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Y

احلم�د هلل رّب العامل�ن، والص�اة والس�ام عىل خات�م األنبياء 
واملرسلن، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن. 

أما بعد:
فإن املعجزة أمٌر خارج عن عادات الناس، يؤيد اهلل D هبا 
أنبياءه ورس�له، ليكون ذلك دليااً عىل نبوهتم ورسالتهم، ودليااً 

عىل صدقهم.

ألن املعج�زة ال يس�تطيع أح�د أن يأيت بمثله�ا، ألهنا ال تأيت 
إال م�ن عن�د اهلل n، ولقد أيد اهلل األنبياء والرس�ل بكثري من 
املعج�زات الباه�رة، كنج�اة إبراهيم م�ن النار، وكناق�ة صالح، 
وعصا موس�ى، ومعرفة سليامن لغة الطري واحليوان إىل غري ذلك 
من املعجزات، ولقد أيد اهلل E رسولنا 0 بكثري 
م�ن املعج�زات، التي جتعل اإلنس�ان ي�زداد حباًا لش�خص النبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n6

0، وما أمجل أن ينش�أ الطفل املسلم عىل حمبة رسول اهلل 
.O 0 ومعرفة عظمته

وهذا الكتاب »معجزات النبي 0 لألطفال والناشئة« 
أقدم�ه لكم أبنائي األع�زاء لكي تتعرفوا عىل هذا اجلانب العظيم 
من حياة النب�ي 0 أال وهو جانب املعجزة، وقد جعلت 
أسلوبه سهااً ومبسطاًا حتى يسهل فهمه عىل أبنائي الكرام سائااً 
�ا لوجهه الكريم، وصىل اهلل ع�ىل نبينا حممد  اهلل أن يتقبل�ه خالصاً

وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه

عضو احتاد الُكّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم )ج/ 745(

حمافظة البحرية - حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 7

معجزاته 0 قبل النبوة

معجزة شق صدره 0

خ�رج النب�ي 0 ذات ي�وم يلع�ب ومعه أخ�وه من 
ا ونسيا أن يأخذا  الرضاعة ابن حليمة الس�عدية وذهبا ليلعبا سوياً

ا، فقال النبي ألخيه: اذهب وائتنا بالزاد. طعاماً

فذهب وأتى بالزاد... وبينام مها يلعبان إذ أقبل رجان عليهام 
ثياب بيض فأخذا النبي 0 فأضجعاه وش�قا بطنه، يقول 
النبي 0: »فشـــقا بطين، ثم اســـتخرجا قليب، فشقاه 
فأخرجـــا منـــه علقتني ســـوداوين، فقال أحدهمـــا لصاحبه: 
ائتـــين مباء ثلج، فغســـال بـــه جويف، ثم قال: ائتـــين مباء َبَرد، 
فغســـال بـــه قليب، ثم قـــال: ائتين بالســـكينة فذراها يف قليب، 
ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه وختم عليه خبامت 
النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله يف كفة واجعل ألًفا 
من أمته يف كفة،..« قال النبي 0: »فإذا أنا أنظر إىل 
األلف فوقي، ُأشـــفق أن خيرَّ علىَّ بعضهم، فقال امللك: لو أن 

أمته وزنت به ملال بهم، ثم انطلقا وتركاني«.
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ا وعاد إىل  s فل�ام رأى ذلك أخوه فزع وخاف خوفاًا ش�ديداً
ا وقد تغري لونه. أمه حليمة مرسعاً

فقالت له أمه: مالك يا ُبني.

فحك�ى هلا كل ما رآه... فخرجت حليمة هي وزوجها ومها 
يف غاي�ة اخلوف عىل حممد 0 فوج�داه قائاماً قد تغري لونه 
 فل�ام رآمها أجه�ش بالبكاء.. فأخذته حليمة يف حضنها وس�ألته: 

ما الذي حدث لك؟ فحكى هلا كل ما حدث.

فقال زوجها: واهلل إين أخش�ى أن يكون قد ُأصيب بمكروه 
فهي�ا لن�رده إىل أهله قبل أن حي�دث له يشء فيظن الن�اس أننا قد 

أمهلنا رعايته.

 فذهب�ا ب�ه إىل أمه آمن�ة... فلام رأهت�م آمنة تعجب�ت وقالت: 
م�ا ال�ذي أتى بكام قب�ل أن أطلب�ه منكام وقد كنت�ام حريصن كل 

احلرص عىل بقائه عندكام.

فقالت حليمة: ال يشء س�وى أن�ه قد أتم فرتة الرضاعة منذ 
زمن فأحببنا أن نرده إليكم قبل أن ُيصاب بمكروه.
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فقالت: إنه قد حدث يشء والبد أن ختربيني يا حليمة.

فأخربهتا حليمة بام حدث... فتبس�مت أم النبي 0 
إن البن�ي ش�ْأناًا،  ل�ه،  وقال�ت: كا واهلل، ال يضي�ع اهلل ذل�ك 

 

أف�ا أخربكام خ�ربه، إين محلت به، فواهلل ما محل�ت محااً قط كان 
أخف عىلىَّ منه، وال أيرس منه، ثم رأيت حن محلته خرج منى نور 
 أض�اء منه أعن�اق اإلبل ببرصي ثم وضعته ح�ن وضعته، فواهلل 
ا  ا بيديه عىل األرض رافعاً ما وقع كام يقع الصبيان، لقد وقع معتمداً

رأسه إىل السامء فدعاه عنكام فقبضته وانطلقنا.

s s s
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معجزة السحابة التي أظلته 0

وم�ن املعجزات الت�ي رآها بحريى الراهب، هذه الس�حابة 
ا 0، وتسري معه أينام سار، وهذه عامة  التي تظّلل حممداً
م�ن عام�ات نبي آخر الزم�ان، وأراد »بح�ريى« التأكد من هذا 
ا لألكل،  ا، ودعا القافلة مجيعاً النبي، والنظر يف وجهه، فصنع طعاماً

فقالوا:

ا، فلامذا هذه  s يا بحريى كنا نمر عليك فلم تصنع لنا طعاماً
املرة؟!

�ا وال يتخلف منكم  s ق�ال: بل أنتم ضي�ويف، فلتأتوا مجيعاً
أحد.

0 فنظ�ر بح�ريى  �ا إال رس�ول اهلل  وج�اءوا مجيعاً

 

ا؟ فلم جيده، فقال: هل جئتم مجيعاً

ا، اس�مه حمم�د جعلن�اه يف  �ا صغ�رياً قال�وا: نع�م، إال غاماً
رحالنا.

فقال: إذن، ليذهب أحدكم وليأتني به.
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وحرض حممد 0، وجلس للطعام مع قومه، فلام فرغ 
القوم من الطعام، وبقى بحريى وحممد 0 وحدمها.

قال بحريى: يا غام أستحلفك بالات والعزي،� أن جتيبني 
عام أس�ألك عنه قال: ال تس�ألني بالات والعزى شيئاًا، فواهلل إين 

ألكرههام.

فقال: إذن أسألك باهلل.

قال: اسأل عام بدا لك.

ف�راح بحريى يس�أله عن أمور نومه، وطعامه، حتى كش�ف 
عن�ه كتفه، فرأى خاتم النبوة عىل كتفه، وهو بعض ش�عرات بن 

كتفيه، ثم انرصف رسول اهلل 0.

فقال بحريى أليب طالب: من هذا الغام؟ فقال: ابني.

ق�ال بحريى: ال، ما هو بابن�ك، ولكن ينبغي أن يكون أبواه 
قد ماتا.

قال أبو طالب: نعم، مات أبوه وأمه حبيل، وماتت أمه.
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فقال بحريى: صدقت، فارجع بابن أخيك إىل بلدك، واحذر 
عليه اليهود، فلو عرفوه ليقتلونه.

وعاد أبو طالب إىل مكة.

�ا، وما زالت  وق�د تأك�د أن البن أخيه ش�أناًا بن الناس مجيعاً
كلامت بحريى يف أذنه: »احذر عليه اليهود«.

s s s
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معجزة الملكين اللذين أظال النبي 0

ومن بن اإلرهاصات التي حدثت قبل بعثة النبي 0 
»إظال امللكن له 0«.. وها هي القصة:

كان النبي 0 قد ُعرف يف مكة بأنه الصادق األمن.. 
حتى أنه كان كثري من سادة قريش يضعون أمواهلم وأماناهتم عند 
النب�ي 0، ومنهم من كان يعطيه مال�ه ليتاجر به ويعطيه 
ا من الربح... فكان النبي 0 يأخذ الربح  ع�ىل ذلك جزءاً

ليساعد به عمه أبا طالب.

s وكان هن�اك يف مك�ة ام�رأة عاقل�ة اس�مها خدجي�ة بنت 
خويلد وكانت امرأة غنية تتاجر بامهلا... فقد كانت تزوجت قبل 
ا ثم تزوجت برجل آخر  ذلك برجل غني فامت فرتك هلا ماالاً كثرياً
ا... فكانت تس�تأجر الرجال للعمل يف  ف�امت وترك هلا ماالاً وفرياً

جتارهتا.

ومن املعلوم أهنم كانوا يعيش�ون يف فرتة جاهلية ش�ديدة... 
فمن املؤكد أهنا قد تعرضت للرسقة أكثر من مرة.
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s فلام بلغها عن رسول اهلل 0 ما بلغها: من صدق 
حديثه، وعظم أمانت�ه، وكرم أخاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه 
ا، وتعطيه أفض�ل ما كانت  أن خي�رج يف م�ال هلا إىل الش�ام تاج�راً
 تعط�ي غ�ريه م�ن التج�ار، م�ع غام هل�ا يقال ل�ه مي�رسة، فقبله 
رس�ول اهلل 0 منه�ا، وخرج يف ماهلا ذل�ك، وخرج معه 

غامها ميرسة حتى قدم الشام.

فنزل رس�ول اهلل 0 يف ظل شجرة قريباًا من صومعة 
راه�ب من الرهبان، فاطلع الراهب إىل ميرسة، فقال له: من هذا 

الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة؟ 

ق�ال له ميرسة: هذا رجل من قريش من أهل احلرم، فقال له 
الراهب: ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نبي.

ثم باع رسول اهلل 0 سلعته التي خرج هبا، واشرتى 
م�ا أراد أن يش�رتي، ثم أقبل قاف�ااً إىل مكة ومع�ه ميرسة، فكان 
ميرسة إذا اش�تد احلرُّ يرى ملكن يظانه من الشمس، وهو يسري 
عىل بعريه، فلام قدم مكة عىل خدجية بامهلا باعت البضاعة التي جاء 
�ا... ومل حيدث يف أي رحلة  هبا من الش�ام فأصبح ربحها مضاعفاً
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جتاري�ة أن ربحت خدجية مثل هذا الربح فس�ألت غامها ميرسة 
فأخذ حيدثها عن أخاق النبي 0 وصدقه وأمانته.

ب�ل أخذ حيدثها عن ق�ول الراهب وعام كان يرى من إظال 
امللكن إياه.

s فذهب�ت خدجي�ة إىل ابن عمه�ا »ورقة بن نوف�ل« وكان 
نرصانياً�ا ق�د ق�رأ كت�ب أه�ل الكتاب وع�رف صفات نب�ي آخر 
الزم�ان.. فبرشه�ا ب�أن هذه ه�ي صفات�ه وأنه س�يكون نبي آخر 

الزمان.

s s s
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معجزة الحجر الذي سلم على النبي 0

كان م�ن ب�ن اإلرهاص�ات الت�ي حدث�ت قب�ل بعث�ة النبي 
0 »تس�ليم احلجر علي�ه« فقد كان النبي 0 يمر 
يف مكان بمكة فيس�مع صوت احلجر وهو يقول: الس�ام عليك 

يا رسول اهلل.

عن جابر بن س�مرة قال: قال رس�ول اهلل 0: »إني 
ألعرف حجًرا مبكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني ألعرفه 

اآلن«.

s s s
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معجزة القرآن الكريم

إن م�ن معجزات رس�ولنا حمم�د 0 أن اهلل c قد 
ا منه n لعبده ورس�وله حممد  أي�ده باملعجزات الباهرة، تأييداً
0، وبرهاناً�ا عىل صدق�ه، ودليااً عىل علو ش�أنه ورفعة 
مكانته عند ربه، وأعظم آية أعطاها اهلل C لرسوله 0 
هي القرآن الكريم، وهلذا يقول 0:»ما من األنبياء نيب 
إال قد ُأعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان 
الـــذي ُأوتيته وحًيا أوحـــاه اهلل إىّل فأرجو أن أكون أكثرهم 

تبًعا يوم القيامة«.

وقي�ل: املراد أن الق�رآن ليس له مثل ال ص�ورة وال حقيقة، 
بخاف غريه من املعجزات فإهنا ال ختلو عن مثل.

وقي�ل امل�راد أن كل نبي ُأعطى م�ن املعجزات م�ا كان مثله 
ملن قبله ص�ورة أو حقيقة، والقرآن مل يؤت أحد قبله مثله، فلهذا 

أردفه بقوله: »فأرجو أن أكون أكثرهم تابًعا«.

وقي�ل: امل�راد أن ال�ذي أوتيت�ه ال يتط�رق إليه ختيي�ل، وإنام 
ه�و كام معج�ز ال يقدر أحد أن ي�أيت بام يتخيل منه التش�بيه به، 
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بخاف غريه فإنه قد يقع يف معجزاهتم ما يقدر الساحر أن  خييل 
شبهه فيحتاج من يميز بينهام إىل نظر، والنظر ُعرضة للخطأ، فقد 

خيطئ الناظر فيظن تساوهيام.

وقي�ل: امل�راد أن معج�زات األنبي�اء انقرض�ت بانق�راض 
أعصاره�م فل�م يش�اهدها إال م�ن حرضه�ا، ومعج�زة الق�رآن 
مس�تمرة إىل ي�وم القيام�ة، وخرق�ه للع�ادة يف أس�لوبه وباغت�ه 
وإخب�اره باملغيبات، فا يم�ر عرص من األعص�ار إال ويظهر فيه 
يشء مما أخرب به أنه س�يكون دليااً عىل صحة دعواه، وهذا أقوى 

املحتمات، وتكميله يف الذي بعده.

وقي�ل: املعن�ى أن املعج�زات املاضية كانت حس�ية تش�اهد 
باألبصار كناقة صالح وعصا موسى،... ومعجزة القرآن تشاهد 
بالبص�رية فيكون من يتبعه ألجلها أكثر، ألن الذي يش�اهد بعن 
ال�رأس ينقرض بانقراض مش�اهده، والذي يش�اهد بعن العقل 

ا. باٍق يشاهده كل من جاء بعد األول مستمراً
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إعجاز القرآن في أربعة أمور

ق�ال العل�امء X: وقـــد مجع إعجـــاز القـــرآن يف أربعة 
أمور: أحدها: حسن تأليفه والتئام كلمه مع اإلجياز والباغة.

ثانيهـــا: صورة س�ياقه وأس�لوبه املخالف ألس�اليب كام 
ا حت�ى حارت في�ه عقوهلم  أه�ل الباغ�ة من الع�رب نظ�اماً ونثراً

 

ومل هيت�دوا إىل اإلتي�ان بيشء مثله مع توف�ر دواعيهم عىل حتصيل 
ذلك وتقريعه هلم عىل العجز عنه.

ثالثهـــا: ما اش�تمل عليه م�ن اإلخبار عام م�ى من أحوال 
األم�م الس�الفة والرشائع الدائ�رة مما كان ال يعلم من�ه بعضه إال 

النادر من أهل الكتاب.

رابعها: اإلخبار بام س�يأيت م�ن الكوائن التي وقع بعضها يف 
 الع�رص النب�وي وبعضها بعده فهذا القرآن في�ه من اخلري واهلدى 

ما يكفي هلداية الكون كله، بل وأكثر من هذا.

 ففي�ه اهل�دى الذي يوصل إىل كل خ�ري يف الدنيا واآلخرة 
قال اهلل D: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  [ 

]2 - 1 :2[
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معجزة انشقاق القمر

لق�د كان كف�ار قري�ش يرفض�ون دع�وة النب�ي 0 
ويتعنت�ون يف طل�ب املعج�زات ظناً�ا منه�م أن النبي 0 

سيعجز عن ذلك فيكون ذلك سبباًا يف عدم إسامهم.

s ويف ي�وم م�ن األي�ام ع�رض عليه�م النب�ي 0 
اإلس�ام فطلبوا منه أن يرهيم معج�زة تدل عىل صدقه يف أنه نبي 
حتى يؤمنوا.. فس�أهلم النبي 0 عام يريدون، فقالوا: لئن 

شققت لنا القمر نصفن لنؤمنن معك.

s فقام النبي 0 يسأل ربه C أن يشق هلم القمر 
نصفن.

