إعداد
شيماء حسن الكندري
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ملخص البحث:
يتحدث هذا البحث عن خوارق العادات وأقسام الناس فيها وعن المعجزة
والكرامة واالرهاص واالستدراج والفرق بين كل هذه الخوارق  ،ثم انتقل بعد
ذلك للحديث عن خصائص النبى صلى الله عليه وسلم من خالل تعريف
الخصائص لغة واصطالحا وأقسامها ومظان أحاديث الخصائص المحمدية ،
مبينا المعجزات التى اختص بها النبى محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من
االنبياء عليهم الصالة والسالم وما اختص به صلى الله عليه وسلم من المعجزات
عن أمته وقد شاركه غيره من األنبياء مع بيان األحاديث الضعيفة الواردة فى
المعجزات التى اختص بها صلى الله عليه وسلم .
الكلمات الدالة:
( النسج ،األوحد ،المقام ،المفرد )
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المقدمة
الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهد الله
فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  ..أما بعد :
هذه صحائف نقشتها بمداد اإليمان بالله والتصديق برسول األنام محمد صلوات ربي وسالمه عليه ،
مبينةً فيها ما خصه الله جل وعال من المعجزات الباهرات للداللة على نبوته وما له من المكانة
الكبيرة عند ربه سبحانه وتعالى  ،جمعت فيها ثالثون حديثا ً منها الصحيح ومنها الضعيف ،ولقد
سبقني في هذا الباب الكثير إال أنهم لم يكتبوا في معجزاته التي اختص بها على وجه التحديد على
حد علمي ،فلذلك نصحني فضيلة الشيخ الدكتور موفق عبدالقادر أستاذي في مادة اإلعجاز في السنة
النبوية أن أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمعجزات التي اختص بها ،فشحذت
الهمة وشمرت باحثة في كتب المتقدمين والمتأخرين عن بغيتي ،فأرجوا أن أكون قد ساهمت في
إثراء الساحة العلمية.
ولقد كان منهجي في البحث:
 .1استقرأت الكتب الستة في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم  ،وكتب
الخصائص.
 .2اخترت ثالثين حديثا  ،منها ثمان وعشرون حديثا ً صحيحا ً وحديثان
ضعيفان.
 .3أخرجت األحاديث من المصادر المعتمدة ،بذكر الكتاب ورقم الحديث.
 .4إن كان للحديث أكثر من طريق  ،اعتمدت على أكثر الطرق داللة على
المراد  ،مكتفيةً بعزوه في الهامش للمصادر المحتوية على الطرق
األخرى .
 .5إن كان في الطرق األخرى  ،زيادة معنى أو فائدة  ،أذكر موضع الشاهد
منها.
 .6أذكر حكم أحد العلماء على الحديث  ،بشرط أال يكون من رواية البخاري
ومسلم أو أحدهما.
 .7إن كان في الحديث  ،كلمة غريبة فإني أبين معنى الكلمة  ،باإلستعانه
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بكتب غريب الحديث فإن لم أجد فأرجع إلى شروح كتب الحديث أو
المعاجم اللغوية.
 .8أذكر الداللة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة
المذكورة في الحديث.
 .9إن احتاج الحديث لبسط عباراته  ،فإني أشرحها بشيء من االختصار
منعا ً لإلطالة مع جمع المادة دون إخالل .
 .11في فصل األحاديث الضعيفة ،أذكر سبب ضعف الحديث من حيث
اإلسناد والمتن.
 .11بعد بيان سبب الضعف  ،أبين الصواب في المسألة – إن احتيج لذلك -
التي تناولها الحديث الضعيف على ما جاء بالكتاب والسنة الصحيحة
وفهم سلف األمة.
وقسمت البحث إلى ما يلي :
المقدمة  :هي التي بين أيدينا.
الفصل األول  :التعريف بالمعجزة و ما يؤيدها من كرامات ويخالفها من سحر
وشعوذة  ،ويتضمن خمسة مباحث -:
المبحث األول  :خوارق العادات وأقسام الناس فيها  ،ويتضمن خمسة مطالب :
المطلب األول :تعريف خوارق العادات من حيث اإلضافة.
المطلب الثاني  :تعريف خوارق العادات من حيث العلمية.
المطلب الثالث :شمولية خوارق العادات.
المطلب الرابع  :المراد بأولياء الله تعالى.
المبحث الثاني  :التعريف بالمعجزة  ،ويتضمن ثالثة مطالب :
المطلب األول :تعريف المعجزة لغة.
المطلب الثاني :تعريف المعجزة اصطالحاً.
المطلب الثالث  :تسمية القرآن لما يجري على أيدي األنبياء.
المبحث الثالث  :تعريف الكرامة  ،ويتضمن أربعة مطالب :
المطلب األول  :الكرامة لغة.
المطلب الثاني  :الكرامة اصطالحاً.
المطلب الثالث  :هل تشترط الكرامة إلثبات الوالية.
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المطلب الرابع  :وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة.
المبحث الرابع  :اإلرهاص
المطلب األول :تعريف اإلرهاص لغةً .
المطلب الثاني :تعريف اإلرهاص اصطالحاً.
المبحث الخامس  :االستدراج
المطلب األول :تعريف االستدراج لغة.
المطلب الثاني  :تعريف االستدراج اصطالحاً.
المطلب الثالث :الفرق بين السحر والمعجزة.
الفصل الثاني  :خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم  ،ويتضمن ثالثة مباحث:
المبحث األول  :تعريف الخصائص  ،ويتضمن مطلبان :
المطلب األول :تعريف الخصائص لغة.
المطلب الثاني  :تعريف الخصائص اصطالحاً.
المبحث الثاني  :أقسام الخصائص.
المبحث الثالث  :مظان أحاديث الخصائص المحمدية.
الفصل الثالث  :التعريف بالنبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
الفصل الرابع  :األحاديث الصحيحة الواردة في المعجزات التي اختص بها النبى محمد صلى الله
عليه وسلم  ،و يتضمن :
المبحث األول :ما اختص به من المعجزات عن غيره من األنبياء عليهم الصالة والسالم.
المبحث الثاني :ما اختص به من المعجزات عن أمته وقد يشاركه غيره من األنبياء عليهم الصالة والسالم.

الفصل الخامس  :األحاديث الضعيفة الواردة في المعجزات التي اختص بها النبى محمد صلى الله
عليه وسلم
الخاتمة .
فهرس الموضوعات.
قائمة المراجع.
وأسأل الله التوفيق والسداد
الفصل األول  :التعريف بالمعجزة و ما يؤيدها من كرامات ويخالفها من سحر وشعوذة  ،ويتضمن:
المبحث األول  :خوارق العادات وأقسام الناس فيها
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المطلب األول :تعريف خوارق العادات من حيث اإلضافة
الخارق :من خرق وهو الشق ،يقال سيف خارق قاطع  ،ما خالف العادة وهو معجز إن قارن التحدي.

1

العادات  :جمع عاده وهي العادة تكرير الشيء دائما أو غالبا ،على نهج واحد بال عالقة عقلية ،وقيل :ما
يستقر في النفوس من األمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.
وتعوده ،وعاده ،وعاوده معاودة وعوادا ،بالكسر ،واعتاده ،وأعاده ،واستعاده،كل ذلك بمعنى :جعله من
عادته.

2

فخرق العادة إنما يكون بتمزيقها ،ووقوعها على خالف الحال المعهودة المألوفة التي استقر وقوعها عليه ،
وخوارق العادات قد تكون باستغناء اإلنسان عن الحاجات البشرية كالطعام والشراب بأن تحصل له بسبب
غير معتاد  ،أو تكون بأن يعلم شيئا ً فيراه أو يسمعه،وليس في إمكان البشر سماعه أو رؤيته عادة  ،وهذا
المسمى  :الكشف أو المكاشفة  ،وقد تكون بحصول األثر في األشياء مما ليس في قدرة البشر فعله في
العادة.

3

المطلب الثاني  :تعريف خوارق العادات من حيث العلمية
لم أجد تعريفا ً لخوارق العادة بشكل خاص ،بل وجدت كالما ً عاما ً  ،لكن يمكن القول بأن خوارق العادات ال
يختلف معناها من حيث العلمية عن معناها اللغوي -من حيث اإلضافة -فهي كل ما يجري على أيدي
بعض البشر خالفا ً لعادتهم بحيث ال يجد العقل تفسيرا ً لها ،فخرق العادة "مخالف لسنن الطبيعة ،وخواص
المادة ،وقانون األسباب والمسببات ،ال سيما في المعجزات التي هي الدالئل اليقينية على صدق الرسل"

4

"ألن خوارق العادات دائما ً فوق قانون العقل  ،بل إن تصورات العقل نفسه منشؤها من تصوراتنا لما نشاهده
 ،وإذا حدث العقل بما لم يشهده أو يعلم كنه وجوده الستبعده كما هو في واقعنا اليوم  ،لو حدثت به العقول
سابقا ً من نقل الحديث  ،والصورة على األثير  ،وتوجيه الطائرات وأمثالها  ،لما قوي على تصورها ألنها
فوق نطاق محسوساته ومشاهداته  ،وحتى نحن لو لم يسايرها من علم بما يحمله األثير من تيار كهربائي ،
وما له من دور فعال في ذلك لما أمكننا تصوره  ،ثم من يمنع شيئا ً من ذلك عال قدرته تعالى ".

5

 1العجم الوسيط ( .)222/1
 2تاج العروس (.)51/2
 5مجلة البيان ( . )5/141
 4مقدمة تحقيق النبوات ( ،)22/1نقالً من رسالة ماجستير ( خوارق العادات لعبدالرحمن الحميضي ،لم يتيسر لي اإلطالع
عليها).
 3أضواء البيان (.)511/2
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المطلب الثالث :شمولية خوارق العادات
إن خوارق العادات ليست مختصة بفئة دون أخرى،فقد تظهر على يد الفجار كما تظهر على أيدي المتقين ،
يقول ال َّ
اء  ،إِ ْن َكانَ مِنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ بِاللَّ ِه َو َمالَئِ َكتِ ِه
اصل أ َ َّن َم ْن َكانَ ِمنَ ْال َم ْعدُودِينَ ِمنَ األََْ ْو ِليَ ِ
ش ْو َكانِي َ ":و ْال َح ِ
س ِل ِه َو ْاليَ ْو ِم ْ
ع ْنهُ ،
َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُ
علَ ْي ِه  ،ت َِار ًكا ِل َما نَ َهاهُ َ
ب اللَّهُ َ
اآل ِخ ِر َو ْالقَ َد ِر َخي ِْر ِه َوش َِر ِه ِمنَ اللَّ ِه ُ ،م ِقي ًما ِل َما أ َ ْو َج َ
اء اللَّ ِه تَعَالَى َ ،و َما َ
ُم ْست َ ْكثِ ًرا ِم ْن َ
ف ال َّ
ي
علَ ْي ِه ِمنَ ْال َك َرا َما ِ
ت الَّتِي لَ ْم تُخَا ِل ِ
عاتِ ِه  ،فَ ُه َو ِم ْن أ َ ْو ِليَ ِ
ش ْر َ
ظ َه َر َ
طا َ
ع  ،فَ ِه َ
اء اللَّ ِه
الصفَا ِ
ْس ِم ْن أ َ ْو ِليَ ِ
ع َّز َو َجل الَ يَ ِحل ِل ُم ْس ِلم أ َ ْن يُ ْن ِك َرهَا َ ،و َم ْن َكانَ بِعَ ْك ِس َه ِذ ِه ِ
َم ْو ِهبَةٌ ِمنَ اللَّ ِه َ
ت  ،فَلَي َ
1
ش ْي َ
ش ْي َ
يس ال َّ
س ْ
اس".
ت ِوالَيَتُهُ َرحْ َمانِيَّةً  ،بَل َ
ُ
علَى النَّ ِ
طانِيَّةً َ ،وخ ََو ِارقُهُ ِم ْن ت َْلبِ ِ
علَ ْي ِه َو َ
ان َ
س ْب َحانَهُ َ ،ولَ ْي َ
ط ِ
ولهذا السبب انقسم الناس في التصديق بخوارق العادات ، 2على ثالثة فرق :
اس
ِب بِ ُو ُجو ِد َذلِكَ ِلغَي ِْر ْاأل َ ْنبِيَ ِ
 .1قِ ْس ٌم يُ َكذ ُ
ع ْن َكثِير ِمنَ النَّ ِ
ب َما يُ ْذ َك ُر لَهُ َ
صدَّقَ بِ ِه ُمجْ َمالَ ،و َكذَّ َ
اءَ ،و ُربَّ َما َ
اء .
ْس ِم ْن ْاأل َ ْو ِليَ ِ
ِل َك ْونِ ِه ِع ْن َدهُ لَي َ
ِ .2م ْن ُه ْم َم ْن يَ ُ
ق ْال َعا َدةِ َكانَ َو ِليًّا ِللَّ ِه.
ظن أ َ َّن ُك َّل َم ْن َكانَ لَهُ ن َْوعٌ ِم ْن خ َْر ِ
ع َّز َو َج َّل َك َما ،قَا َل اللَّهُ ت َ َعالَى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ص ُر ُه ْم ِم ْن ِج ْن ِس ِه ْم َال ِم ْن أ َ ْو ِليَ ِ
 .3أ َ َّن َمعَ ُه ْم َم ْن يَ ْن ُ
اء اللَّ ِه َ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼ المائدةَ ، :و َهؤ َُال ِء ْالعُبَّا ُد َوالز َّها ُد الَّذِينَ

ب َوالسنَّ ِة ت َ ْقت َِر ُن ِب ِه ُم ال َّ
ين فَ َي ُك ُ
اط ُ
ق َما
شيَ ِ
سوا ِم ْن أ َ ْو ِليَ ِ
لَ ْي ُ
اء اللَّ ِه ْال ُمتَّقِينَ ْال ُمت َّ ِبعِينَ ِل ْل ِكت َا ِ
ون ِأل َ َح ِد ِه ْم مِنَ ْالخ ََو ِار ِ
ب َحا َلهُ.
يُنَا ِس ُ
فلذلك ال يمكن التفريق بين خوارق العادات  ،إن كانت هبة من الله للعبد أو من خرافات المشعوذين
والدجالين ،إال باالطالع على أحوال الرجال  ،فإن ظهر منهم الصالح واإلستقامة على دين الله جل وعال ،
و سعيه لكل ما يحبه الله ويرضاه  ،فهذا من أوليائه ،ومن كان فاجرا ً بعيدا ً كل البعد عن ذكر الله وإتباع
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ،مقبالً على مناهيه فهو من أولياء الشيطان والعياذ بالله.
صالَتِ ِه َ ،و َم َحبَّتِ ِه ِللسنَّ ِة َوأ َ ْه ِل َها أ َ ْو نَ ْف َرتِه ُ
علَيْكَ  ،فَا ْك ِش ْفهُ فِي ثَالَث َ ِة َم َو ِ
يقول ابن القيم " :فَإ ِ ِن ا ْشتَبَهَ َ
اطنَ  :فِي َ
سو ِل ِه َوتَجْ ِري ِد الت َّ ْو ِحي ِد َو ْال ُمت َابَعَ ِة َوتَحْ ِك ِيم السنَّ ِة  ،فَ ِز ْنهُ بِذَلِكَ َ ،والَ ت َِز ْنهُ بِ َحال والَ
ع ْن ُه ْم َ ،و َدع َْوتِ ِه إِلَى اللَّ ِه َو َر ُ
َ
اء َو َ
اء".
ار فِي ْال َه َو ِ
علَى ْال َم ِ
ارق َ ،ولَ ْو َمشَى َ
ط َ
َكشف َوالَ َخ ِ

3

المطلب الرابع  :المراد بأولياء الله تعالى
األولياء  :هي جمع ولي  ،بمعنى الناصر  ،فوالية الله لعباده تكون بنصرتهم
.
 1قطر الولي (ص)252/

 2الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان ( ص.)141 /
 5الروح (ص.)532/
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يقول ابن تيمية رحمه الله" :والوالية ضد العداوة .وأصل الوالية :المحبة ،والقرب .وأصل العداوة :البُغض
سمي وليا ً من مواالته للطاعات؛ أي متابعته لها .واألول أصح ،والولي:
والبُعد .وقد قيل :إن الولي ُ
القريب ....فإذا كان ولي الله هو الموافق ،المتابع له فيما يُحبه ويرضاه ،ويُبغضه ويُسخطه ،ويأمر به وينهى
عنه ،كان المعادي لوليه معاديا ً له.1"..
ووالية الله لعبادة تنقسم إلى قسمين: 2
 .1الوالية العامة  :فهي والية كل مؤمن  ،فمن كان مؤمنا  ،لله تقيا  ،كان الله له وليا  ،وفيه من الوالية
بقدر إيمانه وتقواه.
يدل على هذا قوله  :ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﯮ ﯯ ﭼ آل عمران، 68 :وقوله سبحانه :

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة257 :

 .2الوالية الخاصة  :فهي القيام لله بجميع حقوقه  ،وإيثاره على كل ما سواه في جميع األحوال  ،حتى
تصير مراضي الله و محابة هي همه ومتعلق خواطره  ،يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه وإن سخط
الخلق.
ولقد عرف ابن حجر الهيتمي األولياء " :هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده  ،بجمعهم بين العلم والعمل
 ،وسالمتهم من الهفوات والزلل".

3

فكل أمر خارق للعادة يجري على أيدي أولياء الله تعالى  ،فهو أحد أمرين  ،هما :
 .1أن يكون معجزة  :وال تكون إال لنبي مرسل من عند الله سبحانه.
 .2أن يكون كرامة  :وتكون للصالحين المتقين من المؤمنين ،وهي داللة على تصديقهم باألنبياء عليهم
السالم.
أما إذا ظهر على يد ظاهر الفسق مطابقا لدعواه فهو " االستدراج " وقد يسمى " سحرا وشعوذة " ،وإن
ظهر على يد مدعي النبوة من أهل الضالل فهو " اإلهانة "  ،كنطق الجماد بأنه مفتر كذاب ونحو ذلك  ،ألن
خارق العادة في هذه الحالة ال يكون موافقا للدعوى  ،بل مثبتا لكذبها.

