)، مســلم، كتــاب احلــج، بــاب مــا بــني القــرب واملنــرب ١٨٨٨)، رقــم (٣/٢٣أن تعــرى املدينــة، (

 ).١٣٩١)، (١٣٩٠)، رقم (٢/١٠١٠روضة من رياض اجلنة، (
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ذكرت يف املنت نص احلديث بدون السند، ما عدا الصحايب أو التابعي، مث  - 
شرحت مفرداته، مث ختمت حبكم من أجد احلكم عنده على احلديث إذا كان خارج 

 الصحيحني.

ث يف أكثر من موضع يف نفس الكتاب، فإين اكتفي بذكر موضعني إذا ورد احلدي - 
 يف الغالب.

بّينت الغريب الوارد بالرجوع إىل كتب الغريب، والشروح، وغريها من كتب  -٣

 املعاجم واللغة.
 عرّفُت بالبلدان، والبقاع، واألماكن الغري مشهورة. -٤

 أحلقت بالبحث خامتة وأهم املراجع وفهارس متنوعة. -٥

  
  السابقة:الدراسات 

،ككتب الدالئل، واخلصائص حتدثت كثري من كتب السرية عن معجزات النيب

 ،والشمائل، لكن مل أقف على حسب علمي ،على كتب أفردت معجزات النيب 
  يف املدنية خاصة. 

  

  خطة البحث
  اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

  المقدمة

، املنهج املتبع يف البحث، الدراسات وتشمل ما يلي: أمهية املوضوع، سبب اختياره
  السابقة، خطة البحث. 

  المبحث األول: الدراسة النظرية، وفيه مطالب:

  املطلب األول: تعريف املعجزة واإلعجاز.
  املطلب الثاين: شروط املعجزة.

  املطلب الثالث: أقسام املعجزة.

  املطلب الرابع: ما قارب املعجزة من مفردات.
  الدراسة التطبيقية، وفيه مطالب:المبحث الثاني: 

  املطلب األول: معجزاته الكونية.

  املطلب الثاين: معجزاته مع اجلمادات.
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  املطلب الثالث: معجزاته مع احليوانات.
 املطلب الرابع: معجزاته مع أصحابه رضوان اهللا عليهم.

  املطلب اخلامس: معجزاته الغيبية.

  الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
  العلميَّة:الفهارس 

 فهرس اآليات القرآنيَّة. -١

 فهرس األحاديث. -٢

 فهرس غريب الكلمات -٣

 فهرس البلدان واألماكن. -٤

 فهرس املصادر واملراجع. -٥

  فهرس املوضوعات. -٦
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  المبحث األول الدراسة النظرية، 

  وفيه مطالب:

 .املطلب األول: تعريف املعجزة واإلعجاز  

 .املطلب الثاين: شروط املعجزة  

 .املطلب الثالث: أقسام املعجزة  

 .املطلب الرابع: ما قارب املعجزة من مفردات  
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 المطلب األول: تعريف المعجزة لغة واصطالحاً وتعريف اإلعجاز.

  المعجزة لغة:

  (عجز) أعجزين فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه.  

  والعجز: نقيض احلزم .
  )١(وعجز يعجز عجزاً فهو عاجز ضعيف

(عجز) العني واجليم والزاء أصالن صحيحان يدل أحدمها علـى الضـعف، واآلخـر علـى 

مـؤخر الشــيء، فــاألول عجــز عـن الشــيء يعجــز عجــزاً فهـو عــاجز أي ضــعيف وقــوهلم: 
إن العجز نقيض احلزم فمن هذا ألنه يضعف رأيـه، ويقولـون املـرء يعجـز ال حمالـة ويقـال 

    أعجزين فالن: إذا عجزت عن طلبه وإدراكه.

وأما األصل اآلخر فـالعجز مـؤخر الشـيء واجلمـع أعجـاز حـىت إ�ـم يقولـون عجـز األمـر 
    )٢(وأعجاز األمور.

عجـز: عجـز اإلنسـان مــؤخره وبـه شـبه مــؤخر غـريه، ( والعجـز أصــله التـأخر عـن الشــيء 

وحصــــوله عنــــد عجــــز األمــــر أي مــــؤخره كمــــا ذكــــر يف الــــدبر، وصــــار يف التعــــارف امســــاً 
فـَبَـَعـَث اللَّــُه ُغرَابًـا يـَْبَحــُث ِيف اَألْرِض ( وهــو ضـد القـدرة، قــال للقصـور عـن فعــل الشـيء

ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـْلَـَىت أََعَجـْزُت أَْن َأُكـوَن ِمثْـَل َهـَذا اْلغُـرَاِب فَـُأَوارَِي 

   . )٣()َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ 
عمـــر (وال تلثـــوا بـــدار معجـــزة) أي ال تقيمـــوا يف موضـــع تعجـــزون فيـــه عـــن ويف حـــديث 

الكسب ،وقيل بالثغر مع العيـال. واملعَجـزة بفـتح اجلـيم وكسـرها مفعلـة مـن العجـز عـدم 

ومنه احلديث (كل شيء بقدر حـىت العجـز والكـيس)، وقيـل أراد بـالعجز تـرك ٠القدرة 
  )  ٤(والدينما جيب فعله بالتسويف وهو عام يف أمور الدنيا 

و املعجزة: العجز . قال سيبويه: هو املعَجز و املعِجز، الكسر على النـادر والفـتح علـى 

  )٥(القياس ألنه مصدر  و العجز: الضعف ، تقول: عجزت عن كذا أعجز.

                                 
 ).١/٢١٥) العني، للفراهيدي (١(
 ).٢٣٢/ ٤() مقاييس اللغة ٢(
 .٣١) املائدة:٣(
 ).٣/١٨٦) النهاية (٤(
 ).٥/٣٦٩) لسان العرب، البن منظور (٥(
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  المعجزة اصطالحاً:
قــال املنــاوي: املعجــزة أمــر خــارق للعــادة يــدعو إىل اخلــري والســعادة مقــرون بــدعوى النبــوة 

  )١(به إظهار صدق من ادعى أنه رسول اهللا.قصد 

ومسيــــــت دالالت صــــــدق األنبيــــــاء وأعــــــالم الرســــــل معجــــــزة لعجــــــز املرســــــل إلــــــيهم عــــــن 
معارضــــتهم مبثلهــــا. واهلــــاء فيهــــا إمــــا للمبالغــــة كعالمــــة ونســــابة، وإمــــا أن يكــــون صــــفة 

  )٢(حملذوف كآية وعالمة ذكره الطييب.

واألعـالم الـيت تـدل علـى صـدق النـيب وأنـه قال ابن تيمية: هـي عنـد أهـل السـنة الـدالئل 
مرسل من عند اهللا تعاىل ، وصـفتها الـيت متتـاز �ـا هـي عجـز اإلنـس واجلـن عنهـا أل�مـا 

، وتســميتها آيــة وبرهانــاً أوىل مــن تســميتها معجــزة أو أمــراً خارقــاً، )٣(املخاطبــان بالرســالة

ـــــــارات القـــــــرآن أوىل مـــــــن غريهـــــــا ـــــــري ألن التعبـــــــري عـــــــن حقـــــــائق اإلميـــــــان بعب ، وألن التعب
باالصـــــطالحات احلادثـــــة قـــــد أوجـــــب غلطـــــاً كثـــــرياً وإيهامـــــاً حيـــــث يـــــدخل فيهـــــا احلـــــق 

  )٤(والباطل

  )٥(هـ) : ومسيت معجزة ألن البشر يعجزون عن اإلتيان مبثلها.٦٧١قال القرطيب ت(
هــ): اعلـم أن املعجـزة أمـر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدي سـامل ٩١١قال السيوطي ت(

ي إمــا حســية وإمــا عقليــة وأكثــر معجــزات بــين إســرائيل كانــت حســية عــن املعارضــة وهــ

لـــبالد�م، وقلـــة بصـــري�م ، وأكثـــر معجـــزات هـــذه األمـــة عقليـــة لفـــرط ذكـــائهم وكمـــال 
أفهـــامهم، وألن هـــذه الشـــريعة ملـــا كانـــت باقيـــة علـــى صـــفحات الـــدهر إىل يـــوم القيامـــة 

َمـا ِمـَن األَنِْبيَـاِء نَـِيبٌّ ِإالَّ ( ل خصت باملعجزة العقلية الباقية لرياها ذوو البصائر كما قا

َا َكاَن الَِّذي أُوتِيُت َوْحًيا أَْوَحاُه اللَّـُه ِإَيلَّ، فَـَأْرُجو  أَْن أُْعِطَي َما ِمْثلُه آَمَن َعَلْيِه الَبَشُر، َوِإمنَّ
    )٦()َأُكوَن َأْكثـََرُهْم تَابًِعا يـَْوَم الِقَياَمةِ 

                                 
   ).٦٦٥/ ١التعاريف، للجرجاين () ١(

 ).٩/٣٧٧٥مرقاة املفاتيح، للهروي () ٢(

   ).٢/٧٧٨،٨٦٤،٩٨٤انظر النبوات، ألبو عباس احلرّاين ( )٣(

 ).٢/٨٢٨،٨٦٧) انظر النبوات، ألبو عباس احلرّاين (٤(
 ).١/٦٩) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب (٥(
بعثـت جبوامـع الكلـم   ) صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قـول النـيب ٦(

= وأخرجه أيضاً يف كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي  )،٧٢٧٤)، رقم (٩/٩٢(
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    )١(ة صادر عن نفس شريرة ال يتعذر معارضته.قال الكرماين: أمر خارق للعاد

ــــع  أن أصــــح تعريــــف آليــــات األنبيــــاء و بــــراهينهم هــــو: (اخلــــوارق الــــيت ختــــرق عــــادة مجي

  )٢(الثقلني) كما حكاه ابن تيمية و فصل فيه.
وقال يف موضع آخر: فآيات األنبياء هي عالمات وبـراهني مـن اهللا، تتضـمن إعـالم اهللا 

وهو اآلية، والعالمة، ال يـدل إال إذا كـان خمتصـاً باملـدلول عليـه  لعباده وإخباره، فالدليل

مســتلزماً لــه، إمــا مســاوياً لــه، وأمــا أخــص منــه، ال يكــون أعــم منــه غــري مســتلزم لــه فــال 
  )  ٣(يتصور أن يوجد الدليل بدون املدلول عليه.

 قــال حممــود شــاكر: معــىن (املعجــزة) هــو أ�ــا اآليــة الكاشــفة عــن عجــز مجيــع اخلالئــق،

املبطلــــة جلميــــع قــــدرا�م علــــى مثلهــــا املبينــــة عــــن قــــدرة اهللا  الــــذي ال يـُْعِجــــزه شــــيء يف 
ٌ أن املعجـــزة ليســـت مـــن فعـــل النـــيب وال هـــي داخلـــة يف قدرتـــه  الســـموات واألرض. وبـَـــنيَّ

،بل هي من عند اهللا (آية)ينزهلا عليه مبشيته وحده، وحيث يشاء سبحانه ، وهـذا  هـو 

َوقَـــاُلوا لَـــْوال أُنـــزَِل َعَلْيـــِه (ليهـــا القـــرآن العظـــيم يف قولـــه تعـــاىلصـــريح الداللـــة الـــيت يـــدُل ع
َـا أَنَـا نَـِذيٌر مُّبِـنيٌ  َـا اآليَـاُت ِعنـَد اللَّـِه َوِإمنَّ َوأَْقَسـُمواْ بِاللَّـِه َجْهـَد () ٤()آيَاٌت مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإمنَّ

ـــْؤِمُننَّ ِ�ـَــا قُـــ ـَــا اآليَـــاُت ِعنـــَد اللَّـــِه َوَمـــا ُيْشـــِعرُُكْم أَنـََّهـــا ِإَذا أَْميـَــاِ�ِْم لَـــِئن َجـــاَءتْـُهْم آيَـــٌة لَّيـُ ْل ِإمنَّ

  )٦) (٥()َجاَءْت َال يـُْؤِمُنونَ 
قال ابن حجر: ومسيت املعجـزة لعجـز مـن يقـع عنـدهم ذلـك عـن معارضـتها واهلـاء فيهـا 

حتـــدى بـــه  القـــرآن ألنـــه  للمبالغـــة أو هـــي صـــفة حمـــذوف وأشـــهر معجـــزات النـــيب 

النـــاس لســـاناً وأشـــدهم اقتـــداراً علـــى الكـــالم بـــأن يـــأتوا بســـورة مثلـــه  العــرب وهـــم أفصـــح

                                                                            
)، ٦/١٨٢أمـني علـى كـل كتـب قبلـه، (وأول ما نزل ،قال ابن عباس املهيمن األمني القـرآن =

 ).٤٩٨١رقم (
 ).١/٣٩٩)  التعاريف، للجرجاين (١(
 فما بعدها ٣٢٧)  النبوات، ألبو عباس احلرّاين ص:٢(
 ).٢/٧٧٨) النبوات، ألبو عباس احلرّاين (٣(
 .٥٠العنكبوت: )٤(

 .١٠٩األنعام:) ٥(

 .١٨، ١٧) مداخل إعجاز القرآن ص: ٦(
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    )١(فعجزوا مع شدة عداو�م له وصدهم عنه.
  

وهذه األلفاظ إذا مسيت �ا آيات األنبياء كانت أدل على املقصـود مـن لفـظ املعجـزات 

ينــة وهلــذا مل يكــن لفــظ املعجــزات موجــوداً يف الكتــاب والســنة، وإمنــا فيــه لفــظ اآليــة والب
  )٢(والربهان.

  اإلعجاز:

  قال األزهري: ومعىن اإلعجاز الفوت والسبق . يقال أعجزين فالٌن: أي فاتين، 
  وأما اإلعجاز فهو الفوت ، ومنه قول األعشى : 

  )٣(فذاك ومل يُعِجْز من املوت َربَّه                ولكن أتاه املوُت ال يتأبّقُ 

  :  اصطالحاً 
الكــالم هــو أن يــؤدى املعــىن بطريــق هــو أبلــغ مــن مجيــع مــا  قــال اجلرجــاين: اإلعجــاز يف

  )  ٤(عداه من الطرق.