فانشـــق القمـــر نصفني، فقامـــوا وقالوا: س�حرنا حممد.. 
ورفضوا أن يؤمنوا.

فقال أحدهم: هيا نس�أل القوافل التي جاءت يف تلك الليلة 
ع�ام رأوه... فس�ألوا إحدى القواف�ل التجارية فقال�وا: لقد رأينا 
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القم�ر نصف�ن يف تل�ك الليل�ة. ومع ذل�ك أرصوا ع�ىل كفرهم 
وعنادهم.

 L وه�ا هو عب�د اهلل بن مس�عود وأنس ب�ن مالك s
يقصان لنا تلك املعجزة.

فعن عبد اهلل بن مس�عود I قال: بينام نحن مع رس�ول 
اهلل 0 بمن�ى إذ انفل�ق القمر فلقتن، فكان�ت فلقة وراء 

اجلبل، وفلقة دونه. فقال لنا رسول اهلل 0:»اشهدوا«.

s وع�ن أن�س بن مال�ك I قال: إن أهل مكة س�ألوا 
رس�ول اهلل 0 أن يرهي�م آي�ة، فأراه�م انش�قاق القم�ر 

مرتن.

s s s
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معجزة حراسة النبي 0 باملالئكة

ولق�د كان�ت املائكة حت�رس النب�ي 0... حتى أنه 
ا   مل�ا جاء أبو جه�ل وأراد أن يؤذي النب�ي 0 جع مفزوعاً

مما رآه.

ق�ال النبي 0: »لـــو دنا مـــينيِّ الختطفته املالئكة 
عضًوا عضًوا«.

حيكي لنا هذه القصة أبو هريرة I قال: قال أبو جهل هل 
يعف�ر حممد وجهه بن أظهركم؟ ق�ال: فقيل: نعم فقال: والات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته أو ألعفرن وجهه 
يف ال�رتاب! ق�ال: فأت�ى رس�ول اهلل 0وه�و يصيل زعم 
ليط�أ ع�ىل رقبته، قال: فام فجأهم من�ه إال وهو ينكص عىل عقبيه 
ا  ويتق�ي بيدي�ه! قال فقي�ل له ما لك؟ فق�ال إن بين�ي وبينه خلندقاً
م�ن نار وه�والاً وأجنحة!! فقال رس�ول اهلل 0: »لو دنا 

الختطفتـــه املالئكـــة عضًوا عضـــًوا!!«، ويف قوله: ]ڻ   ڻ  
ڭ   ے  ۓ  ۓ   ڭ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ     ے   ۀ  ہ  ہ     ہ   ۀ      
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ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  
ې  ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ[ 

]18-9 :4[

s s s
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معجزة اإلسراء والمعراج

�ا م�ن أعظ�م معج�زات النب�ي  وه�ذه املعج�زة كان�ت أيضاً
.0

ا من  فهل يس�تطيع أحدنا يا أحب�ايب أن يتصور كيف أن أحداً
البرش يقطع املسافة من املسجد احلرام يف مكة إىل املسجد األقىص 
يف فلسطن ثم يصعد إىل الساموات السبع ويصل إىل سدرة املنتهى 

ويعود مرة أخرى يف جزء يسري من الليل؟!!!.

إنه أمر يفوق خيال البرش.

ولك�ن إذا علمنا أن كل هذا كان بأمر اهلل وقدرته فإنه  يزول 
العجب وتزول احلرية؛ ألننا نعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير.

ولذل�ك بدأ اهلل س�ورة اإلرساء بكلمة »س�بحان« التي هتيئ 
اإلنس�ان إىل أن الذي س�يأيت بعد هذه الكلم�ة أمر عجيب يفوق 

خيال البرش...
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قال c: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     
ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ     

.]1 :W[ ]ٹ

فالذي أرسى بالنبي 0 هو اهلل الذي ال يعجزه يشء 
يف األرض وال يف السامء أرسى به 0 بروحه وجسده.

رحلة اإلسراء والمعراج

كانت تكريًما لشخص النبي 0

ويف ظل األحزان الشديدة التي تعرض هلا النبي 0 
كان م�ن رمح�ة اهلل بالنب�ي 0 أن أكرم�ه برحل�ة اإلرساء 
واملع�راج لتكون تكرياماً له 0، وتس�لية له عام أصابه من 
املصائ�ب واألحزان ليزداد يق�ن النبي 0 بنجاح دعوته 

وتبليغ رسالة ربه C والنرص عىل أعدائه.

ويف ه�ذه الرحل�ة أطلعه اهلل عىل أش�ياء عظيم�ة من ملكوته 
العظي�م حت�ى امت�أل قل�ب النب�ي 0 بالن�ور والرض�ا 

والطمأنينة.
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النبي 0 يركب الرباق

وبعد أن غسل جربيل صدر النبي 0 أتاه بالرباق.

والـــرباق: هو دابة أبيض طويل وهو أكرب من احلامر وأصغر 
من البغل.

ا يضع حافره عند آخر يشء يراه ببرصه. وهو رسيع جداً

ا يقطع هبا املس�افات الطويل�ة يف وقت  فخطوت�ه كبرية ج�داً
قصري.

s فل�ام أراد النب�ي 0 أن يركب الرباق اس�تصعب 
علي�ه فل�م يتمكن النب�ي 0 م�ن ركوبه.. فق�ال جربيل 
لل�رباق: أتفع�ل هذا بمحم�د 0؟ فواهلل م�ا ركبك أحد 

أكرم عىل اهلل منه 0.

s وما هي إال دقائق معدودات حتى وصل النبي 0 
إىل بيت املقدس ثم ربط جربيل الرباق باحللقة التي كان يربط هبا 

األنبياء صلوات ريب وسامه عليهم.

ثم دخل النبي 0 املسجد وصىل فيه ركعتن.
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ثم خ�رج النبي 0 بعد ذلك وإذا بجربيل ينتظره يف 
اخلارج ومعه إناء فيه مخر وإناء آخر فيه لبن.

فنظ�ر جربيل إىل النب�ي 0 وقال له: يا رس�ول اهلل: 
أهيام ختتار: اخلمر أم اللبن؟

فاختار النبي 0 اللبن.

فقال له جربيل S: لقد اخرتت الفطرة.

رحلة المعراج

وبع�د أن انته�ت رحل�ة اإلرساء بدأت رحل�ة املعراج فجاء 
جربي�ل S باملع�راج العظي�م ال�ذي يصل م�ن األرض إىل 
السامء.. وهو السلم الكبري الذي صعد عليه النبي 0 يف 

جزء يسري من الليل إىل الساموات السبع.

ويا هلا من رحلة عظيمة يعجز القلم عن وصفها.

فالنبي 0 ُأرسى به من املس�جد احلرام إىل املس�جد 
األقىص ثم ُعرج به إىل الس�اموات السبع ثم عاد يف جزء يسري من 

الليل.
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المشاهد التي رآها النبي 0

في رحلة اإلسراء والمعراج

ا  مش�هداً اإلرساء  رحل�ة  يف   0 النب�ي  رأى  لق�د 
عجيباًا!!!

ي�ا ترى ما هو املش�هد ال�ذي رآه النب�ي 0 يف رحلة 
اإلرساء؟

لقد رأى موسى S وهو يصيل يف قربه.

قال 0: »مررت على مةســـى ليلة أســـرى بي عند 
الكثيب األمحر وهو قائم يف قربه يصلي«.

Q النبي 0 يرى األنبياء

فف�ي رحل�ة املعراج مل�ا صع�د النبي 0 م�ع جربيل 
S إىل الس�امء الدني�ا فقالت املائكة جلربي�ل: من هذا الذي 

معك.

قال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.
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ا وفرح�وا بلق�اء النبي  فرحب�ت ب�ه املائك�ة ترحيباًا ش�ديداً
.. فالنب�ي 0 ه�و حبي�ب أهل  �ا عظي�اماً 0 فرحاً

األرض والسامء.

صعد النبي 0 إىل الس�امء األوىل فوج�د فيها رجااً 
ا عن يمينه أناس كثريون وعن يساره أناس كثريون. وقوراً

فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شامله بكى.

فس�أل النبي 0 جربيل S وقال له: »من هذا 
الرجل؟«.

فق�ال جربي�ل: ه�ذا آدم S وه�ؤالء الذين ع�ن يمينه 
وشامله هم أوالده... فالذين عن يمينه هم أهل اجلنة.

ف�إذا نظر إليهم ضحك.. والذين عن ش�امله ه�م أهل النار 
فإذا نظر إليهم بكى.

فاق�رتب النبي 0 من أبينا آدم S وس�لم عليه 
فرد السام وقال له: مرحباًا بالنبي الصالح واالبن الصالح.
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s ث�م صع�د النب�ي 0 إىل الس�امء الثانية فس�ألت 
املائكة جربيل S: من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

.. . وفتحت له أبواب السامء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
الثانية.

فلام صعد النبي 0 إىل السامء الثانية وجد فيها عيسى 
وحيي�ى R، فق�ال له جربي�ل S هذا حييي وعيس�ى 
فس�لم عليهام فس�لم النبي 0 عليهام فردا S وقاال 

له: مرحباًا بالنبي الصالح واألخ الصالح.

s ث�م صع�د النب�ي 0 إىل الس�امء الثالثة فس�ألت 
املائكة جربيل S من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

.. وفتحت له أبواب الس�امء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
الثالثة.
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فل�ام صع�د النب�ي 0 إىل الس�امء الثالث�ة وج�د فيها 
.S يوسف

فقال له جربيل S: هذا يوسف فسلم عليه.

فس�لم النب�ي 0 عليه فرد الس�ام وقال ل�ه: مرحباًا 
بالنبي الصالح واألخ الصالح.

s ث�م صعد النب�ي 0 إىل الس�امء الرابعة فس�ألت 
املائكة جربيل S من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

... وفتحت له أبواب السامء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
الرابع�ة فل�ام صعد النبي 0 إىل الس�امء الرابعة وجد فيها 
إدري�س S فق�ال ل�ه جربي�ل S: هذا إدريس فس�لم 

عليه.

فس�لم النب�ي 0 عليه فرد الس�ام وقال ل�ه: مرحباًا 
بالنبي الصالح واألخ الصالح.
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s ثم صعد النبي 0 إىل الس�امء اخلامس�ة فس�ألت 
املائكة جربيل S: من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

... وفتحت له أبواب السامء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
اخلامسة.

فل�ام صع�د النبي 0 إىل الس�امء اخلامس�ة وجد فيها 
.S هارون

فقال له جربيل S: هذا هارون فسلم عليه.

فس�لم النبي 0 عليه فرد S وق�ال له: مرحباًا 
بالنبي الصالح واألخ الصالح.

s ثم صعد النبي 0 إىل الس�امء السادس�ة فس�ألت 
املائكة جربيل S من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

.. وفتحت له أبواب الس�امء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
السادسة.
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فل�ام صعد النبي 0 إىل الس�امء السادس�ة وجد فيها 
.S موسى

فقال له جربيل S: هذا موسى فسلم عليه.

فس�لم النب�ي 0 عليه فرد الس�ام وقال ل�ه: مرحباًا 
بالنبي الصالح واألخ الصالح.

فلام جاوزه النبي 0 ليصعد إىل الس�امء السابعة وإذا 
بنبى اهلل موسى يبكي فقيل له: ما يبكيك؟.

ا 0 يدخل اجلنة من أمته أكثر  ق�ال: أبكي ألن حممداً
ممن يدخلها من أمتي.

s ثم صعد النبي إىل السامء السابعة فسألت املائكة جربيل 
S: من هذا الذي معك؟

فقال جربيل: هذا حممد رسول اهلل 0.

... وفتحت له أبواب السامء  ا عظياماً ففرحت املائكة به فرحاً
السابعة.
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فل�ام صعد النب�ي 0 إىل الس�امء الس�ابعة وجد فيها 
إبراهي�م S فق�ال له جربي�ل S: هذا إبراهيم فس�لم 

عليه.

فس�لم النب�ي 0 عليه فرد الس�ام وقال ل�ه: مرحباًا 
بالنبي الصالح واالبن الصالح.

ا ظهره إىل  s فرأى النبي 0 إبراهيم S مسنداً
البيت املعمور يف السامء السابعة.

فسأل النبي 0 جربيل S: ما هذا البيت؟ 

فقال جربيل: هذا البيت املعمور يصيل فيه كل يوم س�بعون 
أل�ف ملك فإذا خرج�وا مل يعودوا إليه... يعني كل يوم س�بعون 

ألف ملك غري الذين قبلهم.

النبي 0 يرى سدرة المنتهى

ث�م رأى النب�ي 0 س�درة املنتهى ووج�د أن الثمرة 
الواح�دة فيها مثل اجلرة الكبرية التي كان�ت ُتصنع يف قرية هجر 

يف البحرين... ورأى ورقها مثل آذان الفيلة.
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فسأل النبي 0 جربيل S:»ما هذا؟«.
فقال: هذه سدرة املنتهى.

s ورأى النبي أربع�ة أهنار: هنرين ظاهرين وهنرين باطنن 
فسأل النبي 0 جربيل S وقال: »ما هذا؟«.

فق�ال جربيل: أم�ا النه�ران الباطن�ان فنه�ران يف اجلنة وأما 
النهران الظاهران فالنيل والفرات.

s  ثم أت�ى جربيل للنبي 0 بإناٍء من مخر وإناٍء من 
لبن وإناٍء من عسل فاختار النبي 0 اللبن.

فقال جربيل: هذه هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك.

فرض الصالة
على النبي 0 في السماء

ثم فرضت الصاة عىل النبي 0 وأمته مخسن صاة 
كل يوم.

النب�ي  0... ويف طري�ق الع�ودة م�ر  النب�ي  فع�اد 
0 عىل موس�ى S فس�أله موس�ى وقال: بأي يشء 

.C أمرك اهلل
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فق�ال النب�ي 0: »أمـــرت خبمســـني صـــالة كل 
يوم«.

فقال موسى S: إن أمتك ال تستطيع مخسن صاة كل 
ي�وم وإين واهلل ق�د جربت الن�اس قبلك فارجع إىل ربك فاس�أله 

التخفيف ألمتك.

فع�اد النب�ي 0 إىل ربه وس�أله التخفيف فوضع اهلل 
ا فأصبحت أربعن صاة. عنه عرشاً

فع�اد النب�ي 0 إىل موس�ى S فق�ال ل�ه نفس 
الكام وقال له: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك.

فع�اد النبي 0 إىل ربه وس�أله التخفيف فوضع عنه 
ا فأصبحت ثاثن صاة. عرشاً

وظ�ل النب�ي 0 ع�ىل تل�ك احلال�ة حت�ى أصبحت 
الصاة مخس صلوات ... فلام قال له موس�ى S: ارجع إىل 

ربك فاسأله التخفيف ألمتك.
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قال له النبي 0: »لقد سألت ربي حتى استحييت 
ولكن أرضى وأسلم«.

فإذا باحلق C جيعلها مخس صلوات ولكن بأجر مخس�ن 
صاة.

ن النار رؤية النبي 0 لمالك خاز

ا خ�ازن الن�ار وطل�ب جربيل  رأى النب�ي 0 مال�كاً
S م�ن النب�ي 0 أن يس�لم عىل مالك فس�لم النبي 

.S 0 عليه فرد

ولقد وصفه النبي 0 ألصحابه وأخربهم بأنه كريه 
املنظر.. وذلك ليكون زيادة يف عذاب أهل النار.

رؤية النبي 0 للذين يغتابون الناس

ا عجيباًا... فلقد  ويف هذه الرحلة رأى النبي 0 منظراً
�ا هل�م أظفار من نح�اس يقطعون هبا  رأى النب�ي 0 قوماً
وجوهه�م وصدورهم فتعجب النبي 0 وس�أل جربيل 

S وقال له: »من هؤالء يا جربيل؟«.
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فقال جربيل: ه�ؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف 
أعراضهم.

ا سيئاًا  أي: هؤالء الذين يغتابون الناس ويقولون عنهم كاماً
يف غيبتهم.

مرور النبي 0
على رائحة ماشطة ابنة فرعون

ويف ه�ذه الرحل�ة... بين�ام كان النب�ي 0 يصعد مع 
جربيل S إىل الس�اموات الس�بع إذ مرت علي�ه رائحة طيبة 

فتعجب النبي 0.

وسأل جربيل: ما هذا يا جربيل؟

فقال جربيل: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأوالدها. 

فسأله النبي 0 عن قصتها.