4

فخالصة ذلك أن خوارق العادات يجريها الله عزوجل على أيدي عباده المؤمن والفاجر منهم  ،والسبيل لذلك
هو النظر في أحوالهم  ،ولذلك هي هي شاملة لكل من  :المعجزة واإلرهاص والكرامة و االستدراج (
السحر والشعوذة ).
 1الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 11-2ـ بتصرف
 2بدائع الفوائد (.)115 – 115/5
 5الفتاوى الحديثية (ص.)511/
 4لوامع األنوار ( ،)221/2وانظر الفتاوى الحديثية (ص.)514/
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المبحث الثاني  :التعريف بالمعجزة
المطلب األول :تعريف المعجزة لغة
يز  :التَّثْبي ُ
عاجزا ً والت َّ ْع ِج ُ
ط
صي ََّرهُ ِ
قال الفيروز آبادي " :أ ْع َجزَ هُ الشي ُء  :فاتَهُ و فالنا ً  :و َج َدهُ ِ
عاجزا ً و َ
ص َم عن َد الت َّ َحدي والها ُء لل ُمبا َلغَ ِة ".1
والن ْسبَةُ إلى العَجْ ِز،و ُم ْع ِجزَ ة ُ النبي  :ما أ ْع َجزَ به ال َخ ْ
عجْ زا ً فيهما ورجل
ع ِجزَ َ
ع َجز عن األَمر يَ ْع ِج ُز و َ
أما صاحب لسان العرب فقال " :ال َعجْ ُز نقيض ال َح ْزم َ
ٌ ْ
ي فالن ِإذا نسبه
ع َّجز
عاج ٌز ِ
عاج ٌز و َم َرة ٌ ِ
ع ُج ٌز ِ
عاجزَ ة ٌ عن الشيء عن ابن األَعرابي و َ
ع ِج ٌز و َ
َ
فالن َرأ َ
عاجزا ً وال َم ْع ِجزَ ة ُ وال َم ْع َجزَ ة ال َعجْ ُز
ِإلى خالف ال َح ْزم كأَنه نسبه ِإلى ال َعجْ ز ويقال أ َ ْع َج ْزتُ فالنا ً ِإذا أَلفَ ْيت َه ِ
قال سيبويه هو ال َم ْع ِج ُز وال َم ْع َج ُز بالكسر على النادر والفتح على القياس ألَنه مصدر وال َعجْ ُز الضعف
ع َج ْزتُ عن كذا أَع ِْجز وفي حديث عمر وال ت ُ ِلثوا بدار َم ْع ِجزَ ة أَي ال تقيموا ببلدة ت َ ْع ِج ُزون فيها عن
تقول َ
االكتساب والتعيش وقيل بالث َّ ْغر مع العيال وال َم ْع ِجزَ ة ُ بفتح الجيم وكسرها مفعله من ال َعجْ ز عدم القدرة
ْس وقيل أَراد بال َعجْ ز ترك ما يُحب فعله بالتَّسويف وهو
وفي الحديث كل شيء بِقَ َدر حتى ال َعجْ ُز وال َكي ُ
عام في أُمور الدنيا والدين".

2

المطلب الثاني :تعريف المعجزة اصطالحا ً
المعجزة هي األمر الذي يجريه الله جل وعال على أيدي أنبيائه عليهم الصالة والسالم  ،من خوارق
العادات للتحدي بها واالختبار لمعرفة المصدق المؤمن من الكافر المعاند ،ولدحض شبه المعاندين
للرسل عليهم الصالة والسالم.
يقول ابن تيمية " :هي األمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة".

3

ولقد أيد الله عزوجل أنبيائه عليهم الصالة والسالم بهذه المعجزات المتنوعة الخاصة بكل واحد منهم
المناسبة ألقوامهم ،المتعلقة باهتماماتهم من طب وسحر وبالغة وغير ذلك  ،فموسى عليه السالم أرسل
إلى قوم متعلقين بالسحرة أشد التعلق فأيده الله عزوجل بسحر أبلغ من سحرهم إعجازا ً لهم وإضعافا ً
للقدراتهم ،ولفت انتباه العامة لصدق نبوته وبطالن ما هم عليه من السحر فقال جل وعال :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﭼ طه ، ٩١ :وما أجراه على يد عيسى عليه السالم من إبراء األكمه واألبرص كما في قوله :ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ
آل عمران. ٩١ :

 1القاموس المحيط (.)663/1
 2لسان العرب (.)369/5
 3النبوات (.)129/1
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فأيده بمعجزة في الشفاء من األمراض المزمنة بل وإحياء الموتى بإذن الله جل وعال  ،وأعجزهم في
مجال الطب الذي هو مجالهم  ،إعالما ً بصدق نبوته ،أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعظم معجزاته
وأظهرها ما أنزله الله عليه من القرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه الصالح لكل زمان ومكان  ،الذي
تحدى به قريشا ً أوالً لما لديهم من فصاحة وبالغة وغيرهم من البشر ثانيا ً إلى قيام الساعة  ،إذا ً فالمعجزة
البد لها من شرطين هامين هما  :أوالً :اقترانها بالنبوة.
ثانيا ً  :خرق العادة.
إال أن بعض الفرق اإلسالمية خالفت أهل السنة والجماعة في تعريف المعجزة  ،فالمعتزلة
اعتقدوا أن خوارق العادات ال تكون لغير األنبياء ،فاشترطوا خرق العادة فقط دون النظر في دعواه للنبوة
 ،فلذلك عرفها الزرقاني بقوله " :هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن اإلتيان بمثله أو هي أمر
خارق للعادة خارج عن حدود األسباب المعروفة يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها
شاهدا على صدقه".

1

وقال القاضي عبدالجبار المعتزلي" :إن العادة ال تُخرق إال عند إرسال الرسل ،وال تخرق لغير هذا الوجه؛
ألن خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث"

2

ابن حزم فقال .." :وأن المعجزات ال يأتي بها أحد إال األنبياء عليهم السالم"..

3

أما األشاعرة فأطلقوا لفظ المعجزة  ،على كل خارق للعادة اقترن بالتحدي  ،سواء ظهر على يد مدعي
النبوة أو غيره من األولياء والسحرة ،ومن أقوالهم في المعجزة:
قال عبد القهار البغدادي " :المعجزة عند المتكلمين  ،ظهور أمر خالف العادة في دار التكليف الظهار
صدق مدعي النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضة مثلة"

4

"إن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه ،وال لحدوثها ،وإنما يصير معجزا ً للوجوه التي ذكرناها ،ومنها
التحدي ،واالحتجاج"

5

فعلى قولهم فإن نفس المعجزة قد تجري على يد الرسل واألولياء والسحرة  ،وال تختص بالرسل إال ما
كان فيها ت حدي على اإلتيان بمثلها ،أما قولهم فيما قد يدعيه الساحر أو الولي بجريان المعجزة على يديه
ويقول  :أتحدى أن تأتوا بمثلها  -وهذا محتمل وقوعه  -فيعتقدون أنه يمنع من جريان ما يتحدى به على
أيديهم.

 1مناهل العرفان في علوم القرآن ( .)55/1
 2المغني في أبواب التوحيد والعدل(.)182/13
 5المحلى البن حزم (.) 55/1و انظر أعالم النبوة للماوردي (ص .)52/
 4أصول الدين (ص.)153/154/
 3البيان (ص.)48/
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يقول الجويني في" :جنس المعجزة يقع من غير دعوى ،وإنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب"

1

المطلب الثالث  :تسمية القرآن لما يجري على أيدي األنبياء
إن المتتبع لكالم الله عزوجل في كتابه  ،ليجد أن ما جرى على أيدي أنبياء الله من خوارق العادات  ،لم
يطلق عليه اسم المعجزة  ،وإنما سميت باآلية والبرهان والبينة ،والسبب في ذلك أن هذه المسميات تدل
عليها  ،بخالف المعجزة فهي من لوازم اآليات والبراهين والبينات ،فال تكون خارقة للعادة دون تعجيز
وإضعاف المخالف من اإلتيان بمثله.
يقول صاحب النبوات عن سبب تسميتها  ( :لهذا لم يسمها الله في كتابه إال آيات وبراهين فإن ذلك اسم
يدل على مقصودها ويختص بها ،اليقع على غيرها ،لم يسمها معجزة وال خرق عادة ،وإن كان ذلك من
بعض صفاتها،فهي ال تكون آية وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة ..لكن هذا بعض صفاتها وشرط
فيها وهو من لوازمها).

2

أما لفظ المعجز فأطلق على ما كان فيه معنى عدم القدرة والضعف  ،كقوله تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯨ

ﯪ ﯫ ﭼ العنكبوت. ٢٢ :
ومن األدلة على إطالق القرآن لفظ اآلية والبرهان والبينة :
 .1قوله تعالى عند ذكره لمعجزات موسى عليه السالم  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ النمل. ٩٢ :
فعبر عنها بقوله " آيات " جمع آية  :وهي العالمة الظاهرة وحقيقته لكل شيء ظاهر.

3

 .2قال بعد أن ذكره معجزة صالح عليه السالم :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﭼ األعراف. ٣٧ :
فاستخدم إطالق البينة عليها ،لدالله على الوضوح والظهور ،فالبينة هي  :الداللة الواضحة عقلية كانت
أم حسية.

4

 .3أما البرهان فقوله لموسى عليه السالم :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ القصص:

٧٢

ويقول األصفهاني " :البرهان هو بيان الحجة  ..وهو أوكد األدلة ،الذي يقتضي الصدق المحاله".

5

 1اإلرشاد (ص.) 328 /
 2النبوات (.)282/1
 5المفردات في غريب القرآن ( ص.)33/
 4المصدر السابق ( ص.)58/
 3المفردات في غريب القرآن (ص.)43/
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المبحث الثاني  :تعريف الكرامة
المطلب األول  :الكرامة لغة
هي  :التشريف واإلعزاز ،منزلة جعلها الله لبني آدم وفضلهم بها على كثير من خلقه  ،قال عز من قائل
َ { :ولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ْالبَ ِر َو ْالبَحْ ِر َو َرزَ ْقنَا ُهم ِمنَ َّ
علَى َكثِير ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا
الطيِبَا ِ
ت َوفَض َّْلنَا ُه ْم َ
ضيالً }  ،قال ابن كثير في تفسير اآلية  :أي  :لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات  ،بالعقل ،
ت َ ْف ِ
والعلم  ،والنطق  ،وتسخير ما في الكون لهم  ،وفضلناهم على من خلقنا من سائر الحيوانات  ،وأصناف
المخلوقات من الجن  ،والبهائم والوحش والطير  ،وقد حافظ اإلسالم على هذه المنزلة لبني آدم جعله
مبدأ الحكم  ،وأساس المعاملة  ،وأحاطه بسياج من التشريعات  ،فال يحل ألحد إهدار كرامة أحد
باالعتداء عليها  :بالقتل  ،قال تعالى  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ المائدة ٧٢ :أو بهتك
عرضه.

1

المطلب الثاني  :الكرامة اصطالحا ً
إن عقيدة أهل السنة والجماعة  ،هي إثبات خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه على أيدي الرسل
واألولياء والسحرة،إال إنهم فرقوا بين ما يجريه على يد النبي والولي والساحر.
فيمكن القول أن الكرامة عبارة عن تشريف الله عزوجل لبعض من عبادة  ،بالتدليل على صدق إيمانه
بالنبي المرسل ،وال تكون إال لولي 2من أولياء الله سبحانه ،ومتابعته للشرع الذي جاء به الرسل.
قال ابن تيمة  " :أن الكرامة الخارقة للعادة ال تحصل للولي إال بمتابعته لشرع نبيه".3
وقال – األشاعرة ": -هي األمر الخارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد ظاهره الصالح ملتزم
لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح االعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم".

4

وقد فسر العلماء الوالية  " :هو من يتولى عبادة الله عزوجل على الدوام  ،من غير أن يتخللها
عصيان".5

 1الموسوعة الفهية الكويتية( .)211 /55
. 1يقول ابن عثيمين  ( :الوالية ليست بالدعوة والتمني إنما هي باإليمان والتقوى ) شرح الواسطية(ص.)1152 /
 5النبوات (.)22/1
 4تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص.)25/
 3المصدر السابق ( :ص.)128/

324

إال أن من أنكر الكرامة من المعتزلة  ،احتجوا بأننا لو أثبتنا الكرامة لألولياء الشتبهت بمعجزات
األنبياء ،فال قيمة للمعجزة بعد ذلك.
كما حدث مع أم أيمن رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة لله ورسوله  ،فاشتد عليها العطش في طريق
هجرتها ،فسمعت حسا ً من فوقها فرفعت رأسها،فإذا هي بدلو من ماء فشربت منه حتى ارتوت  ،ثم
رفع.

1

وكذلك ما رواه البخاري:عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لم يتكلم في المهد إال ثالثة عيسى وكان
في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم ال
تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا
فأمكنته من نفسها فولدت غالما فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى
ثم أتى الغالم فقال من أبوك يا غالم ؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب ؟ قال ال إال من طين،
وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله
فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم ال تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه  -قال أبو هريرة
كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم يمص إصبعه  -ثم مر بأمة فقالت اللهم ال تجعل ابني مثل
هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذاك ؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه األمة
يقولون سرقت زنيت ولم تفعل)

2

المطلب الثالث  :هل تشترط الكرامة إلثبات الوالية
ليس من شرط الوالية لله تعالى أن يكون للولي كرامة بخرق العادات فإن أعظم الكرامة هي االستقامة،
وأما أولياء الشيطان فيظهر منهم خوارق عادات يظنها الجهال كرامات ،وهي في الحقيقة أحوال
شيطانية تخدمهم فيها الشياطين ليضلوا بها المفتونين ،فال تغتر بمن دخل النار وخرج سالما ً أو طار في
الهواء أو مشى على الماء أو أمسك بالثعابين ،بل انظر إلى تمسكهم بالشرع ،تجدهم ال يحضرون جمعة
ش ْي َ
ب ال َّ
ان أَالَ إِ َّن
وال جماعة وال يسمعون القرآن بل يسمعون أغاني الزور ويغشون الفجور أ ُ ْولَئِكَ ِح ْز ُ
ط ِ
ش ْي َ
ب ال َّ
ان ُه ُم الخَا ِس ُرونَ (المجادلة ،)19:واعتبر ذلك بالدجال األكبر الذي يقول للسماء :أمطري
ِح ْز َ
ط ِ
فتمطر ،ولألرض انبتي فتنبت ،ويحيي الموتى بإذن الله ،وهو أخطر خلق الله.3
وهذه الكرامات هي من أشد ما ابتليت به األمة  ،فنجد أن أكثر الطوائف اإلسالمية على اختالف
مشاربهم  ،يتفقون في إثبات الكرامات لشيوخ فرقتهم و غيرهم من الرسل والصحابة – بعد موتهم ، -
1

النبوات (.)51/1

 2أخرجه البخاري في صحيحه.)5235(،
 5الخالصة في شرح حديث الولي (ص.)25/
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فيصل األمر إلى دعائهم من غير الله عزوجل لقضاء الحاجات وتفريج الكربات والشفاء من األمراض ،
والتبرك بهم وبآثارهم  ،بل ادعاء اطالعهم على الغيب ،كما قال محمد الصادق القادري في مناقب الشيخ
عبد القادر الكيالني .قال( :جاءت امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته الدعاء
ليعطيها الله ولداً ،فراقب اللوح المحفوظ فلم ير لها ولدا ً مكتوبا ً فيه ،فسأل الله أن يعطيها ولدين ،فجاءه
النداء من الله :ليس لها ولد مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت تطلب لها ولدين؟ فسأل الله أن يعطيها
ثالثة أوالد ،فجاءه النداء مثل األول ،فسأل أن يعطيها أربعة أوالد ،فجاءه النداء أيضا ً مثله ،فسأل أن
يعطيها خمسة أوالد ،فجاء النداء كالسابق ،فسأل أن يعطيها ستة أوالد ،فجاءه النداء كالسابق ،فسأل أن
يعطيها سبعة أوالد ،فجاءه النداء يكفي يا غوث ال تطلب الزيادة ،فبهذه اإلشارة جاءت البشارة بإعطاء
الله لها سبعة أوالد ذكور ،فأعطاه الغوث مقدارا ً من التراب ،وكانت تلك المرأة حينئذ كاملة الصدق
واالعتقاد في حضرة الغوث ،فوضعت ذلك التراب في فضة وعلقتها كالتعويذة ،فأكرمها الله بسبعة
أوالد ذكور ،وبعد مدة فسد اعتقادها في حق الغوث ،وقالت :التراب الذي أعطانيه الغوث أي فائدة
تحصل منه؟! فمجرد تفوهها بهذا الكالم مات أوالدها ،فجاءت إلى الغوث باكية وتضرعت فقالت :يا
غوث أغثني؟ فقال الغوث :كان ذلك الزمان زمانه ،ففي هذا الزمان ليست فيه فائدة؟ وفي رواية قال لها
الغوث :ارجعي إلى بيتك فبأي نية جئت بها تجديهم ،فراحت إلى بيتها فوجدتهم أحياء)

1

وهذه األمور أخطر من اعتبار المشي على الماء والطيران في الهواء كرامة  ،فاألول قد يصل إلى
نسف عقيدة التوحيد في قلب المؤمن بها  ،أما غير ذلك من الكرامات فأغلبها في عصرنا الحالي ليس
باألمر المستغرب  ،فما توصل إليه اإلنسان من وسائل االتصال الحديثة  ،والنقل السريعة  ،والتقدم في
المجال الطبي  ،ليقلل باعتقادي اإليمان بمثل هذه األمورعلى أنها كرامات خارقة للعادة  ،بل إن أكثر من
بقوم بها في هذا الوقت هم السحرة والمشعوذون مستعينين بالشياطين  ،إلغواء الناس و كسب األموال ،
باعتباره علما ً من العلوم .
المطلب الرابع  :وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة

 1نقالالال مالالن صتالالاب خصالالائ
.)45

2

المصالالطفى(ص ،) 225 /وانظالالر تف الريط الخالالاطر فالالي مناقالالب الشالاليي عبالالدالقادر الكيالنالالي (ص-42/

 2مقدمة تحقيق كتاب الفرقان (  ،.)7/1وانظر الفتااوى الحديثياة ( ص )318 /ولواماع األناوار( 2
 )396/وقطر الولي( ص.)258 /
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أوال  :أن المعجزة تقترن بالتحدي  ،وهو طلب المعارضة والمقابلة يقال تحديت فالنا  :إذا باريته في
فعل ونازعته للغلبة أما الكرامة فال تقترن بذلك .
وال شك أن كل ما وقع منه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من معجزات كنطق الحصى وحنين الجذع
ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مقرون بالتحدي  ،ألن قرائن أقواله وأحواله ناطقة
بدعواه النبوة وتحديه للمخالفين وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهم  ،فكان كل ما ظهر منه صلى الله عليه
وسلم يسمى آيات ومعجزات  ،وألن المراد من اقترانها بالتحدي االقتران بالقوة أو الفعل.
ثانيا  :أن األنبياء مأمورون بإظهار معجزاتهم  ،لحاجة الناس إلى معرفة صدقهم واتباعهم  ،وال يعرف
النبي إال بمعجزة  .أما الكرامة فال يجب على الولي إظهارها  ،بل يستر كرامته ويسرها ويجتهد على
إخفاء أمره.
ثالثا :أن داللة المعجزة على النبوة قطعية  ،وأن النبي يعلم أنه نبي  ،بينما داللة الكرامة على الوالية
ظنية  ،وال يعلم مظهرها أو من ظهرت على يديه أنه ولي  ،وال غيره يعلم ذلك  ،الحتمال أن يكون
ممكورا ً به .
قال القاضي أبو يعلى  :والداللة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله عز وجل ال يصح إال بعد العلم
والقطع على أنه ال يموت إال مؤمنا  ،فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله  ،ألن الولي
من عل م الله أنه ال يوافي إال باإليمان  ،ولما اتفق على أنه ال يمكننا أن نقطع عنه أنه ال يوافي إال
باإليمان  ،علم أن الفعل الخارق للعادة ال يدل على واليته .
رابعا ً  :أن الكرامة ال يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها  ،كإحياء الموتى وانفالق البحر
وقلب العصا حية وخروج الماء من بين األصابع  ،وبذلك قال بعض الحنفية وبعض الشافعية .
وقال بعض المحققين من علماء المذهبين وغيرهم  :كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون
كرامة لولي  ،غير أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة  ،والكرامة ال تقترن بذلك  ،بل إن الولي لو ادعى
النبوة صار عدوا لله  ،ال يستحق الكرامة بل اللعنة واإلهانة.
المبحث الثالث  :اإلرهاص
المطلب األول :تعريف اإلرهاص لغةً
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ع َرق من الحائِ ِط َخالَ العَ َرقَ األ ْسفَ َل.
الرهص :بالكسر ُ :كل َ

1

المطلب الثاني :تعريف اإلرهاص اصطالحا ً
هو ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أمر خارق للعادة تمهيدا ً لها.