وقـــال كـــذلك: حـــد اإلعجـــاز هـــو أن يرتقـــي الكـــالم يف بالغتـــه إىل أن خيـــرج عـــن طـــوق 
    )٥(البشر ويعجزهم عن معارضته.

                                 
 ).٥٨٢/ ٦جر () فتح الباري، البن ح١(
 ).١/٢١٥النبوات، ألبو العباس احلرّاين ()،  ٤١٢/ ٥اجلواب الصحيح، البن تيمية  () ٢(

 ).١/٢٢٠) �ذيب اللغة (٣(
 ).١/٧٥)، (١/٤٧) التعريفات، للجرجاين (٤(
 ).  ١/١١٢) املرجع السابق (٥(
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  المطلب الثاني :شروط المعجزة.
  شروط المعجزة:

  هـ):٤٧٨ت(قال أبو سعيد عبد الرمحن النيسابوري 

  وللمعجزة مخسة شرائط:
أن يكـــون فعـــالً مـــن اهللا تعـــاىل وال جيـــوز أن يكـــون صـــفة قدميـــة ،وذلـــك ألن  أحـــدها: 

املعجـــزة دالـــة علـــى صـــدق الرســـول خاصـــة، والصـــفة القدميـــة ال اختصـــاص هلـــا بـــبعض 

  املخلوقات دون بعض.
ة يســــتوي فيــــه أن يكــــون الفعــــل خارقــــاً للعــــادة ألنــــه إذا مل يكــــن خارقــــاً للعــــاد الثــــاني: 

  الصادق والكاذب فال يظهر الصدق.

  حتدي النيب باملعجزة وأن يكون ظهورها على وفق دعواه. الثالث:
  أن يكون ظهور املعجزة بعد الدعوى والتحدي.  الرابع:

  )١(أن تشهد املعجزة بصدقه وال تشهد بتكذيبه. الخامس:

أختـــل منهـــا شـــرط ال هــــ): وشـــرائطها [أي املعجـــزة] مخســـة فـــإن ٦٧١قـــال القـــرطيب ت(
  تكون معجزة

أن تكــون ممــا ال يقــدر عليهــا إال اهللا ســبحانه وإمنــا وجــب  فالشــرط األول مــن شــروطها

حصـول هــذا الشـرط للمعجــزة ألنـه لــو أيت آت يف زمــان يصـح فيــه جمـيء الرســل وادعــى 
ـــه أن يتحـــرك ويســـكن ويقـــوم ويقعـــد مل يكـــن هـــذا الـــذي ادعـــاه  الرســـالة وجعـــل معجزت

داًال علـى صـدقه، لقـدرة اخللـق علـى مثلـه وإمنـا جيـب أن تكـون املعجـزات  معجزة له وال 

  كفلق البحر، وانشقاق القمر، وما شاكلها مما ال يقدر عليها البشر.
هــو أن ختــرق العــادة، وإمنــا وجــب اشــرتاط ذلــك ألنــه لــو قــال املــدعي  والشــرط الثــاني 

رقها مل يكـن فيمـا ادعـاه للرسالة : آييت جميء الليل بعد النهار، وطلوع الشمس من مش

معجــزة ،ألن هــذه األفعــال وإن كــان ال يقــدر عليهــا إال اهللا فلــم تفعــل مــن أجلــه ،وقــد  
كــــان قبــــل دعــــواه علــــى مــــا هــــي عليــــه يف حــــني دعــــواه ودعــــواه يف داللتهــــا علــــى نبوتــــه  

كدعوى غريه ،فبـان أنـه ال وجـه لـه يـدل علـى صـدقه والـذي يستشـهد بـه الرسـول عليـه 

دل علــى صــدقه وذلــك أن يقــول: الــدليل علــى صــدقي أن خيــرق اهللا الســالم لــه وجــه يــ
تعاىل العادة مـن أجـل دعـواي علـى الرسـالة ،فيقلـب هـذه العصـا ثعبانـاً، ويشـق احلجـر، 

                                 
 ).١٥٢، ١٥١، ١/١٥٠) الغنية يف أصول الدين (١(
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وخيرج من وسطه ناقة، أو ينبع املاء من بني أصابعي كما ينبعـه مـن العـني، أو مـا سـوى 
ار األرض والســموات، فتقــوم لــه ذلــك مــن اآليــات اخلارقــة للعــادات الــيت ينفــرد �ــا جبــ

  هذه العالمات مقام قول الرب سبحانه لو أمسعنا كالمه العزيز. 

هو أن يستشهد �ا مدعي الرسالة على اهللا عـز وجـل فيقـول: آيـيت أن  والشرط الثالث
يقلـب اهللا ســبحانه هــذا املــاء زيتـاً، أو حيــرك األرض عنــد قــويل هلـا : تزلــزيل فــإذا فعــل اهللا 

  حصل املتحدي به. سبحانه ذلك

هو أن تقـع علـى وفـق دعـوى املتحـدي �ـا املستشـهد بكو�ـا معجـزة لـه  الشرط الرابع 
وإمنـا وجــب اشــرتاط هــذا الشــرط ألنــه لــو قـال املــدعي للرســالة: آيــة نبــويت ودليــل حجــيت 

أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقـت يـده أو الدابـة بـأن قالـت : كـذب ولـيس هـو نـيب 

لــذي خلقــه اهللا تعــاىل دال علــى كــذب ذلــك املــدعي للرســالة ألن مــا فــإن هــذا الكــالم ا
فعله اهللا مل يقع على وفق دعواه، و كذلك ما يروي أن مسيلمة الكـذاب لعنـه اهللا تفـل 

يف بئــر ليكثــر ماؤهــا فغــارت البئــر، وذهــب مــا كــان فيهــا مــن املــاء فمــا فعــل اهللا ســبحانه 

يديــه أل�ــا وقعــت علــى خــالف مــا مــن هــذا كــان مــن اآليــات املكذبــة ملــن ظهــرت علــى 
  أراده املتنبئ الكذاب.

من شروط املعجزة أال يأيت أحد مبثل مـا أتـى بـه املتحـدي علـى وجـه  والشرط الخامس

املعارضـــة، فـــإن مت األمـــر املتحـــدى بـــه املستشـــهد بـــه علـــى النبـــوة علـــى هـــذا الشـــرط مـــع 
فـإن أقـام اهللا تعـاىل الشروط املتقدمة، فهي معجزة دالة على نبوة من ظهرت علـى يـده، 

من يعارضه حىت يأيت به ،ويعمل مثل ما عمل بطـل كونـه نبيـاً وخـرج عـن كونـه معجـزاً، 

  )١( ومل يدل على صدقه.
  

  

  

                                 
 ).٧١، ٧٠، ١/٦٩القرآن، للقرطيب () اجلامع ألحكام ١(
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  املطلب الثالث :أقسام املعجزات
  هـ)٤٥٠ذكر املاوردي ت(

  أن ما خرج عن العادة على عشرة أقسام: 

مـــا خيـــرج جنســـه عـــن قـــدرة البشـــر كـــاخرتاع األجســـام وقلـــب األعيـــان وإحيـــاء  أحـــدها:
  املوتى.

مــا يــدخل جنســه يف قــدرة البشــرة لكــن خيــرج مقــداره عــن قــدرة البشــر   والقســم الثــاني:

  كطي األرض البعيدة يف املدة القريبة فيكون معجز خلرق العادة. 
إلخبــار حبــوادث الغيــوب ظهــور العلــم مبــا خــرج عــن معلــوم البشــر كا والقســم الثالــث:

  فيكون معجزا بشرطني:

  أن يتكرر حىت خيرج عن حد االتفاق. أحدهما :  
  أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه. والثاني:  

ما خرج نوعه عـن مقـدور البشـر وإن دخـل جنسـه يف مقـدور البشـر كـالقرآن يف  الرابع:

  خروج أسلوبه عن أقسام الكالم.
شـــر ويفضـــي إىل خروجـــه عـــن مقـــدار البشـــر كـــالربء مـــا يـــدخل يف أفعـــال الب الخـــامس:

  احلادث عن املرض والزرع احلادث عن البذر.

عــدم القــدرة عمــا كــان داخــال يف القــدرة كإنــذار النــاطق بعجــزه عــن الكــالم  الســادس:
  وإخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة.

  إنطاق حيوان أو حركة مجاد. السابع:

إظهـار الشــيء يف غــري زمانــه كإظهــار فاكهـة الصــيف يف الشــتاء وفاكهــة الشــتاء  الثــامن:
  يف الصيف. 

قلــت: اآلن نــرى فاكهــة الصــيف يف الشــتاء وفاكهــة الشــتاء يف الصــيف، وذلــك بســبب 

  التقدم العلمي، وكذا حفظها وختزينها يف املربدات، وذلك ال يعد معجزة.
إذا مل يظهـر حبدوثـه أسـباب مـن غـريه فهـو مـن  انفجار املاء وقطع املاء املنفجر التاسع:

  معجزاته خلرق العادة به.

  إشباع العدد الكثري من الطعام اليسري وإرواؤهم من املاء القليل.  العاشر:
وهـــــذه األقســـــام ونظائرهـــــا الداخلـــــة يف حـــــدود اإلعجـــــاز متســـــاوية األحكـــــام يف ثبـــــوت 

فــــاوت اإلعجـــــاز فيهـــــا اإلعجــــاز وتصـــــديق مظهرهــــا علـــــى مـــــا ادعــــاه مـــــن النبـــــوة وإن ت
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  )١(وتباين.
  هـ): ٥٤٨وذكر الشهرستاين ت(

ـــع فكـــاجلنس مـــن  ـــع املعتـــاد، وإىل إثبـــات غـــري املعتـــاد، أمـــا املن أن املعجـــزة تنقســـم إىل من

  احلركات االختيارية مع سالمة البنية وإحساس التيسري.
السـحرة مـن والثاين يف جمرى العادة ومثال ذلك تيه بين إسرائيل يف قطـع الطريـق، ومنـع  

  )٢(التخييل، وحصر زكريا من الكالم املعتاد.

وقـــال أبـــو منصـــور البغـــدادي: (إن املعجـــزات علـــى األعـــداد كثـــرية اإلمـــداد غـــري أ�ـــا يف 
  اجلملة نوعان:

  وجود فعل غري معتاد مثله. أحدهما:

تعجيز الفاعل بشيء معتاد عن فعل مثله، كمنع زكريا عن الكـالم ثـالث ليـال  والثاني:
  أن كان معتاداً له للداللة على صحة ما ُبشر به من الولد.بعد 

  وما كان منها على الوجه األول فضربان:

ال يدخل حتت قدرة من هو معجزة لـه وفيـه، وال حتـت قـدرة غـريه مـن اخللـق،  أحدهما:
وال يقـــدر عليـــه غـــري اهللا عـــز وجـــل وذلـــك مثـــل: اخـــرتاع األجســـام، واأللـــوان واحلـــواس، 

  وإحياء املوتى، وإبراء األكمه، واألبرص، وحنو ذلك.

الـذي  :ال يـدخل حتـت قـدرة مـن هـو معجـزة فيـه ولـه ،علـى الوجـه والضرب الثـاني منـه
أظهـره اهللا تعــاىل عليــه، وإن دخـل مثــل أبعاضــه وجنسـه حتــت قــدرة العبـاد بــان يكتســبوه 

ـــــدنا ـــــام الداللـــــة عن ـــــه فعلـــــه يف غـــــريهم لقي علـــــى إبطـــــال  )٣(يف أنفســـــهم ،ويســـــتحيل من

     )٤(التولد.

                                 
 ).٤٥، ٤٤)  أعالم النبوة، للماوردي (ص:١(
 ).١/٢٣٦) �اية اإلقدام يف علم الكالم (٢(
 )  أي يف مذهب األشاعرة. ٣(
 )١٧٢، ١٧١)  أصول الدين (ص٤(
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  المطلب الرابع: ما قارب المعجزة من مفردات.
  / اآلية١

  لغة: 

  )١(اهللا، واجلميع اآلي، وتقديرها فعلة.اآلية: العالمة، واآلية من آيات 

): واآليــة: الَعَالَمــُة ، وَمجُْعهــا آٌي ُمثَّ آيَــاٌء .واَجلَماَعــُة مــن الّنــاِس  ٣٨٥قــال الطالقــاين(ت:

  وَخرََج الَقْوُم بآيَِتهم. والَغايَُة. 

ــا َعَالَمـــٌة واآليَــاُت مــن الُقـــْرآِن، واَجلِمْيــُع اآلُي، وآيَــٌة ُمَؤيـّــاٌة وقــد أُيـِّيَــْت،  ومسُِّيَـــْت آيَــًة أل�َّ
  )٢(الْنِقطَاِع الكالِم .

  :اصطالًحا

العالمــة الدالــة علــى الشــيء، واملــراد �ــا هنــا: مــا جيريــه اهللا علــى  -يف لغــة العــرب-اآليــة 
أيــدي رســله وأنبيائــه مــن أمــور خارقــة للســنن الكونيــة املعتــادة الــيت ال قــدرة للبشــر علــى 

عصـــا إىل أفعـــى تتحـــرك وتســـعى، فتكـــون هـــذه اآليـــة اخلارقـــة اإلتيـــان مبثلهـــا، كتحويـــل ال

للسنة الكونية املعتادة دليًال غري قابل للنقض واإلبطال، يدلُّ على صدقهم فيمـا جـاؤوا 
  )٣(به.

وقد عرف املعاىف النهـرواين يف كتابـه: (اجللـيس) اآليـة بقولـه: هـي العالمـة الفاصـلة وهـي 

  (٤).األعجوبة احلاصلة، وهي البلية النازلة
  / الخصائص٢

  لغة:

خصـــص: خصـــه بالشـــيء خيصـــه خصـــاً و خصوصـــاً و خصوصـــية، والفـــتح أفصـــح، و  
خصصه و اختصه. أفرده بـه دون غـريه. ويقـال: اخـتص فـالن بـاألمر و ختصـص لـه إذا 

انفــرد، وخــص غــريه و اختصــه بــربه. ويقــال: فـــالن خمــص بفــالن أي خــاص بــه ولــه بـــه 

  )٥(خِصية.