فقال جربيل S: هذه امرأة كانت تعمل يف قرص فرعون 
وكانت وظيفتها أهنا ماش�طة ابنة فرعون فهي التي تربيها ومتشط 

شعرها وتدبر كل أمورها.
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ويف يوم من األيام كانت هذه املاشطة متشط شعر ابنة فرعون 
فسقط منها املشط فمدت يدها وقالت: بسم اهلل.

فقالت ابنة فرعون: أيب؟!

فقالت املاش�طة: إن أباك ليس إهلاًا.. ولكني أقول: بس�م اهلل 
الذي هو ريب وربك ورب أبيك.

فقالت ابنة فرعون: سأخرب أيب بذلك.

فقالت املاشطة: افعيل ما شئت.

فذهبت ابنة فرعون ألبيها وأخربته أن املاشطة تعبد إهلاًا غريه 
فأرسل إليها فرعون وسأهلا: هل تعبدين إهلاًا غريي؟

فقالت املاشطة: أعبد اهلل ريب وربك ورب العاملن.

فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأمحيت يف النار ثم أمر اجلنود 
ا. واحلراس بأن يلقوها هي وأوالدها فيها حتى يموتوا مجيعاً

ا.. وهو أن جيم�ع عظامها  فطلب�ت من فرع�ون طلباًا واح�داً
ا يف قرب واحد. وعظام أوالدها بعد املوت وجيعلهم مجيعاً
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فوافق فرعون عىل ذلك.

وأمر اجلنود بالقضاء عليها هي وأوالدها.

ا ويلقون�ه يف البقرة  ا واحداً فب�دأوا يأخ�ذون أوالدها واح�داً
النحاسية ليموت أمام أمه.

وهي ترى هذا املشهد املفزع أمام عينيها وتصرب وحتتسب.

إىل أن ج�اء الدور عىل طفلها الصغري الذي ُترضعه فأخذوه 
من عىل صدرها فكادت أن تفتن فأنطق اهلل طفلها الرضيع فقال: 

يا أمي اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة.

فاقتحمت وألقت بنفسها يف البقرة النحاسية فامتت.

فأكرمه�ا اهلل C بأن حتولت رائح�ة عظامهم بعد احلرق 
إىل رائحة طيبة شمها النبي 0 يف رحلة املعراج.

النبي 0 يرى الجنة والنار

اجلن�ة   0 النب�ي  رأى  املبارك�ة  الرحل�ة  ه�ذه  ويف 
والن�ار... لق�د رأى النار... ورأى بعض مش�اهد العذاب ألهل 

النار... ورأى اجلنة... ورأى بعض مشاهد نعيم أهل اجلنة.
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هبوط النبي 0 إلى بيت المقدس

وبع�د هذه الرحلة العظيمة عاد النبي 0 مع جربيل 
S وهبطا مرة أخرى إىل بيت املقدس وهبط معه كل األنبياء 

الذين رآهم النبي 0 يف الساموات السبع.

�ا بي�ت املق�دس فصىل هب�م النبي 0  ودخل�وا مجيعاً
�ا ليعرف الك�ون كله أن النبي 0 هو س�يد األولن  إماماً

واآلخرين.

ثم ركب النبي 0 الرباق وعاد إىل مكة مرة أخرى.

s وكان وق�ت ه�ذه الرحل�ة العظيم�ة هو جزء يس�ري من 
الليل.

قريش تكذب النبي 0

وملا ع�اد النبي 0 إىل مكة وحك�ى لبعض أصحابه 
ع�ن تل�ك الرحلة وصل اخل�رب لكفار قريش فس�خروا من النبي 
0 وقال�وا له: أتزعم أنك ُأرسى بك من املس�جد احلرام 
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إىل املسجد األقىص ثم عرج بك إىل السامء السابعة ثم عدت مرة 
أخرى يف جزء يسري من الليل.

فقال النبي 0: »نعم«.

فقال أحدهم: فهل تستطيع أن تصف لنا املسجد األقىص؟

فوافق النبي 0 عىل ذلك.. وبدأ يصف هلم املسجد 
لكنه مل يس�تطع أن يكمل الوصف ألنه رأى املسجد ليااً ومل يكن 
قد رأى كل يشء بوضوح... فأمر اهلل املائكة فجاءت باملس�جد 
األقىص حتى وضعته أمام النبي 0 فأخذ النبي 0 
ينظ�ر إليه ويصفه لكفار قريش وه�م يتعجبون من دقة الوصف 

رغم أهنم يعلمون أن النبي 0 مل يذهب إىل هناك.

موقف أبي بكر الصديق

من رحلة اإلسراء والمعراج

وملا س�مع املرشكون عن رحلة اإلرساء واملع�راج ذهبوا إىل 
ا يزع�م أنه أرسى  أيب بك�ر الصدي�ق I وقال�وا له: إن حممداً
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به الليلة إىل املس�جد األق�ىص يف جزء من الليل ونحن نقطع هذه 
املسافة يف شهر كامل فامذا تقول يا أبا بكر؟

فقال أبو بكر: إن كان النبي 0 قال ذلك فقد صدق.. 
إين ألصدقه يف خرب السامء أفا أصدقه يف بيت املقدس.

s فل�ام رأى النبي 0 تكذي�ب كفار قريش له، قال 
جلربيل S: »يا جربيل إن قومي ال يصدقوني«.

فقال جربيل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق.

معجزة يوم الهجرة

يف ليل�ة اهلج�رة اجتم�ع املرشك�ون ع�ىل ب�اب رس�ول اهلل 
ا. 0 يراقبونه حتى إذا نام انقضوا عليه وقتلوه مجيعاً

فل�ام رأى النبي 0مكاهن�م أمر عيل بن أيب طالب أن 
ينام مكانه وأخربه بأنه لن حيدث له مكروه ولن يصيبه أذى.

ث�م أم�ر عليًّ�ا ب�أن ي�رد كل الودائ�ع واألمانات الت�ي عنده 
ألصحاهبا.
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s وي�ا ل�ه من أمر عجي�ب فقد كانت قريش حت�ارب النبي 
0، وحت�ارب دعوت�ه، وتري�د أن تقتله... لك�ن الواحد 
منه�م إذا كان عن�ده يشء ثم�ن يري�د أن حيفظ�ه فإن�ه كان يرتكه 

وديعة عند رسول اهلل 0.

s وهنا ألقى اهلل النوم عىل هؤالء املتآمرين فناموا.. ثم خرج 
النب�ي 0 أمامهم بعد أن أخذ حفنة من الرتاب ووضعها 

فوق رءوس�هم، وه�و يتلو ق�ول اهلل c: ]ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ[ ]8: 9[.

ث�م ذهب رس�ول اهلل 0 إىل دار أيب بكر الذي جهز 
نفسه للهجرة مع رسول اهلل 0.

فأتاه�م آت مم�ن مل يك�ن معهم فقال: م�ا تنتظ�رون هاهنا؟ 
ا. قالوا: حممداً

ق�ال: خيبك�م اهلل، قد واهلل، خرج عليكم حمم�د، ثم ما ترك 
ا، وانطلق حلاجته، أفام ترون  رجااً إال وقد وضع عىل رأس�ه تراباً

ما بكم؟
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قال: فوضع كل رجل منهم يده عىل رأسه، فإذا عليه تراب، 
ثم جعلوا يتطلعون، فريون عليًّا عىل الفراش.

فظن�وا أن النب�ي 0 م�ا زال نائاماً مكان�ه... فدخلوا 
وكشفوا الغطاء فوجدوا عيل بن أيب طالب فسألوه عن مكان النبي 

0 فقال: ال أدري قد تركني هنا ألرد إليكم أماناتكم.

فقال�وا: لقد صدقنا هذا الرجل ال�ذي أخربنا بخروج حممد 
.0

أثناء هجرته

خرج النبي 0 وصاحبه أبو بكر الصديق مهاجرين 
إىل املدينة النبوية، واختفيا يف غار ثور ثاثة أيام، وصعد املرشكون 
إىل الغ�ار بحثاً�ا عن النب�ي 0 وأيب بكر، فحم�ى اهلل نبيه 

 

وأبا بكر منهام.

ق�ال أب�و بك�ر: قل�ت للنب�ي 0 ونح�ن يف الغ�ار: 
ل�و أن أحده�م نظر إىل قدمي�ه ألبرصنا حتت قدمي�ه، فقال النبي 
0: »يا أبا بكر، ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما«، وأشار 
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الق�رآن إىل ذلك فق�ال c: ]ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   
ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ۆئ ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائائ     ى  

.]40 :G[ ]ۆئ   

معجزة فرس سراقة بن مالك

s كان�ت قريش قد أعلنت عن جائزة كب�رية مقدارها مائة 
ناق�ة ملن يأيت برس�ول اهلل 0 وأيب بك�ر أو يدل عليهام... 
ا، وكذلك طمع كثري من املرشكن  وكان�ت هذه اجلائزة كبرية جدًّ

يف أن يعرفوا مكان النبي 0 حتى يفوزوا هبذه اجلائزة.

وكان من بن هؤالء الناس الذين كانوا يس�عون للفوز هبذه 
اجلائ�زة رجل اس�مه »رساقة ب�ن مالك« الذي ما إن س�مع بتلك 
اجلائزة حتى أخذ يبحث عن النبي 0 يف كل مكان حتى 
حلق برس�ول اهلل 0 وأيب بك�ر، فلام اقرتب منهام غاصت 
أقدام فرس�ه يف األرض فنادى عىل رسول اهلل 0 وطلب 
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منه األمان فأعطاه النبي 0 األمان... لكنه أراد أن يغدر 
بالنب�ي 0 فغاصت أقدام فرس�ه مرة أخ�رى يف األرض 
فنادى عىل رسول اهلل 0 وطلب منه األمان فأعطاه النبي  

األمان.

فلام أراد الغدر للمرة الثالثة غاصت أقدام فرس�ه يف األرض 
 C فعل�م أن ه�ذا الرجل ه�و رس�ول اهلل 0 وأن اهلل
هو الذي حيميه ويدافع عنه.. فأقبل عىل النبي 0 وأسلم 

فبرشه النبي 0 بأنه سيلبس »سوارى كرسى«.

.I وقد حدث هذا بالفعل يف عهد عمر بن اخلطاب

s s s
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معجزته 0 مع شاة أم معبد

ويف الطري�ق عط�ش النب�ي 0 ه�و وأبو بك�ر فنزال 
عىل امرأة ُتسمى »أم معبد اخلزاعية« وكانت تعيش يف خيمة عىل 
ا ليش�رتوا منها  الطري�ق من مكة إىل املدينة... فس�ألوها حلاماً ومتراً

فلم جيدوا عندها شيئاًا من ذلك.

وكان أه�ل ه�ذا امل�كان يعان�ون يف هذا الوقت م�ن القحط 
واجلدب... فنظر رسول اهلل 0 إىل شاة قد جف رضعها 
وأوشكت عىل املوت فقال هلا النبي 0: »ما هذه الشاة 

يا أم معبد؟«.

قالت: إهنا شاة ضعيفة.

فقال هلا: »هل بها من لنب؟«.

فقالت: ليس هبا لبن.

فقال هلا: »هل تأذنني لي أن أحلبها؟«.

فقالت له: بأيب أنت وأمي إن رأيت هبا لبناًا فاحلبها.
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فوض�ع 0 ي�ده الرشيفة عىل رضعها فج�رى اللبن 
.I فرشب هو وأيب بكر c فيها بإذن اهلل

s s s
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معجزته 0 في بدر

بعد أن أخرج الكفار املس�لمن من ديارهم وأمواهلم، كانت 
وقعة بدر أول لقاء مس�لح كب�ري بن الكفر واإليامن، حيث خرج 
كفار قريش يف بطر ورياء وغطرس�ة حلامي�ة قافلتهم التجارية من 

هجوم املسلمن.

اس�تعد النب�ي 0 وأصحاب�ه لقتال ح�راس القافلة 
ذوي العدد املحدود، وكان املرشكون قد استعدوا للحرب، فبلغ 
�ا، واجليش  عدده�م ما يق�رب من األلف ومعهم س�بعون فارساً
اإلس�امي ال يتعدى ثاثامئة وتس�عة عرش رجااً تقريباًا، ومعهم 
فارس�ان فق�ط. وملا كان اجليش�ان غري متكافئ�ن، واللقاء حتمي 
بينه�ام، أي�د اهلل جي�ش اإلس�ام والنب�وة بآي�ات خارقة للس�نن 

املعروفة، ومن ذلك:

1- إنزال المطر عليهم:

م�ن الس�امء م�اءاً كان رمح�ة ع�ىل   n حي�ث أن�زل اهلل 
املؤمنن.
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ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ]ڃ     :c ق�ال 
.]11 :E[ ]ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ

فذك�ر n أن�ه أن�زل املطر ع�ىل املؤمنن ألربعة أس�باب: 
للتطه�ري من احل�دث، وإلذه�اب وسوس�ة الش�يطان، ولتثبيت 
القل�وب، ولتلبي�د األرض الرملي�ة يف ب�در لتثب�ت عليه�ا أقدام 

املؤمنن يف سريهم.

ق�ال جماهد: أن�زل اهلل املط�ر فأطفأ الغب�ار وتلبدت األرض 
وطابت نفوسهم وثبتت أقدامهم.

ا،  وقال عروة بن الزبري: بعث اهلل الس�امء وكان الوادي دهساً
 فأص�اب رس�ول اهلل 0 وأصحاب�ه م�ا لبد هل�م األرض 
�ا ما مل يق�دروا أن يرحلوا  ومل يمنعهم من املس�ري، وأصاب قريشاً

معه.

وكان نزول املطر س�بباًا يف إذهاب وسوس�ة الش�يطان الذي 
أراد ب�ه تثبي�ط املؤمن�ن عن القتال بع�د احتامه�م بالليل حيث 
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كانوا يصلون جمنبن، فحن نزل املطر وجد املاء الذي اغتسلوا به 
من اجلنابة، وأذهب اهلل بذلك رجز الشيطان.

ولق�د أثب�ت العلم احلدي�ث أن عضات القل�ب عبارة عن 
ألياف عضلية يف شكل خيوط طولية وعرضية تلف القلب، فإذا 
أف�رزت م�ادة »األدرينالن« عملت عىل ارخت�اء عضات القلب 
وبالت�ايل ترخت�ي تلك األلي�اف واحلبال العضلية، ك�ام تعمل عىل 
ارتعاش األط�راف، وقد وجد أن من أرسع الوس�ائل لتخفيض 
م�ادة »األدرينالن« هو أن يرش اجلس�م بامل�اء فريبط عىل القلب 
بتل�ك احلبال العضلية بانقباض العضات، ويزول االرختاء، كام 

تثبت األقدام من ارتعاش�ها،... وصدق اهلل القائل: ]  ڍ  ڍ  
.]11 :E[ ]ڌ  ڌ  ڎ   ڎ

2- تقليل عدد كل فريق في نظر الفريق اآلخر:

وم�ن آيات اهلل يف هذه املعرك�ة أن جعل كل فريق يرى عدد 
، وذلك حلكمة أرادها اهلل c وهي أن تتم  الفري�ق اآلخر قليااً

هذه املعركة وينترص احلق عىل الباطل.
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ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ]ڭ     :c ق�ال 
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  

.]44 :E[ ]ې

ق�ال عب�د اهلل بن عباس L: مل�ا دنا الق�وم بعضهم من 
بعض قلل اهلل املسلمن يف أعن املرشكن وقلل املرشكن يف أعن 

املسلمن.

3- إنزال المالئكة للقتال مع المؤمنين:

إىل  نظ�ر   0 النب�ي  أن   L اب�ن عب�اس  فع�ن 
املرشك�ن يوم ب�در وهم أل�ف، وأصحابه ثاثامئ�ة وبضعة عرش 
ا يديه مستقبااً القبلة حتى سقط رداؤه  رجااً فدعا اهلل n مادًّ
: »اللهم إني أنشـــدك  ع�ن منكبيه، أن ينرصه عىل املرشكن قائااً
عهدك ووعدك، اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم أبًدا«، وأتاه 
أبو بكر وقال: يا نبي اهلل كفاك مناش�دتك ربك، فإنه سينجز لك 

ما وع�دك، فأنزل اهلل n قوله: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
.]9 :E[ ]ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
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فخرج النبي 0 وهو يثب يف الدرع ويقول: ]ۇئ  
.]45 :i[ ]ۇئ   ۆئ  ۆئ

ب�ل إنه 0 كان حيدد مواضع قتل املرشكن، فيقول: 
»هـــذا مصـــرع فـــالن إن شـــاء اهلل c غـــًدا« ويضع ي�ده عىل 
األرض، »وهذا مصرع فالن إن شاء اهلل c غًدا« ويضع يده 

عىل األرض، فكان األمر كام قال 0.