2

قال السفاريني  " :اإلرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة فهو مقدمة لها" ، 3.وقال ابن تيمه " :أي
توطئةٌ ،وإعال ٌم بمجيء الرسول".

4

ومن األمثلة على ذلك:
 .1كالم عيسى عليه السالم في المهد  :قال تعالى  :ﭽ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ مريم. ٧٣ - ٢١ :

 .2عن أبي أمامة الباهلي قال :قيل :يا رسول الله ! ما كان بُدؤ أمرك؟ قال" :دعوة إبراهيم،
نور أضاءت له قصور الشام".
وبشرى عيسى ،ورأت أمي خرج منها ٌ

5

 .3عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال)) :خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى
الله عليه و سلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج
إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فال يخرج إليهم وال يلتفت قال فهم يحلون رحالهم
فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا سيد العالمين
هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم
حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر وال حجر إال خر ساجدا وال يسجدان إال لنبي وإني أعرفه
بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان
هو في رعية اإلبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه
إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال
فينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن ال يذهبوا إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة

 1القاموس المحيط (.)811/1
 2التعريفات للجرجاني ( ص.)51/
 5لوامع األنوار البهية ( .)522/2

 4النبوات (.)12/4
 3أخرجه أحمد في مسنده ( ،)252/3وصححه األلباني.في الصحيحة(.)1345
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فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم ؟ قالوا جئنا أن هذا
النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إال بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى
طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم ؟ قالوا إنما أخبرنا خبره لك لطريقك هذا قال
أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا ال قال فبايعوه وأقاموا
معه قال أنشدكم الله أيكم وليه ؟ قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رد أبو طالب وبعث معه
أبو بكر بالال وزوده الراهب من الكعك والزيت .
المبحث الرابع  :االستدراج
المطلب األول :تعريف االستدراج لغة
الن النَّاقَةَ ِإذا " ا ْستَتْ َبع َولَ َدهَا َب ْع َد َما أ َ ْلقَتْه ِمن َب ْ
من استد َْر َج فُ ٌ
المه والذي في
طنِها " هذا نص َك ِ
ت النَّاقَةُ َولَ َدهَا ِإذا ا ْستَتْبَ َعتْهُ بع َد ما ت ُ ْل ِقيه ِمن َب ْ
طنِها  " .وا ْستِد َْرا ُج
اللسان
وغيره  :ويقال  :ا ْستَد َْر َج ِ
ِ
ِ
ار " وفي التنزيل
الل ِه ت َعالى ال َع ْب َد " بمعنى " أَنَّه ُكلَّ َما َج َّد َد خ ِ
َطيئَةً َج َّد َد له نِ ْع َمةً وأ َ ْن َ
ساه اال ْستِ ْغفَ َ
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحي ُ
سنأ ْ ُخذُهم من حيث ال َيحْ ت َ ِسبون وذلك أَن اللهَ
ْث الَ َي ْعلَ ُمونَ " أَي َ
العزيز " َ
تعالى َيفتح عليهم من النَّ ِعيم ما َي ْغت َ ِب ُ
طون به ف َي ْر َكنُون ِإليه و َيأْنَسون به فال َي ْذكرون ال َم ْوتَ فَيأْخذُهُم
ب رضى الله عنه لما ُح ِم َل ِإليه ُك ُ
نوز ِكس َْرى
على ِغ َّر ِتهم أ َ ْغفَ َل ما َكانُوا ولهذا قال ُ
بن الخَطا ِ
ع َمر ِ
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحيْث ال َي ْعلَ ُمونَ " .
 :الل ُه َّم ِإني أَعو ُذ بك أَن أَكون ُم ْستَد َْرجا ً فإِني أَسمعُك تقو ُل " َ
1
قيل  :ا ْس ِتدْرا ُج الل ِه ت َ َعالى ال َع ْب َد "  :أ َ ْن َيأ ْ ُخ َذه قَليالً قَليالً وال يُ َبا ِغت َه.

المطلب الثاني  :تعريف االستدراج اصطالحا ً
قال الجرجاني  ":االستدراج هو أن تكون بعيدا من رحمة الله تعالى وقريبا إلى العقاب تدريجيا
وأن يجعل الله تعالى العبد مقبول الحاجة وقتا فوقتا إلى أقصى عمره لالبتدال بالبالء والعذاب،
وقيل اإلهانة بالنظر إلى المآل والدنو إلى عذاب الله باإلمهال قليالً قليالً "

2

فيعطيه الله كل ما يريده في الدنيا ،ليزداد فيه ظالله وجهله وعناده ،فيزداد كل يوم بعدا ً من الله
 1تاج العروس ( .)141/1
 2التعريفات ()55/1
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1

 ،وهو كما ذكرنا آنفا ً ما يجريه الله عزوجل من خوارق العادات على أيدي أولياء الشيطان من
الفجار والكفار ،بتسخير الشياطين لهم  ،ولها عدة صور  ،أذكر منها ما يتعلق بالموضوع  ،وهي
 :السحر و التنجيم والكهانه.
قال البيضاوي " :المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما ال يستقل به
اإلنسان  ،وذلك ال يحصل إال لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس ...
و قال  :وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل واآلالت واألدوية  ،أو يريه صاحب خفة
اليد فغير مذموم  ،وتسميته سحرا ً هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة ؛ ألن السحر في األصل
لما خفي سببه".2
أما التنجيم لغة  :النظر في النجوم 3.للحكم بها وعليها وينسب التاثيرات من الخير والشر إليها.
المطلب الثالث :الفرق بين السحر والمعجزة
ذكر ابن تيمة التدليل على الفرق بين معجزة النبي وبين سحر الساحر  ،لرد على من
جعل المعجزة والكرامة من قبيل السحر  ،وقد وضعها في إحدى عشر نقطة:5
ٌ
صادق فيما يخبر به عن الكتب ،ال يكذب قط .ومن خالفهم من السحرة،
األول :أن النبي
والكهان ،ال بُد أن يكذب؛ كما قال :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ الشعراء:
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الثاني :من جهة ما يأمر به هذا ويفعله ،ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله؛ فإن األنبياء ال
يأمرون إال بالعدل ،وطلب اآلخرة ،وعبادة الله وحده ،وأعمالهم البر والتقوى .ومخالفوهم
يأمرون بالشرك ،والظلم ،ويعظمون الدنيا ،وفي أعمالهم اإلثم والعدوان.
الثالثَّ :
أن السحر ،والكهانة ،ونحوهما أمور معتادة معروفة ألصحابها ،ليست خارقة لعادتهم.
وآيات األنبياء ال تكون إال لهم ولمن اتبعهم.
الرابعَّ :
أن الكهانة والسحر يناله اإلنسان بتعلمه ،وسعيه ،واكتسابه .وهذا مجربٌ عند الناس.
بخالف النبوة؛ فإنه ال ينالها أح ٌد باكتسابه.
 1التفسير الكبير للرازي ( .)25/21
 2تفسير البيضاوي (سورة البقرة.)112:
 5لسان العرب (. )358/12

 4النهاية في غريب الحديث (.)115/2
3

النبوات (.)24/5
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4

الخامسَّ :
أن النبوة لو قُدِر أنها تنال بالكسب ،فإنما تُنال باألعمال الصالحة ،والصدق،
والعدل ،والتوحيد .ال تحصل مع الكذب على من دون الله ،فضالً عن أن تحصل مع الكذب
على الله .فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلز ٌم للصدق على الله فيما يُخبر
به.
السادسَّ :
أن ما يأتي الكهان ،والسحرة ،ال يخرج عن كونه مقدورا ً للجن واإلنس ،وهم
مأمورون بطاعة الرسل .وآيات الرسل ال يقدر عليها؛ ال جن ،وال إنس ،بل هي خارقة لعادة
آن ال يَأْتُونَ
كل أُرسل النبي إليه{ :قُ ْل لَئِ ِن اجْ ت َ َم َع ِ
س َو ِ
اإل ْن ُ
الجن َ
ت ِ
علَى أ َ ْن يَأْتُوا بِ ِمثْ ِل َه َذا القُ ْر ِ
ض ُه ْم ِلبَ ْعض َ
يراً}.
ِب ِمثْ ِل ِه َولَ ْو َكانَ بَ ْع ُ
ظ ِه َ
السابعَّ :
أن هذه يمكن أن تُعارض بمثلها .وآيات األنبياء ال يمكن أحدا ً أن يعارضها بمثلها.
الثامنَّ :
أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم ،بل كل ضرب منها معتا ٌد لطائفة غير األنبياء.
وأما آيات األنبياء :فليست معتادة لغير الصادقين على الله ،ولمن صدقهم.
التاسعَّ :
أن هذه قد ال يقدر عليها مخلوق؛ ال المالئكة ،وال غيرهم؛ كإنزال القرآن ،وتكليم موسى.
وتلك تقدر عليها الجن والشياطين.وات
العاشر :أنَّه إذا كان من اآليات ما يقدر عليه المالئكة؛ فإن المالئكة ال تكذب على الله ،وال تقول لبشر
َّ
إن الله أرسلك ،ولم يرسله .وإنما يفعل ذلك الشياطين .والكرامات معتادة في الصالحين منا ،و َم ْن
قبلنا ،ليست خارقة لعادة الصالحين .وآيات األنبياء خارقة لعادة الصالحين .وهذه تُنال بالصالح؛
بدعائهم ،وعبادتهم .ومعجزات األنبياء ال تُنال بذلك .ولو طلبها الناس؛ حتى يأذن الله فيها .ﭽ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ األنعام 119 :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ األنعام. 37 :
الحادي عشرَّ :
أن النبي قد تقدمه أنبياء؛ فهو ال يأمر إال بجنس ما أمرت به الرسل قبله؛ فله نظراء
يعتبر بهم .وكذلك الساحر ،والكاهن له نظراء يعتبر بهم.
الثاني عشرَّ :
أن النبي ال يأمر إال بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فيأمر بالمعروف ،وينهى عن
المنكر؛ فيأمر بالتوحيد ،واإلخالص ،والصدق؛ وينهى عن الشرك ،والكذب ،والظلم .فالعقول ،والفطر
511

توافقه؛ كما توافقه األنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به.
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الفصل الثاني  :خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
المبحث األول  :تعريف الخصائص
المطلب األول :تعريف الخصائص لغة
َصيْصة الصفة التي تميزالشيء وتحدده ،والجمع
هي "خصوصية الشيء خاصيته ،والخ ِ
خصائص".1
صوصيَّة ،والفتح أفصح واختصه:
وصيَّة و ُخ
وقال أبو الفضل" :خصه بالشيء ي ُخ َّ
صه خصا ً و َخ ُ
ِ
ص ِ
أي أفرده دون غيره".2
صه :فضله".3
أما الفيروز آبادي فقيدها في التفضيل ،فقال" :خ َّ
المطلب الثاني  :تعريف الخصائص اصطالحا ً
لم أجد تعريفا ً شامالً للخصائص ،لكن وجدت كالما ً متفرقا ً يدور على كونها أمورا ً تفرد بها الرسول
ضل وامتاز بها عن غيره من الرسل واألنبياء أو عن أمته .
صلى الله عليه وسلم وفُ ِ
قال السفاريني في عقيدته ( :فكم حباه ربه وفضله ...وخصه سبحانه وخوله)4
"فكم" هنا تكثيريه كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرح السفارينية أو استفهاما ً يدل على الزيادة،
فالله قد خص محمد صلى الله عليه وسلم بأمور لم تكن لغيره ،فلقد حباه وخوله أي أعطاه  ،وفضله
أي زاده باألمور التي لم تكن لغيره وفضله بفضائل لم تكن لغيره وأعطاه من الهبات التي لم تكن
لغيره صلوات الله وسالمه عليه5 .

 1المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (.)255/1
 2ابن منظور :لسان العرب (.)841/2
 5الفيروز آبادي :القاموس المحيط ص (.)525

)4شرح العقيدة السفارينية البن عثيمين -دار ابن الجوزي القاهرة (ص.)522/
 3المصدر السابق (ص -.)551/بتصرف يسير-
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المبحث الثاني  :أقسام الخصائص

٩

للخصائص النبوية قسمان رئيسان:
القسم األول  :خصائص تشريعية :وهي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريعات
اإللهية وهي على ضربين:
الضرب األول :تشريعات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون األنبياء السابقين.
فمن ذلك :أن األرض ُجعلت له مسجدا ً وطهورا ً وأحلت له الغنائم فعن جابربن عبد الله رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال{ :أُعطيت خمسا ً لم يُعطهن أحد قبلي :نُصرت بالرعب
فليصل،
مسيرة شهر ،و ُجعلت لي األرض مسجدا ً وطهورا ً فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة
ِ
وأُحلت لي الغنائم ولم تح َّل ألحد قبلي.2}...
الضرب الثاني :ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون
فمن ذلك :تزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نسوة فعن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم{ :أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة} 3وكان
صلى الله عليه وسلم يصح عقد نكاحه بلفظ الهبة .قال تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ األحزاب ، 51 :ونحو ذلك .فهذا القسم من الخصائص مجال الدراسة والتوسع فيه
كتب الفقه.
القسم الثاني :خصائص تفضيلية :وهي الفضائل والتشريفات التي كرم الله بها نبينا صلى الله عليه
وسلم دون غيره ،وهي أيضا ً على ضربين:
الضرب األول :ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من األنبياء عليهم السالم.
الضرب الثاني :ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء آخرون.
وهذا القسم هو الذي يهمنا في هذه الدراسة  ،لكن لن نتناولها بشكل عام فقد تكفل بذلك مجموعة من
العلماء وطلبة العلم من المتقدمين والمتأخرين في جمع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
التفضيلية بجميع أقسامها.
1
2
5

انظر خصائ

المصطفى بين الغلو ةالجفاء ( رسالة ماجستير) (،ص/

)

سيأتي تخريجه.
سيأتي تخريجه.
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المبحث الثالث  :مظان أحاديث الخصائص المحمدية
وقد توصلت لمظان مهمة لهذا الموضوع  .أال وهي :
أوالً  :كتب النبوات
وهي الكتب التي اختصت في بيان كل ما يتعلق بالنبوات والرسل والرساالت ودالئل النبوة
والفرق بينها وبين الكرامات والخزعبالت مما يجري على أيدي السحرة والكهان  ،وقد سخر
لهذا العلم عدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين  ،و من هذه الكتب-:
 .1دالئل النبوة  :إلسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي األصبهاني.
 .2دالئل النبوة :ألبي نعيم األصبهاني.
 .3دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  :ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.
 .4دالئل النبوة :ألبي بكر جعفر بن محمد الفريابي.
 .5النبوات  :ألبي العباس أحمد بن تيمية .
 .6أعالم النبوة  :ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي.
 .7الشفا بتعريف حقوق المصطفى  :القاضي عياض اليحصبي.
 .8النبوات وما يتعلق بها :الفخر الرازي.
 .9البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات  :للقاضي
أبي بكر الباقالني.
.11المعجزات وكرامات األولياء  :ألبي العباس أحمد بن تيمية
.11الصحيح المسند من دالئل النبوة  :لمقبل بن هادي الوادعي.
.12عالمات النبوة  :لعبدالملك علي الكليب
ثانيا ً  :كتب السنة
وهي الكتب التي جمعت متون األحاديث  ،التي من ضمنها األحاديث الدالة على نبوته صلى الله عليه
وسلم  ،اذكر منها على سبيل االختصار ال الحصر-:
 .1الجامع الصحيح المسند المختصر ألخبار النبي وسننه وأيامه :محمد بن إسماعيل البخاري.
 .2صحيح مسلم  :لمسلم بن الحجاج النيسابوري.
 .3السنن األربعة ( سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )
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ثالثا ً  :كتب الخصائص :
وهي التي عنيت بذكر ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من األنبياء عليهم السالم  ،وما
اختص به عن أمته وقد يشاركه فيها نبي من األنبياء،سواء كان من أمور الدنيا أو اآلخرة.
 .1بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السالم وهو كتاب صغير الحجم
ركز فيه مؤلفه على الخصائص التفضيلية .مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين األلباني  -طبعة
المكتب اإلسالمي.
 .2غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم البن الملقن واعتنى المؤلف فيه بذكر
الخصائص التشريعية الخاصة بالواجبات والمحرمات والمباحات في حقه صلى الله عليه وسلم مع
ذكر بعض الفضائل" .طبع مؤخرا ً بتحقيق عبد الله بحر الدين – طبعة دار البشائر اإلسالمية،
بيروت( .وهذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية "ماجستير" حقق في الجامعة اإلسالمية بالمدينة
النبوية عام 1389هـ)"

1

 .3الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي والكتاب حسب ظني لم
يُحقق تحقيقا ً علميا ً إلى اآلن وإنما توجد طبعة عليها تعليقات للدكتور محمد خليل هراس ،
وللسيوطي "مختصر من الخصائص الكبرى سماه أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ،وهذا
األخير شرحه محمد بن أحمد عبد الباري األهدل في كتاب سماه فتح الكريم القريب في شرح
أنموذج اللبيب"2.
رابعاً :كتب التاريخ
هي الكتب التي عنيت بكتابة التاريخ واألحداث من أول الخلق إلى الخالفات اإلسالمية ،باختالف
أزمانها ،منها -:
.1البداية والنهاية البن كثير.
.2السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي.
.3السيرة النبوية البن هشام.
.4الرحيق المختوم صفي الدين المباركفوري.
الفصل الثالث  :النبى محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ وفضل
المبحث األول  :نظرة تاريخية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم
1

خصائ

المصطفى (ص.)55/
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ُ
ساكن ُمهجتي روحي فداك و ُك ُل ما ملكت يدي
يا مصطفى وألنت
إني وقفتُ لنصر دينك همتي وسعادتي أال بغيرك أقتدي
ُ
خير مؤي ِد
لك معجزاتٌ باهرة ٌ جمةٌ وأجلُها
القرآن ُ
ما ُح ِرفت أو ُ
غيرت كلماتهُ ُ
شلت ي ُد الجاني وجاه المعتدي
أنا ال ُم ِحب و ُمهجتي ال تنثني عن وجدها وغرامها ب ُمحم ِد
قد المني الكفور ولو درى نعم اإليمان لكان ُمساع ِد
ب صلي على الحبيب محمد وأجعلهُ شافعُنا بفضلك في غ ِد
يار ِ
ماذا أقول؟؟؟ وبأي شيء أبدأ؟؟؟
إن الكلمات لتقف حائرة عند ذكر سيرته ..وتطرب األذان عند سماع اسمه  ..وتتفطر القلوب شوقا ً
إلى رؤيته ..فكم ازدانت المجالس بسرد خصاله  ..وارتقت األرواح في درجات الجنان بإتباع سنته..
كيف ال ..والحديث عن أشرف الخلق  ..وإمام العظماء ..والرحمة المهداة  ..صاحب المقام المحمود
 ..خاتم األنبياء والمرسلين  ..وخليل رب العالمين :
ش ْيبَة ـ بن هاشم ـ واسمه عمرو ـ بن عبد مناف ـ واسمه
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ـ واسمه َ
صى ـ واسمه زيد ـ بن ِكالب بن ُم َّرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فِ ْهر ـ وهو الملقب
المغيرة ـ بن ق َ
بقريش وإليه تنتسب القبيلة ـ بن مالك بن النَّضْر ـ واسمه قيس ـ بن ِكنَانة بن ُخزَ ْي َمة بن ُمد ِْركة ـ
ضر بن ِنزَ ار بن َم َعد بن عدنان.
واسمه عامر ـ بن إلياس بن ُم َ
قال رسول الله صلى الله عيه وسلم  ( :إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قري ً
شا من
كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)
فهو خيار من خيار  ..يروي المكارم أبا ً عن جد  ..ولد سيد المرسلين بشعب بني هاشم بمكة في
صبيحة يوم االثنين فى شهر ربيع األول ،قيل في الثاني منه ،وقيل في الثامن ،وقيل في العاشر ،وقيل
في الثاني عشر عام الفيل،يوافق ذلك عشرين أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة  571م . 1
أبوه عبدالله بن عبد المطلب  ،توفي في طريقة للتجارة في بالد الشام  ،عن عمر يناهز الرابعة
والعشرين  ،ولم تكن أمه آمنة بنت وهب قد وضعت حملها بعد ..