                                 
 ). ٤٤١/ ٨) العني، للفراهيدي (١(
 ).٢/٤٩٠) احمليط يف اللغة  (٢(
 .١٢١)  الرسل والرساالت ص: ٣(
 ١٨التعليقات على األصول الثالثة، للنجمي ص: )  ٤(
 ).٧/٢٤)  لسان العرب، البن منظور (٥(
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المحمدیة الواقعة في مدینة طابة  الدالئل 
 النبویة

  اصطالحاً:

وفّضله به على سائر األنبياء والّرسل عليهم  -  - هي ما اختّص الّله تعاىل نبّيه 

  )١(الّصالة والّسالم وكذلك سائر البشر

  أقسام الخصائص النبوية:

  يتبّني ممّا سبق أّن اخلصائص من حيث األصل تنقسم إىل قسمني:

األنبياء دون غريه من  -  - خصائص اختّص �ا رسول الّله  القسم األّول:

  واملرسلني عليهم الّصالة والّسالم.
من اخلصائص واألحكام دون أّمته. وقد يشاركه  -  - ما اختّص به  القسم الثّاني:

  )٢(يف بعضها األنبياء عليهم الّصالة والّسالم.

  / الـــدالئــــــــــل٣
  لغة:

له داللة و دلل: والدليل: ما يستدل به. و الدليل: الدال، وقد دله على الطريق يد

  داللة و دلولة، والفتح أعلى. 
  )٣(وأنشد أبو عبيد: إين امرؤ بالطرق ذو دالالت و الدليلي: الذي يدلك

  اصطالحاً:

  )٤(مما يدل على صدق نبوته. دالئل النبوة هي ما أكرم اهللا عز وجل به نبيه حممدا 
  / الســـــنــــــة٤

  لغة:

قال َمشر: الُسّنة يف األصل: ُسّنُه الطريق . وهو طريٌق سنه أوائل الناس فصار َمسَلكاً 
ن بعَدهم. وَسنَّ فالٌن طريقًا من اخلري َيُسّنه: إذا ابتدأ أمرًا من الِربّ مل يَعرِفه َقوُمه، 

َ
مل

َدر، والَسَنُن: االسم فاستَـنُّوا به وسَلُكوه وهو َيْسنتُّ الطَّريَق َسّنًا وسَنناً؛ فالسَّنُّ املص

                                 
ــــايف ١/٤( ) خصــــائص الرســــول ١( ــــن ن ) مجــــع وإعــــداد  الباحــــث يف القــــرآن والســــنة  علــــي ب

 الشحود 
 ).١/٧) املرجع السابق  (٢(
 ).٢٤٩/  ١١)  لسان العرب، البن منظور (٣(
 .٢النبوية: كتب دالئل النبوة، ص: )  من مصادر السرية ٤(
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  )١(مبعىن املسُنون. 
  )٢(سن سنة حسنة طرق طريقة حسنة، واسنت بسنته. وفالن متسنن عامل بالسنة.

  اصطالحاً:

من قول أو فعل أو تقرير أو صفة اخلَْلقية،  يف اصطالح احملدثني: ما أثر عن النيب 
  )٣(.أو سرية، سواء كان قبل البعثة أو بعدها  اخلُُلقية

وقد اختلف العلماء يف تعريف السنة، ومرد هذا االختالف يرجع إىل اختالفهم يف 

 األغراض اليت يعىن �ا كل فئة من أهل العلم، فعلماء األصول حبثوا من ناحية أنه 
املشرع الذي يضع قواعد للمجتهدين من بعده، وعلماء الفقه حبثوا من ناحية أن 

على حكم شرعي، وعلماء احلديث حبثوا عن اليت ال خترج عن الداللة  أفعاله 

األمام اهلادي، فنقلوا كل ما يتصل به من سرية وخلق ومشائل وأقوال  رسول اهللا 
  )٤(وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماً شرعياً أم ال.

  / الـســــــيـــــرة٥

  :لغة

  سري: وقال أبو عبيد: سار الشيء سرته فعم.

الطريقة، يقال: سار �م سرية حسنة، السرية وأنشد بيت خالد بن زهري السرية 

  )٥(اهليئة.
  اصطالحاً:

ملن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورًة، وتشهد له  يقول ابن حزم: " إن سرية حممد 

 سريته صلى اهللا عليه وسلم حقاً، فلو مل تكن له معجزة غري بأنه رسول اهللا 
  )٦("لكفى

                                 
 ).١٢/٢١٠)  �ذيب اللغة  (١(
 ).١/٣١٠)  أساس البالغة  (٢(
 .٣٥)  قواعد التحديث، ص:٣(

 ٤٩، ٤٨)  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص: ٤(

 )٤/٣٩٠)  لسان العرب، البن منظور (٥(
 ).١/٢)  جوامع السرية  (٦(
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  / الشـــمـــــائــــل٦
  لغة:

  الفراهيدي: والشمال خليقة اإلنسان، ومجعه مشائل.مشل: قال 

  وقال لبيد : 
ُلوها من ِمشاِيل  ُهْم         مشاِئَل بُدِّ   ُهُم قـَْوِمي وقد أَْنَكْرُت ِمنـْ

ويقال: إ�ا حلسنة الشمائل أي شكلها وحاال�ا ورجل كرمي الشمائل: أي يف أخالقه 

  ) ١(وعشرته.
  اصطالحاً:

؛ لدوام  زعم بعضهم أن كان إذا أطلقت عن رسول اهللا نقل السيوطي قول القرطيب

الكثرة، والشأن فيه العرف وإال فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء ولو مرة وهي 
الشمائل الشريفة مجع مشئل ـ بالكسرـ  وهو الطبع واملراد صورته الظاهرة والباطنة وهي 

  )٢(نفسه وأوصافها ومعانيها اخلاصة �ا.

  
  

  

  
  

                                 
 ).١١/٢٥٤لغة  ()، �ذيب ال٦/٢٦٥)  العني  (١(
  .٢الشمائل الشريفة، للسيوطي، ص: )  ٢(
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  ، التطبيقيةالدراسة  الثانيالمبحث 

  وفيه مطالب:

  :معجزاته الكونيةاملطلب األول.  

  :معجزاته مع اجلماداتاملطلب الثاين.  

  :معجزاته مع احليواناتاملطلب الثالث.  

  :معجزاته مع أصحابه رضوان املطلب الرابع

 .اهللا عليهم

  معجزاته الغيبية: اخلامساملطلب.  
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  المطلب األول: معجزاته الكونية
 .الحديث األول: الدعاء ونزول المطر  

عـن أَنَــُس بْــُن َمالِــٍك، قَـاَل: َأَصــاَبِت النَّــاَس َســَنٌة َعَلــى َعْهـِد َرُســوِل اللَّــِه َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه 

َنـــا َرُســـوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم َخيْطُـــُب َعَلـــى املِْنـــَربِ يـَـــْوَم اُجلُمَعـــِة قَـــاَم  َوَســـلََّم، فـَبَـيـْ
ــا أَْن َيْســِقيَـَنا،  ــادُْع اللَّــَه لََن ــاُل، َوَجــاَع الِعَيــاُل، َف

َ
أَْعــرَاِيبٌّ، فـََقــاَل: يَــا َرُســوَل اللَّــِه، َهَلــَك امل

قَـاَل: فـَثَـاَر  )١(،قَاَل: فـََرَفَع َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم يََديْـِه َوَمـا ِيف السَّـَماِء قـََزَعـةٌ 

َطَــَر يـََتَحــاَدُر َعَلــى ِحلَْيتِــِه، 
ــَربِِه َحــىتَّ رَأَيْــُت امل ــاُل اجلِبَــاِل، ُمثَّ َملْ يـَْنــزِْل َعــْن ِمْن َســَحاٌب أَْمَث

ى، قَاَل: َفُمِطْرنَا يـَْوَمَنا َذِلَك، َوِيف الَغِد، َوِمْن بـَْعِد الَغِد، َوالَِّذي يَِليـِه ِإَىل اُجلُمَعـِة اُألْخـرَ 

ـــرُُه  -فـََقـــاَم َذلِـــَك اَألْعـــرَاِيبُّ  َم الِبَنـــاُء َوَغـــرَِق  -أَْو َرُجـــٌل َغيـْ فـََقـــاَل: يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه، تـََهـــدَّ

ـــاُل، فَـــادُْع اللَّـــَه لََنـــا، فـََرفَـــَع َرُســـوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم يََديْـــِه، َوقَـــاَل: 
َ
اللَُّهـــمَّ «امل

َنا، َوالَ  َنا َحَوالَيـْ قَاَل: َفَما َجَعَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِشـُري بِيَـِدِه ِإَىل  )٢(»َعَليـْ

ِديَنــــُة ِيف ِمْثــــِل اَجلْوبَــــةِ 
َ
ــــَماِء ِإالَّ تـََفرََّجــــْت، َحــــىتَّ َصــــاَرِت امل َحــــىتَّ َســــاَل )٣(نَاِحَيــــٍة ِمــــَن السَّ

    )٦). (٥(قَاَل: فـََلْم جيَِْئ َأَحٌد ِمْن نَاِحَيٍة ِإالَّ َحدََّث بِاجلَْْودِ َشْهرًا،  )٤(الَواِدي، َواِدي قـََناةَ 

                                 
 ).٨/٢٧١لسان العرب، البن منظور (. َأي ِقْطعٌة ِمَن اْلَغْيمِ  قـََزَعٌة: )١(
َنـــا:) ٢( َنـــا: بفـــتح الـــالم، َوَال َعَليـْ أي اجعلـــه يف األوديـــة واملراعـــي الـــيت ال يضـــرها ال  اللَُّهـــمَّ َحَوالَيـْ

حتفـة احملتـاج يف شـرح  .األبنية والطرق فالثاين بيـان للمـراد بـاألول لشـموله للطـرق الـيت حـواليهم

 ).٣/٨٣املنهاج، للهيتمي (
َفتِــــٍق بـــالالَجْوبَـــِة:  )٣( ْســـَتديرُة الواِســـعُة، وكـــلُّ ُمنـْ

ُ
َحـــىتَّ َصـــاَر الغَــــْيُم  بِنـــاٍء َجْوبــــٌة َأي ِهـــَي احلُْفــــرُة امل

 ).١/٢٨٧,٢٨٦لسان العرب، البن منظور ( والسَّحاُب حمُِيطاً ِبآفَاِق املدينِة.
ـــاَة:) ٤( َن وهـــو واد فحـــل يستســـيل منـــاطق شاســـعة مـــن شـــرق احلجـــاز، تصـــل إىل مهـــد الـــذهب  قـَ

مــن مشــاال، وبينهمــا قرابــة مــائيت كيــل، أمــا » حــرة خيــرب اليــوم«جنوبــا، وإىل أواســط حــرة النــار 

كـيال مـن املدينـة، ولـه » ١٥٠«الشرق فإنه يأخذ مياه الربـذة ورحرحـان والشـقران، علـى قرابـة 

روافد كبار، منها: وادي خنل ووادي الشعبة، والعقيق الشرقي، وأودية فحول غريهـا، وكـان إذا 

. معجــم املعــامل اجلغرافيــة يف ســال قــد يقطــع الطريــق عــن املدينــة مــن جهــة جنــد شــهرا أو حنــوه

  ٢٥٨,٢٥٧ة النبوية، للحريب ص: السري 
عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري،  .ِبَفـــْتح اْجلِـــيم َوُســـُكون اْلـــَواو، اْلَمطَـــر اْلكثـــري: بِـــاْلَجْودِ )٥(

)٧/٥٥.( 
= )، ٩٣٣)، رقـم (٢/١٢، (يوم اجلمعة اخلطبة يف االستسقاء باب ) البخاري، كتاب اجلمعة،٦(
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الحديث الثاني: إضاءة المدينة المنـورة لقدومـه عليـه الصـالة والسـالم، وظالمهـا 
  لموته.

ـــْوُم الَّـــِذي قَـــِدَم ِفيـــِه َرُســـوُل اِهللا َصـــلَّى اهللاُ َعلَ  ـــا َكـــاَن اْليَـ ْيـــِه َوَســـلََّم َعـــْن أَنَـــٍس، قَـــاَل: " َلمَّ

َهـا ُكـلُّ َشـْيٍء  ـا َكـاَن اْليَــْوُم الـَِّذي َمـاَت ِفيـِه أَْظلَـَم ِمنـْ َها ُكلُّ َشْيٍء، فـََلمَّ اْلَمِديَنَة َأَضاَء ِمنـْ
"، َوقَاَل: " َما نـََفْضَنا َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْألَْيِدي َحىتَّ أَْنَكْرنَـا قـُُلوبـَنَـا 

")١(  

  
  التعليق:

فإ�ا أعظم املصائب الْنِقطَاع اْلَوْحي وفقد نور النُّبـُوَّة َوِهلََذا قَاَل أنـس َمـا نفضـنا أَيْـِديَنا 

  )٢( .من َدفنه َحىتَّ أظلمت قـُُلوبَنا

  )٣( .وذلك ألن سلطان النبّوة زال عنهم، وهو كان يقهر األعداء وجيذب األولياء

  

  
  

  

  

                                                                            
 رقــــــم )،٢/٢٨( اجلــــــامع، املســــــجد يف االستســــــقاءوأخرجــــــه يف كتــــــاب االستســــــقاء، بــــــاب =

)، بـرقم ٢/٦١٤) . مسلم، كتاب صـالة االستسـقاء، بـاب الـدعاء يف االستسـقاء، (١٠١٣(

)٨٩٧.( 
). وعلــق عليــه شــعيب ١٣٨٢٩) رقــم (٢١/٣٣٠) أخرجــه أمحــد يف مســند أنــس بــن مالــك، (١(

مســـلم، رجالـــه ثقـــات رجـــال الشـــيخني غـــري جعفـــر ابـــن إســـناده قـــوي علـــى شـــرط األرنـــؤوط: 