وأمد اهلل املس�لمن يف تلك الغزوة بألف من املائكة الكرام 
وأمره�م بالقت�ال مع املؤمنن وأوح�ى إليهم أن يثبت�وا املؤمنن، 

ووعد n أنه سيلقى الرعب يف قلوب الكافرين...

]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    :c ق�ال 
گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

.]12 :E[ ] ڱ  ں  ں  ڻ

 0 النب�ي  إن   :L ب�ن عب�اس  اهلل  ق�ال عب�د 
 ق�ال ي�وم ب�در: »هـــذا جربيـــل آخذ بـــرأس فرســـه عليـــه أداة 

احلرب«.
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وق�ال عبد اهلل ب�ن عباس L: بينام رجل من املس�لمن 
يومئ�ذ يف أث�ر رجل من املرشكن أمامه إذ س�مع رضبة بالس�وط 
م�ن فوقه، وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إىل 
امل�رشك أمامه مس�تلقياًا، فنظر إلي�ه، فإذا هو قد خطم أنفه وش�ق 
وجه�ه، كرضبة الس�وط، فاخ�رض ذلك أمجع، فج�اء األنصاري 
فحدث بذلك رس�ول اهلل 0 فق�ال: »صدقت، ذلك من 

مدد السماء الثالثة«.

وقال أبو داود املازين: إين ألتبع رجااً من املرشكن ألرضبه 
 إذ وق�ع رأس�ه قب�ل أن يص�ل إلي�ه س�يفي، فعرف�ت أنه ق�د قتله 

غريي.

ا،  وج�اء رجل من األنص�ار بالعباس بن عبد املطلب أس�رياً
فق�ال العب�اس: إن هذا واهلل م�ا أرسين! لق�د أرسين رجل أجلح 
ا، عىل فرس أبل�ق ما أراه يف القوم، فقال  من أحس�ن الناس وجهاً
األنصاري: أنا أرسته يا رس�ول اهلل، فقال: »اســـكت، فقد أيدك 

اهلل مبلك كريم«.
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وق�ال الربي�ع ب�ن أن�س: كان الناس ي�وم بدر يعرف�ون قتىل 
املائكة ممن قتلوهم، برضب فوق األعناق وعىل البنان مثل سمة 

النار قد ُأحرق به.

وانتهت املعركة هبزيمة املرشكن فقتل منهم س�بعون، وأرس 
كذلك سبعون يف وقت وجيز، وهلل احلمد واملنة.

وقال جربي�ل S للنبي G: »ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟«، قال: »من أفضل املسلمني« قال: »وكذلك 

من شهد بدًرا من املالئكة«.

4- إلقاء النعاس على المؤمنين:

كان الصحاب�ة ع�ىل وجل من قلتهم وكث�رة عدوهم، فألقى 
اهلل عليهم النعاس أمنة منه...

.]11 :E[ ]ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ[ :c قال

وكذل�ك حصل يف معرك�ة أحد، فقد قال أب�و طلحة: كنت 
ا،  ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مراراً

يسقط وآخذه.
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قال ابن كثري V: وهذا من فضل اهلل ورمحته هبم ونعمته 
عليهم، كام قال: ]ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ   [ ]0: 5 -6[.

وقال عبد اهلل بن مسعود I: النعاس يف القتال أمنة من 
اهلل، ويف الصاة من الشيطان.

s s s
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معجزة نزول المالئكة مع النبي 0 
في معركة أحد

ع�ن س�عد ب�ن أيب وق�اص I ق�ال: رأيت رس�ول اهلل 
G  ي�وم أح�د ومع�ه رج�ان يقاتان عن�ه عليهام 
ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهام قبل وال بعد... يعني: جربيل 

.R وميكائيل

معجزة النبي 0 في غزوة األحزاب

جتم�ع األحزاب م�ن الكفار لقت�ال النبي 0، وكان 
عدده�م نحوا من عرشة آالف، ومتالؤوا م�ع اليهود القاطنن يف 
رشق املدينة عىل حرب النبي 0 وأصحابه، واشتد احلال 
ا بينهم وبن الكفار، واس�تمر  عىل املس�لمن الذي�ن حفروا خندقاً

الكفار قريباًا من شهر وهم حيارصون املدينة.

فدع�ا النب�ي 0 رب�ه أن ين�رصه ع�ىل املتاملئ�ن عىل 
اإلس�ام فق�ال: »اللهم منزل الكتاب، ســـريع احلســـاب، اهزم 

األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم«.
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ع�ىل  وأرس�ل   0 رس�وله  دع�اء  اهلل  فاس�تجاب 
ا زلزلتهم مع  األحزاب رحياًا ش�ديدة أقضت مضاجعهم، وجنوداً
ما ألقى اهلل بينهم من التخاذل فأمجعوا أمرهم عىل الرحيل وترك 

املدينة النبوية.

وأن�زل اهلل c يف كتاب�ه ذك�ر ه�ذه احلادث�ة، وذك�ر ح�ال 
املؤمن�ن واملنافق�ن وأهل الكتاب فيها، وكي�ف تم النرص، فقال 

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ]ڦ    :n
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ  
ک    ک   ک   ڑ  ک      ڑ   ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڎ  
ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  ڳ     گ  ڳ   گ  گ  گ  
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې[ ]2: 9 - 13[.

والري�ح التي أرس�لها اهلل ع�ىل األحزاب، هي ري�ح الصبا، 
واجلنود هم املائكة.
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عـــاد  وُأهلكـــت  بالصبـــا،  0: »ُنصـــرت  النب�ي  ق�ال 
بالدبور«.

أي رصف اهلل عنه�م عدوه�م بالري�ح الت�ي أرس�لها عليهم، 
واجلن�ود م�ن املائك�ة وغريه�م التي بعثه�ا اهلل عليه�م ] ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ[ ]2: 25[. أي مل حيتاجوا إىل منازلتهم ومبارزهتم، 

بل رصفهم القوى العزيز بحوله وقوته.

وعن أيب هريرة I قال: كان رسول اهلل 0 يقول: 
»ال إلـــه إال اهلل وحده، أعز جنـــده، ونصر عبده، وغلب األحزاب 

وحده، فال شيء بعده«.

قال س�ليامن بن رصد I: سمعت النبي 0 يقول 
حن أجىل األحزاب عنه: »اآلن نغزوهم وال يغزوننا حنن نســـري 

إليهم«.

وق�د حتقق ذلك فلم تغز املدينة بعد ذل�ك، بل غزا النبي كفار 
ا من دالئل النبوة ألنه إخبار  قريش وفتح مكة فيكون هذا اخلرب أيضاً

بغيب املستقبل.
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R جبريل وميكائيل
يقاتالن دفاًعا عن النبي 0

 R معجزة قتال جبريل وميكائيل
مع رسول اهلل 0

ويف ي�وم غ�زوة أح�د حدث�ت معج�زة عجيبة، فقد أرس�ل 
النب�ي  ع�ن  �ا  دفاعاً يقات�ان   R وميكائي�ل  جربي�ل  اهلل 

.0

قال سعد بن أيب وقاص I: رأيت رسول اهلل 0 
ي�وم أح�د ومعه رج�ان يقاتان عن�ه عليهام ثياب بيض كأش�د 

القتال ما رأيتهام قبل وال بعد.

معجزة الرسول 0 في حفر الخندق

وب�دأ الصحاب�ة يف حف�ر اخلن�دق وكان النب�ي 0 
يشاركهم يف احلفر.

ويف أثناء احلفر كانت هناك صخرة قوية مل يس�تطع الصحابة 
بذل�ك،  ليخ�ربوه   0 النب�ي  إىل  فذهب�وا  حيفروه�ا   أن 
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فام كان من النبي 0 إال أنه ذهب إىل مكان الصخرة القوية 
وأخ�ذ املعول ونزل إليها وقال: »بس�م اهلل« ث�م رضب الصخرة 
رضبة قوية فكرس ثلثها وهو يقول: »اهلل أكرب أعطيت مفاتيح 
الشـــام... واهلل إني ألنظر إىل قصورها احلمر الســـاعة«.. ثم 
رضب الصخ�رة رضبة ثانية فكرس الثلث الثاين وهو يقول: »اهلل 
أكرب أعطيت مفاتيح فارس.. واهلل إني ألبصر قصر املدائن 

األبيض«.

ث�م رضب الصخ�رة رضب�ة ثالثة فك�رس ما تبق�ى منها وهو 
يقول: »اهلل أكـــرب أعطيت مفاتيح اليمن.. واهلل إني ألبصر 

أبواب صنعاء من مكاني هذا«.

s s s
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معجزة تكثير الطعام 
 I في بيت جابر بن عبد اهلل

ويف أثناء احلفر كان املس�لمون يعانون من ش�دة اجلوع فنظر 
جابر بن عبد اهلل إىل رسول اهلل 0 فرأى آثار اجلوع بادية 
ع�ىل وجهه 0 فذهب جاب�ر إىل زوجته وأمرها أن تذبح 
ش�اة وأن تعد الطعام لرسول اهلل 0 فأطاعته وقالت له: 
ال تفضحني أمام رس�ول اهلل 0 فإن الطعام ال يكفي إال 

لرسول اهلل 0 واثنن من أصحابه.

ا يا رسول  ا: قد أعددنا لك طعاماً فذهب جابر وقال للنبي رساً
اهلل.

فق�ام النبي 0 ونادى ع�ىل كل الصحابة وقال هلم: 
»يا أهل اخلندق إن جابًرا قد صنع لكم طعاًما وكانوا ألف 

رجل«.

 فوق�ف جاب�ر يفك�ر: كي�ف س�يأكل أل�ف رجل م�ن طعام 
ال يكفي إال ثاثة.
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فإذا بالنب�ي 0 يقول له: »ال ختبزا طعامكم حتى 
أجيء«.

فذهب جابر ومعه النبي 0 وأصحابه إىل البيت... 
فل�ام رأت زوجة جابر أن النب�ي 0 قد جاء ومعه اجليش 
كل�ه أخ�ذت تؤنب زوجه�ا جابر.. فق�ال هلا: لق�د دعاهم النبي 

0 وهو يعلم ما عندنا من الطعام.

فقال�ت: ال علي�ك... م�ا دام النب�ي 0 ه�و ال�ذي 
دعاهم.

فجاء النبي 0 وبصق عىل العجن وسمى باسم اهلل 
وبارك ثم قال هلم: »اآلن اخبزوا عجينكم«.

ا..  ا عرشاً فأعدوا الطعام... وأخذ جابر يدعو الصحابة عرشاً
 فيأكل�ون وم�ا ي�زال الطع�ام ك�ام ه�و... حت�ى أكل أل�ف رجل 
ومل ينق�ص من الطع�ام يشء... وأكل النبي 0 ثم أعطى 
الطعام جلابر وأمره أن ي�أكل هو وزوجته وأن هيدوا جلرياهنم... 

كل ذلك وما زال الطعام كام هو بربكة النبي 0.
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معجزة ذهاب البرد

عن حذيفة بدعاء النبي 0

ويف غ�زوة اخلن�دق »األح�زاب« أراد النب�ي 0 أن 
ا من أصحابه M  ليدخل معس�كر العدو ليأتيه  يبعث واحداً

. ا عظياماً بخربهم... وكان الربد قد بلغ مبلغاً

يقول حذيفة I: ».... اس�تقبلنا رسول اهلل 0 
رج�ااً رجااً حتى أتى وما عيلىَّ جنة وقاية من العدة وال من الربد 
إال مرط المرأيت ما جياوز ركبتي قال: فأتاين وأنا جاث عىل ركبتي 
فق�ال: »م�ن هذا؟« فقلت: ب�ىل يا رس�ول اهلل... كراهية أن أقوم 
فقم�ت فق�ال: »إنه كائن يف القوم خـــرب فأتين خبرب القوم« 
فقمت: وأنا من أش�د الناس فزعا وأش�دهم ق�را قال: فخرجت 
فق�ال رس�ول اهلل 0: »اللهـــم احفظـــه من بـــني يديه 
ومـــن خلفه وعـــن ميينه وعن مشاله ومـــن فوقه ومن حتته« 
ا يف جويف إال خرج من جويف  اوال ُقرًّ ق�ال: فواهلل ما خلق اهلل فزعاً

 

فام أجد ش�يئاًا ق�ال: فلام وليت ق�ال: »يا حذيفـــة ال حتدثن يف 
القوم شـــيًئا حتـــى تأتيين« قال: فخرجت حت�ى إذا دنوت من 
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عس�كر القوم نظرت ضوء نار هلم توق�د وإذا رجل أدهم ضخم 
 يقول بيديه عىل النار ويمسح خارصته ويقول: الرحيل الرحيل، 
ومل أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سهاماً من كنانتي أبيض 
الريش فأضعه يف كبد قويس ألرميه به يف ضوء النار فذكرت قول 
رس�ول اهلل 0:»ال حتدثـــن فيهم شـــيًئا حتى تاتيين« 
فأمس�كت... ق�ال: فرجع�ت إىل رس�ول اهلل 0 وه�و 
مش�تمل يف ش�ملة يصيل، فواهلل ما عدا أن رجعت راجعني القر، 

وجعلت أقرقف أي أرتعد من الربد.

s s s
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معجزات النبي 0 في غزوة الحديبية

ُبع�ث الرس�ول 0 يف بيئ�ة صحراوية جاف�ة، وكان 
ا عن الدين، وكانوا  ا للغزوات دفاعاً هو وأصحابه خيرجون كث�رياً
ا  يتعرض�ون لقلة امل�اء أو فق�ده فيعطش�ون وحيتاجون امل�اء أيضاً
للطه�ارة للعبادة، فكان اهلل n ي�رى الصحابة خوارق تكثري 

املاء القليل عىل يد النبي 0.

وملا نزل املس�لمون عن�د بئر احلديبية وكان امل�اء قليااً فأخذ 
الصحابة  يشتكون من شدة العطش فدعا النبي 0 بإناء 
م�ن ماء منها فتوضأ ثم مضم�ض ودعا ثم صبه يف البئر ففاضت 

باملاء... فرشب الناس وتوضؤوا.

s ويف رواي�ة أخرى أنه ملا عط�ش الناس يف احلديبية وضع 
النبي 0 يديه يف إناء وس�مى باس�م اهلل ودعا فجعل املاء 

يفور من بن أصابعه كأمثال العيون فرشب الناس وتوضؤوا.

s وه�ا هي تلك الص�ور كام وردت يف األحادي�ث النبوية 
الصحيحة:
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عن جابر I قال: عطش الناس يوم احلديبية ورس�ول 
اهلل 0 بن يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، 
فقال رسول اهلل 0: »ما لكم« قالوا: يا رسول اهلل، ليس 
عندن�ا م�اء نتوضأ به وال ن�رشب إال ما يف ركوتك ق�ال: فوضع 
النبي 0 ي�ده يف الركوة فجعل املاء يفور من بن أصبعيه 

كأمثال العيون.

ق�ال فرشبن�ا وتوضأنا فقلت جلابر: كم كنت�م يومئذ قال: لو 
كنا مائة ألف لكفانا كنا مخس عرشة مائة.

وع�ن الرباء I قال: كنا ي�وم احلديبية أربع عرشة مائة، 
واحلديبي�ة بئ�ر فنزحناه�ا حتى مل ن�رتك فيها قطرة فجل�س النبي 
0 عىل ش�فري البئر فدع�ا بامء فمضمض وم�ج يف البئر، 
فمكثن�ا غ�ري بعي�د ث�م اس�تقينا حت�ى روين�ا وروت أو صدرت 

ركائبنا.

s s s
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معجزة ذراع الشاة 
التي أخبرت النبي 0 بأنها مسمومة

وملا اطمأن رس�ول اهلل 0 بخي�رب بعد فتحها أهدت 
له زينب بنت احلارث امرأة سام بن مشكم شاة مسمومة.

 ع�ن أن�س ب�ن مالك I ق�ال: »إن ام�رأة هيودي�ة أتت 
رس�ول اهلل 0 بشاة مس�مومة، فأكل منها، فجيء هبا إىل 
رسول اهلل 0، فسأهلا عن ذلك، فقالت: أردت ألقتلك، 
فقال: »ما كان اهلل ليسلطك على ذاك«، قال: قالوا: أال نقتلها، 

قال: ال فام زلت أعرفها يف هلوات رسول اهلل 0«.