 1حققه العالم الكبير محمد سليمان ـ المنصورفورى ـ رحمه الله ( الرحيق المختوم،)35/1 :
ورحمة للعالمين (ص.)3/
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قالت :لما ولدته خرج من فرجى نور أضاءت له قصور الشام  ،ولقد توفيت ورسول الله ابن ست
سنين باألبواء  ،بين مكة والمدينة  ،وكانت ذاهبة به إلى أخواله من بني عدي بن النجار ليزورهم،
فماتت وهي في طريقها إلى مكة.
استبشر جده بوالدته ودخل به الكعبة ،ودعا الله  ،فاختار له اسم محمد  ،ولم يكن متداوالً بينهم ،
تولت رضاعته بعد أمه على عادة العرب  ،ث ُ َو ْيبَة موالة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له َ :مس ُْروح،
وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب ،ثم حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد.
و كان النبي صلى الله عليه وسلم  ،يمتاز في قومه بخالل عذبة وأخالق فاضلة ،وشمائل كريمة ،فكان
ع ِريكة،
أفضل قومه مروءة ،وأحسنهم خلقًا ،وأعزهم
ً
جوارا ،وأعظمهم حل ًما ،وأصدقهم حديثًا ،وألينهم َ
خيرا ،وأبرهم عمال ،وأوفاهم عهدًا ،وآمنهم أمانة حتى سماه قومه  " :الصادق
وأعفهم نف ً
سا وأكرمهم ً
األمين" لما جمع فيه من األحوال الصالحة والخصال المرضية ،1وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة
رضي الله عنها (يحمل الكل ،ويكسب المعدوم ،ويقرى الضيف ،ويعين على نوائب الحق)  ،وكان من
دعائه  ( :اللهم اهدني ألحسن األخالق ،ال يهدي ألحسنها إالأنت ،واصرف عني سيئها ،ال يصرف
عني سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك ،والخير كله في يديك ،والشر ليس إليك ،أنا بك وإليك ،تباركت
وتعاليت).
وأما صفاته الخلقية  :فكان أبيض ملي ًحا مقصدًا ،مشرب العينين بحمرة  ،أشنب أبيض األسنان مفلج
أي متفرق األسنان  ،شعره إلى نصف أذنيه ،يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل
وفي انتعاله إذا انتعل ،كان إذا التفت التفت معًا أي بجميع أجزائه .
عدَّه العاد ألحصاه وكان يعيد الكلمة ثالثا ً ِلتُع َقل عنه،و يُ َكنِي عن األمور
كان يُ َحدِث حديثا ً لو َ
ال ُمست َق َب َحة دون ذكر فاعلها  ،ال يضحك إال ت َ َبسما ً ،إذا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن
يرفع صوته،أجود الناس صدرا ً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة ،وأكرمهم عشيرة  ،من رآه بديهة ً
هابه  ،ومن خالطه معرفةً أحبه ،يقول نا ِعته لم أر قبله وال بعده مثله
وأزواجه صلى الله عليه وسلم ،أمهات المؤمنين وهن إحدى عشرة رضي الله عنهن :
أول هن خديجة بنت خويلد :تزوجها وهو في خمس وعشرين من عمره ،وهي في األربعين ،وهي أول
من تزوجها من النساء ،ولم يتزوج عليها غيرها ،وكان له منها أبناء وبنات ،أما األبناء  ،فلم يعش
منهم أحد  ،وأما البنات فهن  :زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة؛ توفيت رضي الله عنها في شهر
رمضان في السنة العاشرة من النبوة ،ولها خمس وستون سنة على أشهر األقوال ،ورسول الله إذ ذاك
في الخمسين من عمره .

 1رحمة للعالمين (ص.)22/

518

تلتها سودة بنت زمعة كانت أرملة إذ مات زوجها عنها  ،ثم تزوجها رسول الله  ،في شوال سنة
عشرمن النبوة،توفيت بالمدينة في شوال سنة54هـ .
ثم تزوج بحبه عائشة بنت أبي بكر الصديق ،تزوجها في شوال سنة إحدى عشرة من النبوة ،بعد
زواجه بسودة بسنة ،وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر ،تزوجها وهي بنت ست سنين ،ودخل بها في
شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة ،وهي بنت تسع سنين ،وكانت بكرا ً ولم يتزوج بكرا ً غيرها،
وكانت أحب الخلق إليه ،وأفقه نساء األمة ،وأعلمهن على اإلطالق ،فضلها على النساء كفضل الثريد
على سائر الطعام  .توفيت في 17رمضان سنة 57هـ أو  58هـ ودفنت بالبقيع .
ثم تزوج بحفصة بنت عمر بن الخطاب بعد ما مات عنها زوجها " خنيس بن خذافة السهمي فلما
انقضت عدتها ،تزوجها رسول الله في شعبان سنة 3هـ ،توفيت في شعبان سنة 45هـ بالمدينة ،ولها
ستون سنة،ودفنت بالبقيع
وتزوج بزينب بنت خزيمة ،وكانت تسمى أم المساكين ،لرحمتها إياهم ،كانت زوجة عبد الله بن
جحش ،فاستشهد في أحد ،فتزوجها رسول الله ،سنة  4هـ  ،ماتت بعد الزواج ،بنحو ثالثة أشهر في
ربيع اآلخر سنة 4هـ  ،فصلى عليها النبي  ،ودفنت بالبقيع .
وكذلك أم سلمة  :بعد موت أبو سلمة ،في جمادى اآلخر سنة  4هـ ،فتزوجها رسول الله في ليال بقين
من شوال السنة نفسها ،وكانت من أفقه النساء وأعقلهن  ،توفيت سنة 59هـ ،ودفنت بالبقيع ،ولها 84
سنة .
أما زينب بنت جحش بن رباب من بنى أسد بن خزيمة ،وهي بنت عمة رسول الله كانت تحت زيد
بن حارثة  -الذي كان يعتبر ابنا للنبي بالتبنى فطلقها زيد ،فلما انقضت العدة أنزل الله تعالى يقول
لرسوله ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ األحزاب ، :37 :وفيها نزلت من سورة األحزاب آيات فصلت قضية
التبني ،تزوجها رسول الله في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة  ،وقيل  :سنة 4هـ ،وكانت أعبد
النساء وأعظمهن صدقة ،توفيت سنة 21هـ ولها  53سنة  ،وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة بعد
رسول الله  ،صلى عليها عمر بن الخطاب ،ودفنت بالبقيع .
تلتها جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق من خزاعة ،كانت في سبي بنى المصطلق في سهم
ثابت بن قيس بن شماس ،فكاتبها ،فقضى رسول الله كتابتها ،وتزوجها في شعبان سنة  6هـ  .وقيل :
سنة 5هـ ،فأعتق المسلمون مائة أهل بيت من بني المصطلق ،وقالوا أصهار رسول الله فكانت أعظم
النساء بركة على قومها  ،توفيت في ربيع األول سنة 56هـ ،ولها  65سنة .
بعدها تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ،كانت تحت عبيد الله بن جحش فولدت له حبيبة فكنيت
بها ،وهاجرت معه إلى الحبشة ،فارتد عبيد الله وتنصر ،وتوفي هناك ،وثبتت أم حبيبة على دينها
وهجرتها ،فلما بعث رسول الله عمرو بن أميه الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة  7هـ .
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خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وأصدقها من عنده أربعمائة دينار ،وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة
 .دخل بها بعد رجوعه من خيبر ،توفيت سنة  42هـ.
ميمونة بنت الحارث  ،أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث ،تزوجها في ذي القعدة سنة  7هـ ،في عمرة
القضاء ،بعد أن حل من عمرته  .ودخل بها بسرف على بعد  9أميال من مكة ،وقد توفيت بسرف سنة
 61هـ ودفنت هناك ،وال يزال موضع قبرها معروفا.
آخرهن صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير من بنى إسرائيل كانت من سبي خيبر ،فاصطفاها
رسول الله لنفسه ،وعرض عليها اإلسالم فأسلمت ،فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة 7هـ ،ودخل بها
بسد الصهباء على بعد  12ميال من خيبر في طريقه إلى المدينة ،توفيت سنة  51هـ ودفنت بالبقيع.
ولقد مرض عليه الصالة والسالم  ،بعد أن أدى األمانة  ،وبلغ الرسالة ،ونصح األمة  ،و حدد لها
المنهج القويم  ،وأنار طريق الموحدين  ،بكتاب الله وسنته  ،التي من تمسك بهما فلن يضل أبداً،فبعد
حجة الوداع  ،أصابة وجع في رأسه  ،وارتفعت حرارته ،واستمر به المرض قيل  :واحد وثالثين
وقيل :واحد وأربعين يوماً.
وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض ،فجعل يسأل أزواجه  ( :أين أنا غدا ً ؟ أين أنا غدا ً
؟ ) ففهمن مراده ،فأذن له يكون حيث شاء ،فانتقل إلى بيت عائشة يمشي تخط قدماه حتى دخل
بيتها ،فقضي عندها آخر أسبوع من حياته ،بل لفظ أنفاسه الشريفة بين يديها  ،تقول أم المؤمنين
عائشة " :إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين
سحْ ِري ونَحْ ِري ،وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته".
َ
فرفع يده أو أصبعه ،وشخص بصره نحو السقف ،وتحركت شفتاه  ،وهو يقول :
( مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،اللهم اغفر لي وارحمني،
وألحقني بالرفيق األعلي ،اللهم ،الرفيق األعلي ).
وكانت وفاته وقت الضحى من يوم االثنين  12ربيع األول سنة 11هـ ،وقد تم له صلى الله عليه
وسلم ثالث وستون سنة وزادت أربعة أيام .

1

المبحث الثاني  :بيان رفيع فضله صلى الله عليه وسلم على سائر األنبياء
لقد فضل الله عزوجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق ومنم األنبياء عليهم
السالم ،بأن جعله خاتم النبياء والمرسلين ،فختم به الدين وأقام به الحجة  ،ويظهر ذلك جليالً في
إمامته بإخوانه األنبياء عليهم السالم في حادثة اإلسراء والمعراج ،وكذلك قوله عليه الصالة والسالم

1

مختصراً من الرحيق المختوم .
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 (( :أنا سيد ولد آدم )) ،1وكذلك فرق بينه وبين األنبياء في الخطاب لبيان رفيع مكانته فإن الله
تعالى قال لداود ﭽ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﭼ ص ، 26 :وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ النجم ، 3 :منزها له عن ذلك بعد اإلقسام عليه وقال عن موسى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الشعراء:

 ، 21وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ األنفال ، 31 :فكنى عن خروجه
وهجرته بأحسن العبارات وكذا نسب اإلخراج إلى عدوه في قوله إذ أخرجه الذين كفروا من قريتك
التي أخرجتك ولم يذكره بالفرار الذي فيه نوع غضاضة ،وفرض طاعته على العالم فرضا مطلقا ال
شرط فيه وال إستثناء فقال { :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}،وقال { :من يطع
الرسول فقد أطاع الله}وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قوال وفعال مطلقا بال إستثناء
فقال {:لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ،واستثنى في التأسي بخليله فقال{ لقد كان لكم أسوة
حسنة في إبراهيم}إلى أن قال {إال قول إبراهيم ألبيه}ومن خصائصه أن الله تعالى قرن إسمه باسمه
في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده تشريفا وتعظيما فقال تعالى
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول{وأطيعو الله ورسوله إن كنتم مؤمنين}..

الفصل الرابع  :األحاديث الدالة على المعجزات التي اختص بها محمد صلى الله
عليه وسلم
المبحث األول  :ما اختص به المعجزات عن سائر األنبياء:

 1أخرجه البخاري ،ح ( ،)112ومسلم،ح ( ،)1351والترمذي ،ح( ،)5238وابن ماجه ح( ،)2443واألصبهاني في
دالئل النبوة( ،)155والبيهقي في دالئل النبوة(.)512/3
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لقد امتن الله على نبيا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات التي اختصها به دون سائر األنبياء
عليهم السالم ،لبيان رفيع مكانته عند الله جل وعال وبيان فضله وصدق نبوته ،يقول ابن تيمية :
(المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع وصدق الرسول معاً) 1فأعطاه من الهبات التي انفرد وامتاز
بها صلى الله عيه وسلم  ،اذكر منها:
 /1اختصاصه بوحي الله المنزل وهو القرآن الكريم :
ع ْن أَبِي ُه َري َْرة َ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( :ما من األنبياء نبي إال أعطي من
َ
ي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم
اآليات ما مثله آمن عليه البشر ،وإنما كان الذي أوتيت وحيا ً أوحاه الله إل َّ
تابعا ً يوم القيامة)).

2

فالقرآن هو أعظم ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم  ،فهو" :كالم الله المنزل الذي تكلم به
بحرف وصوت بواسطة جبريل عليه السالم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بالناس والمتعبد
بتالوته".

3

وأظهر آياته:
أحدها :أن معجز كل رسول موافق لألغلب من أحوال عصره ،والشائع المنتشر من ناس دهره؛
َّ
ص من فلق البحر يبساً ،وقلب العصا حية،
ألن موسى عليه السالم حين بُعث في عصر السحرة ُخ َّ
ص من إبراء
ما بهر ك َّل ساحر ،وأذ َّل ك َّل كافر ،وبُعث عيسى عليه السالم في عصر الطب ،ف ُخ َّ
الزمني ،وإحياء الموتى ما أدهش ك َّل طبيب ،وأذهل ك َّل لبيب ،ولما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم
ص بالقرآن في إيجازه ،وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء ،وأذعن
في عصر الفصاحة ،والبالغةُ ،خ َّ
له البلغاء ،وتبلد فيه الشعراء،ليكون العجز فيه أقهر ،والتقصير فيه أظهر.
الثاني :أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم ،وعلى قدر عقولهم وأذهانهم ،وكان من قوم موسى
وعيسى عليهما السالم بالدة ٌ وغباوةٌ؛ ألنه لم ينقل عنهم ما يدرون به من كالم مستحسن ،أو يستفاد
من معنى مبتكر ،وقالوا لنبيهم حين مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭣ ﭤ

ﭡ ﭢ

ﭼ األعراف ، 138 :ف ُخصوا من اإلعجاز بما يصلون إليه ببداية حواسهم ،والعرب أصح النَّاس
أفهاماً ،وأحدهم أذهاناً؛ قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ،ومن المعاني أغربها ،ومن اآلداب أحسنها؛
ف ُخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم ،وتصل إليه أذهانهم؛ فيدركوه بالفطنة دون
 1درء تعارض العقل والنقل ( .)42/3
 ) 2أخرجه البخاري (،)4218و مسلم ( ،)541وأحمد في مسنده ( ،)8452والنسائي في الكبرى ( ،)5884والبيهقي في السنن
( ،)18155وله في دالئل النبوة ( ص. ) 122/
5
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البديهة ،وبالروية دون المبادرة؛ لتكون كل أ َّمة مخصوصة بما يشاكل طبعها ،ويوافق فهمها.
الثالث :أن معجزة القرآن أبقى على األعصار ،وأنشر في األقطار من معجزة يختص بحاضره
ويندرس بانقراض عصره ،وما دام إعجازه أحج؛ فهو باالختصاص أحق.

1

 /٢اختصاصة بشمولية كتابه لما في الكتب السابقة و تفضيله بالمفصل :
عن واثلة بن األسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(( :أُعطيت مكان التوراة
2
ضلت بالمفصل))
السبع ،وأُعطيت مكان الزبو المئين ،وأُعطيت مكان اإلنجيل المثاني ،وفُ ِ
قال األلباني( :صحيح بمجموع طرقه).

3

فعليه الصالة والسالم خص كتابة بهذه الشمولية لما في الكتب السماوية السابقة  ،فمكان التوراة
المنزله على موسى عليه السالم أعطي السبع ،وهي ما يسميها علماء علوم القرآن بالطوال وهي
عبارة عن سبع سور هي  :البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،والـمائدة ،واألنعام ،واألعراف ،واختلفوا
فـي السابعة أهي األنفال وبراءة معا ً لعدم الفصل بـينهما بالبسملة أم هي سورة يونس.

4

أما المئيين فأعطيها بدل الزبور المنزل على داود عليه السالم وهي السور التـي تزيد آياتها علـى
مائة أو تقاربها.

5

واإلنجيل الذي نزل على عيسى عليه السالم أعطي مكانه المثاني وهي التـي تلـي الـمئين فـي عدد
اآليات ،وسميت بذلك ألنها تثنى -أي تتكرر -أكثر مـما تُثنى الطوال والـمئون.

6

ولقد بين النبي عليه الصالة والسالم أنه فضل عليهم بالمفصل هو أواخر القرآن،وسمي بالـمفصل
لكثرة الفصل بـين سوره بالبسملة ،وقـيل لقلة الـمنسوخ منه ،ولهذا يسمى الـمـحكم أيضاً.

 1بداية السول في تفضيل الرسول-العزبن عبد السالم (ص ،)52/الماوردي في أعالم النبوة(ص.)38-35/
 2أخرجه أحمد (،)15535و الطيالسي في المسند(،)1115دالئل النبوة للبيهقي( ص.) 453/
 5السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين األلباني(.)452/5
 4مناهل العرفان (.)532/1
 3المصدر السابق
 5المصدر السابق.
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 /٧اختصاصه بخواتيم سورة البقرة
عن أبي ذر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ :إني أوتيتهما من كنز من بيت
تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي}.

1

وهما قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه هه ه ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ي ي ﰁﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ

ﭼ البقرة286 - 285 :

فخص الله جل وعال نبيه صلى الله عليه وسلم بهاتين اآليتين وما فيهما من الفضل المترتب على
قراءتهما من الحفظ من شرور اإلنس والجن وكل الدواب والهوام ،عن سائر األنبياء من قبله عليهم
الصالة والسالم ،فلقد أخرج البخاري في صحيحة عن ابن مسعود قال :قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( :من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه).

2

وفي فضل خواتيم سورة البقرة قال علي رضي الله عنه " :ال أرى أحدا عقل اإلسالم ينام حتى يقرأ
آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة،فإنها من كنز أعطيه نبينا من تحت العرش".