 فمن رجال مسلم. -وهو الضَُّبعي -سليمان
 ).٢/٣٣٢) التسيري بشرح اجلامع الصغري، (٢(
 ).٢/٤٠٧( دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني )٣(
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  الجماداتالمطلب الثاني: معجزاته مع 
  

  الحــــــــــديث األول: المــــــــــاء ينبــــــــــع مــــــــــن أصــــــــــابعه صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم

، )١(َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: ُأِيتَ النَّـِيبُّ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم بِِإنَـاٍء، َوُهـَو بِـالزَّْورَاءِ 
َاُء يـَْنُبُع ِمنْ «فـََوَضَع يََدُه ِيف اِإلنَاِء، 

قَـاَل قـَتَـاَدُة: » بـَْنيِ َأَصـابِِعِه، فـَتَـَوضَّـأَ الَقـْومُ  َفَجَعَل امل

 )٣(. ثَــــــــَالِث ِمائَـــــــــةٍ  )٢(قـُْلــــــــُت ِألَنَـــــــــٍس: َكــــــــْم ُكْنـــــــــُتْم؟ قَــــــــاَل: ثـَــــــــَالَث ِمائَــــــــٍة، أَْو زَُهـــــــــاءَ 

  
  التعليق:

: ويف كيفيــــة هــــذا النبــــع قــــوالن حكامهــــا القاضــــي وغــــريه أحــــدمها ونقلــــه قــــال النــــووي

العلماء أن معناه أن املاء كان خيـرج مـن نفـس أصـابعه صـلى  القاضي عن املزيت وأكثر
اهللا عليه وسلم وينبع من ذا�ا قـالوا وهـو أعظـم يف املعجـزة مـن نبعـه مـن حجـر ويؤيـد 

هذا أنه جاء يف روايـة فرأيـت املـاء ينبـع مـن أصـابعه والثـاين حيتمـل أن اهللا كثـر املـاء يف 

  )٤( كالمها معجزة ظاهرة وآية باهرة.ذاته فصار يفور من بني أصابعه ال من نفسها و 
  

  

  
  

                                 
م، : موضع باملدينة غريب مسجد الرسول عليه السالم عند سوق املدينة يف صدر اإلسالالزَّْورَاءِ )١(

 .١٣٥املعامل األثرية يف السنة والسرية ص:   .الذي هو املناخة فيما بعد
 ). ٢/٣٢٣النهاية ( .أي قدر ثالمثائة: زَُهاءَ ) ٢(
)، ١٦٩)، رقـم (١/٤٥، (الصـالة حانـت إذا الوضـوء التمـاس بـاب) البخاري، كتاب الوضوء، ٣(

). مســلم، كتــاب ٢٠٠)، رقــم (١/٥١،أخرجــه يف نفــس الكتــاب، بــاب الوضــوء مــن التــور، (

 ).٢٢٧٩) رقم (٤/١٧٨٣، (يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلمالفضائل، باب 
 ).٥/٢٢٧٩) التوشيح شرح جامع الصحيح، للسيوطي (٤(
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  الحديث الثاني: معجزته مع الصخرة.
ــاَل: ِإنـَّـا يـَــْوَم اخلَْنــَدِق َحنِْفــُر، فـََعَرَضــْت ُكْديَــٌة  َشــِديَدٌة، )١(عــن َجــاِبًر َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه، فـََق

ُكْديـَــٌة َعَرَضـــْت ِيف اخلَْنـــَدِق، فـََقـــاَل: َفَجـــاُءوا النَّـــِيبَّ َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم فـََقـــاُلوا: َهـــِذِه  

ُمثَّ قَــاَم َوَبْطنُــُه َمْعُصــوٌب ِحبََجــٍر، َولَِبثْـَنــا َثالَثَــَة أَيَّــاٍم الَ نَــُذوُق َذَواقًــا، فََأَخــَذ ». أَنَــا نَــازِلٌ «
فـَُقْلـُت: يَـا  )٣(، أَْو أَْهـَيَم،َفَضـَرَب، فـََعـاَد َكِثيبًـا أَْهيَـلَ  )٢(النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم املِْعـَولَ 

َرُســوَل اللَّــِه، اْئــَذْن ِيل ِإَىل البَـْيــِت، فـَُقْلــُت ِالْمــرََأِيت: رَأَيْــُت بِــالنَِّيبِّ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم 

ٌر، َفِعْنـــَدِك َشــْيٌء؟ قَالَــْت: ِعْنـــِدي َشــِعٌري َوَعنَــاٌق،  فَـــَذَحبَِت َشــْيًئا َمــا َكـــاَن ِيف َذلِــَك َصــبـْ
الَعَناَق، َوَطَحَنِت الشَِّعَري َحىتَّ َجَعْلنَـا اللَّْحـَم ِيف البـُْرَمـِة، ُمثَّ ِجْئـُت النَّـِيبَّ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه 

َوَسلََّم َوالَعِجُني قَـْد اْنَكَسـَر، َوالبـُْرَمـُة بـَـْنيَ األَثَـاِيفِّ قَـْد َكـاَدْت أَْن تـَْنَضـَج، فـَُقْلـُت: طَُعـيٌِّم 

فَـذََكْرُت لَـُه، قَـاَل: "  » َكـْم ُهـوَ «فـَُقْم أَْنَت يَا َرُسـوَل اللَّـِه َوَرُجـٌل أَْو َرُجـَالِن، قَـاَل:  ِيل،
َز ِمَن التـَّنُّوِر َحىتَّ آِيتَ، فـََقاَل: ُقوُمـوا  َكِثٌري طَيٌِّب، قَاَل: ُقْل َهلَا: الَ تـَْنزِِع البـُْرَمَة، َوالَ اخلُبـْ

َهــاِجُروَن، وَ 
ُ
ِــِه قَــاَل: َوْحيَــِك َجــاَء النَّــِيبُّ َصــلَّى " فـََقــاَم امل ــا َدَخــَل َعَلــى اْمرَأَت األَْنَصــاُر، فـََلمَّ

اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم بِاْلُمَهــاِجرِيَن َواألَْنَصـاِر َوَمــْن َمَعُهـْم، قَالَــْت: َهـْل َســأََلَك؟ قـُْلـُت: نـََعــْم، 
ـــُر َفَجَعـــَل َيْكِســـ» اْدُخلُـــوا َوالَ َتَضـــاَغطُوا«فـََقـــاَل:  ـــَز، َوَجيَْعـــُل َعَلْيـــِه اللَّْحـــَم، َوُخيَمِّ ُر اخلُبـْ

ـــَز،  البـُْرَمـــَة َوالتـَّنُّـــوَر ِإَذا َأَخـــَذ ِمْنـــُه، َويـَُقـــرُِّب ِإَىل َأْصـــَحابِِه ُمثَّ يـَْنـــزُِع، فـََلـــْم يـَـــَزْل َيْكِســـُر اخلُبـْ

ـــَي بَِقيَّـــٌة، قَـــاَل:  ُهْم ُكِلـــي َهـــَذا َوأَْهـــدِ «َويـَْغـــِرُف َحـــىتَّ َشـــِبُعوا َوبَِق ي، فَـــِإنَّ النَّـــاَس َأَصـــابـَتـْ
  )٤(»َجمَاَعةٌ 

                                 
ــٌة،)١( ــاَىل:  َأْي: ِقْطَعــٌة َغِليظَــٌة َصــْلَبةٌ  ُكْدَي ــَوُل، َوِمْنــُه قـَْولُــُه ُســْبَحانَُه َوتـََع َال يـَْعَمــُل ِفيَهــا اْلَفــْأُس َواْلِمْع

َأْي: َقطَــَع اْلَعطَــاَء، يـَُقــاُل: َأْكــَدى اْحلَــاِفُر: ِإَذا بـََلــَغ ] ٣٤الــنَّْجم: [ )َوأَْعطَــى قَِلــيال َوَأْكــَدى(

 ).١٤/٧(شرح السنة، للبغوي اْلُكْديََة، فـََقَطَع احلَْْفَر. 
َقـــــُر �ـــــا الصـــــخر. الِمْعـــــَول:)٢( املفـــــاتيح يف شـــــرح املصـــــابيح، للمظهـــــري  الفـــــأُس العظيمـــــة الـــــيت يـُنـْ

)٦/٢١٢.( 
ـــيَّالُ  )٣( ـــُل َواْلَهيَّـــاُل: السَّ ـــَل، اَألْهَي ـــاَىل:ُأِهي ـــُه ُســـْبَحانَُه َوتـََع ـــُه قـَْوُل ـــا َمِهـــيال( ، َوِمْن [املزمـــل:  )َكِثيًب

يـَُقاُل: تـََهيََّل الرَّْمُل: ِإَذا َساَل، َوَمْن َرَوى: أَْهَيَم، يـَُقاُل: كثيٌب أَْهَيُم، ]َأْي: َمْصُبوبًا َساِئال، ١٤

ـــُه ُســـْبَحا ـــَر بـَْعُضـــُهْم قـَْوَل ـــِه َفسَّ ـــَماِء، َوِب ـــاُء السَّ ـــاُل الَّـــِيت َال يـَْرِويَهـــا َم ـــاٌن ِهـــيٌم، َواْهلِـــيُم: الرَِّم نَُه وَُكْثَب

 ).١٤/٧شرح السنة، للبغوي (] ٥٥اْلَواِقَعة: [ . )ْهلِيمِ َفَشارِبُوَن ُشْرَب ا(َوتـََعاَىل: 
 ).٤١٠١)، رقم (٥/١٠٨(، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب) البخاري، كتاب املغازي، ٤(
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  الحديث الثالث: حنين الجذع.
َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنه، َكاَن النَِّيبُّ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َخيْطُـُب ِإَىل ِجـذٍْع، فـََلمَّـا 

  )١(تَاُه َفَمَسَح يََدُه َعَلْيِه "اختَََّذ املِْنبَـَر َحتَوََّل إِلَْيِه َفَحنَّ اِجلذُْع فَأَ 

  الرواية الثانية: 
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضـَي اللَّـُه َعْنـه: أَنَّ اْمـرَأًَة ِمـَن األَْنَصـاِر قَالَـْت ِلَرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى 

تـَْقُعــُد َعَلْيــِه، فَــِإنَّ ِيل ُغَالًمــا َجنَّــارًا اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: يَــا َرُســوَل اللَّــِه َأالَ َأْجَعــُل لَــَك َشــْيًئا 

ــا َكــاَن يـَــْوُم اُجلُمَعــِة قـََعــَد النَّــِيبُّ َصــلَّى »ِإْن ِشــْئتِ «قَــاَل:  ــَر، فـََلمَّ ، قَــاَل: فـََعِمَلــْت لَــُه املِْنبَـ
ــُة الَّــِيت َكــا ــَربِ الَّــِذي ُصــِنَع، َفَصــاَحِت النَّْخَل ــى املِْن ــِه َوَســلََّم َعَل َن َخيْطُــُب ِعْنــَدَها، اهللاُ َعَلْي

ـــَزَل النَّـــِيبُّ َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم َحـــىتَّ َأَخـــَذَها، َفَضـــمََّها إِلَْيـــِه،  ، فـَنَـ َحـــىتَّ َكـــاَدْت تـَْنَشـــقُّ

َبَكْت َعَلى َمـا َكانَـْت «َفَجَعَلْت تَِئنُّ أَِنَني الصَِّيبِّ الَِّذي ُيَسكَُّت، َحىتَّ اْستَـَقرَّْت، قَاَل: 
  )٢(»ُع ِمَن الذِّْكرِ َتْسمَ 

  التعليق:

  )٣( قال البيهقي: قصة حنني اجلذع من األمور الظاهرة اليت محلها اخللف عن السلف.
ــــق اهللا هلــــا إدراكــــا   ــــة علــــى أن اجلمــــادات قــــد خيل ــــن حجــــر: يف احلــــديث دالل وقــــال اب

  )٤( كاحليوان بل كأشرف احليوان.

، قَـالَ  : َمـا أَْعطَـى اللَّـُه نَِبي�ـا َمـا أَْعطَـى ُحمَمَّـًدا  قَـاَل َعْمـُرو بْـُن َسـوَّاٍد السَّـْرِحيَّ ِيلَ الشَّـاِفِعيُّ
ــًدا «َصـلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم. فـَُقْلـُت: أَْعطَــى ِعيَســى ِإْحيَــاَء اْلَمـْوَتى، فـََقــاَل:  أَْعطَــى ُحمَمَّ

ــا ُهيِّــَئ لَــُه َحنِــَني اْجلِــذِْع الَّــِذي َكــاَن يَِقــُف َخيْطُــُب ِإَىل َجْنبِــِه، حــىتَّ هُ  يِّــَئ لَــُه اْلِمْنبَـــُر، فـََلمَّ

  )٥(» اْلِمْنبَـُر، َحنَّ اجلِْذُْع َحىتَّ مسَُِع َصْوتُُه، فـََهَذا َأْكبَـُر ِمْن َذِلكَ 
  الحديث الرابع: رجفان جبل أحد. 

                                 
 ).٣٥٨٣)، رقم (٤/١٩٥البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، ( )١(
)، وأخرجـه البخـاري يف كتـاب ٢٠٩٥رقم ( )،٣/٦١) البخاري، كتاب البيوع، باب النّجار، (٢(

 ).٣٥٨٤)، رقم (٤/١٩٥الصالة، باب االستعانة بالنّجار والُصناع، (
 ).٢/٥٦٣) دالئل النبوة، للبيهقي (٣(
 ).٦/٦٠٣) فتح الباري، البن حجر (٤(
 .٦٢) آداب الشافعي ومناقبه، البن ايب حامت الرازي ص: ٥(
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ثـَُهْم أَنَّ النَّـــِيبَّ َصـــلَّى اهللاُ َعلَ  ْيـــِه َوَســـلََّم َصـــِعَد عـــن أَنَـــَس بْـــَن َمالِـــٍك َرِضـــَي اللَّـــُه َعْنـــُه، َحـــدَّ
َـا َعَلْيــَك  )٢( اثـْبُـْت أُُحــدُ «ِ�ِـْم، فـََقــاَل:  )١(أُُحـًدا، َوأَبـُـو َبْكـٍر، َوُعَمــُر، َوُعْثَمـاُن فـََرَجــفَ  فَِإمنَّ

يٌق، َوَشِهيَدانِ    )٣(»َنِيبٌّ، َوِصدِّ

  
  التعليق: 

صــلى  وهــذا مــن دالئــل النبــوة؛ فــإن هــؤالء كلهــم أصــابوا الشــهادة، واخــتص رســول اهللا

اهللا عليـــه وســـلم بـــأعلى مراتـــب الرســـالة والنبـــوة، واخـــتص أبـــو بكـــر بـــأعلى مقامـــات 
  )٤( الصديقية.