ويف رواي�ة أن الذي أهدى الش�اة زينب بن�ت احلارث امرأة 
س�ام ب�ن مش�كم وق�د س�ألت: أي عضو م�ن الش�اة أحب إىل 
رس�ول اهلل 0؟ فقيل هلا: الذراع، فأكثرت هبا من السم، 
ثم س�مت سائر الشاة ثم جاءت هبا، فأما النبي 0 فأكل 
منها ش�يئاًا فلم يس�غها وأما ب�رش بن الرباء ابن معرور فأس�اغها، 
وقال النبي 0: »إن هذا العظم ليخربني أنه مسموم، 

ثم دعا بها فاعرتفت«.
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معجزة النبي 0 في سرية مؤتة

ا إىل رسية مؤتة وأمر عليهم  ملا أرس�ل النبي 0 جيشاً
ثاث�ة وهم: زي�د بن حارثة وجعف�ر بن أيب طال�ب وعبد اهلل بن 

رواحة M وكانت مؤتة عىل مسافة بعيدة من املدينة.

فل�ام ُقتل الثاثة وقف النب�ي 0 خيرب أصحابه بخرب 
 S موهتم دون أن خيربه أحد من البرش.. فقد أخربه جربيل

بذلك.

ا  ا وجعفراً ع�ن أنس I: »أن النب�ي 0 نعى زيداً
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم فقال: »أخذ الراية زيد 
فأصيـــب ثم أخذ جعفـــر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 
وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية ســـيف من ســـيوف اهلل حتى 

فتح اهلل عليهم«.

s s s
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معجزة سقوط األصنام

وملا كان يوم فتح مكة وجد النبي 0 ثاثامئة وستن 
صناماً فأخذ يش�ري بعص�اه إىل كل صنم وأخذت األصنام تس�قط 

بن يديه 0.

عن عبد اهلل بن عمر L قال: إن رسول اهلل 0 
مل�ا دخل مكة وجد هبا ثاثامئة وس�تن صناماً فأش�ار إىل كل صنم 
ڻ[  ڻ  ڻ   ں   ڱں    ڱ   ڱ   ڱ     [ وق�ال:   بعص�ا 
]W: 81[، فكان ال يش�ري إىل صنم إال ويسقط من غري أن يمسه 

بعصاه.

وع�ن عب�د اهلل ب�ن عب�اس L ق�ال: دخل رس�ول اهلل 
0 يوم فتح مكة وعىل الكعبة ثاثامئة صنم، فأخذ قضيبه 

فجعل هيوى به إىل الصنم، وهو هيوي حتى مر عليها كلها.

s s s
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معجزة النبي 0 في غزوة ُحنين

ومل�ا أعج�ب املس�لمون بكثرهتم يف غزوة حن�ن وهزموا يف 
بداي�ة الغ�زوة حتى حتول األم�ر بعد ذلك بفض�ل اهلل C إىل 
ن�رص كبري... كان النبي 0 يف تلك اللحظة التي س�بقت 
الن�رص قد أخ�ذ قبضة م�ن ت�راب األرض ثم نظ�ر إىل املرشكن 
وقال: »شاهت الوجوه« أي: قبحت تلك الوجوه ثم رمى قبضة 
ا  ال�رتاب يف وجوههم حتى دخل الرتاب يف عيون املرشكن مجيعاً

.C فرجعوا منهزمن بفضل اهلل

وإليكم القصة كاملة:

أعج�ب املس�لمون بكثرهتم يف غزوة حن�ن، فلم يغن عنهم 
ذل�ك ش�يئاًا عندم�ا باغته�م العدو باهلج�وم، فاهنزم�وا وضاقت 
 0 النب�ي  إال  يثب�ت  ومل  رحب�ت،  ب�ام  األرض  عليه�م 
 م�ع قل�ة م�ن الصحابة، ق�ال س�لمة بن األك�وع: وم�ررت عىل 
ا وهو عىل بغلته الشهباء، فلام غشوا  رسول اهلل 0 منهزماً
رس�ول اهلل 0 نزل ع�ن البغلة ويف رواية أن�ه دعا حينئذ 
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واس�تنرص وقال: »اللهم نزل نصرك« ثم قبض قبضة من تراب 
من األرض ثم اس�تقبل ب�ه وجوههم فقال: »شـــاهت الوجوه«، 
�ا بتلك القبضة فولوا  ف�ام خلق اهلل منهم إنس�اناًا إال مأل عينيه تراباً
مدبرين فهزمهم اهلل D، وقسم رسول اهلل 0 غنائمهم 
بن املس�لمن ويف رواية أخذ حصيات فرمى هبن وجوه الكفار، 
ث�م ق�ال: »انهزمـــوا ورب حممـــد« ف�واهلل م�ا ه�و إال أن رماهم 

ا. بحصياته، فام زلت أرى حدهم كليااً وامهم مدبراً

وقد س�جل القرآن ذلك يف قول�ه c: ]ں  ں  ڻ  
ھ   ھ    ھ      ہ   ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ[ 

]26-25 :G[

s s s
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معجزة تكثير الطعام في تبوك

ُبعث النبي 0 يف بيئ�ة قليلة الغذاء واملاء، وكان هو 
وأصحاب�ه يتعرضون حلاالت من الش�دة يقل فيه�ا الطعام واملاء 
أو ي�كاد ينع�دم، فكان مما أيده اهلل به م�ن املعجزات تكثري القليل 

 c من الطعام واملاء عىل يديه، فيتغلب هو وأصحابه بقدرة اهلل
هبذه املعجزات واخلوارق عىل ظروف البيئة الصحراوية القاسية، 
الت�ي حيتاجون فيها للطعام وال�رشاب، إىل جانب حاجتهم للامء 
م�ن أجل الطهارة للعبادة، وأصب�ح ذلك من معجزاته التي رآها 
العرشات واملئات بل واآلالف م�ن أصحابه، وتناقلها الناس يف 
ا من  عه�ده ثم نقل�ت إلينا بأصح ط�رق الرواية،... وإلي�ك طرفاً

هذه املعجزات.

زيادة الطعام في يديه 0

فم�ن معجزات�ه 0 اخلارق�ة للع�ادة، أن يكث�ر اهلل 
الطعام القليل الذي ال يكفي إال األفراد، فإذا به بعد نزول الربكة 
في�ه بفضل دعائه G يكف�ي العرشات أو املئات أو 

اآلالف وقد وقع ذلك يف مواقف متعددة.
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وم�ن خ�وارق تكث�ري الطع�ام ليكف�ي اآلالف م�ن أتباع�ه 
0 م�ا ح�دث يف غ�زوة تبوك، حي�ث أصاب املس�لمن 
فيه�ا جماع�ة، فقال الصحابة: يا رس�ول اهلل، لو أذن�ت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رس�ول اهلل 0: »افعلوه«. 
ق�ال فجاء عمر فقال: يا رس�ول اهلل، إن فعل�ت قل الظهر ولكن 
ادعه�م بفضل أزوادهم ث�م ادع اهلل هلم عليها بالربكة لعل اهلل أن 

جيعل يف ذلك.

فقال رسول اهلل 0: »نعم«، قال: فدعا بنطح فبسطه 
ث�م دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل جييء بكف ذرة قال: 
وجي�يء اآلخ�ر متر ق�ال وجييء اآلخ�ر بكرسة حت�ى اجتمع عىل 
النطع  من ذلك يشء يسري قال: فدعا رسول اهلل 0 عليه 
بالربك�ة ثم قال: »خذوا يف أوعيتكم« ق�ال: فأخذوا يف أوعيتهم 
حتى ما تركوا يف العسكر وعاء إال ملؤوه قال: فأكلوا حتى شبعوا 
وفضلت فضلة فقال رسول اهلل 0: »أشهد أن ال إله إال 
اهلل وأنى رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غري شاك فيحجب 

عن اجلنة«.
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معجزة البركة في الطعام

وكانت هناك صور كثرية لربكة النبي 0 يف الطعام.. 
منها:

1- إطعامه G مائة وثاثن رجااً من شاة.

عن عبد الرمحن بن أيب بكر L أن رسول اهلل 0 
أطعم مائة وثاثن رجااً من شاة وصاع طعام، وأعطى كل واحد 
ا، ومحلوا ما بقى  منهم قطعة من س�واد بطنها الكبد فش�بعوا مجيعاً

من الطعام معهم.

معجزة أم ُسليم

أطع�م الرس�ول 0 عند زواجه بزين�ب زهاء ثاث 
مائ�ة رج�ل من حيس�ة صنعته�ا له أم س�ليم، وعندم�ا رفع أنس 
ا، ق�ال: فام أدري ح�ن وضعت كان  احليس�ة بعد أن أكل�وا مجيعاً

أكثر أم حن رفعت؟!

s إطع�ام س�بعن أو ثامن�ن رج�ااً م�ن أق�راص أم س�ليم 
ا قليلة من ش�عري وأدمته  J: َفتىَّْت أم س�ليم J أقراصاً
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بسمن، فدعا رسول اهلل بالربكة، وأكل من هذه األقراص سبعون 
أو ثامنون رجااً حتى شبعوا.

s تكثري ش�طر وس�ق ش�عري بربكته G: عن 
جاب�ر أن رجااً أت�ى النبي 0 يس�تطعمه فأطعمه ش�طر 
وس�ق شعري فام زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهام حتى كاله 
فأت�ى النب�ي 0 فقال: »لومل تكلـــه ألكلتم منه ولقام 

لكم«.

J شعير لزوجته أم المؤمنين عائشة

 ع�ن عائش�ة J قال�ت: ت�وىف رس�ول اهلل 0 
وما يف بيتي من يشء نأكله ذو كبد إال شطر يف رف يل فأكلت منه 

حتى طال عىل فكلته ففنى.

I معجزة أبي هريرة

عن أيب هريرة I  قال: أتيت النبي 0 بتمرات 
فقل�ت: يا رس�ول اهلل، ادع اهلل فيهن بالربك�ة، فضمهن ثم دعا يل 
فيهن بالربكة، فقال: »خذهن واجعلهن يف مزودك هذا« أو »يف 
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هـــذا املـــزود كلما أردت أن تأخذ منه شـــيًئا فأدخل فيه يدك 
فخـــذه وال تنثره نثًرا«، فقد محلت من ذلك التمر كذا وكذا من 
وسق يف سبيل اهلل فكنا نأكل منه ونطعم، وكان ال يفارق حقوى 

حتى كان يوم قتل عثامن فإنه انقطع.

معجزة الثريد

ع�ن س�مرة بن جن�دب I ق�ال: بيننا نحن عن�د النبي 
 0 إذ أت�ى بقصع�ة فيه�ا ثري�د ق�ال: ف�أكل وأكل القوم 
فلم يزل يتداولوهنا إىل قريب من الظهر يأكل كل قوم ثم يقومون 
وجييء قوم فيتعاقبونه قال: فقال له رجل: هل كانت متد بطعام؟! 

قال أما من األرض فا إال أن تكون كانت متد من السامء.

معجزته في التمر 0

عن النعامن بن مقرن قال قدمنا عىل رسول اهلل 0 يف 
أربع مائة من مزينة فأمرنا رسول اهلل 0.

بأمره فقال بعض القوم يا رسول اهلل ما لنا طعام نتزوده فقال 
النب�ي 0 لعمر: »زودهم« فقال: ما عندي إال فاضلة من 
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متر وما أراها تغني عنهم ش�يئاًا فق�ال: »انطلق فزودهم« فانطلق 
بن�ا إىل علية له فإذا فيها متر مثل البكر األورق فقال: خذوا فأخذ 
 الق�وم حاجته�م ق�ال: وكنت أن�ا يف آخر الق�وم، ق�ال: فالتفت 

وما أفقد موضع مترة وقد احتمل منه أربعامئة رجل.

معجزته مع أم مالك

ع�ن جاب�ر أن أم مال�ك كان�ت هت�دي للنب�ي 0 يف 
عكة هلا س�مناًا فيأتيه�ا بنوها فيس�ألون األدم وليس عندهم يشء 
 فتعمد إىل الذي كانت هتدي فيه للنبي 0 فتجد فيه سمناًا 
ف�ام زال يقي�م هلا أدم بيته�ا حتى عرصته فأت�ت النبي 0 
فق�ال: »عصرتيهـــا« قال�ت: نعم. ق�ال: »لو تركتيهـــا ما زال 

قائًما«.

معجزة تكثير التمر

L لجابر بن عبد اهلل 

كان وال�د جابر قد ترك ديناًا وطلب م�ن جابر أن يؤدي عنه 
ه�ذا الدي�ن بعد موت�ه... وكان التم�ر الذي عند جاب�ر ال يكفي 
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لقض�اء الدين فجاء النبي 0 ومش�ى يف املكان الذي فيه 
التم�ر فامت�أل امل�كان بربكة النب�ي 0 فلام ج�اء اليهودي 
ال�ذي يداين والد جاب�ر قام جابر ووزن له من ذلك التمر القليل 

فأوفاه حقه وفاض منه الكثري والكثري.

وما هي القصة كاملة؟

قال جابر بن عبد اهلل L: إن أباه توىف وترك عليه ثاثن 
وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر 
رس�ول اهلل 0 ليشفع له إليه فجاء رسول اهلل 0 
وكل�م اليهودّي ليأخ�ذ ثمر نخله بالذي له فأب�ى اليهودي وكان 
ثم�ر جابر ال يكف�ي لقضاء الدين فدخل رس�ول اهلل 0 
النخ�ل فمش�ى فيها، ثم قال جلابر »ُجدَّ لـــه فأوف له، الذي له« 
ا،  فجذه بعد ما رجع رس�ول اهلل 0، فأوفاه ثاثن وس�قاً
وفضلت له س�بعة عرش وسقا، فجاء جابر رسول اهلل 0 
ليخ�ربه بال�ذي كان، فوج�ده يصيل العرص، فل�ام انرصف برشه، 
فقال النبي 0: »أشـــهد أني رســـول اهلل«، وقال: »أخرب 
بذلـــك ابـــن اخلطاب«، فذه�ب جابر إىل عمر فأخ�ربه، فقال له 
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عمر: لقد علمت حن مش�ى فيها رسول اهلل 0 ليباركن 
فيها.

معجزته في عتق سلمان الفارسي

مل�ا كاتب س�لامن الف�اريس I ذلك الرج�ل الذي كان 
يملك�ه ع�ىل أن يدفع ل�ه ثاثامئة ودية ش�تلة وأربع�ن أوقية من 
الذهب.. أخذ النبي 0 يدعو أصحابه ليساعدوا سلامن 

حتى يصبح حرا.

فجاء هذا بثاثن ودية شتلة وهذا بعرشين.. وهذا.. وهذا.. 
حتى مجع ثاثامئة ودية.

فطل�ب من�ه النب�ي 0 أن حيف�ر هل�م وال يض�ع أي 
واح�دة حت�ى يضعها النب�ي 0 بيده... فحف�ر هلا وجاء 
ا ف�ام ماتت أي ودية ش�تلة ثم  النب�ي 0 ووضعه�م مجيعاً
أعطاه النبي 0 قطعة من الذهب يف حجم البيضة ليؤدي 
ا.. فتبس�م س�لامن وقال له:  أربعن أوقية من الذهب ويصبح حراً

 

يا رسول اهلل ماذا تصنع تلك القطعة الصغرية من الذهب؟.
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فقال له 0: »خذها فإن اهلل سيؤدي بها عنك«.

فأخذها س�لامن فوزهنا هلم فبلغ�ت أربعن أوقية ذهب رغم 
ا بربكة النبي  صغ�ر حجمها فأعتق س�لامن الفاريس وأصبح ح�راً

.0

s s s
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معجزة المطر

كان�ت غ�زوة تب�وك يف ش�هر رجب س�نة تس�ع م�ن اهلجرة 
وكان�ت يف وقت ع�رسة من الناس وج�دب يف الباد... وبدأت 
الث�امر تطيب يف ه�ذا الوقت فكان الناس حيب�ون املقام يف ثامرهم 
وظاهلم ويكرهون اخلروج للغزو يف هذا الوقت ألنه كان وقت 

جنى الثامر.

s وكان�ت األخب�ار ق�د وصل�ت إىل النب�ي 0 أن 
الروم�ان ق�د قام�ت بإعداد جيش�ها للقي�ام بغزوة حاس�مة ضد 

املسلمن.

s وعاش املس�لمون حلظات عصيبة فقد كانوا ال يسمعون 
صوتاًا غري معتاد إال ويظنونه زحف الرومان نحو املدينة املنورة.. 
وه�ذا يدل ع�ىل خط�ورة املوقف ال�ذي كان يواجهه املس�لمون 

بالنسبة إىل الرومان.

s ولذل�ك أم�ر النب�ي 0 أصحاب�ه بالتهي�ؤ لغزو 
الرومان يف ديارهم قبل أن يأتوا إىل املدينة املنورة.
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النبي 0 يدعو
والسماء تمطر بإذن اهلل

ا حت�ى ظنوا أن  �ا ش�ديداً ويف الطريق عطش الصحابة عطشاً
رقاهبم س�تنقطع من ش�دة العط�ش.. حتى إن أحدهم من ش�دة 
العط�ش كان يذبح بعريه ويعرص فرثه ليرشبه وجيعل ما بقى عىل 

كبده.