3

 /4اختصاصه بإرساله إلى اإلنس والجن عامة
َّ
جابر ُ
ُعطهن أحد من الناس -
بن عبدالل ِه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{ :أُعطيت خمسا ً لم ي
عن
ُ
صة وبُعثت إلى الناس عامة}.
وذكر منها -وكان النبي يرسل إلى قومه خا َّ

4

فكل
رسول قبل رسولنا كان يبعث إلى قومه خاصة ،كما قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
إبراهيم ، :أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث برسالة عامة لإلنس والجن لقوله تعالى  :ﭽ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ األعراف158 :

فلقد ثبت بالكتاب والسنة استماع الجن لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بدعوته  ،كما قال
جل وعال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ

ﭩ ﭼ الجن ، 2 - 1 :وهذه اآلية داله على إيمان الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم  ،حيث أمر الله
 1أخرجه أحمد في مسنده (( )15/5صحيح على شرط مسلم  :السلسلة الصحيحة)
 2أخرجه البخاري ( ، )4118وأحمد ( ،)16743والترمذي( ،)2959أبوداود(.)1398
 3تفسير ابن كثير (.)446/1
 4أخرجه البخاري ح ، )333( :ومسلم ح.)1115( :
514

تعالى نبيه عليه الصالة والسالم أن يخبر قومه بأن نفرا من الجن ما بين الثالثة إلى العشرة ،قد
استمعوا إلى قراءته في صالة الصبح بعد ما حيل بينهم وبين خبر السماء ،فجابوا األرض بحثا ً عن
السبب في ذلك ،فذهب نفر منهم إلى تهامه  ،فاستمعوا إلى قراءته وتعجبوا منها بل ساقهم ذلك إلى
التصديق واإليمان ودعوت قومهم من الجن.

1

قال الشيخ السعدي  ":صرفهم الله إلى رسوله ،لسماع آياته ،لتقوم عليهم الحجة ،وتتم عليهم النعمة،
ويكونوا منذرين لقومهم".

2

سو ُل
عبَّاس  ،قَالََ :ما قَ َرأ َ َر ُ
ع ِن اب ِْن َ
فلقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحة ما يدل على ذلك حيث قال َ :
سو ُل الل ِه فِي َ
علَى ْال ِج ِن َو َما َرآ ُه ْم ا ْن َ
ع َكاظَ ،و َق ْد ِحي َل
ق ُ
ع ِ
طائِفَة ِم ْن أ َ ْ
امدِينَ ِإلَى ُ
طلَقَ َر ُ
ص َحابِ ِه َ
الل ِه َ
سو ِ
ت ال َّ
بَيْنَ ال َّ
اءَ ،وأ ُ ْر ِسلَ ْ
اط ُ
ين ِإلَى قَ ْو ِم ِه ْم ،فَقَالُواَ :ما لَ ُك ْم؟
ب ،فَ َر َج َع ِ
شيَ ِ
علَ ْي ِه ُم الش ُه ُ
س َم ِ
ين َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
شيَ ِ
ت َ
اط ِ
َيء َح َد َ
اءَ ،وأ ُ ْر ِسلَ ْ
ث ،فَاض ِْربُوا
علَ ْينَا الش ُه ُ
س َم ِ
وا:حي َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
قَالُ ِ
ت َ
ب .قَالُواَ :ما َذاكَ ِإالَّ ِم ْن ش ْ
َاربَ َها ،فَا ْن ُ
اء؟ فَا ْن َ
طلَقُوا يَض ِْربُونَ
س َم ِ
ظ ُروا َما ه َذا الَّذِي َحا َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
َارقَ األ َ ْر ِ
ض َو َمغ ِ
َمش ِ
ع َكاظ،3
ق ُ
ع ِ
امدِينَ إِ َلى ُ
َارقَ األ َ ْر ِ
(و ُه َو بِن َْخل َ
ض َو َمغ ِ
َمش ِ
سو ِ
َار َب َها .فَ َم َّر النَّفَ ُر الَّذِينَ أ َ َخذُوا نَحْ َو تِ َها َمةَ َ
س ِمعُوا ْالقُ ْرآنَ ا ْست َ َمعُوا َلهَُ ،و َقالُوا :ه َذا الَّذِي َحا َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ
ص ِلي ِبأ َ ْ
صالَة َ ْالفَجْ ِر) فَلَ َّما َ
ص َحابِ ِه َ
َو ُه َو يُ َ
ع َجباًَ .ي ْهدِي ِإلَى الر ْش ِد فَآ َمنَّا ِب ِهَ .ولَ ْن
س َم ِ
َخ َب ِر ال َّ
س ِم ْعنَا قُ ْرآنا ً َ
اء ،فَ َر َجعُوا ِإلَى قَ ْو ِم ِه ْم فَقَالُواَ :يا قَ ْو َمنَا ِإنَّا َ
ي أَنَّهُ ا ْست َ َم َع نَفَ ٌر ِمنَ ْال ِج ِن}
علَى نَبِ ِي ِه ُم َح َّمد{ :قُ ْل أ ُ ِ
ع َّز َو َج َّل َ
نُ ْش ِركَ ِب َر ِبنَا أ َ َحداً .فَأ َ ْنزَ َل الله َ
ي ِإلَ َّ
وح َ
4
(الجن.)1:
إن الناظر في هذا الحديث يجد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قاصرة على البشر بجميع
أطيافهم بل هي عامة لإلنس والجن
وهي داللة واضحة على تفرد بعثته بصفة الشمولية ،إال أن هنالك إشكالية في حديث ابن عباس
بقوله« :ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وال رآهم انطلق» ،مع ثبوت قراءته
عليهم ورؤيتهم
ع ْن
ع ْن َد ُاو َد َ
ع ْب ُد األ َ ْعلَى َ
وقد ذكر ذلك مسلم في رواة أخرى قال  :حدثنا ُم َح َّم ُد ب ُْن ْال ُمثَنَّى َ :ح َّدثَنَا َ
ع ْلقَ َمةُ :أَنَا
ع ْلقَ َمةَ  : ،ه َْل َكانَ اب ُْن َم ْسعُود َ
ع ِ
ش ِه َد َم َع َر ُ
سو ِل الل ِه لَ ْيلَةَ ْال ِج ِن؟ قَالَ :فَقَا َل َ
سأ َ ْلتُ َ
َ
امر قَالََ :
 1أيسااار التفاساااير ( ،)644 /15وانظااار تفساااير الطباااري (،)98/29وفاااتح البااااري( ،)672/9تحفاااة
األحوذي( ،)193/9البداية والنهاية ( .)18/3
 2تفسير السعدي ( سورة الجن .) 2-1:
ٌ
وبالظاء المعجماة :صاحرا ُء ُمسْات َ ِويَة ،ال َعلَ َام بهاا وال َجبَال ،إال
 3سوق عكاظ  :بضم أوله ،وفتح ثانيه،
ِ
عكَااظ
ما كان من األنصاب التي كانت بها في الجاهليَّة ،وبها من
دماء البُد ُِن كاألرحال العظام .وكانت ُ
ِ
ُ
صابْح هاالل ذي ال ِقعادة عشارين
و َم َجنَّةُ وذو ال َم َجاز أسواقا ً لمكة في الجاهلية ،فكاان
ساوق عكااظ يقاوم ُ
الح َّجاة .انظار معجام ماا
يوماً ،وسوق َم َجنَّةَ يقوم عشارة أياام بعاده ،وساوق ذي المجااز يقاوم هاالل ذي ِ
ستعجم ( .) 264/1
 4أخرجه مسلم ح ،)957( :والترمذي ح ، )3451( :والنسائي ح .)11521( :
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سو ِل
سأ َ ْلتُ ابْنَ َم ْسعُود فَقُ ْلتُ  :ه َْل َ
سو ِل الل ِه لَ ْيلَةَ ْال ِج ِن؟ قَالَ :الََ ،ول ِكنَّا ُكنَّا َم َع َر ُ
ش ِه َد أ َ َح ٌد ِم ْن ُك ْم َم َع َر ُ
َ
ير 1أ َ ِو ا ْغتِي َل 2قَا َل فَبِتْنَا بِش َِر لَ ْيلَة
الل ِه َذاتَ لَ ْيلَة ،فَفَقَ ْدنَاهُ ،فَ ْالت َ َم ْسنَاهُ فِي األ َ ْو ِديَ ِة َو ِ
الشعَا ِ
ب ،فَقُ ْلنَا :ا ْست ُ ِط َ
سو َل الل ِه!
بَاتَ بِ َها قَ ْو ٌم ،فَلَ َّما أ َ ْ
صبَحْ نَا إِذَا ُه َو َجاء ِم ْن قِبَ ِل ِح َرا َء .قَا َل فَقُ ْلنَا :يَا َر ُ
فَقَ ْدنَاكَ فَ َ
طلَ ْبنَاكَ فَلَ ْم ن َِج ْدكَ  ،فَبِتْنَا بِش َِر لَ ْيلَة بَاتَ بِ َها قَ ْو ٌم .فَقَالَ« :أَت َانِي َدا ِعي ْال ِج ِن ،فَ َذ َهبْتُ َمعَهُ،
علَ ْي ِه ُم ْالقُ ْرآنَ » قَا َل فَا ْن َ
سأَلُوهُ َّ
الزا َد ،فَقَالَ« :لَ ُك ْم ُكل
فَقَ َرأْتُ َ
يرانِ ِه ْمَ ،و َ
ار نِ َ
ار ُه ْم َوآث َ َ
طلَقَ بِنَا فَأ َ َرانَا آث َ َ
ع ْ
علَ ْي ِه يَقَ ُع فِي أ َ ْيدِي ُك ْم؛ أ َ ْوفَ َر َما يَ ُك ُ
ف ِل َد َوابِ ُك ْم» .فَقَا َل
علَ ٌ
ون لَحْ ماًَ ،و ُكل بَعَ َرة َ
ظم ذُ ِك َر ا ْس ُم الله َ
َ
سو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم« :فَالَ ت َ ْست َ ْن ُجوا بِ ِه َما فَإِنَّ ُه َما َ
طعَا ُم ِإ ْخ َوانِ ُك ْم».
َر ُ

3

علق ابن حجر على عدم ذكر البخاري زيادة مسلم «ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الجن وال رآهم » مع أن كالهما أخرجاه من نفس الطريق ،قال  ( :فكأن البخاري حذف هذه
اللفظة عمدا ً ألن ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن ،فكان ذلك مقدما ً
على نفي ابن عباس .وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال« :أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن»
ويمكن الجمع بالتعدد -بين الروايتين ).-

4

 /5اختصاصه بيوم الجمعه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :نحن اآلخرون
األولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأُوتيناه من بعدهم
فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق ،فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال :يوم
الجمعة فاليوم لنا وغدا ً لليهود وبعد غد للنصارى).

5

والحكمة في تفضيل يوم الجمعة ،هي:

ِب به
 1استطير  :من طير وهي حركةُ ذي الـ َجناح فـي الهواء بِ َجن ِ
َاح ِه،والمقصد بها في الحديث :ذُه َ
الطير َح َملَتْه  .انظر لسان العرب ( ) 244/17
س ْرعة كأ َ َّن
ب ُ
َ
َ
َ
 2هي من غيلة أي ُخدْعة ،وهو أن يخدعه فـيذهب به إِلـى موضع ،فإِذا صار إِلـيه قتله .انظر لسان
العرب( ) 316/1
 3أخرجااه مساالم ( ،)958والترمااذي  ،)3381( :وأحمااد  ،)4147( :واباان خزيمااة فااي الصااحيح :
( ، )83وابااان حباااان فاااي الصاااحيح  ،)1646( :والبيهقاااي فاااي السااانن الكبااارى ( ،)31والنساااائي :
(.)11519
 4فتح الباري ()552/2
 5أخرجه مسلم ( ،)1931النسائي في الكبرى ( ،)1656وأحمد (.)7668
515

 .1أن آدم خلق فيه ،واإلنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه.
.2ألن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه اإلنسان الذي ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك
بالعبادة فيه.

1

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى قد سبقونا بأن أتوا التوراة واإلنجيل من قبلنا ،إال أن أمة النبي
صلى الله عليه وسلم قد سبقت اليهود والنصارى
باختيارهم ليوم الجمعة هداية توفيق وإرشاد من الله جل وعال  ،بخالف أهل الكتاب الذين
اختلفو فيه ،يقول جل وعال { :إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه} (النحل.)124 :
وقد اختلف في سبب عدم اختيارهم ليوم الجمعة :
 .1منهم من ذهب إلى أن الله قد فرض عليهم  ،يوم الجمعة  ،إال أنهم خالفوا وطلبوا من موسى عليه
السالم أن يجعل لهم يوم السبت ألن الله جل وعال لم يخلق فيه شيء،فكان لهم ما طلبوا .
قال مجاهد :النصارى – بعد عيسى عليه السالم -في زمن قسطنطين 2هم الذين تحولوا إلى يوم األحد
مخالفة لليهود ،وتحولوا إلى الصالة شرقا ً عن الصخرة.
 . 2أن اليوم لم يفرض عليهم ،بل ترك لهم االختيار فلم يوفقوا إلى يوم الجمعة ،بل أخفقوا باختيار يوم
السبت .
كما قال ابن بطال ( :ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه ،ألنه ال يجوز ألحد أن
يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن).

3

وقد ميز الله عزوجل محمد صلى الله عليه وسلم بالهداية لهذا اليوم الفضيل  ،واختصه عليه الصالة
السالم على غيره من الرسل ..
 /6اختصاصه بإمامته لألنبياء في القدس
من تفضيل الله جل وعال لنبينا صلى الله عليه وسلم أن جمعه ببعض إخوانه من األنبياء إماما ً لهم
في صالتهم في بيت المقدس في حادثة اإلسراء 1للداللة على رفيع قدره ومكانته عند ربه  ،مع كونه
خاتم األنبياء والمرسلين .

 1شرح النووي (.)118/6
 2تفسير ابن صثير –( ،)323/4شرح السيوطي ( .) 23/5
 5عمدة القاري (.)15/5
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سلَ َمةَ ،
قال مسلم حدثني ُز َهي ُْر ب ُْن َح ْرب َح َّدثَنَا ُح َجي ُْن ب ُْن ْال ُمثَنَّى َ :ح َّدثَنَا َ
يز َو ُه َو اب ُْن أ َ ِبي َ
ع ْب ُد ْالعَ ِز ِ
من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال
ع ْب ِد الل ِه ب ِْن الفَ ْ
عبْد َّ
سلَ َمةَ ب ِْن َ
ض ِل َ
ع ْن َ
َ
ع ْن أ َ ِبي َ
الرحْ ِ
رسول الله صلى الله عليه وسلم{ :لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي ،فسألتني عن
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت 2كربة ما كربت مثلها قط ،قال :فرفعه الله لي أنظر إليه ما
يسألوني عن شيء إال أنبأتهم به ،وقد رأيتني في جماعة من األنبياء ،فإذا موسى قائم يصلي فإذا
رجل ضرب جعد 3كأنه من رجال شنوءة 4وإذا عيسى ابن مريم عليه السالم قائم يصلي أقرب
الناس به شبها ً عروة بن مسعود الثقفي ،5وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصلي أشبه الناس به
صاحبكم يعني نفسه ،فحانت الصالة فأممتهم ،فلما فرغت من الصالة قال قائل :يا محمد! هذا مالك
صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسالم}.

6

وهذه من معجزاته التي اختص بها  ،فلقد أسري به حقيقة بجسده وهذا لم يعطاه غيره من
األنبياء عليهم السالم ،و إمامته لألنبياء في الصالة دليل على رفيع مكانته بينهم ،وإعالن
الخالفة لشريعته وسيادتها وبقاؤها إلى قيام الساعة.

 /٣اختصاصه بانشقاق القمر
عن عبدالله بن مسعود قال(( :انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين،
فرقة فوق الجبل ،وفرقة دونه ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اشهدوا))

7

جعل الله جل وعال هذه اآلية العظيمة لنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من األنبياء ،إلظهار
صدق نبوته وسببا ً قويا ً لهداية الناس،فالمشركون اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام واألسود ابن
عبد يغوث واألسود بن المطلب وزمعة بن األسود والنضر بن الحارث ونظراؤهم،فطلبوا منه
1
صالهال ،الدى، :س الَّيالَر عا ّمالالة اللَّيالالل ال بالَّ ،عضالاله ،وهالالو انتقالالال النبالالي صالاللى اللالاله عليالاله وسالاللم مالالن البيالالت الح الرام علالالى بيالالت
مالالن ُّ
السال ،الرىَ ،
المقدس  .انظر تاج العروس () 543/2
2
الح َّز َن والغُّ ،م الذي ي،أَّ َخ َذ بالنال َّّفس  .لسان العرب( . ) 451/18
أي ال َ
 5الالجعد من الشعر :خالف السبط .لسان العرب (.) 254/15
 4قباليلة من الاليمن .لسان العرب ( ) 211/1

 5ابن ُمعتِب الثقفي ،صحابي من أهل الطائف ،تاوفي فاي زمان النباي صالى اللاه علياه وسالم وهاو يادعو قوماه لإلساالم ،انظار اإلصاابة ( ،)416/6رقام
(.)5518

 6أخرجه مسلم()122/2ح ،)584( :والنسائي ح ،)11152( :دالئل النبوة للبيهقي() 531
 7أخرجه البخاري ( ،)4745ومسلم .)7121(:
518

أن يشق لهم القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس 1ونصفا على قعيقعان2فإن فعل فسيسلمون ،
فطلب عليه الصالة والسالم من ربه أن يفعل ما أرادوا فانشق القمر ،ولقد نقل هذا االنشقاق
بالتواتر.

3

قال ابن كثير  " :القمر حين انشق لم يزايل السماء غير أنه حين أشار اليه النبي صلى الله عليه
وسلم انشق عن اشارته فصار فرقتين  ،حتى صارت من وراء حراء ونظروا إلى الجبل بين
هذه وهذه كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك وما وقع في رواية أنس في مسند احمد
فانشق القمر بمكة مرتين فيه نظر والظاهر أنه أراد فرقتين".

4

 /8اختصاصه بأنه أرسل رحمة للعالمين
عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ األنبياء117 :

قال( :من آمن بالله واليوم اآلخر كتب له الرحمة في الدنيا واآلخرة ،ومن لم يؤمن بالله
ورسوله عوفي مما أصاب األمم من الخسف والقذف).

5

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قيل{ :ادع على المشركين ،قال :إني لم أبعث لعَّانا ً وإنما
بُ ِعثت رحمة}

6

فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين  ،في حياته بأن كفاهم العذاب األليم كما في قوله
تعالى  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭼ األنفال ، 33 :قال أبو نعيم األصبهاني" :فأمن أعداؤه من

العذاب مدة حياته عليه السالم فيهم  ،فلم يعذبهم مع استعجالهم إيَّاه تحقيقا ً لما نعته به".