  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                 
 ).٦/٣١٠املفاتيح يف شرح املصابيح، املظهري (ب. يعين: فتحرَّك �م واضطر  فرَجَف:) ١(
املعامل األثرية يف  : بضم األول والثاين: جبل مشهور مشال املدينة، وعنده الغزوة املشهورة.ُأُحدُ  )٢(

 .٢٠السنة والسرية ص: 
)، ٣٦٧٥)، رقــــم (٥/٩) البخــــاري، كتــــاب فضــــائل أصــــحاب النــــيب عليــــه الصــــالة والســــالم، (٣(

 ).٣٦٨٦)، رقم (٥/١١اقب عمر بن اخلطاب، (وأخرجه يف باب من
 ).٩/١٥٧) البداية والنهاية، البن كثري (٤(
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  المطلب الثالث: معجزاته مع الحيوان
  الحديث األول: ذراع الشاة يتكلم.

ـــا فُِتَحـــْت َخْيبَــــرُ  لِلنَّـــِيبِّ َصـــلَّى اهللاُ  )٢(أُْهـــِدَيتْ  )١(َعـــْن َأِيب ُهرَيـْـــرََة َرِضـــَي اللَّـــُه َعْنـــُه، قَـــاَل: َلمَّ

اْمجَُعوا ِإَيلَّ َمْن َكـاَن َهـا «َعَلْيِه َوَسلََّم َشاٌة ِفيَها ُسمٌّ، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ـــُتْم َصـــاِدقِ «َفُجِمُعـــوا لَـــُه، فـََقـــاَل: » ُهَنـــا ِمـــْن يـَُهـــودَ  يَّ ِإينِّ َســـائُِلُكْم َعـــْن َشـــْيٍء، فـََهـــْل أَنـْ

، قَـــاُلوا: »َمـــْن أَبـُــوُكْم؟«، فـََقـــاُلوا: نـََعـــْم، قَـــاَل َهلـُــُم النَّـــِيبُّ َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم: »َعْنـــُه؟

فـََهـْل أَنـْـُتْم َصـاِدِقيَّ «، قَـاُلوا: َصـَدْقَت، قَـاَل: »َكَذبـُْتْم، َبْل أَبُوُكْم ُفَالنٌ «ُفَالٌن، فـََقاَل: 
ــُه؟َعــْن َشــْيٍء ِإْن َســأَْلُت عَ  ــَت َكــِذبـََنا  »ْن َــا الَقاِســِم، َوِإْن َكــَذبـَْنا َعَرْف ــاُلوا: نـََعــْم يَــا أَب ، فـََق

ـــا، فـََقـــاَل َهلـُــْم:  ـــُه ِيف أَبِيَن ـــْن أَْهـــُل النَّـــاِر؟«َكَمـــا َعَرفْـَت ـــاُلوا: َنُكـــوُن ِفيَهـــا َيِســـريًا، ُمثَّ »َم ، َق

اْخَسـُئوا ِفيَهـا، َواللَّـِه الَ َخنُْلُفُكـْم ِفيَهـا «َوَسلََّم:  َختُْلُفونَا ِفيَها، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ 
، فـََقـاُلوا: نـََعـْم يَـا أَبَـا »َهْل أَنـُْتْم َصاِدِقيَّ َعـْن َشـْيٍء ِإْن َسـأَْلُتُكْم َعْنـُه؟«، ُمثَّ قَاَل: »أَبًَدا

ـــاِة ُمس�ـــا؟«الَقاِســِم، قَـــاَل:  َمـــا َمحََلُكـــْم «نـََعـــْم، قَـــاَل: ، قَـــاُلوا: »َهـــْل َجَعْلـــُتْم ِيف َهـــِذِه الشَّ

  )٣( .، قَاُلوا: أََرْدنَا ِإْن ُكْنَت َكاِذبًا َنْسَرتِيُح، َوِإْن ُكْنَت نَِبي�ا ملَْ َيُضرَّكَ »َعَلى َذِلَك؟
  

  التعليق: 

فيه بآية معجزة أظهرها له من كالم الـذراع، مث عصـمه اهللا مـن ضـره مـدة حياتـه، حـىت 
  )٤(، فوجد أمله وأراد اهللا له الشهادة بتلك األكلة. إذا دنا أجله بغى عليه السم

  الحديث الثاني: شهادة الذئب له بالرسالة.

                                 
املعـامل األثـرية   كيلو مشاال على طريق الشـام.  ١٦٥: وهي بلدة معروفة، تبعد عن املدينة َخْيبَـرُ  )١(

 .١٠٩يف السنة والسرية ص: 
ِهــدي: امــرأة يهوديــةُأْهــِدَيتْ ) ٢(

ُ
حتفــة البــاري،  امسهــا: زينــب بنــت احلــارث. : بالبنــاء للمفعــول، وامل

 ).٩/٥٩لزين العابدين الشافعي (
  )، رقم ٤/٩٩) البخاري، كتاب اجلزية، باب إذا غدر املشركون باملسلمني، هل يعفى عنهم، (٣(

)، وأخرجــــه يف كتــــاب الطــــب، بــــاب مــــا يــــذكر يف ســــّم النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، ٣١٦٩= (

 ).٥٧٧٧)، رقم(٧/١٣٩(
 ).٥/٣٤٧صحيح البخاري، البن بطال ( ) شرح٤(
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ْئُب َعَلــى َشــاٍة، فََأَخــَذَها َفطََلَبــُه الرَّاِعــي، فَانـْتَـَزَعَهــا  َعــْن َأِيب َســِعيٍد اْخلُــْدرِيِّ قَــاَل: َعــَدا الــذِّ
ْئُب َعَلى َذنَِبِه، قَالَ  َأَال تـَتَِّقي اَهللا، تـَْنزُِع ِمينِّ رِْزقًـا َسـاَقُه اهللاُ ِإَيلَّ، فـََقـاَل:  :ِمْنُه، فَأَقْـَعى الذِّ

ْئُب: َأَال أُْخــــِربَُك  نْــــِس، فـََقــــاَل الــــذِّ ــــِه، يَُكلُِّمــــِين َكــــَالَم اْإلِ يَــــا َعَجــــِيب ِذْئــــٌب ُمْقــــٍع َعَلــــى َذنَِب

ُخيِْربُ النَّاَس بِأَنـَْباِء َما قَـْد َسـَبَق،  )١(بَِيْثِربَ  بَِأْعَجَب ِمْن َذِلَك؟ ُحمَمٌَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

قَاَل: فَأَقْـَبَل الرَّاِعي َيُسـوُق َغَنَمـُه، َحـىتَّ َدَخـَل اْلَمِدينَـَة، فـََزَواَهـا ِإَىل زَاِويَـٍة ِمـْن َزَوايَاَهـا، ُمثَّ 

ِهللا َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم أَتَـــى َرُســـوَل اِهللا َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم فَـــَأْخبَـرَُه، فَـــَأَمَر َرُســـوُل ا

ــاَل َرُســوُل  ــاَل لِلرَّاِعــي: " َأْخــِربُْهْم " فَــَأْخبَـَرُهْم، فـََق ــٌة، ُمثَّ َخــرََج، فـََق فـَنُــوِدَي الصَّــَالُة َجاِمَع
ــاَعُة َحــىتَّ  ــِدِه، َال تـَُقــوُم السَّ ــِه َوَســلََّم: " َصــَدَق َوالَّــِذي نـَْفِســي بَِي  يَُكلِّــَم اِهللا َصــلَّى اهللاُ َعَلْي

ْنَس، َويَُكلَِّم الرَُّجَل َعَذبَُة َسْوِطِه، َوِشرَاُك نـَْعِلِه، َوُخيِْربَُه َفِخُذُه ِمبَـا َأْحـَدَث أَْهلُـ َباُع اْإلِ ُه السِّ

بـَْعَدُه "  
)٢(  

الحـــديث الثالـــث: مـــن معجزاتـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم انقيـــاد مـــا استعصـــى مـــن 

  الحيوانات.

ِل َرُســوِل اِهللا َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َوْحــٌش، فَــِإَذا َخــرََج َرُســوُل اِهللا عــن َعاِئَشــُة: " َكــاَن ِآل 
ِه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلِعَب َواْشَتدَّ، َوأَقْـَبَل َوأَْدبـََر، فَِإَذا َأَحـسَّ ِبَرُسـوِل اِهللا َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـ

َمــــا َداَم َرُســــوُل اِهللا َصــــلَّى اهللاُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم ِيف  )٣(تَـَرْمــــَرمْ َوَســــلََّم قَــــْد َدَخــــَل، َربَــــَض، فـََلــــْم يَـ 

  )٤(اْلبَـْيِت، َكرَاِهَيَة أَْن يـُْؤِذيَُه " 
  

                                 
: وهــي اســم مدينــة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، قدميــة، فغريهــا ومساهــا: طيبــة، وطابــة،  بَِيْثــِربَ ) ١(

كراهيــة للتثريــب، وهــو اللــوم والتعيــري. وقيــل: هــو اســم أرضــها. وقيــل: مسيــت باســم رجــل مــن 

 ).٥/٢٩٢النهاية (  العمالقة.
)، ٤/٤٧٦أبــواب الفــنت، بــاب مــا جــاء يف كــالم الســباع، (-الــذئبدون ذكــر قصــة -) الرتمــذي٢(

َوَهـــَذا َحـــِديٌث َحَســـٌن َصـــِحيٌح َغرِيـــٌب َال نـَْعرِفُـــُه ِإالَّ ِمـــْن َحـــِديِث  )، وعلـــق عليـــه:٢١٨١رقـــم (

=مســــــند أيب ســــــعيد اخلــــــدري رضــــــي اهللا عنــــــه، -، وأخرجــــــه أمحــــــد يف الَقاِســــــِم بْــــــِن الَفْضــــــلِ 

 . )١١٧٩٢)، رقم(١٨/٣١٦(
 ).٢/٢٦٣النهاية (أي سكن ومل يتحرك.  رََبَض، فـََلْم يـَتَـَرْمَرْم: )٣(
. وعلـــق شـــعيب ٢٤٨١٨، رقـــم ٤١/٣٢٠) أخرجـــه أمحـــد يف مســـند عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا، ٤(

رجالـه ثقـات رجـال الصـحيح إال أن جماهـداً: وهـو ابـن جـرب، مل يصـرح الألرنؤوط يف احلاشـية: 

 بقية رجاله ثقات رجال الصحيح.مبا يفيد مساعه هذا احلديث من عائشة، و 
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  الحديث الرابع: الجمل يبكي ويشكو للرسول عليه الصالة والسالم.
اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم، َذاَت يـَـْوٍم َخْلَفـُه، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل: أَْرَدَفِين َرُسوُل اِهللا َصلَّى 

فََأَســـرَّ ِإَيلَّ َحـــِديثًا َال أُْخـــِربُ بِـــِه َأَحـــًدا وََكـــاَن َرُســـوُل اِهللا َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم َأَحـــبُّ َمـــا 

ــــَدٌف، أَْو َحــــاِئُش َخنْــــٍل، ــــِه َه ــــِه ِيف َحاَجِت ــــَتتَـَر ِب ــــْن ِحيطَــــاِن  )١(اْس ــــا ِم ــــا َحاِئًط ــــَدَخَل يـَْوًم َف
نَــاُه  ــْت َعيـْ ــا رََأى  -اْألَْنَصــاِر، فَــِإَذا َمجَــٌل قَــِد أتَــاُه َفَجْرَجــَر، َوَذَرَف قَــاَل بـَْهــٌز، َوَعفَّــاُن: فـََلمَّ

ـــاُه  َن ـــِه َوَســـلََّم َحـــنَّ َوَذَرفَـــْت َعيـْ ـــِه َفَمَســـَح َرُســـوُل اِهللا َصـــلَّ  -النَّـــِيبَّ َصـــلَّى اهللاُ َعَلْي ى اهللاُ َعَلْي

ــــرَاُه، ــــًىت ِمــــَن  )٢(َوَســــلََّم َســــرَاتَُه َوِذفْـ ــــِل؟ " َفَجــــاَء فـَ ــــاَل: " َمــــْن َصــــاِحُب اجلََْم َفَســــَكَن، فـََق
ـــا تـَتَِّقـــي اهللاَ ِيف َهـــِذِه اْلَبِهيَمـــِة الَّـــِيت  اْألَْنَصـــاِر، فـََقـــاَل: ُهـــَو ِيل يَـــا َرُســـوَل اِهللا، فـََقـــاَل: " أََم

  )٣(ِإنَُّه َشَكا ِإَيلَّ أَنََّك جتُِيُعُه َوتُْدئُِبُه "َملََّكَكَها اهللاُ، 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

                                 
 ).١/٤٦٨النهاية ( النخل امللتف ا�تمع.َحاِئُش َنْخٍل:  )١(
ــْروِ َوَمْعــَىن . : َأصــُل أُذنــهِذفْـــَرى اْلَبِعيــرِ  )٢( اْلَمــْذُكوِر ِفيــِه: ُهــَو َأْســَرى َمــا ِفيــِه َوأَْعــَالُه، َفَأَضــاَف  السَّ

ــرَاُه، َوَعَلــى َســْرِو َمــا ِفيــِه، لَِيُكــوَن َذلِــَك َســَبًبا  ــِه ِبَقــْوِل رَاِويــِه، َأْي: َمَســَح بَِيــِدِه َعَلــى ِذفْـ َذلِــَك ِإلَْي

ح مشــكل اآلثــار، ). شــر ٤/٣٠٧)، لســان العــرب، البــن منظــور (٢/١٦١النهايــة ( ِلُســُكونِِه.