 D يا رس�ول اهلل! إن اهلل :I فق�ال أبو بكر الصديق
ا فادع اهلل لنا. قد عودك يف الدعاء خرياً

قال: »أحتب ذلك؟«.

قال نعم.

 فرف�ع يدي�ه فل�م يرجعه�ام حت�ى أمط�رت الس�امء فم�ألوا 
م�ا معه�م ورشب�وا.. ث�م نظ�روا إىل املكان ال�ذي نزل في�ه املطر 

فوجدوا أن املطر مل جياوز املكان الذي كانوا فيه.

ا ه�ذه املعجزة: س�حابة  s وهن�ا قال أح�د املنافق�ن منكراً
مارة.
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أي أنه يريد أن يقول إن دعاء النبي 0 مل يكن س�بباًا 
يف ن�زول املط�ر بل إن الس�حابة كانت مت�ر مصادفة أثن�اء الدعاء 

فأمطرت.

s ويف احلقيقة أن هذه الغزوة كانت غزوة العرسة فعااً فقد 
كان�ت ُعرسة يف قل�ة الدواب التي يركبوهنا فق�د كان العرشة من 
املس�لمن خيرجون عىل بعري واحد يركبه كل واحد منهم مس�افة 

ثم يعطيه ألخيه...

وكان�ت ُع�رسة يف الطع�ام وامل�اء فق�د كان زاده�م التم�ر 
املتس�وس والش�عري املتغري وكان النفر خيرج�ون وليس معهم إال 
ا عظياماً أخذ مترة  بع�ض التمرات فإذا بلغ اجلوع من أحدهم مبلغاً
ووضعه�ا يف فمه حتى جيد طعمها ث�م يعطيها ألخيه ليمصها... 

وهكذا عاش هؤالء الصحابة عىل الصدق والصرب واليقن.

s s s
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معجزة النبي 0 في عين تبوك

مل�ا خرج النب�ي 0 إىل غزوة تبوك ق�ال يف الطريق: 
»إنكـــم ســـتأتون غًدا عني تبوك فمن جاءهـــا منكم فال ميس 

من مائها شيًئا حتى آتى«.

فل�ام وصل�وا إىل ع�ن تبوك وج�دوا ماءه�ا قلي�ااً ال يكفي 
ا. أحداً

فأمره�م النب�ي 0 أن يغرف�وا بأيدهي�م بع�ض املاء 
وأن يأت�وا إلي�ه بذل�ك امل�اء فغرف�وا امل�اء يف إن�اء وج�اءوا به إىل 
النبي 0 فغس�ل فيه يديه ووجه�ه ثم أعاده يف عن تبوك 

ا. فاهنمرت العن باملاء حتى استقى الناس مجيعاً

معجزة تكثير ماء المزادتين

نزل النب�ي 0 وأصحابه يف مكان فأصاهبم العطش 
ومل جي�دوا م�اءاً فوج�دوا ام�رأة معها م�اء فج�اؤوا هب�ا إىل النبي 
0 فأخ�ذ النبي 0 من املاء ال�ذي مع تلك املرأة 
وصبه يف إناء ودعا أصحابه ليرشبوا ويدخروا من املاء ما يشاؤون 
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ثم مجع  هلا النبي 0 وأصحابه الكثري من العجوة والدقيق 
 هدي�ة هلا... وكان�ت املفاجأة الكربى أهنا وج�دت ماءها كام هو 

مل ينقص منه يشء.

وكان النب�ي 0 وأصحابه بعد ذل�ك يغزون القرى 
الت�ي حوهل�ا وال يغ�زون قريته�ا فعرضت امل�رأة ع�ىل قومها أن 

ا. يسلموا فأسلموا مجيعاً

s وه�ا ه�ي القصة كاملة عن عمران قال: كنا يف س�فر مع 
النبي 0 »فذكر احلديث إىل قوله«: فاش�تكى إليه الناس 
من العطش، فنزل فدعا رجااً من أصحابه ودعا عليًّا فقال اذهبا 
فابتغيا املاء، فانطلقا فتلقيا امرأة بن مزادتن أو سطيحتن من ماء 
ع�ىل بعري هلا، فقاال هلا: أين املاء؟ قال�ت: عهدي باملاء أمس هذه 
ا، قالت إىل أين؟ قاال  الس�اعة، ونفرنا خلوف قاال هلا: انطلقي إذاً
إىل رس�ول اهلل 0، قالت: ال�ذي يقال له الصايبء؟ قاال: 
هو الذي تعنن، فانطلقي، فجاءا هبا إىل النبي 0 وحدثاه 
احلديث، قال: فاس�تنزلوها عن بعريه�ا، ودعا النبي 0 
بإن�اء فف�رغ فيه من أف�واه املزادتن أو س�طيحتن وأوكأ أفواههام 
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وأطلق العزايل ونودى يف الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء 
واس�تقى من ش�اء.... وهي قائمة تنظر إىل ما يفع�ل بامئها، وايم 
اهلل لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أهنا أش�د مألة منها حن ابتدأ 
فيها، فقال النبي 0: »امجعوا هلا«، فجمعوا هلا من بن 
�ا فجعلوه يف ثوب  عجوة ودقيقة وس�ويقة حت�ى مجعوا هلا طعاماً
ومحلوها عىل بعريها، ووضعوا الثوب بن يدهيا، قال هلا: تعلمن 

ما رزئنا من مائك شيئاًا ولكن اهلل هو الذي سقانا.

قال عمران بن حصن I: فرشبنا ونحن أربعون رجااً 
عطاشى حتى روينا ومألنا كل قربة معنا وإداوة فأتت أهلها وقد 
احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فانة؟ قالت: العجب، لقيني 
رجان فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له الصايبء؟ ففعل كذا وكذا، 
ف�واهلل إنه ألس�حر الناس من ب�ن هذه وهذه، وقال�ت بإصبعيها 
الوس�طى والسبابة فرفعتها إىل الس�امء تعني: السامء واألرض أو 
ا، فكان املس�لمون بعد ذلك يغريون عىل من  إنه لرس�ول اهلل حقاً
حوهل�ا من املرشك�ن وال يصيبون الرصم الذي ه�ي منه، فقالت 
ا، فهل لكم  �ا لقومها: ما أرى أن هؤالء القوم يدعونكم عمداً يوماً

يف اإلسام؟ فأطاعوها فدخلوا يف اإلسام.
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معجزة البركة في اللبن

ا ألنه  لق�د كان الصح�ايب اجللي�ل أب�و هري�رة I فق�رياً
ا لرس�ول اهلل 0  �ا لطل�ب العلم وكان مازماً كان متفرغاً

 

فلم يكن عنده مهنة يعمل هبا.

ا عىل  ويف يوم من األيام اش�تد به اجلوع حت�ى أنه ربط حجراً
بطن�ه من ش�دة اجلوع وكان أبو هريرة يس�تحي أن يس�أل الناس 
ش�يئاًا.. ف�أراد أن حيتال حيل�ة مجيلة لعله يفوز بالطع�ام عند أحد 

الصحابة.

فذهب إىل أيب بكر يس�أله عن آية يف كتاب اهلل لعله يقول له: 
ا ثم أحدثك عن ه�ذه اآلية..  هي�ا نجل�س يف البيت ونأكل س�وياً

لكن أبا بكر مل يعرف مقصد أيب هريرة.

فذه�ب أب�و هري�رة إىل عم�ر بن اخلط�اب.. فح�دث نفس 
اليشء.

إىل أن لقي�ه النب�ي 0 ففهم م�ا يريد فطل�ب منه أن 
يذهب معه إىل البيت حيث رشب عنده لبناًا ليسد جوعه.
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وهذه هي تفاصيل هذه المعجزة

s ع�ن أيب هري�رة I أن�ه كان يقول: اهلل ال�ذي ال إله 
إال ه�و، إن كن�ت ألغتمد بكب�دي عىل األرض م�ن اجلوع،وإن 
ا عىل  كنت ألش�د احلجر عىل بطني من اجل�وع، ولقد قعدت يوماً
طريقهم الذي خيرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية يف كتاب 
اهلل؟ ما سألته إال ليستتبعني، فمر ومل يفعل، ثم مر يب أبو القاسم 
0 فتبس�م حن رآين وعرف م�ا يف نفيس وما يف وجهي، 
ث�م ق�ال: »يا أبا هـــر«، قلت: لبيك يا رس�ول اهلل، قال: »احلق«، 
وم�ى فتبعته، فدخل، فاس�تأذن، ف�أذن يل، فدخل فوجد لبناًا يف 
ق�دح، فق�ال: »من أين هذا اللـــنب؟« قالوا: أه�داه لك فان أو 
فألنه، قال: »أبا هر«، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: »احلق إىل 
أهل الصفة فادعهم لي« قال: وأهل الصفة أضياف اإلس�ام، 
ال يأوون إىل أهل وال مال، وال عىل أحد، إذا أتته صدقة بعث هبا 
إليهم، ومل يتناول منها شيئاًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، وأصاب 
منها وأرشكهم فيها، فساءين ذلك، فقلت: وما هذا اللبن يف أهل 
الصف�ة؟ كن�ت أحق أن أصيب م�ن هذا اللبن رشب�ة أتقوى هبا، 
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ف�إذا جاؤوا أمرين فكنت أن�ا أعطيهم، وما عس�ى أن يبلغني من 
هذا اللبن، ومل يكن من طاعة اهلل وطاعة رس�وله 0 بد، 
فأتيتهم فدعوهتم، فأقبلوا واس�تأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم 
من البيت. قال: »يا أبا هر«، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: »خذ 
فأعطهم«، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيرشب حتى 
ي�روي، ثم ي�رد عىلىَّ القدح فأعطيه الرج�ل فيرشب حتى يروي، 
ث�م يرد عىلىَّ الق�دح فأعطيه الرجل فيرشب حت�ى يروي، ثم يرد 
ع�ىلىَّ القدح حتى انتهي�ت إىل النبي 0 وق�د روى القوم 
كله�م، فأخذ الق�دح فوضعه عىل ي�ده، فنظر إىلىَّ فتبس�م، فقال: 

 

»أبـــا هـــر« قلت: لبيك يا رس�ول اهلل، ق�ال: »بقيت أنـــا وأنت«، 
قل�ت: صدق�ت يا رس�ول اهلل، ق�ال: »اقعد فاشـــرب«، فقعدت 
فرشب�ت، فق�ال: »ارشب« حت�ى قلت: ال وال�ذي بعثك باحلق، 
ا، قال: »فأرنـــي«، فأعطيته الق�دح، فحمد اهلل  م�ا أجد له مس�لكاً

وسمى ورشب الفضلة«.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n92

معجزة سجود الجمل للنبي 0

ويف ي�وم من األيام كان هناك أهل بيت من األنصار عندهم 
�ا ال ينقاد هلم  مجل يس�قون علي�ه أرضهم فأصب�ح اجلمل مفرتساً
فذهبوا إىل النبي 0 يشكون إليه حاهلم وأهنم قد أجدبت 

أرضهم بسبب ذلك اجلمل.

فذه�ب معهم النبي 0 وكان الصحابة خيافون عليه 
م�ن ذلك اجلم�ل ولكن النبي 0 أخربه�م أنه لن يصيبه 
ا حتى سجد  بس�وء.. واقرتب من اجلمل فجاء اجلمل إليه مرسعاً
ب�ن يديه فق�ام النبي 0 وأخ�ذ بناصيته حت�ى أدخله يف 

العمل مرة أخرى..

s وها هي القصة كاملة نذكرها من خال هذا احلديث:

ع�ن أنس بن مالك I قال: كان أهل بيت من األنصار 
هلم مجل يس�نون عليه »أي: يسقون عليه« وأنه استصعب عليهم 
فمنعه�م ظه�ره، وأن األنص�ار جاءوا إىل رس�ول اهلل 0 
فقالوا: إنه كان لنا مجل نس�ني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا 
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ظهره، وق�د عطش الزرع والنخل، فقال رس�ول اهلل 0 
ألصحاب�ه: »قوموا« فقاموا، فدخل احلائط.. واجلمل يف ناحيته، 
فمش�ى النبي 0 نحوه فقالت األنصار: يا رسول اهلل إنه 
قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته، فقال: »ليس علىَّ 
منه بأس«، فلام نظر اجلمل إىل رسول اهلل 0 أقبل نحوه 
ا بن يديه، فأخذ رسول اهلل 0 بناصيته  حتى خر س�اجداً
 أذل م�ا كان�ت ق�ط، حتى أدخل�ه يف العم�ل، فقال ل�ه أصحابه، 
يا رس�ول اهلل هذه هبيمة ال تعقل تسجد لك، ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك فقال: »ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو 
صلح لبشـــر أن يسجد لبشـــر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه 
إىل مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته 

فلحسته ما أدت حقه«.

معجزة الجمل الذي اشتكى إلى رسول اهلل 0

ويف يوم من األيام دخل النبي 0 بس�تاناًا لرجل من 
األنص�ار فرأى مجااً فلام رآه اجلم�ل اقرتب من النبي 0 
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وذرفت عيناه الدموع فحزن النبي 0 ومسح وجهه بكل 
رمحة وحنان وقال: »أين صاحب هذا اجلمل؟«.

فجاء شاب من األنصار وقال: أنا يا رسول اهلل.

فق�ال ل�ه 0: »أال تتقي اهلل يف هـــذا اجلمل فإنه 
شكا إىلَّ أنك ُتيعه وتتعبه يف العمل«.

s وها هي القصة كاملة:
ع�ن عبد اهلل ب�ن جعفر قال: أردفني رس�ول اهلل 0 
خلف�ه ذات يوم... فدخل حائطاًا »بس�تاناًا« لرج�ل من األنصار، 
فإذا مجل فلام رأى النبي 0 حن وذرفت عيناه فأتاه النبي 
0 فمس�ح ذفراه فس�كت، فقال: »من رب هذا اجلمل؟ 
مل�ن هذا اجلم�ل؟« فجاء فتى من األنصار فقال: يل يا رس�ول اهلل 
فق�ال: »أفال تتقي اهلل يف هذه البهيمة اليت ملكك اهلل إياها، 

فإنه شكا إىل أنك تيعه وتدئبه«.

s s s
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معجزة الوحش يوقر النبي 0ويحترمه

كان هناك حيوان آلل رس�ول اهلل 0... فكان ذلك 
الوحش يلعب وجيري يف البيت إذا خرج رسول اهلل 0... 

فإذا عاد النبي 0 إىل البيت مل يتحرك وسكن يف مكانه.

فف�ي احلدي�ث الذي رواه أمحد بإس�ناد حس�ن م�ن حديث 
عائش�ة J قال�ت: كان آلل رس�ول اهلل 0 وح�ش 
فكان إذا خرج رس�ول اهلل 0 اشتد ولعب يف البيت فإذا 
دخل رسول اهلل 0 سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه.

معجزة الذئب الذي شهد للنبي 0

بالنبوة والرسالة

كان هن�اك رج�ل يرع�ى الغن�م فج�اء الذئب فخطف ش�اة 
ف�أرسع الراع�ي خلفه حت�ى أدركه وأخ�ذ منه الش�اة... فجلس 
الذئ�ب عىل األرض وقال للراعي: أال تتق�ي اهلل تأخذ مني رزقا 

. ساقه اهلل إيلىَّ
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فتعج�ب الراع�ي وق�ال: ي�ا عجب�ي.. ذئب يكلمن�ي كام 
اإلنس.

فق�ال ل�ه الذئ�ب: أال أخ�ربك بأعج�ب م�ن ذل�ك؟ حمم�د 
0 بيثرب »املدينة املنورة« خيرب الناس بأنباء ما قد سبق.

فذهب الراعي إىل النبي 0وأخربه بام حدث.