7

بخالف األمم السابقة الذين عذبوا وحل عليهم سخط الله لكفرهم وعنادهم وعدم تصديقهم
بأنبيائهم  ،فمنهم من خسف بهم ومنهم من أخذوا بالصيحه ومنهم من أرسل عليهم القمل
والضفادع وغيرها من آيات عذاب الله األليم ،وكل ذلك بوجود أنبياء الله عليهم السالم  ،كما
 1هو اسم الجبل المشرف على مكة ،وكان فاي الجاهلياة يُسا َّمى األَماين ،ألَن الاركنَ كاان مساتو َدعا ً فياه
أَيام الطوفان ،انظر معجم البلدان( .)45/1
2
وجالالرهم لمالالا تحالالاربوا قعقعالالت األسالاللحة فيالاله ،انظالالر معجالالم البلالالدان
هالالو اسالالم جبالالل بمكالالة  ،قيالالل :إنمالالا سالالمي بالالذلط ألن قطالالوراءَ ،
(. ) 43/1
 3دالئل النبوة لألصبهاني( ، )5/1دالئل النبوة للبيهقي( ،)152/1عمدة القاري( ،)215/12تحفة األحوذي(. )544/5
 4البداية والنهاية ( ،)118 /3مسند أحمد (.)13628
 5جامع البيان -،للطبري( ،)83/9دالئل النبوة للبيهقي (ص ،)117/الطبراني في الكبير (.)12358
 6أخرجه مسلم ( ،)6565وأبي يعلى في مسنده(.)6179
 7دالئل النبوة (ص. )9/
512

ذكر جل وعال في كتابه حيث قال في شأن هود عليه السالم وقومه :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﭼ األعراف ،:وقال تعالى في شأن نوح عليه السالم وقومه :ﭽ ﮩ ه ه

ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ األعراف. 64 :
وفي هذا يقول القاضي عياض مبينا ً معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة(( :للمؤمن
رحمة بالهداية ،ورحمة للمنافقين باألمان من القتل ،ورحمة للكافرين بتأخير العذاب)).

1

فخرق النبي صلى الله عليه وسلم العادة في منعه وقوع العذاب على المشركين والعصاة في
حياته.
 /١اختصاصه بأنه أرسل أميا ً ال يقرأ و اليكتب
عن سعي ُد ُ
عمر رضي الله عنهما أنه قال(( :إنَّا أمة ِأميَّة ال نكتب وال نحسب،
س ِم َع ابنَ
بن عمرو أنه َ
َ
الشهر هكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين)) ، 2فمن صفاته عليه الصالة والسالم أنه أمي ،
قال تعالى  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ األعراف 157 :المراد بالنبي األُمي :أي النبي الذي
خلَقه الله تعالى على كما ِله في ِعلمه وفَضْله ،وغزارةِ فَهمه مع أنه لم َيصحب عالماً ،ولم ْ
يكن
عارفا ً بالكتابة بال َي ِد وال بالقرا َءةِ على أحد من ال َبشر ،فإنه لم يخا ِل ْ
ط أحدا ً من أهل الكتاب من لدن
3
ع ِل َمت له خَلوة ٌ بحبر وال بغير ِه
خلَقه الله تعالى ،ولم يقرأ على أحد ،وال ُ
فلهذا كانت من األمور التي امتاز بها  ،فقد أبلغ الرسالة وأدى األمانة وهو لم يقرأ حرفا ً ولم يخط
خطا ً  ،وقد بين اإلمام الرازي جملةً من األسباب التي تدل على كون أميته معجزة دالة على نبوته،
وهي:
"األول :أنه عليه الصالة والسالم كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما ً مرة بعد أخرى من غير
تبديل ألفاظه وال تغيير كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه ال بد وأن يزيد
فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير ،ثم إنه عليه الصالة والسالم مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ
يتلو كتاب الله من غير زيادة وال نقصان وال تغيير .فكان ذلك من المعجزات وإليه اإلشارة بقوله
تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ األعلى6 :

 1الشفاء ( .)12/1
 2أخرجه البخاري ح، )1822 ( :ومسلم (، )2454وأبو داود ( ، )2521وأحمد (،)3115والبيهقي في السنن()5282
 ،والنسائي (،)2141وله في الكبرى( ،)2431ومصنف ابن ابي شيبة(.)2355
 5تذصرة المحبين في أسماء سيد المرسلين –محمد بن القاسم الرصاع( -ص) 11/
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الثاني :أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهما ً في أنه ربما طالع كتب األولين فحصل هذه
العلوم من تلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم وال
مطالعة ،كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد من قوله :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ العنكبوت48 :

الثالث :أن تعلم الخط شيء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعى ،فعدم تعلمه
يدل على نقصان عظيم في الفهم ،ثم إنه تعالى آتاه علوم األولين واآلخرين وأعطاه من العلوم
والحقائق ما لم يصل إليه أحد من البشر ،ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم
يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقالً وفهماً ،فكان الجمع بين هاتين الحالتين
المتضادتين جاريا ً مجرى الجمع بين الضدين وذلك من األمور الخارقة للعادة وجار مجرى
المعجزات.

1

/٩٣اختصاصه بالنصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له األرض مسجدا ً وطهورا ً وأحلت له
الغنائم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال{ :أُعطيت خمسا ً لم
يُعطهن أحد قبلي :نُصرت بالرعب مسيرة شهر2 )..يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد
أعطي من الفضائل التي خص بها عن غيره ،وقيل هي خمس وقيل ست ،وكال الروايتين
صحيحة ،فالعدد غير مقصود.

3

يقول ابن حجرعن قوله " نصرت بالرعب"  " :فالظاهر اختصاصه به مطلقاً ،وإنما جعل
الغاية شهرا ً ألنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه ،وهذه الخصوصية حاصلة له
على اإلطالق حتى لو كان وحده بغير عسكر"

4

وهي خاصة به ال يشاركه فيها نبي قبله صلى الله عليه وسلم .
/٩٩اختصاصه بتسليم الحجر عليه قبل مبعثه

 1تفسير الرازي (.)255/5
 2سبق تخريجه ( ص،)5 /عالمات النبوة للبوصيري(ص ، )125-123/المواهب الدنية القسطالني()545-542/2

 5فتح الباري ()355/1
 4فتح الباري ()355/1
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س ُم َرة َ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( :إني ألعرف حجرا ً بمكة كان
َ
ع ْن َجابِ ِر ب ِْن َ
ي قبل أن أُبعث إني ألعرفه اآلن)).1
يسلم عل َّ
قال العز بن عبد السالم( :ولم يثبت لواحد من األنبياء مثل ذلك).

٢

وقد اختلف في الحجر ،فقيل :هو الحجر األسود كما ذكر ذلك صاحب الشفاء3وقيل :هو الحجر
المتكلم المعروف بزقاق الحجر بين المسجد وبين بيت خديجه رضي الله عنها.

4

وفيه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة واإلعالن
بعموم بعثته  ،فقد ورد عن عائشة رضي اللـه عنها أنها قالت« :قال رسول اللـه صلى اللـه
عليه وسلم :لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت ال أمر بحجر وال شجر إال قال :السالم عليك يا
رسول اللـه» ،5والسالم هنا على الحقيقة ال المجاز لثبوت ذلك في لفظ الحديث النبوي6وكذلك
ْ
{وإن من شيء إال يسبح بحمده} [اإلسراء]44 :
في قول الله تعالى :
قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي ( :القاعدة المقررة عند العلماء :أن نصوص الكتاب والسنة ال
7

يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إال بدليل يجب الرجوع إليه).

فعليه كالم الجمادات من سالم أو تسبيح نثبتها على الحقيقة كما أثبتها الكتاب والسنة دون تأويل،
وهي من األمور المعجزة التي قد ال تدركها عقولنا لقصورها.
 /٩٢اختصاصه بحنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم
عن ابن عمر رضي الله عنهما (( :كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع ،فلما اتخذ
المنبر تحول إليهَّ ،
فحن 8الجذع ،فأتاه فمسح يده عليه)).

9

 1أخرجالاله مس الاللم ( )، )3822وال الالدارمي ( ،)21وأحمالالد ( ،)21445دالئ الالل النب الالوة للبيهق الالي ( )15/2ودالئالالل النب الالوة ألب الالي نع الاليم
()543/1
 2بداية السول (ص.)41-39/
 5الشفاء ()182/1
 4مرقاة المفاتيح ()623/2
 3الشفاء(.)189/1
 5شرح مسلم للنووي(،)115 /2تحفة األحوذي( ،)55/11مرقاة المفاتيح(.)525/2
 5أضواء البيان – سورة األنبياء (آية.)79 :
 8الحنين :الشوق ،القاموس المحيط ()729/1
2

أخرجه البخاري ( ،)5315والترمذي (،)314وأحمد( ،)5428والدارمي( ،)51البيهقي في السنن(،)3552وله في دالئل
النبوة (  ،) 445/2وأبو نعيم في دالئل النبوة( ، )18/1والطبراني في الكبير()12841
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قال العز بن عبد السالم(:ولم يثبت لواحد من األنبياء مثل ذلك).

1

 /٩٧اختصاصه بأن أوتي مفاتيح خزائن األرض
ُ
قال البخاري حدثنا يحيى ُ
ب عن
بن بُكير حدَّثنا
الليث عن ُ
بن المسيَّ ِ
ابن شهاب عن سعي ِد ِ
عقيل عن ِ
أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..(( :وبينا أنا نائم أتيت
بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في يدي .قال أبو هريرة :فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنتم تنتثلونها )).

2

 /14اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أحل له مكة ساعة من نهار
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح مكة:
{ َّ
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم
يحل القتال فيه ألحد قبلي ولم يحل لي إال ساعة من نهار}.

3

ثمان َِ من الهجرة ،حيث أباح الله لنبيه صلى الله عليه
حصل هذا األمر العظيم في فتح مكة سنة
ِ
وسلم وصحبة حرمة مكة  ،ليستطيعوا من فتحها  ،وإعالنها عاصمة للدعوة اإلسالمية وخضوعها
للجيوش المسلمة،ولم يحصل أحد من األنبياء قبله على ذلك الفضل والميزة التي اختص بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ،لداللة على رفيع قدرة وإشعارا ً بختم النبوة به عليه أفضل الصالة
والتسليم.
****
 /٩5اختصاصه بأن الدجال ال يدخل مدينته
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ :ليس من بلد إال

 1بداية السول (ص.)45-39 /
 2أخرجه البخاري ( ، )2919والطبراني في الكبير( ،)851دالئل النبوة لألصبهاني (.)155/1
 5أخرجه البخاري .ح ،)1813( :ومسلم ح ،)3256( :وأحمد ح ،)2357 ( :وابن ابي شيبة ح:
( ،)19252مسند البزار ح.)4926 ( :
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سيطؤه الدَّجال إال مكة والمدينة ،وليس نقب 1من أنقابها إال عليه المالئكة صافين تحرسها فينزل
بالسبخة فترجف المدينة ثالث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق}(.2
الدجال لغة  :هو من اتصف بال َّدجْ ل :شدَّة َ
ط ْلـي الـ َجرب بالقَ ِطران
و َد َجل الر ُجل وهو َد َّجال :أي َك َذب ،وهو من ذلك ألَن الكذب تغطية.3
المسيح الدجال في الشرع :سمي الدجال دجاال ؛ ألنه يغطي الحق بباطله  ،أو ألنه يغطي على الناس
كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم.
والمراد بالدجال هنا  :الدجال األكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليه
السالم  ،قال القرطبي  " :واختلف في لفظة المسيح لغة على ثالثة وعشرين قوال".....

4

ا لمقصود بالمسيح هنا مسيح الضاللة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من اآليات  ،كإنزال
المطر وإحياء األرض  ،وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات ، 5وهذا من تمام فضل
الله جل وعال لنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا ً له ولمدينته ،فمن من عالمات الساعة الكبرى
خروج المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية ،فيجوب في األرض فساداً ،معه جنة ونار ،من آمن به
دخل جنته التي هي نار ومن كفر به من المؤمنين أدخل ناره التي هي الجنة ،ويسخر له الجن
ليعينوه بالفتن ه ،وأكثر أتباعه من النساء وأصحاب العمائم السود ،وال يسلم من فتنه أحد إال المدينة
المنورة ومكة – ذكرت في رواية أخر -تحرسهما المالئكة ،فيستقر في منطقة تدعى بسبخة الجرف
،فترجف المدينة كأنها تلفظ عنها كل منافق وكافر  ،وتحفظ كل مؤمن مصدق،وهذه الميزة التي
انفردت بها المدينة ومكة ليست لغيره من األنبياء من قبله.

6

 /٩6ما اختص الله به مدينته بأن الطاعون ال يدخلها
ب ْال َمدِينَ ِة َمالَئِ َكةٌ الَ يَ ْد ُخلُ َها
ع ْن أَبِي ُه َري َْرة َ قَالَ :قَا َل َر ُ
علَى أ َ ْنقَا ِ
سو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلمَ « :
َ
َّ
ع ُ
ون َوالَ ال َّد َّجا ُل».
الطا ُ

7

1
ب :الطريق في الجبل ،انظرالصحاح للجواهري( ) 21/5
نقب  :الن،ال َّق َ
 2أخرجه البخاري ( ، )1851ابن حبان( ،)5582النسائي ()4258
 5لسان العرب ( .) 452/4
 4التذصرة (.)585/552/2
 3فتح الباري (.)518/2

 5أشراط الساعة ( .)155/118
 ) 5أخرجه مسلم ( ، )3314والبخاري ( ،)1859وأحمد (،)8324ومالك( ،)1626والنسائي()7527
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 /٩٣اختصاصه بأن أجر الصالة في مسجده تعدل ألف صالة
إن امرأة اشتكت شكوى فقالتْ :
َّ
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالَّ (( :
ألخرجن
إن شفاني الله
َّ
فألصلين في بيت المقدس ،فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج ،فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت :اجلسي فكلي ما صنعت وصل في مسجد الرسول الله
صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :صالة فيه أفضل من ألف
صالة فيما سواه من المساجد إال مسجد الكعبة)).1
إن في هذا الحديث الداللة الواضحة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة  ،وهي
أن أجر الصالة في مسجده تعدل ألف صالة في غيره  ،ولم يمتز أحد من األنبياء بهذه المعجزة ،
فموسى مثالً كان بيته قبله للمؤمنين ومع هذا لم يذكر فيه أي مزية.

 /٩8اختص بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنه
عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه َّ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(( :ما بين
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) .2وفي رواية(( :ومنبري على حوضي)).3
والبيت هنا المراد به بيت عائشة رضي الله عنها وقيل قبره كما ذكر في رواية أخرى أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال(( :ما بين قبري ومنبري 4))..وال فرق بين القولين فلقد دفن عليه
الصالة والسالم في بيت عائشة رضي الله عنها.

5

واختلف في معنى روضة ...على ثالثة أقوال ،هي -:
.1كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادات ،وحذف أداة التشبيه للمبالغة.
 .2معناه أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا.
.3المراد أن ذلك الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة،فهو حقيقة من رياض الجنة.

6

 1أخرجه مسلم ( ،)3449والنسائي ( ، )691وأحمد ( ،)26826و الييهقي في السنن (.)11563
 2أخرجه البخاري ( ،)1176ومسلم ( ،)3322والترمذي( ،)4185والموطأ( ،)464والنسائي()693
 3أخرجه البخاري ( ،)1177والبيهقي دالئل النبوة( ص ،) 564/وأحمد (.)9511
 4أخرجه أحمد (،)11371ومالك ( ،)463والبيهقي في السنن(،)11322وابن أبي شيبة(.)27394
 5عمدة القاري(،)248/11تنوير المحوالك على موطأ مالك( ،)39/1مرقاة المفاتيح(.)386/2
 6عمدة القاري (.)248/11
6عمدة القاري ()1/23
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أما قوله ":ومنبري على حوضي" وهي إحدى خصائصه عن بقية األنبياء  ،فاختلفوا في المراد
بذلك:
.1أن منبره بعينه الذي كان.
.2إن له هناك منبرا ً على حوضه
.3معناه أن مالزمة منبره باألعمال الصالحة تورد صاحبها إلى الحوض الكوثر ويشرب منه
الماء.
ففي هذا الحديث تميز المدينة بهذا الفضل العظيم عن سائر البلدان بأن خصت بروضة من رياض
الجنة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره.يقول الخطابي( :معناه تفضيل المدينة والترغيب
في المقام بها واالستكثار من ذكر الله في مسجدها ،وأن من لزم الطاعة فيه آلت به إلى روضة
الجنة ،ومن لزم العبادة عند المنبر سقي يوم القيامة من الحوض) 1.قلت :األولى أخذ النصوص
على ظاهرها ،فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مابين منبره وبيته روضة من رياض الجنة،
فهو على الحقيقة من الجنة  ،وكذلك المنبر فإنه سيوضع على حوضه في اآلخرة المسمى بالكوثر،
وال تؤول إال بدليل .والله أعلم .

 /٩١اختصه بأن جمع له من جميع أنواع الوحي
وهذه األنواع :
األولى :الرؤيا الصالحة ،وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان ال يرى الرؤيا إال جاءت
مثل فلق الصبح ،أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت{ :كان أول ما بُدىء
به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل
فلق الصبح.}..

2

الثانية :ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه ،أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي
أمامة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَّ { :
إن روح القدس نفث في روعي
َّ
َّ
يحملن أح َدكم
أن نفسا ً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ،فأجملوا في الطلب ،وال
استبطا ُء الرزق أن يطلبه بمعصية الله َّ
فإن الله ال يُنال ما عنده إال بطاعته}

 2أخرجه البخاري (  ) 3ومسلم( ،)358والبيهقي في الكبرى (.)18185
 5أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (.)11376
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3

ذكره األلباني في صحيح الجامع ،وقال (:صحيح ).

1

الثالثة :أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجالً فيخاطبه ،وفي هذه المرتبة كان يراه
الصحابة أحياناً ،أخرج مسلم من حديث عمر رضي الله عنه الطويل وفيه{ :ياعمر أتدري من
السائل؟ قال :الله ورسوله أعلم ،قال :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم}.2
الرابعة :أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس ،أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها َّ
أن
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال(( :كيف يأتيك الوحي؟
ي فيفصم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أحيانا ً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عل َّ
عني وقد وعيت عنه ما قال.))..