 ).١٥/٦٣للطحاوي (
. وكتـــاب ٣٤٢)، رقــم ١/٢٦٨) مســلم، كتــاب احلــيض، بــاب مــا يســـترت بــه لقضــاء احلاجــة، (٣(

، ولـــيس يف ٢٤٢٩)، رقـــم ٤/١٨٨٦فضـــائل الصـــحابة، بـــاب فضـــائل عبـــداهللا بـــن جعفـــر، (

)، ٣/٢٧٤,٢٧٣وأخرجه أمحد يف حديث عبداهللا بن جعفر �ذا املنت، ( حديثه قصة اجلمل.

 .١٧٤٥رقم 
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  المطلب الرابع: معجزاته مع أصاحبه رضوان اهللا عليهم

  

  الحديث األول: َردِِّه َعْيَن قـََتاَدَة.
َعْن عاصم بن عمـر بـن قتـادة، عـن أبيـه، عـن جـده، قـال: "أصـيبت عينـه يـوم أحـد، أو 

صــلى -ه، فــأرادوا أن يقطعوهــا، مث قــالوا: نــأيت رســول اهللا يــوم بــدر، فســالت علــى وجنتــ

فـذكروا ذلـك لـه، قـال:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-نستشريه، فأتوا النـيب  -اهللا عليه وسلم
فوضعها يف موضعها، مث غمزها براحتـه، مث قـال: اللهـم أكسـبه مجـاال، قـال: فمـا يـدري 

  )١( من لقيه، أّي عينيه أصيبت.

  
  

                                 
إســناده جيــد، عاصــم بــن عمــر بــن ، ٧٣٦٨) رقــم ١٥/١٥) أخرجــه أبــو عوانــه يف مســتخرجه (١(

)، وقــال ابــن حجــر يف التهــذيب: كــان ثقــة كثــري ٥/٢٣٤قتــادة، ذكــره ابــن حبــان يف ثقاتــه، (

)، رقـم ٣/١٢٠، وأخرجه أيب يعلى يف مسـنده، ()، وبقية رجاله ثقات٥/٥٤احلديث عاملا، (

ناد ضعيف، لضعف احلماين، قال ابن حجـر يف التهـذيب: حـافظ إال أ�ـم وهذا إس .١٥٤٩

قـال ابـن حجـر  )، لكن تابعه أبو غسان النهدي، وهو ثقـة،١/٥٩٣ا�موه بسرقة احلديث، (

)، دالل النبــــــــوة، للبيهقــــــــي ١/٥١٦يف التهــــــــذيب: ثقــــــــة مــــــــتقن صــــــــحيح الكتــــــــاب عابــــــــد، (

)٣/١٠٠.( 
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  معجزاته الغيبيةالمطلب الخامس: 
  الحديث األول: اطالعه على عذاب القبر. 

َنا َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َوبِـَالٌل َميِْشـَياِن بِـاْلَبِقيِع،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: بـَيـْ

قَــاَل: َال » يَــا بِــَالُل َهــْل َتْســَمُع َمــا َأْمسَــُع؟«فـََقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم:  )١(
  )٢(»َأَال َتْسَمُع أَْهَل اْلُقُبوِر يـَُعذَّبُونَ «َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه َما َأْمسَُعُه، قَاَل: 

  ية.الحديث الثاني: اطالعه على األمور المستقبل

ــِه  َعــُه يـَُقــوُل: َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اهللاُ َعَلْي
ــُه، أَنَّــُه مسَِ ــٍك َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــِن َماِل َــِس ْب َعــْن أَن

ــِن  -َوَســلََّم يَــْدُخُل َعَلــى أُمِّ َحــرَاٍم بِْنــِت ِمْلَحــاَن فـَُتْطِعُمــُه  وََكانَــْت أُمُّ َحــرَاٍم َحتْــَت ُعَبــاَدَة ْب

َهـا َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم، فََأْطَعَمْتـُه َوَجَعلَـْت تـَْفلِـيَفدَ  -الصَّاِمِت   )٣(َخَل َعَليـْ

َقَظ َوُهــــَو َيْضــــَحُك، قَالَــــْت:  رَْأَســــُه، فـََنــــاَم َرُســــوُل اللَّــــِه َصــــلَّى اهللاُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم، ُمثَّ اْســــتَـيـْ
ِه؟ قَاَل: " نَاٌس ِمْن أُمَِّيت ُعرُِضوا َعلَـيَّ ُغـزَاًة ِيف َسـِبيِل فـَُقْلُت: َوَما ُيْضِحُكَك يَا َرُسوَل اللَّ 

اللَِّه، يـَرَْكُبوَن ثـََبجَ 
ُلوِك َعَلى اَألِسـرَِّة "، َشـكَّ  )٤(

ُ
َهَذا الَبْحِر ُمُلوًكا َعَلى اَألِسرَِّة، أَْو: ِمْثَل امل

َه أَْن َجيَْعلَـِين ِمـْنهْم، فَـَدَعا َهلَـا َرُسـوُل اللَّـِه ِإْسَحاُق، قَاَلْت: فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، ادُْع اللَّـ
ـــــا  ـــــُت: َوَم ـــــَو َيْضـــــَحُك، فـَُقْل َقَظ َوُه ـــــِه َوَســـــلََّم، ُمثَّ َوَضـــــَع رَْأَســـــُه، ُمثَّ اْســـــتَـيـْ َصـــــلَّى اهللاُ َعَلْي

ــِيت ُعرُِضــوا َعَلــيَّ ُغــزَاًة ِيف َســ«ُيْضــِحُكَك يَــا َرُســوَل اللَّــِه؟ َقــاَل:    -» ِبيِل اللَّــهِ نَــاٌس ِمــْن أُمَّ

ُهْم، قَــاَل:  -َكَمــا قَــاَل ِيف اَألوَِّل  قَالَــْت: فـَُقْلــُت: يَــا َرُســوَل اللَّــِه ادُْع اللَّــَه أَْن َجيَْعلَــِين ِمــنـْ

                                 
دفن أجلة الصـحابة وزوجـات رسـول اهللا وبناتـه وأبنـاؤهن، وهـو  مقربة أهل املدينة، بهباْلَبِقيِع: ) ١(

مطلــع الشــمس مــن املســجد النبــوي يــرى رأي العــني، كثــري مــن املســلمني يــزوره بعــد زيــارة خــري 

 .٤٨معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص:  البشر، ويقال له: بقيع الغرقد.
أخرجه ). و ١٣٧١٩)، رقم (٢١/٢٧١ عنه () أخرجه أمحد يف مسند أنس بن مالك رضي اهللا٢(

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط «). قال احلاكم: ١١٨) رقم (١/٩٨احلاكم يف املستدرك، (

َعــْن قـََتــاَدَة، َعــْن أَنَــٍس، َعــِن » الشــيخني ومل خيرجــاه �ــذا اللفــظ، إمنــا اتفقــا علــى حــديث شــعبة

لَــْوَال َأْن تَــَدافـَُنوا َلَســأَْلُت اللَّــَه َعْنــُه َأْن ُيْســِمَعُكْم َعــَذاَب : «النَّــِيبِّ َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم أَنَّــُه قَــالَ 

 »اْلَقْربِ 
 ).٢/٧٠٢املعجم الوسيط (  : فَالن نقى شعره َوَحنْوه من اْلقمل َوَحنْوه.تـَْفِلي) ٣(
 ).٥/٤٤٢تاج العروس، للمرتضى ( : َوَسُط الشَّْيِء وُمْعَظُمه، وأَعالُه.ثـََبجَ ) ٤(



    

 

 
 

312

 املجلد الرابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

المحمدیة الواقعة في مدینة طابة  الدالئل 
 النبویة

ـــَن اَألوَّلِـــنيَ « ـــِت ِم ـــْن »أَْن ـــِن َأِيب ُســـْفَياَن، َفُصـــرَِعْت َع ـــاِن ُمَعاِويَـــَة ْب ـــِت الَبْحـــَر ِيف َزَم ، فـَرَِكَب
  )١( َني َخَرَجْت ِمَن الَبْحِر، فـََهَلَكْت.َدابَِّتَها حِ 

  :التعليق

قـــال ابـــن كثـــري: وفيـــه مـــن دالئـــل النبـــوة ثـــالث؛ إحـــداها اإلخبـــار عـــن الغـــزوة األوىل يف 
البحــر، وقــد كانــت يف ســنة ســبع وعشــرين مــع معاويــة بــن أيب ســفيان، حــني غــزا قــربص 

ملحـــان هـــذه،  وهـــو نائـــب الشـــام عـــن عثمـــان بـــن عفـــان، وكانـــت معهـــم أم حـــرام بنـــت

صـــحبة زوجهـــا عبـــادة بـــن الصـــامت، أحـــد النقبـــاء ليلـــة العقبـــة، فتوفيـــت مـــرجعهم مـــن 
الغزو؛ قيل: بالشام. كما تقدم يف الرواية عند البخاري. وقـال ابـن زبـر: توفيـت بقـربص 

سنة سبع وعشرين. والغزوة الثانية غزوة قسـطنطينية مـع أول جـيش غزاهـا، وكـان أمريهـا 

أيب ســـفيان، وذلـــك ســـنة ثنتـــني ومخســـني، وكـــان معهـــم أبـــو أيـــوب يزيـــد بـــن معاويـــة بـــن 
خالــد بــن زيــد األنصــاري، فمــات هنالــك، رضــي اهللا عنــه وأرضــاه، ومل تكــن هــذه املــرأة 

  معهم؛ أل�ا كانت قد توفيت قبل ذلك يف الغزوة األوىل.

فهذا احلديث فيه ثـالث آيـات مـن دالئـل النبـوة؛ اإلخبـار عـن الغـزوتني، واإلخبـار عـن  
املـــرأة بأ�ــــا مـــن األولــــني وليســـت مــــن اآلخـــرين، وكــــذلك وقـــع كمــــا أخـــرب صــــلوات اهللا 

  )٢( وسالمه عليه.

: وهذا احلديث من أعالم النبوة وذلك أنه أخرب فيه بضـروب مـن الغيـب قال ابن بطال
قبـــل وقوعهـــا، فمنهـــا: جهـــاد أمتـــه يف البحـــر، وضـــحكه دليـــل علـــى أن اهللا يفـــتح هلــــم 

اإلخبـــار بصـــفة أحـــواهلم يف جهـــادهم وهـــو قولـــه: (يركبـــون ثـــبج هـــذا ويغـــنمهم، ومنهـــا: 

البحـــر ملوًكـــا علـــى األســـرة) ومنهـــا قولـــه ألم حـــرام: (أنـــت مـــن األولـــني) فكـــان كـــذلك، 
  )٣( غزت مع زوجها يف أول غزوة كانت إىل الروم يف البحر مع معاوية.

  الحديث الثالث: مخاطبته لقتلى بدر.

                                 
). ٢٧٨٨)، رقم (٤/١٦الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء، () البخاري، كتاب ، باب ١(

). ٦٢٨٢)، رقـم (٨/٦٣وأخرجه يف موضع أخر، كتاب، باب مـن زار قومـا فقـال عنـدهم، (

ــــا بالنهــــار، ( ــــاب الرؤي ــــاب، ب ). ٧٠٠١/٧٠٠٢)، رقــــم(٩/٣٤وأخرجــــه يف موضــــع أخــــر، كت

 ).١٩١٢)، رقم (٣/١٥١٨لبحر، (مسلم، كتاب، باب فضل الغزو يف ا
 ).٩/٢١٧) البداية والنهاية، البن كثري (٢(
 ).٥/١١,١٠) شرح صحيح البخاري، البن بطال (٣(
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ــ ــِة، فـَتَـرَاَءيـْنَــا اْهلِــَالَل، وَُكْنــُت َعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك، َق ــَة َواْلَمِديَن ــَع ُعَمــَر بـَــْنيَ َمكَّ اَل: ُكنَّــا َم
َرُجًال َحِديَد اْلَبَصِر، فـَرَأَيـُْتُه َولَْيَس َأَحٌد يـَْزُعُم أَنـَُّه َرآُه َغـْريِي، قَـاَل: َفَجَعْلـُت أَقُـوُل لُِعَمـَر، 

ــرَاُه؟ َفَجَعــَل َال يـَــرَاُه، قَــا َل: يـَُقــوُل ُعَمــُر: َســَأرَاُه َوأَنَــا ُمْســتَـْلٍق َعَلــى ِفرَاِشــي، ُمثَّ أَْنَشــأَ أََمــا تـَ

ثـَُنا َعْن أَْهـِل بَـْدٍر، ُحيَدِّ
فـََقـاَل: ِإنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم، َكـاَن يُرِينَـا َمَصـارَِع  )١( 

ـــاْألَْمِس، يـَُقـــوُل:  ـــِل بَـــْدٍر، ِب ـــاَل »فُـــَالٍن َغـــًدا، ِإْن َشـــاَء اهللاُ  )٢( َهـــَذا َمْصـــرَعُ «أَْه ـــاَل: فـََق ، َق

، ُعَمُر: فـََوالَِّذي بـََعثَُه بِاحلَْقِّ َما َأْخطَُئوا احلُُْدوَد الَِّيت َحدَّ َرُسوُل اِهللا َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ 

ِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َحـىتَّ قَاَل: َفُجِعُلوا ِيف بِْئٍر بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض، فَاْنطََلَق َرُسوُل ا
يَا ُفَالَن بْـَن فُـَالٍن َويَـا فُـَالَن بْـَن فُـَالٍن َهـْل َوَجـْدُمتْ َمـا َوَعـدَُكُم اهللاُ «انـْتَـَهى إِلَْيِهْم، فـََقاَل: 

ــا ــْد َوَجــْدُت َمــا َوَعــَدِين اهللاُ َحق� ــا؟ َفــِإينِّ َق ــاَل ُعَمــُر: يَــا رَ »َوَرُســولُُه َحق� ــَف ، َق ُســوَل اِهللا َكْي