 فق�ال النب�ي 0: »صـــدق.. والـــذي نفســـي بيـــده 
ال تقوم الساعة حتى ُيكلم السباع اإلنس«.

s وما هي القصة كاملة من خال هذا احلديث:

ع�ن أيب س�عيد اخل�دري I قال: عدا الذئب عىل ش�اٍة 
فأخذه�ا، فطلبه الراع�ي فانتزعها منه، فأقع�ي الذئب عىل ذنبه، 
! فقال يا عجبي!  ا س�اقه اهلل إيلىَّ ق�ال: أال تتقي اهلل تن�زع مني رزقاً
ذئ�ب مق�ع ع�ىل ذنب�ه يكلمن�ي كام اإلن�س!! فق�ال الذئ�ب: 
أال أخ�ربك بأعج�ب م�ن ذل�ك؟ حمم�د 0 بيث�رب خيرب 
الن�اس بأنباء ما قد س�بق! قال: فأقبل الراعي يس�وق غنمه حتى 
دخ�ل املدين�ة، فزواها إىل زواي�ة من زواياها، ثم أتى رس�ول اهلل 
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0 فأخ�ربه، فأمر رس�ول اهلل 0 فنودى الصاة 
 جامع�ة، ث�م خ�رج فق�ال للراع�ي: أخربه�م، فأخربه�م فق�ال 
رس�ول اهلل 0: »صـــدق، والذي نفســـي بيـــده ال تقوم 
الســـاعة حتى يكلم السباع اإلنس ويكلم الرجل عذبة يوطه 

وشراك نعله وخيربه فخذه مبا أحدث أهله بعده«.

I معجزة البركة في جمل جابر

ويف إح�دى الغ�زوات خ�رج جابر بن عب�د اهلل L مع 
النبي 0 ولكنه كان يعاين من مشكلة كبرية أال وهي: أن 
ا لذلك. ا.. فحزن جابر حزناًا شديداً مجله تعب وأصبح بطيئاًا جدًّ

شـــأنك  »مـــا  ل�ه:  وق�ال   0 النب�ي  علي�ه   فأقب�ل 
يا جابر؟«.

قال جابر: تعب مجيل وأصبح بطيئاًا فتخلفت عن الناس.

فن�زل النبي 0 وغم�ز مجل جابر بعص�ا معوجة ثم 
قال جلابر: »اركب«.
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ا حت�ى أن�ه كان يمنعه من  فرك�ب جاب�ر مجله فوج�ده رسيعاً
اجلري حتى ال يسبق مجل رسول اهلل 0.

وها هي القصة كاملة:

ففي الصحيحن من حديث جابر بن عبد اهلل L  قال: 
كن�ت مع النب�ي 0 يف غزاة فأبطأ يب مجيل وأعيا فأتى عىلىَّ 
النبي 0 فقال: »جابر؟« فقلت: نعم. قال: »ما شأنك؟« 
قلت: أبطأ عىلىَّ مجيل وأعيا فتخلفت فنزل حيجنه بمحجنه ثم قال: 

»اركب« فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول اهلل 0.

قلت: وال عجب يف ذلك فالكون كله يعرف أنه رس�ول اهلل 
0 إال عصاة اإلنس واجلن.

s s s
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معجزة ظهور بركة النبي 0
في فرس أبي طلحة

ا  ويف ي�وم من األيام ح�دث يشء يف املدينة أف�زع أهلها فزعاً
ا أليب طلحة كان بطيئاًا  ا فقام النبي 0 وركب فرساً ش�ديداً
ا... وإذا بالفرس جيري برسعة كبرية والناس خلفه ال يستطيع  جدًّ
أحدهم أن يدرك ذلك الفرس... فتبسم النبي 0 وقال: 
»ال تفزعـــوا إنـــه لبحر...« أي أن�ه رسيع اجلري... ومل يس�تطع 
بع�د ذلك أي فرس أن يس�بق فرس أيب طلح�ة بعدما ركبه النبي 

.0

وها هي القصة كاملة:

قال أنس بن مالك: فزع الناس، فركب رسول اهلل 0 
�ا أليب طلح�ة بطيئاًا ث�م خرج يركض وح�ده، فركب الناس  فرساً

يركضون خلف رسول اهلل 0.

فقال: »لن تراعوا إنه لبحر« قال: فواهلل ما س�بق بعد ذلك 
اليوم.
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معجزة نزول اللبن من ضرع شاة ال ينزل لبًنا

ويف يوم من األيام مر النبي 0 هو وأبو بكر الصديق 
I عىل عبد اهلل بن مس�عود I وكان يعمل راعياًا للغنم 
عند رجل كافر اسمه عقبة بن أيب معيط فسأله النبي 0:  

يا غام، هل من لبن؟. قلت: نعم ولكني غام مؤمتن.

فطل�ب منه النب�ي 0 أن يأتيه بش�اة مل تبلغ ومل ينزل 
من رضعها لبن.

فجاءه ابن مس�عود بتلك الشاة فوضع النبي 0 يده 
املباركة عىل رضع تلك الشاة وذكر اهلل فنزل من رضعها لبن كثري 
فرشب النبي 0 وس�قى أبا بكر ثم أمر النبي 0 
 رضع الش�اة أن يمس�ك ع�ن اللبن فأمس�ك ال�رضع.. فتعجب 

عبد اهلل بن مسعود مما فعله النبي 0.

وها هي القصة كاملة:

ق�ال عب�د اهلل ب�ن مس�عود: كن�ت أرع�ى غن�اماً لعقب�ة ب�ن 

 

 أيب معي�ط، فم�ر يب رس�ول اهلل 0 وأب�و بك�ر، فق�ال: 
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»يا غالم! هل من لنب؟« قلت: نعم، ولكني مؤمتن، قال: »فهل 
مـــن شـــاة مل ينز عليها الفحل؟« أي مل تبل�غ وال تدر لبناًا فأتيته 
 بشاة، فمسح رضعها، فنزل لبن، فحلب يف إناء، فرشب، وسقى 
أب�ا بكر، ثم قال للرضع: »أقلص« أي انضم وأمس�ك عن إنزال 
اللبن فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا، فقلت: يا رسول اهلل! علمني 

من هذا القول. 

فمسح رأيس، وقال: »يرمحك اهلل إنك غليم معلم«))).

ويف رواي�ة قال ابن مس�عود: فأتيته بعد ذل�ك فقلت علمني 
م�ن هذا الق�ول: قال: »إنك غـــالم معلم« فأخذت م�ن فيه فمه 

سبعن سورة ال ينازعني فيها أحد))).

)1( قال األرناؤوط: إسناده حسن، أخرجه أمحد )379/1(، والفسوى يف العرفة 
والتاريخ )537/2(.

)2( قال األرناؤوط: رواه ابن سعد يف الطبقات )111/3(، وأمحد )462/1(، 
وأبو نعيم يف احللية )125/1(، وإسناده حسن.
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كان النبي 0 
يرى من خلفه

كما يرى من أمامه

وكان من معج�زات النبي 0 أنه يرى من خلفه كام 
يرى من أمامه.

ا. ثم  عن أيب هريرة قال: صىل بنا رس�ول اهلل 0 يوماً
انرصف فقال: »يا فالن! أال حتسن صالتك؟ أال ينظر املصلي 
إذا صلى كيف يصلي؟ فإمنا يصلي لنفسه. إني واهلل ألبصر 

من ورائي كما أبصر من بني يدي«))).

وعن أنس قال: صىل بنا رسول اهلل 0 ذات يوم.

فلام قى الصاة أقبل علينا بوجهه، فقال: »أيها الناس! إني 
إمامكم. فال تســـبقوني بالركوع وال بالســـجود. وال بالقيام 

وال باالنصراف. فإني أراكم من أمامي ومن خلفي«))).

)1( رواه مسلم ]423[، »كتاب الصالة«.

)2( رواه مسلم ]426[، »كتاب الصالة«.
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الطعام والحصى يسبح في يد النبي 0

لقد كان الصحابة يسمعون صوت الطعام وهو يسبح يف يد 
النبي 0.

�ا يس�معون صوت تس�بيح احلىص يف ي�د النبي  وكان�وا أيضاً
.0

ع�ن عب�د اهلل ب�ن مس�عود I ق�ال: كن�ا نع�د اآلي�ات 
�ا، كنا مع رس�ول اهلل 0 يف  برك�ة، وأنت�م تعدوهنا ختويفاً
س�فر، فقل امل�اء، فق�ال: »اطلبوا فضلة م�ن ماء«، فج�اءوا بإناء 
في�ه ماء قليل، فأدخل ي�ده يف اإلناء، ثم قال: »حي على الطهور 
 املبـــارك، والربكة من اهلل«، لقد رأيت املاء ينبع من بن أصابع 
رس�ول اهلل 0، ولق�د كن�ا نس�مع تس�بيح الطع�ام وهو 

يأكل.

s ويف رواية أنه قال: »كنا نسمع صوت تسبيح احلصى 
يف يد النيب 0«.
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معجزة الشجرة التي أخبرت النبي 0

فف�ي الليل�ة التي ذهب فيها اجلن ليس�تمع إىل القرآن من فم 
النبي 0.. كانت تلك الش�جرة ه�ي التي أخربت النبي 

0 بذلك.

قال عبد اهلل بن مس�عود I: إن الذي أخرب رس�ول اهلل 
0 باس�تامع اجلن إليه هي شجرة... فقد ساق البخاري 
ا: من آذن  بإس�ناده إىل معن ب�ن عبد الرمحن قال: س�ألت مرسوقاً

النبي 0 باجلن ليلة استمعوا القرآن؟

فقال: حدثني أبوك يعني: عبد اهلل بن مس�عود أنه آذنت هبم 
شجرة.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 105

معجزة شجرة تشهد للنبي 0 بالرسالة

فف�ي ي�وم م�ن األيام لق�ى النب�ي 0 رج�ااً أعرابياًا 
وع�رض علي�ه اإلس�ام فطلب األع�رايب م�ن النبي 0 
من يش�هد له بذلك.. فإذا بالنبي 0 يدعو ش�جرة بعيدة 
ا حتى قامت بن  فجاءت إىل النبي 0 تش�ق األرض ش�قاً
ي�دي النب�ي 0 واستش�هدها ث�اث مرات فش�هدت له 

بالرسالة.. ثم أمرها النبي 0 فعادت حيث كانت.

s وها هو احلديث الذي حيكي لنا تلك القصة:

عن ابن عمر L قال: كنا مع رس�ول اهلل 0 يف 
سفر فأقبل أعرايب فلام دنا قال له رسول اهلل: »أين تريد؟«. 

قال: إىل أهيل.

قال: »هل لك إىل خري؟«.

قال: ما هو؟

ق�ال: »تشـــهد أن ال إلـــه إال اهلل وحـــده ال شـــريك له، وأن 
حممًدا عبده ورسوله«.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n106

قال: هل من شاهد عىل ما تقول؟.

قال: »هذه الشـــجرة«، فدعاها رسول اهلل 0 وهي 
ا فقامت بن يديه،  عىل ش�اطئ ال�وادي فأقبلت ختد األرض خ�داً
ا فش�هدت أنه كام قال، ثم أهنا رجعت إىل منبتها  استش�هدها ثاثاً
ورجع األعرايب إىل قومه، قال: إن يتبعوين أتيتك هبم وإال رجعت 

إليك وكنت معك.

s s s
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معجزة الغصن

ق�ال عب�د اهلل بن عب�اس L: إن أعرابياًا ج�اء إىل النبي 
0 فق�ال: بم أع�رف أنك نبي؟!، ق�ال: »إن دعوت هذا 
العـــذق من هذه النخلة تشـــهد أني رســـول اهلل؟« فجعل ينزل 
م�ن النخل�ة حتى س�قط إىل النبي 0 ثم ق�ال: »ارجع«، 

فعاد فأسلم األعرايب.

انقياد شجرتين للنبي 0:

ع�ن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا 
وأيب نطلب العلم يف هذا احلي من األنصار..... فذكر حديثاًا عن 
جابر I إىل قوله: رسنا مع رسول اهلل 0 حتى نزلنا 
�ا أفيح فذهب رس�ول اهلل 0 يق�ي حاجته فأتبعته  وادياً
بإداوة من ماء، فنظر رسول اهلل 0 فلم ير شيئاًا يسترت به، 
فإذا ش�جرتان بش�اطيء الوادي، فانطلق رس�ول اهلل 0 
إىل إحدامها فأخذ بغصن من أغصاهنا فقال: »انقادي على بإذن 
اهلل«، فانق�ادت معه كالبعري املخش�وش الذي يصانع قائده حتى 
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أتى الش�جرة األخرى فأخذ بغصن من أغصاهنا فقال: »انقادي 
 علـــى بـــإذن اهلل« فانق�ادت معه كذل�ك حت�ى إذا كان باملنتصف 
مم�ا بينهام ألم بينهام يعني: مجعهام فقال: »التئما على بإذن اهلل«، 
فالتأمت�ا، قال جاب�ر: فخرجت أحرض خمافة أن حيس رس�ول اهلل 
0 بق�ريب فيبتعد، فجلس�ت أحدث نف�يس فحانت مني 
لفت�ة فإذا أنا برس�ول اهلل 0 مقب�ل، وإذا الش�جرتان قد 

افرتقتا، فقامت كل واحدة منهام عىل ساق. أي كام كانت.

s s s
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معجزة حنين الجذع شوًقا للنبي 0

وملا بنى النبي 0 املسجد مل يكن له منرب خيطب عليه 
فكان النبي 0 خيطب ع�ىل جذع نخلة... فجاءت امرأة 
ا فاس�تأذنت رس�ول اهلل  م�ن األنص�ار وكان هل�ا ولد يعمل نجاراً
ا ليخطب عليه النبي 0  0 يف أن يصنع ابنها منرباً

فوافق النبي 0.

ويف اجلمع�ة التالي�ة وض�ع الصحاب�ة اجلذع جانباً�ا وجعلوا 
املن�رب اجلديد يف القبلة فصعد النبي 0 ليخطب عىل املنرب 
فإذا بأصحاب الرسول 0 يسمعون صوت حنن اجلذع 
وكأنه صوت ناقة يف حال الوالدة فنزل النبي 0 واحتضن 

اجلذع فسكن اجلذع فقد كان حزيناًا لفراق النبي 0.

s وها هو احلديث الذي حيكي لنا تلك القصة:

قال جابر بن عبد اهلل L إن النبي كان يقوم يوم اجلمعة 
إىل ش�جرة أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل: يا رس�ول 
ا فلام كان  ا؟ قال: »إن شئتم« فجعلوا له منرباً اهلل أال نجعل لك منرباً
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يوم اجلمع�ة دفع إىل املنرب فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل 
النب�ي 0 فضمه إليه يئن أنن الصبي الذي س�كن، قال: 

»كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها«.

ويف سنن الدارمي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك 
I ق�ال: كان النب�ي 0 يق�وم ب�وم اجلمع�ة فيس�ند 
ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد فيخطب الناس فجاءه رومي 
ا  فقال: أال أصنع لك ش�يئاًا تقعد عليه وكأنك قائم فصنع له منرباً
ل�ه درجت�ان ويقعد ع�ىل الثالثة فلام قعد نب�ي اهلل 0 عىل 
ذلك املنرب خار اجلذع كخوار الثور حتى ارتج املس�جد حزناًا عىل 
رس�ول اهلل 0 فنزل إليه رس�ول اهلل 0 من املنرب 
فالتزمه وهو خيور فلام التزمه رسول اهلل 0 سكن ثم قال: 
»أما والذي نفس حممد بيده لو مل ألتزمه ملا يزال هكذا إىل 
يوم القيامة« حزناًا عىل رسول اهلل 0 فأمر به رسول اهلل 

0 فدفن.

s s s
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معجزة أن النبي 0 كان قوة
أربعين رجاًل من أهل الجنة

ولق�د كان النب�ي 0 يمتلك ق�وة كب�رية.. فقد كان 
للنب�ي 0 ق�وة كب�رية... فقد كان للنب�ي 0 قوة 

أربعن رجااً من أهل اجلنة.

s ففي احلديث الذي رواه البخاري أن أنس بن مالك قال 
لقتادة: كنا نتحدث أن النبي 0 أعطى قوة أربعن.

ق�ال أنس بن مالك لقتادة: كنا نتحدث أن النبي 0 
أعطى قوة أربعن من رجال أهل اجلنة.

s ولعل س�ائا يس�أل ويق�ول: وكم تبلغ ق�وة الرجل من 
أهل اجلنة؟

واجلواب: أن ق�وة الرجل من أهل اجلنة بامئة رجل من أهل 
الدنيا.

والدلي�ل ع�ىل ذل�ك ق�ول النب�ي 0: »إن الرجـــل 
مـــن أهـــل اجلنة، ليعطي قـــوة مائة رجل يف األكل والشـــرب 
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والشـــهوة واجلمـــاع، حاجـــة أحدهم عرق يفيـــض من جلده، 
فإذا بطنه قد ضمر«.

s وع�ىل هذا يكون حس�اب ق�وة نبين�ا 0 بأربعة 
آالف رجل.

s s s
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معجزة حماية اهلل لنبيه 0

لق�د كان احل�ق C حيمي نبي�ه 0 دائ�اماً من كيد 
الكافرين ومن مؤامراهتم... ولقد وردت يف السنة روايات كثرية 

حتكي لنا كيف كان احلق C حيمي نبيه 0.