3

الخامسة :أنه كان يرى الملك في صورته التي ُخلق عليها ،أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود
ع ْب ِد ِه َما
رضي الله عنه لما ُ
سي ِْن أ َ ْو أ َ ْدنَى * فَأ َ ْو َحى ِإلَى َ
سئل عن تفسير قوله تعالى{ :فَ َكانَ قَ َ
اب قَ ْو َ
أ َ ْو َحى} [النجم ]11-9 :قال رضي الله عنه(( :إنه رأى جبريل له ستمائة جناح)) ،4وأخرج
البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت(( :من زعم َّ
أن محمدا ً رأى ربه فقد
أعظم ولكن رأى جبريل في صورته وخَلقه سادا ً ما بين األفق)).5
السادسة :ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج.
السابعة :كالم الله منه إليه بال واسطة ملك كلما كلَّم الله تعالى موسى بن عمران عليه السالم،
أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك الطويل وفيه...(( :ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا
ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقالل ،فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ما أحد من خلق
ي ما أوحى}...
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إل َّ

6

 / ٢٣اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن السماء حرست بمبعثه
1

حديث رقم ()2183

2

أخرجه البخاري ( )31ومسلم ()183وأحمد ()552وابن حبان ()155

 5أخرجه البخاري( ، )2ومسلم ( ، )5213والنسائي في الكبرى (  ،)5252وابن حبان ( ، )58والبيهقي في السنن( )15121وله في
الدالئل(ص.)32/

 4أخرجه البخاري ( ،)5252ومسلم (،)431والترمذي( ، )5255البيهقي في الدالئل ( ص)555/
 3أخرجه البخاري( ،)5254ومسلم( ،)435الترمذي ( ، )5258والنسائي في الكبرى( ،)11145والبيهقي في
الدالئل(ص ،)551/وابن حبان ()51
 5أخرجه مسلم ( ، )422دالئل النبوة للبيهقي (ص.)584/
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سو ُل الل ِه فِي َ
علَى ْال ِج ِن َو َما َرآ ُه ْم ا ْن َ
طائِفَة ِم ْن
طلَقَ َر ُ
عبَّاس قَالََ :ما قَ َرأ َ َر ُ
سو ُل الل ِه َ
ع ِن اب ِْن َ
َ
ع َكاظَ ،وقَ ْد ِحي َل بَيْنَ ال َّ
اءَ ،وأ ُ ْر ِسلَ ْ
علَ ْي ِه ُم
س َم ِ
ين َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
شيَ ِ
ق ُ
ع ِ
أَ ْ
امدِينَ إِلَى ُ
ت َ
ص َحابِ ِه َ
اط ِ
سو ِ
ت ال َّ
اط ُ
اء،
ب ،فَ َر َجعَ ِ
س َم ِ
وا:حي َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
ين إِلَى قَ ْو ِم ِه ْم ،فَ َقالُواَ :ما لَ ُك ْم؟ َقالُ ِ
شيَ ِ
الش ُه ُ
َيء َح َد َ
َوأ ُ ْر ِسلَ ْ
َاربَ َها،
علَ ْينَا الش ُه ُ
َارقَ األ َ ْر ِ
ت َ
ض َو َمغ ِ
ث ،فَاض ِْربُوا َمش ِ
ب .قَالُواَ :ما َذاكَ إِالَّ ِم ْن ش ْ
فَا ْن ُ
اء؟ فَا ْن َ
ض
س َم ِ
ظ ُروا َما ه َذا الَّذِي َحا َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ َخبَ ِر ال َّ
َارقَ األ َ ْر ِ
طلَقُوا يَض ِْربُونَ َمش ِ
ص ِلي
ق ُ
ع ِ
امدِينَ ِإ َلى ُ
(و ُه َو بِن َْخل َ
ع َكاظَ ،و ُه َو يُ َ
َو َمغ ِ
سو ِ
َاربَ َها .فَ َم َّر النَّفَ ُر الَّذِينَ أ َ َخذُوا نَحْ َو تِ َها َمةَ َ
س ِمعُوا ْالقُ ْرآنَ ا ْست َ َمعُوا لَهَُ ،وقَالُوا :ه َذا الَّذِي َحا َل بَ ْينَنَا َوبَيْنَ َخ َب ِر
بِأ َ ْ
صالَة َ ْالفَجْ ِر) فَلَ َّما َ
ص َحابِ ِه َ
اء}..
س َم ِ
ال َّ

1

وفي ذلك يقول جل وعال حكاية عن الجن :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ه هه

ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الجن. 9 - 8 :
قلت :فالظاهر من هذه اآلية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم  ،أن الله جل وعال قد حفظ هذا
الدين بحفظ االلتباس الذي قد يحصل باستراق الجن للسمع،فحرس السماء بالشهب المحرقة
المنقضة على كل من حاول أن يتخذ مقعدا ً في السماء.

2

وهذه من المعجزات التي اختص بها عليه الصالة والسالم عن غيره من األنبياء  ،فالسماء لم
تحرس إال ببعثته.
 /٢٩اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن من معجزاته ما هو أظهر في اإلعجاز من
معجزات غيره
كتفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ،فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من
الحجر،ألن جنس الحجر مما يتفجر منه األنهار قال تعالى في شأن بني إسرائيل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ البقرة. 74 :

وقد روى البخاري عن ما ورد في تفجر الماء بين أصابعه فقال :حدَّثنا عب ُد الل ِه ُ
ف قال:
بن يو ُ
س َ
بن أَبي َ
طلحةَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال(( :رأيت
أَ َ
بن عب ِد الل ِه ِ
خبرنا مالكٌ عن ِإسحاقَ ِ
ي
الو ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صالة العصر فالتمس الناس َ
ضوء فلم يجدوه فأ ِت َ
ضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اإلناء
بو ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم َ
 1سبق تخريجه
 2انظر تفسير القرطبي ( ،)2/11الطبري ( ،)113/22أضواء البيان(.)311/8
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يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه .قال :فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند
آخرهم)).

1

بل لم يقف اإل عجاز إلى حد تفجر الماء من بين أصابعه بل تعدى ذلك إلى أن روى ثالثمئة رجل
كما في رواية مسلم،وقد يقول قائل أخبرنا عن موسى عليه السالم بتفجر الماء له عند طلبه
صاكَ ْال َح َج َر فَانفَ َج َر ْ
ت ِم ْنهُ
لالستسقاء لقوله تعالى َ { :وإِ ِذ ا ْست َ ْسقَى ُمو َ
سى ِلقَ ْو ِم ِه فَقُ ْلنَا اض ِْربْ بِعَ َ
ع ْينًا} [البقرة]61:
ع ْش َرة َ َ
اثْنَت َا َ
لكن هذا من باب المقارنة مع وجود الفارق ،فتفجر الماء بين أصابع المصطفى صلى الله عليه
وسلم ،أبلغ في اإلعجاز من تفجير الماء من بين الحجر ،فهو أمر جاري بعرف دورة الحياة.
 /٢٢اختصاصه بجعل خاتم النبوة بين كتفيه
سو ِل الل ِه ،فَقَا َل ْ
ب بْنَ َي ِزي َد يَقُولَُ :ذ َه َب ْ
سو َل الل ِه ِإ َّن ابْنَ
عن ال َّ
تَ ( :يا َر ُ
ت ِبي خَالَتِي ِإلَى َر ُ
سائِ َ
ف َ
ظ ْه ِر ِه
عا ِلي ِب ْال َب َر َك ِة .ث ُ َّم ت ََوضَّأ َ فَش َِربْتُ ِم ْن َو ُ
س َح َرأْ ِسي َو َد َ
أ ُ ْختِي َو ِج ٌع .فَ َم َ
ضوئِ ِه .ث ُ َّم قُ ْمتُ خ َْل َ
فَنَ َ
كزرْ َِ ٢ال َح َج َل ِة ).
ظ ْرتُ ِإلَى خَاتِ ِم ِه َبيْنَ َكتِفَ ْي ِه ِ

4 3

ي َوأ َ َك ْلتُ َم َعهُ ُخبْزا ً َولَحْ َماً.
ع ْن َ
وقال في رواية أخرىَ :
ع ْب ِد الل ِه ب ِْن َ
س  ،قَالََ :
س ْر ِج َ
(رأَيْتُ النَّبِ َّ
{وا ْست َ ْغ ِف ْر
أ َ ْو قَالَ :ث َ ِريداً .قَالَ :فَقُ ْلتُ لَهُ :أ َ ْست َ ْغفَ َر لَكَ النَّ ِبي ؟ قَالَ :نَ َع ْمَ .ولَكَ  .ث ُ َّم تَالَ ه ِذ ِه اآليَةََ :
ِل َذ ْن ِبكَ َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ} (محمد .) :قَالَ :ث ُ َّم د ُْرتُ خ َْلفَهُ فَنَ َ
ظ ْرتُ ِإلَى خَاتِ ِم النب َُّو ِة بَيْنَ َك ِتفَ ْي ِه.
2 1
علَ ْي ِه ِخيالَ ٌنَ 6كأ َ ْمثَا ِل الثَّآ ِلي ِل ).
ِع ْن َد نَا ِغ ِ
ضَ 5ك ِت ِف ِه ْاليُس َْرىُ .ج ْمعاًَ .
 1أخرجاااه البخاااااري(، )169ومساااالم ( ،)5895الترماااذي(،)3783النسااااائي (،)76الموطااااأ( ،)61أحمااااد
( )12194ابن حبان( ،)6425دالئل النبوة للبيهقي ( ص ،)122/دالئل النبوة لألصبهاني (ص)33/

الزر :واحد األزرار التي تُشد بها ال ِكلَ ُل والستور على ما يكون في حجلة العروس .وقيل إنماا هاو بتقاديم الاراء
ِ 2
أر َّزت الجرادة إذا كبست ذنبها في األرض فباضات( النهاياة فاي
على الزاي ،ويريد بالحجلة القبَ َجة ،مأخوذٌ من َ
غريب الحديث)731/2 :
ُ
ْ
كبار ،وتجْ َمع على ِح َجال( .النهاية في غريب الحديث:
ار ٌ
 5الحجلة :بيْتَ كالقُبَّة يُ ْست َر بالثيَاب وتكون له أز َر ٌ
) 899/1
 4أخرجه البخاري(،)191و مسلم (،)6141والنسائي ( ، )7519والطبراني في الكبير( ،)6682دالئل النبوة
للبيهقي( ص) 218/
 3النَّغض والناغض :أعلى الكتف .وقيل :هو العظم الرقيق الذي على طرفه( النهاية في غريب الحديث192/5 :
).
 5خيالن  :هي جمع خال ،وهو الشامة في الجسد ( النهاية في غريب الحديث.)123/2 :
522

فهذان الحديثان يصوران إحدى معجزاته عليه الصالة والسالم التي اختص بها عن غيره من
األنبياء عليهم السالم  ،فلقد تفرد بهذه المعجزة وهي ختم النبوة على ظهره لتكون عالمة واضحة
لنبوته ،ولقد حمل عليه الصالة والسالم ختم النبوة بعد والدته وهو يرضع في بني سعد كما جاء في
رواية عتبة بن عبدالسلمي حيث ذكر مجيء المالئكة إليه في حادثة شق صدره فقال  ...(( :فأقبال
يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني ،ثم استخرجا قلبي فشقاه ،فأخرجا منه علقتين
سوداوين ،فقال أحدهما لصاحبه :ـ قال يزيد في حديثه ـ ائتني بماء ثلج ،فغسال به جوفي ،ثم قال:
ائتني بماء برد ،فغسال به قلبي ،ثم قال :ائتني بالسكينة ،فذراها في قلبي ،ثم قال أحدهما لصاحبه:
حصه ،فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة))..

3

فهذا الختم عالمة واضحة على صدق نبوته،وداللة عل تمامها واستيثاقها  ،ومقداره كبيضة القبحة
وهي نوع من الطيور كما جاء في رواية جابر.. ( :كأنه بيضة حمام)،4.وإن اختلف الناس في
مقدارها ،فكل صورها بما قدر عليه وسنح له،وكلها مؤدية لمعنى واحد وهي أنها قطعة لحم بين
كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوع عليها ختم النبوة.

5

واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة من جهت موضعها في جسده  ،فقد خص
بموضعها بين كتفيه في الجهة اليسرى على موضع القلب،أجدر بعصمته من الشيطان ووسوسته،
قال السهيلي" :وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم ألنه معصوم من وسوسة
الشيطان ،وذلك الموضع يدخل منه الشيطان" 6.بخالف غيره من األنبياء الذين وضع خاتم النبوة
على أيمانهم عليه الصالة والسالم

 /٢٧ما خصه الله من االطالع على المغيبات
أقصد بذلك إخباره عليه الصالة والسالم بأمور مستقبلية ستقع في الدنيا وكذلك اطالعه على ما
خصه الله بعلمه من أمور اآلخرة التي لم يسبق لنبي أن أخبر بها  ،فمن ذلك :
1
صة فما َدونها( النهاية في غريب الحديث.)355/1:
الثّآليل ،ج َّمع ثَؤلَولَ ،
وهو هذه الحبّة التي ت،ظَّهر في الجلد صالح ّم ،
 2أخرجه مسلم ،)6141وأحمد (،)21151والبيهقي دالئل النبوة (ص ،)221/والترمذي في الشمائل()23
والنسائي في الكبرى( .)11432
 5حصه :
 4أخرجه أحمد ( ،)15512والطبراني في الكبير ( ،)525قال خليل مال خاطر ( وحديث أحمد حسن :عظيم قدره(ص.))34/

 3انظر مرقاة المفاتيح ( ،)171/2فتح الباري( .)254/7
 5فتح الباري ( .)254/7
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بن شهاب قال« :سمعتُ
قام فينا النبي صلى الله عليه
عمر
َ
 .1عن طارق ِ
رضي اللهُ عنه يقولَ :
َ
منازلَهم ،ح ِف َ
ظ ذلك
وسلم َمقاماً،
َازلَهم وأه ُل النار ِ
ق حتى َد َخ َل أه ُل الجنَّ ِة من ِ
َ
فأخبرنا عن بَد ِْء الخل ِ
من َح ِف َ
ظه ،ونَ ِسيَهُ من نَ ِسيه».

1

 : .2عن ُ
الناس فأثنى
قام رسو ُل الل ِه صلى الله عليه وسلم في
عمر
ابن
ِ
َ
رضي اللهُ عنهما َ « :
َ
أنذرهُ قو َمه ،لقد
ذكر الدجا َل فقال :إني ألُنذ ُِركموهُ ،وما ِمن نبي إِال َ
على الل ِه بما هو أهله ،ث َّم َ
ي لقوم ِه :تعلمونَ أنهُ أع َْورَّ ،2
وأن اللهَ ليس
أن َذر نو ٌح قو َمه ،ولكني أقو ُل لكم فيه قوالً لم يَقُ ْلهُ نب ٌّ
بأع َْور».

3

َي ٌء
وم ال َّ
ع ْن ُح َذ ْيفَةَ  ،أَنَّهُ قَالَ( :أ َ ْخبَ َرنِي َر ُ
سا َ
َ .3
عةُ .فَ َما ِم ْنهُ ش ْ
سو ُل الل ِه ِب َما ُه َو َكائِ ٌن ِإلَى أ َ ْن تَقُ َ
4
سأ َ ْلتُهُِ .إالَّ أَنِي لَ ْم أ َسْأ َ ْلهَُ :ما ي ُْخ ِر ُج أ َ ْه َل ْال َمدِينَ ِة ِمنَ ْال َمدِينَ ِة؟).
ِإالَّ قَ ْد َ

المبحث الثاني  :المعجزات التي اختص بها عن أمته وقد يشاركه فيها بعض األنبياء
 /٩اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بإسالم قرينه:
ع ْب ِد الل ِه ب ِْن َم ْسعُود قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) :ما منكم من أحد
ع ْن َ
قال مسلم َ
إال وقد وكل به قرينه من الجن ،قالوا :وإياك يا رسول الله؟ قال :وإياي ،إالَّ أن الله أعانني عليه
فأسلم فال يأمرني إال بخير((.5
قال النووي" :فأسلم برفع الميم وفتحها ،وهما روايتان مشهورتان ،فمن رفع قال :معناه أسلم أنا
من شره وفتنته .ومن فتح قالَّ :
إن القرين أسلم من اإلسالم ،وصار مؤمنا ً ال يأمرني إالَّ بخير.

 1أخرجه البخاري (.)3122
 2ال َع َو ُر :ذهابُ ِح ِس إِحدى العينـين( لسان العرب.)337/22 :
 5أخرجه البخاري ( ،)3267ومسلم ( ،)7315والترمذي( ،)2271أبوداود(.)4748
 4أخرجه مسلم( ، )7214وأحمد (.)22897

 5أخرجه مسلم (  ،)7157وأحمد ( ،)3649والدارمي (.)2733
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واختلفوا في األرجح منهما ،فقال الخطابي :الصحيح المختار الرفع ،ورجح القاضي عياض الفتح،
وهو المختار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم" :فال يأمرني إال بخير" واختلفوا في رواية الفتح ،فقيل
أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم (فاستسلم) وقيل :معناه صار مسلما ً
مؤمنا ً وهذا هو الظاهر".1
 /٢اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأنه تنام عينه وال ينام قلبه:
بن عب ِد الرحمن أنهُ سأ َل عائشة رضي الله عنها (( :كيف كانت صالة رسول الله
عن أبي َ
سلمةَ ِ
صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت :ما كان يزيد في رمضان وال غيره على إحدى عشرة
َّ
َّ
َّ
سنهن
وطولهن ،ثم أربعا ً فال تسأل عن ُح
سنهن
ركعة ،يصلي أربع ركعات فال تسأل عن ُح
َّ
وطولهن ،ثم يصلي ثالثاً .فقلت :يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال :تنام عيني وال ينام قلبي))

2

وفي رواية أنس بن مالك (( :والنبي نائمة عيناه وال ينام قلبه وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام
3

قلوبهم)).

فكانت هذه جبلته صلى الله عليه وسلم وسائر األنبياء قبله،ال تنام قلوبهم بل تنام أعينهم ،وفي هذه
المسألة إشكال وهي كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صالة الصبح حتى طلعت الشمس
يعني ليلة التعريس 4مع قوله إن عيني تنامان وال ينام قلبي؟
فجوابه :
.1أنه ال منافاة بينهما ألن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث واأللم ونحوهما ،وال يدرك
طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.
.2أنه كان هو الغالب من أحواله.
قال النووي( :الصحيح المعتمد هو األول-أما القول الثاني -التأويل ضعيف).
 /٧اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأنه يرى من وراء ظهره كما يرى أمامه:
بن بَشار قال :ح َّدثَنا ُ
غن َد ٌر قال :ح َّدثَنا ُ
قال البخاري حدثنا محم ُد ُ
سمعتُ قت َادة عن أ نس بن
شعبةُ قالَ :
مالك رضي الله عنه َّ
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( :أتموا الركوع والسجود ،فوالله إني

 1شرح النووي على مسلم(،)131/17
 2أخرجه البخاري ( ،)1317/3وأحمد (،)7389وابن حبان ( ، )6274منتقى ابن الجارود (.)12
 3أخرجه البخاري ( ، )3494والبيهقي(.)13551
 4تحفة األحوذي (.)447/2
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أراكم من بعد ظهري ،إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم))

1

قال النووي " :قال العلماء :معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا ً في قفاه يبصر
به من ورائه ،وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل وال
شرع ،بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به".2
وقال القاضي عياض " :قال أحمد و جمهور العلماء  ،هذه الرؤية بالعين حقيقة ".

3

/٩اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأنه يسمع ما ال يسمعه الناس:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( :إني أرى ما ال ترون
أطت وحق لها أن َّ
إن السماء َّ
وأسمع ما ال تسمعونَّ ،
تئط ،ما فيها موضع أربع أصابع إالَّ وملك
واضع جبهته ساجدا ً لله .والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً ،وما تلذَّ ْذتم بالنساء
على الفرشات ،ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله ))

4

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " :قال اطلعت في الجنة فرأيت
أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء".

5

وهذه من المعجزات التي اختص بها برؤيته للمالئكة وسماعه ألطيط السماء  ،واطالعه على الجنة،
وهو في الدنيا.