ـــَر أَنـَُّهـــْم َال «ُتَكلِّـــُم َأْجَســـاًدا َال أَْرَواَح ِفيَهـــا؟ قَـــاَل:  ُهْم، َغيـْ ـــُتْم بِـــَأْمسََع ِلَمـــا أَقُـــوُل ِمـــنـْ َمـــا أَنـْ
  )٣(»َيْسَتِطيُعوَن أَْن يـَُردُّوا َعَليَّ َشْيًئا

  التعليق:

ارع املشــركني الــذين إلخبــاره مبصــ -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وفيـه دليــل علــى نبــوة حممــد 
قتلوا يف يـوم بـدر مـن قبـل ذلـك، وعلمـه مبصـر كـل واحـد وبقعتـه مـن األرض. وهـذا ممـا 

: (أجنـز يل مـا -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -يدل أيًضا على مـا ذهبـت إليـه يف تأويـل قولـه 

  وعدتين). وقوله: (إن �لك هذه العصابة .. ال تعبد يف األرض).
  )٤( عون كالم األحياء؛ ولكن ال يقدرون على اإلجابة.وفيه من الفقه أن املوتى يسم

، حيث أخرب مبصارع املشركني، فوقـع مـا -صلى اللَّه عليه وسلم  -أن فيه معجزة للنّيب 

صـلى اللَّـه عليـه  -مـا وعـده نبيّـه  -َعـزَّ َوَجـلَّ -أخرب به كما أخرب به. ومنهـا: إجنـاز اللَّـه 
مساع املوتى لكالم األحياء ومنهـا: إثبـات عـذاب واملؤمنني من النصر. ومنها:  -وسلم 

                                 
ماء مشهور بني مكة واملدينة، ومبوقعه كانت الوقعة املشهورة بني املسـلمني واملشـركني يف َبْدٍر:  )١(

 .٣٠١ البداية والنهاية البن كثري، ص:تعريف باألعالم الواردة يف السنة الثانية من اهلجرة.
 ).٦/٢٩٦شرح املصابيح، البن مالك ( : أي مقتله.مصرُع فالن )٢(
كتـاب اجلنـة وصـفة نعيمهــا وأهلهـا، بـاب عـرض مقعـد امليــت مـن اجلنـة أو النـار عليــه، ) مسـلم،  ٣(

). وأخرجـــه يف كتـــاب اجلهـــاد ٢٨٧٣)، رقـــم (٤/٢٢٠٢وإثبـــات عـــذاب القـــرب والتعـــوذ منـــه، (

 ).١٧٧٩)، رقم (٣/١٤٠٣السري، باب غزوة بدر دون ذكر خماطبته للموتى، (و 
 ).١/٢١٦االفصاح عن معاين الصحاح، للشيباين () ٤(
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القــرب. ومنهــا: اســتفهام التــابع متبوعــه إذا مل يظهــر لــه وجــه مــا فعلــه، واللَّــه تعــاىل أعلــم 
)١( بالصواب، وإليه املرجع واملآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

  

  

  
  

                                 
 ). ٢٠/١٤٧ذخرية العقىب يف شرح ا�تىب () ١(
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:ا  
  

وكثــــرت وأمههــــا  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-تعــــددت معجــــزات ســــيدنا حممــــد  
ــــه، ومساعــــه  ــــه الســــالم –إعجــــاز القــــرآن الكــــرمي وبالغت ألهــــل القبــــور،  -علي

وخماطبتــه لقتلــى بــدر، وحنــني جــذع النخلــة حينمــا تركهــا، واهتــزاز جبــل احــد 
 حينمــا وقــف عليــه يومــاً، ونبــع املــاء مــن بــني أصــابعه، وكــذلك إضــاءة املدينــة

املنورة ملوته، وظالمها ملوته، ونزول املطر مباشـرة بعـد استسـقائه، واخبـاره عـن 
  أمور وقعت يف املاضي، وستقع يف املستقبل، وغريها الكثري من معجزاته . 

  
وهنـــاك فـــرق بـــني املعجـــزة والكرامـــة؛ فـــاملعجزة خاصـــة بالرســـل واالنبيـــاء. أمـــا 

الصـاحلني، كـرمهم اهللا �ـا للداللـة علـى الكرامة فهي خاصة بأوليـاء اهللا تعـاىل 
صحة الطريقة اليت يتبعو�ا، أمـا املعجـزات فإ�ـا تبـني قـدرة اهللا عـز و جـل وال 
تضـــاهيها قـــدرة احـــد، واملعجـــزة تزيـــد الرســـل تأييـــدنا وتطمئـــنهم، وتزيـــد إميـــان 
النـــاس واقتنـــاعهم بنبـــيهم وبـــر�م خـــالقهم، وكـــذلك املعجـــزة تكـــون حجـــة اهللا 

قـــه فلـــو مل تـــأ�م البينـــات واألدلـــة لكـــان حجـــتهم يـــوم القيامـــة تعـــاىل علـــى خل
بكفـــرهم أ�ـــم مل يـــأ�م الـــبالغ مـــن ر�ـــم، لـــذا فمـــن عـــدل اهللا تعـــاىل ورمحتـــه 
ارســــال الرســــل واالنبيــــاء بأدلــــة وبــــراهني ومعجــــزات للنــــاس، ومــــن مث خيتــــارون 

  اإلميان �م أو الكفر وهلم اخليار وعلى اهللا تعاىل احلساب .
  

نســـأل اهللا أن يوفقنـــا ملـــا حيـــب و يرضـــاه ، وأن ينـــال هـــذا البحـــث م ويف اخلتـــا
املــوجز علــى رضــا واستحســان قارئــه ، هــذا واحلمــد هللا رب العــاملني والصــالة 

  .والسالم على خامت األنبياء واملرسلني

و آ  و ا و     
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 :ادر و اس ا  
  
أبـو حممـد عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس  آداب الشافعي ومناقبه ، اسم املؤلف: )١

هــ ، حتقيـق : عبـد ٣٢٧بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حـامت الوفـاه : 
لبنـــان ، الطبعـــة:  –الغـــين عبـــد اخلـــالق ، دار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت 

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤األوىل، 

د بـــن عمـــر بـــن حممـــد بـــن عمـــر أســـاس البالغـــة ، اســـم املؤلـــف: أبـــو القاســـم حممـــو  )٢
هــــــ ١٣٩٩ -هــــــ ، دار النشـــــر : دار الفكـــــر ٥٣٨اخلـــــوارزمي الزخمشـــــري ، الوفـــــاة: 

  م.١٩٧٩

أعــالم النبــوة ، املؤلــف: أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــري  )٣
بـريوت ، الطبعـة:  –هـ ، دار النشـر : دار ومكتبـة اهلـالل ٤٥٠البغدادي، الوفاة : 

  هـ ١٤٠٩ -األوىل 

  هـ .٧٦٢أعالم النبوة لعالء الدين بن قليج ، الوفاة :  )٤
ـــن هبـــرية  )٥ ـــرَة بـــن) حممـــد ب اإلفصـــاح عـــن معـــاين الصـــحاح ، املؤلـــف: حيـــىي بـــن (ُهبَـيـْ

هـ ، احملقق: فؤاد عبـد املـنعم ٥٦٠الذهلي الشيباّين، أبو املظفر، عون الدين الوفاة: 

  أمحد ، دار النشر: دار الوطن
  هـ١٤١٧، سنة النشر:  )٦

البداية والنهاية ، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بـن عمـر بـن كثـري القرشـي البصـري مث  )٧

هـ ، حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكـي ، دار النشـر : ٧٧٤الدمشقي الوفاة : 
ـــــع واإلعـــــالن ، الطبعـــــة: األوىل،   -هــــــ  ١٤١٨دار هجـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزي

  م. ١٩٩٧

وس ، املؤلــــف: حمّمــــد بــــن حمّمــــد بــــن عبــــد الــــرزّاق تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــام )٨
هـــــ ، احملقــــق: ١٢٠٥احلســــيين، أبــــو الفــــيض، امللّقــــب مبرتضــــى، الزَّبيــــدي الوفــــاة : 

  جمموعة من احملققني الناشر: دار اهلداية.

، دار  ٨١٦التعريفــات ، اســم املؤلــف:  علــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاين الوفــاة:  )٩
، الطبعــــة : األوىل ، حتقيـــــق :  ١٤٠٥ -وت بـــــري  -النشــــر : دار الكتـــــاب العــــريب 

  إبراهيم األبياري.

التعليقــــات علــــى األصــــول الثالثــــة ،تــــأليف : الشــــيخ العالمــــة أمحــــد بــــن حيــــىي  )١٠
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  النجمي.
حتفـــة احملتـــاج يف شـــرح املنهـــاج ، املؤلـــف: أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر  )١١

نشــر : املكتبــة اهليتمــي ، حتقيــق : علــى عــدة نســخ مبعرفــة جلنــة مــن العلمــاء ، دار ال

  التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد.
  تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري، املؤلف: موقع اإلسالم. )١٢

�ذيب التهذيب ، املؤلف: أبـو الفضـل أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن أمحـد بـن  )١٣

رف النظاميــة، هـــ ، دار النشــر : مطبعــة دائــرة املعــا٨٥٢حجــر العســقالين الوفــاة : 
  هـ.١٣٢٦اهلند الطبعة: الطبعة األوىل، 

�ــذيب اللغــة  ، اســم املؤلــف:  أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري  الوفــاة:  )١٤

م ، ٢٠٠١ -بـــــــريوت   -عـــــــريب  هــــــــ  ، دار النشـــــــر : دار إحيـــــــاء الـــــــرتاث ال٣٧٠
  : األوىل  ، حتقيق : حممد عوض مرعب.الطبعة

لــف: عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، جــالل التوشــيح شــرح اجلــامع الصــحيح ، املؤ  )١٥

هــــ ، احملقـــق: رضـــوان جـــامع رضـــوان ، دار النشـــر:  ٩١١الـــدين الســـيوطي الوفـــاة: 
  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الرياض ، الطبعة: األوىل،  –مكتبة الرشد 

التيسري بشرح اجلـامع الصـغري، املؤلـف: زيـن الـدين حممـد املـدعو بعبـد الـرؤوف  )١٦

ن العابـــدين احلــدادي مث املنـــاوي القــاهري الوفـــاة: بــن تـــاج العــارفني بـــن علــي بـــن زيــ
ــــــة اإلمــــــام الشــــــافعي ١٠٣١ ــــــة،  –هـــــــ، دار النشــــــر: مكتب الريــــــاض، الطبعــــــة: الثالث

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

الثقــات ، املؤلـــف: حممــد بـــن حبـــان بــن أمحـــد بــن حبـــان بـــن معــاذ بـــن َمْعبـــَد،  )١٧
كتور حممــد عبــد هـــ ،حتقيـق: الــد ٣٥٤التميمـي، أبــو حــامت، الـدارمي، الُبســيت الوفــاة: 

املعيــد خــان مــدير دائــرة املعــارف العثمانيــة ، الناشــر: دائــرة املعــارف العثمانيــة حبيــدر 

  ه ١٣٩٣آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
اجلــامع املســند الصــحيح املختصــر مــن أمــور رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  )١٨

أبو عبداهللا البخـاري وسننه وأيامه = صحيح البخاري ، املؤلف: حممد بن إمساعيل 

اجلعفـــي ، احملقـــق: حممـــد زهـــري بـــن ناصـــر الناصـــر ، دار النشـــر: دار طـــوق النجـــاة 
(مصـــورة عـــن الســـلطانية بإضـــافة تـــرقيم حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي) ، الطبعـــة: األوىل، 

  ه.١٤٢٢

اجلواب الصحيح ملن بـدل ديـن املسـيح ، اسـم املؤلـف:  أمحـد عبـد احللـيم بـن  )١٩
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ـــن تيميـــ ـــد الســـالم اب مصـــر ،  -هــــ ، دار النشـــر : مطبعـــة املـــدين ٧٢٨ة الوفـــاة: عب
  حتقيق : علي سيد صبح املدين.

جوامــع الســرية ، اســم املؤلــف:  أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم  )٢٠

  هـ).٤٥٦األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف : 
اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن ، اســـم املؤلـــف:  أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد  -١٧ )٢١

  القاهرة. –دار النشر : دار الشعب   ٦٧١نصاري القرطيب الوفاة: األ

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، املؤلف: حممد علي بـن حممـد بـن عـالن  )٢٢
هــــ، حتقيـــق: خليـــل مـــأمون ١٠٥٧بـــن إبـــراهيم البكـــري الصـــديقي الشـــافعي الوفـــاة: 

لبنــان، الطبعــة:  –شــيحا، دار النشــر: دار املعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــريوت 

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الرابعة، 
الرســل والرســاالت ، املؤلــف: عمــر بــن ســليمان بــن عبــد اهللا األشــقر العتيــيب ،  )٢٣

دار النشـر: مكتبـة الفـالح للنشـر والتوزيـع، الكويـت، دار النفـائس للنشـر والتوزيــع، 

  م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠الكويت ، الطبعة: الرابعة، 
اإلسـالمي ،اسـم املؤلـف: مصـطفى السـباعي، دار  السنة ومكانتها يف التشريع )٢٤

  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥النشر: املكتب اإلسالمي ـ بريوت ، دمشق الطبعة الرابعة: 

 -وماجـة اسـم أبيـه يزيـد  -سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ، املؤلف: ابن ماجة  )٢٥
 -هــ ، احملقـق: شـعيب األرنـؤوط ٢٧٣أبو عبد اهللا حممد بـن يزيـد القـزويين الوفـاة : 

ــد كامــل قــره بللــي  -ادل مرشــد عــ َعبــد الّلطيــف حــرز اهللا ، دار النشــر: دار  -حممَّ

  م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الرسالة العاملية ، الطبعة: األوىل، 
سنن الرتمذي ، املؤلف: حممـد بـن عيسـى بـن َسـْورة بـن موسـى بـن الضـحاك،  )٢٦

عبـد  هـ ، حتقيق: أمحد حممد شـاكر وحممـد فـؤاد٢٧٩الرتمذي، أبو عيسى الوفاة : 

البــــاقي وإبــــراهيم عطــــوة عــــوض املــــدرس يف األزهــــر الشــــريف ، دار النشــــر : شــــركة 
ـــايب احللـــيب  ـــة،  –مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى الب  -هــــ  ١٣٩٥مصـــر ، الطبعـــة: الثاني

  م. ١٩٧٥

شـرح صــحيح البخـاري البــن بطـال ، املؤلــف: ابـن بطــال أبـو احلســن علـي بــن  )٢٧
متــيم ياســر بــن إبــراهيم ، دار  هـــ ، حتقيــق: أبــو٤٤٩خلــف بــن عبــد امللــك الوفــاة : 

ــــــة الرشــــــد  ــــــة،  -النشــــــر: مكتب ــــــاض ، الطبعــــــة: الثاني  -هـــــــ ١٤٢٣الســــــعودية، الري

  م.٢٠٠٣
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شرح السنة ، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممـد بـن  )٢٨
حممـــد زهـــري -هــــ ،حتقيـــق: شـــعيب األرنـــؤوط ٥١٦الفـــراء البغـــوي الشـــافعي الوفـــاة : 

دمشــق، بــريوت ، الطبعــة: الثانيــة،  -شــر : املكتــب اإلســالمي الشــاويش ، دار الن

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
شـرح مشـكل اآلثــار ، املؤلـف: أبــو جعفـر أمحــد بـن حممــد بـن ســالمة بـن عبــد  )٢٩

هــــ ، ٣٢١امللـــك بـــن ســـلمة األزدي احلجـــري املصـــري املعـــروف بالطحـــاوي الوفـــاة: 

 -عــــــة: األوىل حتقيــــــق: شــــــعيب األرنــــــؤوط ، دار النشــــــر: مؤسســــــة الرســــــالة ، الطب
  م. ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥

يِن عبـــِد اللطيـــف بـــِن عبـــد  )٣٠ ـــُد بـــُن عـــزِّ الـــدِّ شـــرح مصـــابيح الســـنة، املؤلـــف: حممَّ

َلــك 
َ
ين بــِن ِفرِْشــَتا، الرُّومــيُّ الَكرمــاّين، احلنفــيُّ، املشــهور بـــ ابــن امل العزيــز بــن أمــني الــدِّ

لــدين طالــب، هـــ ، حتقيــق: جلنــة خمتصــة مــن احملققــني بإشــراف: نــور ا ٨٥٤الوفــاة: 

  م. ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣دار النشر: إدارة الثقافة اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 

الشمائل الشريفة ،اسم املؤلـف :اإلمـام جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر  )٣١
هــ ، حتقيـق : حسـن بـن عبيـد باحبيشـي ،دار النشـر : دار ٩١١السيوطي الوفـاة : 

  طائر العلم للنشر والتوزيع.

القــاري شــرح صــحيح البخــاري ، املؤلــف: أبــو حممــد حممــود بــن  عمــدة  -٢٦ )٣٢
أمحــد بــن موســـى بــن أمحــد بـــن حســني الغيتـــايب احلنفــي بــدر الـــدين العيــين الوفـــاة : 

  بريوت –هـ ، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب ٨٥٥

هـ ، دار النشـر ١٧٥العني ، اسم املؤلف:  اخلليل بن أمحد الفراهيدي الوفاة:  )٣٣
  تبة اهلالل  حتقيق : د مهدي املخزومي / د إبراهيم السامرائي.: دار ومك

فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، املؤلــف: أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو  )٣٤

، رقــــم   ١٣٧٩بــــريوت،  -الفضـــل العســــقالين الشــــافعي ، دار النشــــر: دار املعرفــــة 
رف كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي ، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــ

على طبعه: حمب الدين اخلطيب ، عليه تعليقـات العالمـة: عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا 

  بن باز.
قواعـد التحـديث مـن فنـون مصـطلح احلـديث، للقـامسي، طبعـة البـايب احللبيـي ـ  )٣٥

  هـ .١٣٨٠

لســان العــرب ، املؤلــف: حممــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، مجــال الــدين  )٣٦
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 –هـــ ، الناشــر: دار صــادر ٧١١فريقـي الوفــاة : ابـن منظــور األنصــاري الرويفعــي اإل
  هـ ١٤١٤ -بريوت ، الطبعة: الثالثة 

احملــــــيط يف اللغــــــة ، املؤلــــــف: إمساعيــــــل بــــــن عبــــــاد بــــــن العبــــــاس، أبــــــو القاســــــم  )٣٧

  هـ.٣٨٥الطالقاين، املشهور بالصاحب بن عباد الوفاة : 
أبـو مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ، املؤلف: علي بن (سـلطان) حممـد،  )٣٨

هــــ ، الناشـــر: دار الفكـــر، ١٠١٤احلســـن نـــور الـــدين املـــال اهلـــروي القـــاري الوفـــاة : 

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان ، الطبعة: األوىل،  –بريوت 
املسـتدرك علــى الصــحيحني ، املؤلـف: أبــو عبــد اهللا احلـاكم حممــد بــن عبــد اهللا  )٣٩

املعـروف بـابن بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري 

هـــ ، حتقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، الناشــر: دار الكتــب ٤٠٥البيــع الوفــاة: 
  .١٩٩٠ – ١٤١١بريوت، الطبعة: األوىل،  -العلمية 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، املؤلف: أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل  )٤٠

عــادل  -ؤوط هـــ، احملقــق: شــعيب األرنــ٢٤١بــن هــالل بــن أســد الشــيباين الوفــاة : 
مرشـــــد، وآخـــــرون ، إشـــــراف: د عبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد احملســـــن الرتكـــــي ، دار النشـــــر: 

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

مســند الــدارمي املعــروف بـــ (ســنن الــدارمي) ، املؤلــف: أبــو حممــد عبــد اهللا بــن  )٤١
الســمرقندي عبــد الــرمحن بــن الفضــل بــن َ�ــرام بــن عبــد الصــمد الــدارمي، التميمــي 

هـــــ ، حتقيــــق: حســــني ســــليم أســــد الــــداراين ، دار النشــــر: دار املغــــين ٢٥٥الوفــــاة : 

ـــــــع، اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية ،  -هــــــــ  ١٤١٢الطبعـــــــة: األوىل،  للنشـــــــر والتوزي
  م.٢٠٠٠

املســـند الصـــحيح املختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا  )٤٢

 أبـو احلسـن القشـريي النيسـابوري الوفـاة : عليه وسلم ، املؤلف: مسـلم بـن احلجـاج
 –هـ ، احملقق: حممد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار النشـر: دار إحيـاء الـرتاث العـريب ٢٦١

  بريوت.

َخـرّج َعلـى َصـِحيح ُمسـلم ، املؤلـف: أبـو َعوانـة يَعُقـوب بـن  )٤٣
ُ
املسَند الصَّحيح امل

ـــــن هــــــ ، حتقيـــــق وتنســـــيق وإخـــــر  ٣١٦إســـــَحاق اإلســـــفرَاييّين الوفـــــاة :   ـــــق ِم اج: َفرِي

ــــريِف َوالّدرَاَســــاِت اإلســــالميَّة باجلَاِمَعــــة اإلســــالميَّة ،  ــــاِحثني بكليَّــــِة اَحلــــديِث الشَّ الَب

هــ  ١٤٣٥دارالنشر: اجلَاِمَعة اإلسـالميَّة، املمَلكـة اْلَعَربيَّـة السَّـُعودية الطبعـة: األُوىل، 
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 النبویة

  م. ٢٠١٤ -
ن املثُـــىن بـــن حيـــىي بـــن مســـند أيب يعلـــى ، املؤلـــف: أبـــو يعلـــى أمحـــد بـــن علـــي بـــ )٤٤

هـ، احملقـق: حسـني سـليم أسـد ، ٣٠٧عيسى بن هالل التميمي، املوصلي الوفاة : 

  .١٩٨٤. – ١٤٠٤دمشق ، الطبعة: األوىل،  –دار النشر: دار املأمون للرتاث 
املعامل األثرية يف السنة والسرية ، املؤلـف: حممـد بـن حممـد حسـن ُشـرَّاب ، دار  )٤٥

ــــــــدا  -بــــــــريوت ، الطبعــــــــة: األوىل  -دمشــــــــق -ر الشــــــــامية النشــــــــر: دار القلــــــــم، ال

  هـ.١٤١١
املعجـــم الوســـيط ، املؤلـــف: جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة (إبـــراهيم مصـــطفى /  )٤٦

  أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار) ، دار النشر: دار الدعوة.

معجــم مقــاييس اللغــة ، اســم املؤلــف:  أيب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا  )٤٧
 -هـــــــ ١٤٢٠ -لبنــــــان  -بــــــريوت  -هـــــــ ، دار النشــــــر : دار اجليــــــل ٣٩٥الوفــــــاة: 

  م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد السالم حممد هارون.١٩٩٩

ــريَِة النََّبِويَّــِة ، املؤلــف: عــاتق بــن غيــث بــن زويــر  )٤٨ معجــم اْلَمَعــاملِِ اْجلُْغرَاِفيَّــِة ِيف السِّ
ـــبال ـــة بـــن صـــاحل ال ـــر بـــن محـــود بـــن عطي هــــ ، دار ١٤٣١دي احلـــريب الوفـــاة: بـــن زاي

 -هـــــ  ١٤٠٢النشـــر: دار مكــــة للنشـــر والتوزيــــع، مكـــة املكرمــــة ، الطبعـــة: األوىل، 

  م. ١٩٨٢
املفــاتيح يف شــرح املصــابيح ، املؤلــف: احلســني بــن حممــود بــن احلســن، مظهــر  )٤٩

ْظهِ الدين الزَّْيَداينُّ الكويف الضَّريُر الشِّريازيُّ احلََنفيُّ املش
ُ
، هــ ٧٢٧ري الوفـاه: هوُر بـامل

حتقيـــق: جلنـــة خمتصـــة مـــن احملققـــني بإشـــراف: نـــور الـــدين طالـــب ، دار النشـــر: دار 
  م. ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣النوادر ، الطبعة: األوىل، 

، املؤلـف: زكريـا » حتفـة البـاري«منحة الباري بشـرح صـحيح البخـاري املسـمى  )٥٠

ســـنيكي املصـــري بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن زكريـــا األنصـــاري، زيـــن الـــدين أبـــو حيـــىي ال
هـــــ ، حتقيــــق: ســــليمان بــــن دريــــع العــــازمي ، دار النشــــر:  ٩٢٦الشــــافعي الوفــــاة : 

اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: األوىل،  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
املنهاج شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج ، املؤلـف: أبـو زكريـا حميـي الـدين حيـىي  )٥١

بـريوت ،  –هـ، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب ٦٧٦نووي الوفاة: بن شرف ال

  هــ.١٣٩٢الطبعة: الثانية، 
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 النبویة

النبــوات ، اســم املؤلــف:  أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس  )٥٢
هـــ ـ ١٤٢٠، حتقيق:عبــد العزيــز بــن صــاحل الطويــان ،الطبعــة األوىل  ٧٢٨الوفــاة: 

  ف.م ، مكتبة أضواء السل٢٠٠٠

النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر ، املؤلــف: جمــد الــدين أبــو الســعادات  -٤٦ )٥٣
املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكــرمي الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري 

ـــة العلميـــة ٦٠٦الوفـــاة :  م ١٩٧٩ -هــــ ١٣٩٩بـــريوت،  -هــــ ، دار النشـــر: املكتب

  .  حممود حممد الطناحي -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 
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  س ات
  

  ا  ات

  ٢٨٣  المقدمة

  ٢٨٧  المبحث األول :الدراسة النظرية: المعجزة وما يتعلق بها.

المطلب األول: تعريف المعجزة لغة واصطالحا وتعريف 
  اإلعجاز 

٢٨٨  

  ٢٩٢  المطلب الثاني: شروط المعجزة

  ٢٩٤  المطلب الثالث: أقسام المعجزة

  ٢٩٦  ما قارب المعجزة من مفردات المطلب الرابع:

  ٢٩٦  اآلية

  ٢٩٧  اخلصائص

  ٢٩٧  الدالئل

  ٢٩٧  السنة

  ٢٩٨  السرية

  ٢٩٩  الشمائل

  ٣٠٠  المبحث الثاني الدراسة التطبيقية، وفيه مطالب

  ٣٠١  المطلب األول: معجزاته الكونية.

  ٣٠١  احلديث األول: الدعاء ونزول املطر.

املدينة املنورة لقدومه عليه الصالة والسالم، احلديث الثاين: إضاءة 

  وظالمها ملوته.

٣٠٢  

  ٣٠٣  المطلب الثاني: معجزاته مع الجمادات

  ٣٠٣  احلديث األول: املاء ينبع من أصابعه صلى اهللا عليه وسلم.

  ٣٠٤  احلديث الثاين: معجزته مع الصخرة.

  ٣٠٥  احلديث الثالث: حنني اجلذع.

  ٣٠٧  مع الحيوان. المطلب الثالث: معجزاته

  ٣٠٧  احلديث األول: ذراع الشاة يتكلم.

  ٣٠٧  احلديث الثاين: شهادة الذئب له بالرسالة.
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  ا  ات

احلديث الثالث: من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم انقياد ما 
  استعصى من احليوانات.

٣٠٨  

احلديث الرابع: اجلمل يبكي ويشكو للرسول عليه الصالة 

  والسالم.

٣٠٩  

  ٣١٠  المطلب الرابع: معجزاته مع أصاحبه رضوان اهللا عليهم.

  ٣١٠  احلديث األول: َردِِّه َعْنيَ قـََتاَدَة.

  ٣١١  المطلب الخامس: معجزاته الغيبية.

  ٣١١  احلديث األول: اطالعه على عذاب القرب. 

  ٣١١  احلديث الثاين: اطالعه على األمور املستقبلية.

  ٣١٢  الثالث: خماطبته لقتلى بدر.احلديث 

  ٣١٥  الخاتمة.

  ٣١٦  فهرس املصادر و املراجع.

  ٣٢٣  فهرس املوضوعات.

  