/5اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن األرض ال تأكل جسده وعرض صالة
أمته عليه في قبره:
عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَّ (( :
إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ،فيه
ي من الصالةَّ ،
فإن
خلق آدم عليه السالم وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة .فأكثروا عل َّ
 1أخرجه البخاري (،)733مسلم ( ،)911أحمد(،)12167الطبراني في األوسط(.)2771
 2شرح النووي على مسلم (.)142/4
 5عظيم قدره ( ص)31/
 4أخرجه أحمد ( ،)21133الترمذي( ،)2349ابن ماجه(.)4281
 3دالئل النبوة األصبهاني( ص ،)182/والبيهقي في الدالئل( ص.)54/
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ي .قالوا :يا رسول الله وكيف ت ُ ْعرض صالتُنا عليك وقد أرمت؟ أي
صالتكم معروضة عل َّ
يقولون قد بليت .قالَّ :
حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء عليهم
إن الله عز وجل قد َّ
السالم).1
وقد ذكره األلباني في السلسلة الصحيحه.2

الفصل الخامس  :األحاديث الضعيفة الدالة على المعجزات التي تميز بها محمد صلى
الله عليه وسلم

 /٩ما اختص به من معجزة مناغات القمر له وهو في المهد
عن العباس بن عبد المطلب قال :قلت :يا رسول الله  ،دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك ،
رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك  ،فحيث أشرت إليه مال قال:
( إني كنت أحدثه ويحدثني ،ويلهيني عن البكاء ،وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش)

3

وهذا الحديث احتج به من بالغ في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم  ،مع ظهور ركاكة اللفظ
فيه ،فكيف بطفل في المهد يحادث القمر ،وإن قلنا إن الله قادر على إنطاق محمد صلى الله عليه
وسلم في المهد كما انطق عيسى عليه السالم  ،فبأي لغة انطقه؟ وهل للقمر قدرة على النطق ،تمكنه
من محادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لديكم دليل صحيح على دعواكم ؟ فالغيبيات ال
تثبت إال بدليل من كتاب أو سنة ،فاألصل فيها التوقيف.
أما السند فقد اتفق ابن كثير وابن عساكر برواية الحديث من طريق البيهقي ،ولقد ذكر البيهقي بعد
أن ساق الحديث( :تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلبي بإسناده ،وهو مجهول).قلت :فيكون محمد
الحلبي هو من روى عن مالك وهو المجهول أما ابن أبي سكينة فهو ثقة  ،والله أعلم.

 1أخرجه النسائي( ،)1551أحمد ( ،)13835الدارمي( ،)1352البيهقي (،)1551ابن ماجه (.)1118
2
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 /2اختصاصه بإنزال المطر وهو في قبره
عن أوس بن عبد الله قال  :قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت  " :انظروا قبر
النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى 1إلى السماء حتى ال يكون بينه وبين السماء سقف قال
 :ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق".2
ففي هذا الحديث اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة  ،وهي إنزال الماء عليهم وهو في
حياته البرزخية  ،وهذا الحديث من األحاديث التي استدل بها على جواز التوسل بالنبي صلى الله
عليه وسلم وهو ميت  ،ودعائه من دون الله عزوجل ،وطبعا ً الحديث ضعيف ومسألة خطيرة للغاية،
أال وهي التوسل لغير الله عزوجل ،وسأبين سبب الضعف وخطأ هذا االعتقاد  ،فأقول :
أوال ً  :إسناد الحديث
سند ضعيف ال تقوم به حجة ألمور ثالثة :3

أولها  :أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن يزيد فيه ضعف  .قال فيه الحافظ ابن حجر في (
التقريب:ص ": )353/صدوق له أوهام"  ،وقال الذهبي في (الميزان" : )67/2 :قال يحيى بن
سعيد  :ضعيف ،وقال السعدي  :ليس بحجة يضعفون حديثه ،وقال النسائي وغيره  :ليس
بالقوي ،وقال أحمد  :ليس به بأس كان يحيى بن سعيد ال يستمرئه ".
ثانيها  :أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لم تكن
فيه حجة ألنه يحتمل أن يكون من قبيل اآلراء االجتهادية لبعض الصحابة مما يخطئون فيه
ويصيبون ولسنا ملزمين بالعمل بها
ثالثها  :أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم وهو وإن كان ثقة فقد اختلط في
آخر عمره  ،وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في ( االغتباط بمن رمي باالختالط:
 )335/1تبعا البن الصالح حيث أورده في المختلطين من كتابه( المقدمة :ص ) 248/وقال ":
والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل االختالط ".
ثانيا ً  :متن الحديث

 1الكوى  :التي تتخذ على األتونات والمقالي( المداخن) (،لسان العرب.)225/5 :
2
5
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الحديث فيه التوسل بغير الله  ،وطلب الغوث منه  ،بإنزال المطر بعد ما أصاب المدينة القحط
َّ
والطلَب.
الر ْغبة
 ،و التوسل لغة  :من وسل الواو والسين والالم ،كلمتان متباينتان جدا ً،األولى َّ
سلَ ،إذا َر ِغب ،والوا ِسل :الراغب إلى الله عزوجل.1وقال ابن الجزري :هي في
يقال َو َ
ص ُل به إلى ال َّ
سل
س َل إليه َوسيلَة وت ََو َّ
ش ْيء ويُتَقَ َّر ُ
األ ْ
صل":ما يُت ََو َّ
ب به و َج ْمعُها َ :وسائِ ُل  ،يُقال َ :و َ
ب من اللَّه تعالى وقِيل هي ال َّ
يوم ال ِقيامة "
 ،وال ُمراد به في الحديث القُ ْر ُ
شفاعة َ

2

وهذا المعنى اللغوي مطابق لمراد الشرع في التوسل ،بدليل قوله تعالى  { :يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون } (سورة المائدة ) 35:وقوله
سبحانه  { :أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون
عذابه إن عذاب ربك كان محذورا } (سورة اإلسراء) 57 :
يقول ابن جرير في قوله ( :ابتغوا إليه الوسيلة)  ":اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه"

3

و لقد بين الله في كتابة وسنة نبيه المصطفى عليه الصالة والسالم  ،أنواع التوسل المشروع، 4
وهي :
األول :التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا  :كأن يقول
المسلم في دعائه  :اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني ،ودليل
مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل  { :ولله األسماء الحسنى فادعوه بها } (األعراف :
 ،)181والمعنى  :ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى  .وال شك أن صفاته العليا
عزوجل داخلة في هذا.
ومن السنة ( :اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا
كانت الوفاة خيرا لي ) . . .

5

ثانياً :التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي  :كأن يقول المسلم  :اللهم بإيماني بك
ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي ،يدل على مشروعيته قوله تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ آل عمران16 :

 1معجم مقاييس اللغة ( .)111/5
 2النهاية في غريب الحديث (.)412/3
 5تفسير ابن جرير (سورة المائدة.)53:
4
3

التوسل (ص.)41 – 22 /
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ﭕ

ومن السنة  :ما رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حيث قال  :سمع النبي صلى الله عليه
وسلم رجال يقول  ( :اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أنك أنت الله الذي ال إله إال أنت األحد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) فقال  ( :قد سأل الله باسمه األعظم الذي إذا
سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب )

1

ثالثاً :التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح  :كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به
مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى
الله فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصالح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة  .فيطلب منه
أن يدعوا له ربه.
هذا مما ثبت في السنة -ومن ذلك  :أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوااستسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال  :اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال  :فيسقون ومعنى قول عمر  :إنا كنا نتوسل إليك
بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم
ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه واآلن وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى
ال رفيق األعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن
يدعو لنا وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم  :اللهم بجاه نبيك اسقنا ثم أصبحوا يقولون
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم  :اللهم بجاه العباس اسقنا.
ويقول ابن تيمة ":وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء
لينزل المطر فليس بصحيح وال يثبت إسناده ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن
للبيت كوة بل كان باقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضهم
مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد ولم تزل الحجرة كذلك حتى
زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم  . .ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي
فيها القبر جدار عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك ألجل كنس
أو تنظيف  .وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بين ولو صح ذلك لكان حجة ودليال على أن
القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق وال يتوسلون في دعائهم بميت وال يسألون الله به
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وإنما فتحو على القبر لتنزل –األمطار .1"-ففي هذه األنواع المشروعة لم يذكر التوسل بجاه أو
ذات النبي صلى الله عليه وسلم وال غيره من الرسل واألولياء  ،فدل على عدم جوازه  ،وإن
أجازه البعض لكن ال دليل لديهم على جوازه  ،بل الدليل من الكتاب والسنة على خالف قولهم ،
ومسائل االعتقاد األصل فيها التوقيف إال بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة .
فإذا ال يعتبر لنبي صلى الله عليه وسلم خاصية خرق العادة عن طريق التوسل إليه في إنزال
المطر بعد وفاته  ،لضعف الدليل ومخالفة ألصول االعتقاد عند اهل السنة والجماعة.

1

الرد على البكري (
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الخـــاتــــمـــــة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد
صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ..
أما بعد -:
فها أنا ذا أصل إلى ختام هذا البحث بعد سهر متواصل على جمع مادته

ليظهر بهذه الصورة

المتكاملة ،التي أرجوا أوالً من الله قبول الجهد المبذول فيها وأن يكون خالصا ً لوجهه الكريم وخدمة
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم أرجوا من الله جل وعال أن ينال هذا البحث المتواضع على رضاكم و أن أكون قد وفقت في ما
كتبت.
ولقد توصلت في ختام بحثي إلى عدة أمور ،أذكر منها:
أن خوارق العادات قد تجري على أيدي الفجرة كما تجري على أيدي المؤمنين.
أن الفروق األساسية بين المعجزة والكرامة واالستدراج  ،أن تقترن األولى بخرق العادة
وادعاء النبوة  ،أما الكرامة فال بد أن تجري ألولياء الله المؤمنين بخالف االستدراج الذي
يكون ألولياء الشيطان من الفجار والكفار.
فضل النبي صلى الله عيه وسلم على غيره من األنبياء.
أن معجزاته التي اختص بها تتجاوز المائة  ،كما ذكر السيوطي.
إستغالل بعض الطوائف اإلسالمية مسألة اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات
 ،لنصرة وانتشار مذاهبها  ،من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم.
حفظ الله سبحانه للسنة من اختالطها بالضعيف ،بتسخير من يبينه ويفرق بينه.
جهل الناس بالشرط الثاني لقبول األعمال  ،أال وهو اإلتباع ال اإلبتداع.
أن أكثر من يدعي الكرامة في هذا الزمان ما هو إال متالعب بمشاعر المسلمين  ،يسعى
للكسب المادي أو الشهرة والمجد.
انشغال الناس عن الدين والبعد عنه  ،جعلهم ينكبون على الدجالين لإلطالع على خفايا
المستقبل ،حتى أسست قنوات فضائية تبث في أرجاء العالم  ،علم السحر والتنجيم  ،حتى غدا
الساحر عالما ً مبجالً .
وهنا يقف المداد  ..فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان ..والله
أسأل التوفيق والسداد
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الخامسة (2111- 1421م ).
.23التعريفات للجرجاني ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط
:األولى ( 1415هـ) ،تحقيق  :إبراهيم األبياري.
.24التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة  ،عريب بن سعد القرطبي  ،توفي سنة (369هـ)
 ،تحقيق أحمد حجازي  ،مكتبة الكليات األزهرية  ،ط 1411 ( :هـ)
.25تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ،عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ،توفي سنة:
( 214هـ ) ،المكتبة التجارية الكبرى – مصر( 1389هـ  1969 -م).
.26تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،توفي سنة
(  1376هـ )  ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة  ،ط:األولى ( 1421
هـ  2111-م).
حرف الجيم :
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.27جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،توفي سنة 311( :ه(،
توثيق وتخريج صدقة حميد العطار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
.28الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد الله  ،توفي سنة265( :هـ)  ،تحقيق:
محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط :األولى(  1422هـ).
.29الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
النيسابوري ،توفي سنة261( :هـ)  ،دار الجيل بيروت و دار األفاق الجديدة  ،بيروت.
.31الجامع الصحيح  ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ،توفي سنة279 ( :هـ) ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت ،تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون.

حرف الخاء
 .31خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء ،الصادق بن محمد بن إبراهيم،
رسالة الماجستير ،ونوقشت الرسالة في عام (1415هـ)  ،موقع صيد الفوائد.
.31الخصائص الكبرى ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي  ،توفي سنة
(911هـ )  ،دار الكتب العلمية  -بيروت 1415 -هـ 1985 -م.

حرف الدال :
.32دالئل النبوة  ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ،توفي سنة ( 565هـ )  ،دار الفكر  ،من
موقع. www.alsunnah.com :
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.33دالئل النبوة  ،أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد األصبهاني ،توفي سنة431( :هـ) دار
المعرفة  ،من موقع www.almeshkat.net :
.34دالئل النبوة  ،أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ،توفي سنة 311 ( :هـ) دار طيبة،
من موقع www.alsunnah.com :
.35درء تعارض العقل والنقل  ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس توفي سنة:
(728هـ) ،تحقيق  :محمد رشاد سالم ،دار الكنوز األدبية – الرياض ط1391 :هـ.
.36الديباج شرح مسلم  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين .والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة
في صعيد مصر911( ،هـ) ،موقع يعسوب.
حرف الراء
.37الرحيق المختوم  ،صفي الرحمن المباركفوري ،توفي سنة 1427( :هـ 2116 -م) ،ط :رابطة
العالم اإلسالمي.
.38الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة  ،محمد بن أبي بكر
أيوب الزرعي أبو عبد الله  ،المعروف بابن القيم الجوزية  ،توفي سنة751 ( :هـ)  ،دار الكتب
العلمية  -بيروت  1395 (،هـ 1975 -م).
حرف السين :
.39السلسلة الصحيحة .لمحمد ناصر الدين األلباني  ،توفي سنة1914( :هـ 1999-م)  ،مكتبة دار
المعارف ،الرياض.
.41سنن الكبرى أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الخرساني313 ( ،هـ)  ،تحقيق دكتور
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط :األولى(
 1411هـ  1991 -م ).
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.41السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي458( ،هـ) ،مجلس دائرة
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ،ط :األولى(  1344هـ).

.42سنن الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر من أهل محلة دار القطن ببغداد ،توفي سنة:
(485هـ) ،ط .الثانية لسنة (1413هـ )،عالم الكتب ،بيروت ،وبذيله المغني لمحمد شمس الحق
العظيم أبادي.
.43سنن ابن ماجة ،أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد ،توفي سنة:
(273هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .ط .سنة 1395هـ  -دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
.44سنن النسائي المسمى بالمجتبى  ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الخرساني،
توفي سنة313 ( :هـ)  ،مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط :الثانية (1416هـ –
1986م) ،تحقيق  :عبدالفتاح أبو غدة
.45سنن الدارمي ،عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي  ،توفي سنة281 ( :هـ )  ،دار
الكتاب العربي – بيروت ،ط :األولى (  1417هـ)  ،تحقيق :فواز أحمد زمرلي  ،خالد السبع
العلمي.
.46سنن أبي داود  ،للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني توفي سنة  275 (:ه( ،
تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
حرف الشين :
.47شرح العقيدة الواسطية ،تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ،توفي سنة:
(728هـ) ،شرح الشيخ محمد صالح العثيمين  ،توفي سنة1421 ( :هـ 2115 -م)،
.48شرح العقيدة السفارينية البن عثيمين -دار ابن الجوزي القاهرة
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.49الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي ،توفي سنة:
(  544هـ) ،مذيل بحاشية  :العالمة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى توفي سنة:
(،)873المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ،من موقع يعسوب.
حرف الصاد:
.51الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري ،توفي سنة393( :هـ)،
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين
.51صحيح ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابور ،توفي سنة( :
311هـ)  ،المكتب اإلسالمي  -بيروت  1391 (،هـ  1971 -م ) ،تحقيق :د .محمد مصطفى
األعظمي.
حرف العين :
.52عظيم قدره ورفيع مكانته عند ربه عزوجل -خليل مال خاطر.
.53عمدة القارى شرح صحيح البخاري ،محمود بن أحمد بن موسى ،بدر الدين العيني  ،توفي
سنة855 ( :هـ) ،دار الفكر.
.54عالمات النبوة .ألحمد أبي بكر البوصيري ،توفي سنة841( :هـ)  ،تحقيق أم عبد الله العسلي-
مكتبة السوادي ،جده ،ط .األولى لسنة 1411هـ.
حرف الفاء :
.55الفتاوى الحديثيه  ،أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي  ،توفي سنة974 ( :هـ ) ،ط :
مصطفى الحلبي الطبعة الثانية
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.56فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى سنة(:
 852ه(  ،دار الفكر 1993( ،م).
.57الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان ،تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية
الحراني ،توفي سنة728( :هـ)،حققه وعلق عليه الباحث في القرآن والسنة:علي ابن نايف الشحود،
( المكتبة الشاملة).
حرف القاف:
.61القاموس المحيط  -محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ،مؤسسة الرسالة ،
( 1993م).
 .61قطر الولي ،محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني ،توفي سنة1251( :هـ) ،موقع
األلوكة.
حرف الالم :
.62لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،توفي سنة711( :هـ ) ،دار صادر
– بيروت ،ط :األولى.
.63لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،
شمس الدين ،أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ،توفى سنة1188 ( :هـ) ،مؤسسة
الخافقين ومكتبتها – دمشق ،ط  :الثانية (  1412هـ 1982 -م).
حرف الميم :
.64مرقاة المفاتيح  ،مال علي القاري  ،دار الفكر 1994 (،م).
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.65مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،
متوفى سنة241( :هـ) ،شرح أحمد شاكر ،دار المعارف ،مصر لسنة ( 1372هـ).
.66مسند أبي داود الطيالسي ،سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي ،توفي سنة:
(214هـ)  ،دار المعرفة – بيروت.
.67مسند أبو يعلى  ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،توفي سنة317 ( :هـ) ،دار
المأمون للتراث – دمشق ،ط :األولى  1414 (،هـ –  1984م) ،تحقيق  :حسين سليم أسد
.68المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  ،توفي سنة( :
235هـ ) ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط  :األولى ( 1419هـ) ،تحقيق  :كمال يوسف الحوت.
 .69مفاتيح الغيب ( المعروف بتفسير الرازي) ،ألبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ،توفي سنة ( 616هـ )  ،من موقع :
.www.altafsir.com

.71معجم البلدان  ،ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبو عبد الله ،توفي سنة626( :هـ ) ،دار
صادر1985 ( ،م ).
 .71معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،عبد الله بن عبد العزيز البكري األندلسي أبو
عبيد ،توفي سنة487( :هـ) ،عالم الكتب – بيروت ،ط :الثالثة  ،1413 ،تحقيق  :مصطفى السقا.
 .72المغني في أبواب العدل والتوحيد  ،عبد الجبار المعتزلي ،تحقيق د /عبد الحليم محمود ،ود/
سليمان دنيا ،طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ،القاهرة  -مصر.
.73مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبدالعظيم الزرقاني ،دار الفكر -بيروت ،ط :األولى ،
 ،1996تحقيق  :مكتب البحوث والدراسات.
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.74المنتقى من السنن المسندة ،عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري ،توفي سنة:
(317هـ) ،مؤسسة الكتاب الثقافية – بيروت ،ط :األولى 1418 (،هـ –  1988م)  ،تحقيق :
عبدالله عمر البارودي
.75مجلة البيان  ،من المكتبة الشاملة  ،اإلصدار الرابع.
.76المحلى البن حزم  ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،األندلسي ،الظاهري ،توفي سنة :
(456هـ)،
.77المواهب الدنية القسطالني. www.alsunnah.com،
.78موطأ مالك  ،مالك بن أنس أبو عبدالله األصبحي  ،توفي سنة179 ( :هـ) ،دار القلم – دمشق،
ط :األولى ( 1413هـ  1991 -م )  ،تحقيق  :د .تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة
اإلمارات العربية المتحدة
.79النبوات  ،تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم الحراني  ،توفي سنة728( :هـ) ،ط:
السلفية  -القاهرة 1386( ،هـ).

حرف الكاف :
.81كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،إسماعيل بن محمد
الجراحي العجلوني الدمشقي  ،توفي سنة1162 ( :هـ)  ،دار إحياء التراث العربي.
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