ففي مس�ند أمحد بسند حس�ن، عن ابن عباس L قال: 
إن امل�أل من قريش اجتمعوا يف احلج�ر فتعاقدوا بالات والعزى 
ا لقد قمنا  ومناة الثالثة األخرى ونائلة وإس�اف لو ق�د رأينا حممداً
إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله... فأقبلت ابنته فاطمة 
J تبك�ي حتى دخلت عىل رس�ول اهلل 0 فقالت: 
ه�ؤالء امل�أل من قريش قد تعاقدوا عليك لو ق�د رأوك لقد قاموا 
إلي�ك فقتل�وك فليس منهم رج�ل إال قد ع�رف نصيبه من دمك 
فقال: »يا بنية أريين وضوًءا« فتوضأ ثم دخل عليهم املس�جد، 
فلام رأوه قالوا: هاهو ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقاهنم يف 
ا ومل يقم إليه  صدورهم وعقروا يف جمالسهم فلم يرفعوا إليه برصاً
منهم رجل، فأقبل رسول اهلل 0 حتى قام عىل رءوسهم 
فأخذ قبضة من الرتاب فقال: »شـــاهت الوجوه« ثم حصبهم هبا 
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ف�ام أصاب رج�ااً منهم من ذلك احلىص حص�اة إال قتل يوم بدر 
ا. كافراً

s ويف البخ�اري ومس�لم م�ن حدي�ث جاب�ر ب�ن عبد اهلل 
L ق�ال: غزونا مع رس�ول اهلل 0 غ�زاة قبل نجد، 
فأدركن�ا رس�ول اهلل 0 يف القائل�ة يف واد كث�ري العض�اة 
»ش�جر له شوك، كالسلم واألراك«، فنزل رسول اهلل 0 
حتت ش�جرة فعلق س�يفه بغصن من أغصاهن�ا، وتفرق الناس يف 
ال�وادي يس�تظلون بالش�جر، فق�ال رس�ول اهلل 0: »إن 
رجـــال أتانـــي وأنا نائم فأخذ الســـيف فاســـتيقظت وهو قائم 
على رأســـي والســـيف صلتا يف يديه فقال: من مينعك مين؟ 
قلت: اهلل، فشـــام الســـيف، فها هو ذا جالس«، ثم مل يعرض له 
رس�ول اهلل 0 وكان ملك قومه فانرصف حن عفا عنه. 

فقال: ال أكون يف قوم هم حرب لك.

s s s
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معجزة انتقام اهلل لنبيه 0
من مشركي قريش

ع�ن ابن مس�عود I ق�ال: كان النبي 0 يصيل 
عن�د البي�ت، وأبو جه�ل وأصحاب له جل�وس، إذ قال بعضهم 
لبعض: أيكم جييء بس�يل جزور بني فان فيضعه عىل ظهر حممد 
إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي 
0 وضع�ه عىل ظه�ره بن كتفيه وأنا أنظر ال أغني ش�يئاًا 
لو كان�ت يل منعة، قال: فجعلوا يضحك�ون ويميل بعضهم عىل 
بعض ورس�ول اهلل 0 س�اجد ال يرفع رأسه حتى جاءته 
فاطم�ة فطرح�ت عن ظهره فرفع رأس�ه ثم ق�ال: »اللهم عليك 
بقريش« ثاث مرات فش�ق عليهم إذ دع�ا عليهم، قال: وكانوا 
 يرون أن الدعوة يف ذلك البلد مستجابة... ثم سمى »اللهم عليك 
 بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد 
ابـــن عتبـــة، وأميـــة بـــن خلـــف، وعقبة بـــن أبي معيـــط« وعد 
 السابع فلم نحفظه، قال: فوالذي نفيس بيده لقد رأيت الذين عد 

رسول اهلل 0 رصعي يف القليب قليب بدر.
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 s ويف صحي�ح مس�لم أن عم�ر ب�ن اخلط�اب ق�ال: إن 
رسول اهلل 0 كان يرينا مصارع أهل بدر باألمس.

يقول: »هذا مصرع فالن غًدا إن شاء اهلل«.

قال: فق�ال عمر: فوال�ذي بعثه باحلق! ما أخط�ؤوا احلدود 
التي حد رسول اهلل 0.

ق�ال: فجعل�وا يف بئ�ر بعضهم ع�ىل بعض: فانطلق رس�ول 
 اهلل 0 حت�ى انته�ى إليه�م فق�ال: »يا فالن ابـــن فالن! 
ويا فالن ابن فالن! هل وجدمت ما وعدكم اهلل ورسوله حًقا؟ 

فإني قد وجدت ما وعدني اهلل حًقا«.

ا ال أرواح  ق�ال عم�ر: ي�ا رس�ول اهلل: كي�ف تكل�م أجس�اداً
فيها؟

أنهـــم  غـــري  أقـــول منهـــم  ملـــا  أنتـــم بأمســـع   ق�ال: »مـــا 
ال يستطيعون أن يردوا على شيًئا«.

s s s
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معجزة األرض التي لفظت الرجل الذي 
أراد أن يخدع النبي 0

ق�ال أن�س I: كان رجل نرصانياًا فأس�لم وق�رأ البقرة 
وآل عم�ران فكان يكتب للنب�ي 0، فعاد نرصانياًا وحلق 
بأهل الكت�اب، فأعجبوا به ورفعوه، فكان يقول: ما يدري حممد 
إال م�ا كتبت له!! فأماته اهلل فدفن�وه فأصبح وقد لفظته األرض، 
فقال�وا: ه�ذا فعل حمم�د وأصحاب�ه، ملا ه�رب منهم نبش�وا عن 
صاحبنا فألقوه! فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته األرض 
فقال�وا: هذا فعل حممد وأصحابه، نبش�وا ع�ن صاحبنا ملا هرب 
منه�م فألقوه!! فحفروا له وأعمقوا له يف األرض ما اس�تطاعوا، 
فأصب�ح وقد لفظت�ه األرض فعلموا أنه ليس م�ن الناس فألقوه، 

ا. وتركوه منبوذاً

s s s
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معجزة الصاعقة

ق�ال أن�س I: بع�ث رس�ول اهلل 0 رجااً من 
 ،F أصحاب�ه إىل رج�ل من عظ�امء اجلاهلية يدع�وه إىل اهلل
فق�ال: إي�ش رب�ك الذي تدع�وين إلي�ه ؟! من حديد ه�و؟! من 
نح�اس ه�و؟! م�ن فض�ة ه�و؟! م�ن ذه�ب ه�و؟! فأت�ى النبي 
0 فأخربه فأعاد النبي 0 الثانية فقال مثل ذلك 
فأت�ى النب�ي 0 فأخ�ربه فأرس�له الثالثة فق�ال مثل ذلك 
فأتى النبي 0 فأخربه فأرس�ل اهلل F عليه صاعقة 
فأحرقته فقال رسول اهلل 0: »إن اهلل F قد أرسل 

علـــى صاحبك صاعقة فأحرقتـــه« فنزلت هذه اآلية: ] ېئ  
ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ  

.]13 :O[ ]يئ

s s s
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استجابة اهلل D لدعائه 0

ا من الس�امء... فهو س�يد  لق�د كان النب�ي 0 مؤي�داً
.C األولن واآلخرين، وهو حبيب الرمحن

وه�ا نحن نعيش م�ع بعض دع�وات النبي 0 التي 
اس�تجيبت يف احلال أو حتى بعد ذلك بزمان مع العلم بأن هناك 

أدعية ادخرها اهلل حلبيبه 0 ليوم القيامة.

استجابة دعائه 0 فيما دعا فيه

لقد كان رس�ول اهلل 0 مستجاب الدعوة فيام يدعو 
ب�ه م�ن قضاء احلوائ�ج وتفريج الكرب وش�فاء امل�رىض وحتقيق 
املطال�ب وحلول الربكة، حتى تواتر ه�ذا األمر عنه، فكان ذلك 
ا من حال�ه بتصديق اهلل له بإجابة دعائ�ه: وحوادث إجابة  ش�اهداً

دعائه 0 كثرية:

منهـــا: أنه مل�ا قدم املدينة كانت من أوب�أ أرض اهلل كام قالت 
عائش�ة J فدع�ا اهلل أن ينق�ل مح�ى املدين�ة إىل اجلحفة وأن 

جيعل املدينة صحيحة فكان ذلك.
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s ودعا اهلل ألم أيب هريرة أن تسلم، فلام رجع أبو هريرة إىل 
البيت أعلنت إسامها.

ودع�ا لعبد اهلل بن عباس بالفقه يف الدين فأصبح أحد علامء 
األمة، حتى لقب بحرب األمة وترمجان القرآن.

ودع�ا ألنس بن مالك بامل�ال والولد والربكة يف ذلك، فكان 
ا. من أكثر األنصار ماالاً وولداً

ا وتسعن سنة وهو  ودعا للسائب بن يزيد بالربكة، فبلغ أربعاً
جلد معتدل يتمتع بسمعه وبرصه.

أب�وا  أن  بع�د  اهلل  فهداه�م  باهلداي�ة،  دوس  لقبيل�ة  ودع�ا 
اإلسام.

ودعا ألم خالد بنت خالد بن سعيد بطول العمر وهي صبية، 
فبقيت حتى ذكر من بقائها.

ودع�ا أليب زيد بن أخطب ومس�ح عىل وجه�ه، فعاش مائة 
وعرشين سنة وليس يف رأسه إال شعرات بيض.
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ودع�ا لع�روة البارق�ي بالربكة يف صفق�ة يمينه، ف�كان كثري 
الربح وكذلك عبد اهلل بن جعفر.

واشتكى إليه جرير بن عبد اهلل أنه ال يثبت عىل فرسه، فدعا 
اهلل له فلم يسقط عن فرس بعد ذلك.

واش�تكى إليه ع�يل بن أيب طالب ضعف اخل�ربة يف القضاء، 
فدعا له بالبصرية يف القضاء، قال عيل: فام ش�ككت يف قضاء بعد 

هذا.

ا بالشفاء من مرض أمل به، قال عيل: فام اشتكيت  ودعا له أيضاً
ذلك الوجع بعد.

واس�تأذنه ش�اب يف الزنا فرصفه عن ذلك بأس�لوب حكيم 
رحي�م ث�م دعا له بتحصن فرجه فكان ذل�ك الفتى ال يلتفت إىل 

يشء.

ودعا لس�عد بن أيب وق�اص أن يكون مس�تجاب الدعاء... 
فكان بعد ذلك إذا دعا استجاب اهلل دعاءه.
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ودع�ا أليب هري�رة أال ينس�ى أي حدي�ث حفظ�ه م�ن النبي 
0 ف�كان أب�و هري�رة ال ينس�ى حديثاًا س�معه م�ن النبي 

ا. 0 أبداً

ودع�ا لطفل صغري باهلداية عندما خري بن أبيه املس�لم وأمه 
الكافرة فاختار أباه املسلم.

ودع�ا اهلل D أن يع�ز اإلس�ام إم�ا بعمر ب�ن اخلطاب أو 
بعم�رو بن هش�ام »أيب جهل« فاس�تجاب اهلل ل�ه وهدى عمر بن 

اخلطاب يف اليوم الثاين.

ودع�ا لقبيلة ثقيف باهلداية، فأقبل�وا مهتدين بعد أن حاربوا 
املسلمن.

ودع�ا ألصح�اب ي�وم ب�در بال�رزق ففت�ح اهلل عليه�م بعد 
ذلك.

ودع�ا جلعيل األش�جعي بالربكة يف فرس�ه وكان�ت عجفاء 
ضعيفة، فأصبحت تسابق الناس وباع مما أنتجته بامل كثري.
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ودعا ألم املؤمنن أم سلمة بأن يذهب اهلل غريهتا فاستجاب 
اهلل n له.

ودع�ا اهلل أن يع�ن أصحاب�ه الذين توجهوا لقت�ل كعب بن 
األرشف الذي آذى املس�لمن فنجح�وا يف مهمتهم، رغم حتصنه 

وصعوبة النيل منه.

إىل غري ذلك من أنواع الدعوات ملن دعا هلم.

معجزة استجابة دعائه على من دعا عليهم

وقد حصل ذل�ك يف حوادث متعددة،... فمن ذلك أنه دعا 
ا عن احلق، فقال: اللهم س�بع  ع�ىل الكفار حن رأى منه�م إدباراً
كس�بع يوس�ف، فأخذهتم س�نة حص�دت كل يشء حت�ى أكلوا 
اجلل�ود وامليتة واجليف، وينظر أحدهم إىل الس�امء فريى الدخان 

من اجلوع.

ودعا عىل سبعة من قريش كانوا هيزءون به واإلسام، فقال 
عبد اهلل بن مسعود إنه رآهم رصعى يف قليب بدر.
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ودعا عىل عامر بن الطفيل عندما هدد بغزو املدينة، فأصابته 
غدة ومات عىل ظهر فرسه.

ودع�ا ع�ىل رج�ل تك�رب وأيب أن ي�أكل بيمين�ه زاع�اماً أن�ه 

 

ال يستطيع، فقال: ال استطعت!! فام رفعها إىل فيه.

وكان ابن أيب هلب يس�ب النب�ي 0 فدعا عليه النبي 
: الله�م س�لط علي�ه كلب�ك، فخرج إىل الش�ام  0 قائ�ااً
ا فن�زل منزالاً فقال: إين أخ�اف دعوة حمم�د، فطمأنه رفاقه  تاج�راً
ا  وناموا حوله وجعلوه وس�طهم، فجاء األسد ودخل إليه قاصداً

إياه فافرتسه.

إىل غ�ري ذلك من دعواته 0 عىل من دعا عليهم،... 
وإجابة دعواته عىل من كفر به شهادة من اهلل عىل صدق رسالته، 

وعىل أن الكفر به جريمة يستحق صاحبها العقوبة.

ولقد ش�هد املؤمن�ون والكافرون إجابة اهلل لدعاء الرس�ول 
0 يف خرق السنن املعتادة له، ويف إكرام من دعا هلم، ويف 
االنتقام ممن دعا عليهم، وكان ذلك سبباًا يف قوة إيامن املؤمنن ويف 
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إقناع املتش�ككن والكافرين برس�الته،... وحفظ جيل الصحابة 
تل�ك الوقائع بأس�امء أصحاهبا وأماكنها وظروفه�ا وأبلغوها إىل 

التابعن، ومحلها التابعون عنهم إىل من بعدهم بتوثيق دقيق.

معجزة استجابة دعائه في االستسقاء

ع�ن أنس ب�ن مال�ك I: أن رج�ااً دخل ي�وم اجلمعة 
م�ن ب�اب كان وجاه املن�رب ورس�ول اهلل 0 قائم خيطب، 
فاستقبل رسول اهلل 0 قائاماً فقال: يا رسول اهلل ! هلكت 
امل�وايش وانقطعت الس�بل ف�ادع اهلل أن يغيثنا، قال فرفع رس�ول 
اهلل 0 يديه فقال: »اللهم اســـقنا، اللهم اســـقنا، اللهم 
 اســـقنا«، ق�ال أن�س: وال واهلل م�ا ن�رى يف الس�امء من س�حاب 
وال قزع�ة وال ش�يئاًا وما بيننا وبن س�لع من بي�ت وال دار، قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس فلام توسطت السامء انترشت 
ثم أمطرت، قال: واهلل ما رأينا الش�مس س�تاًا، ثم دخل رجل من 
ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهلل 0 قائم خيطب 
، فقال: يا رس�ول اهلل هلكت األم�وال وانقطعت  فاس�تقبله قائ�اماً
الس�بل ف�ادع اهلل أن يمس�كها قال: فرفع رس�ول اهلل 0 
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يدي�ه ث�م قال: »اللهـــم حوالينا وال علينا اللهـــم على اآلكام 
واجلبـــال واآلجام والظراب واألودية ومنابت الشـــجر«، قال: 

فانقطعت وخرجنا نميش يف الشمس.

معجزة دعائه 0 

I  لسعد بن أبي وقاص

عن س�عد ب�ن أيب وق�اص أن النب�ي 0 ق�ال اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك فكان ال يدعو إال استجيب له.

وقال جابر بن س�مرة: ش�كا ناس من أهل الكوفة س�عد بن 
أيب وقاص إىل عمر بن اخلطاب فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة 
ا حتى انتهى إىل  فطيف به يف مس�اجد الكوفة فلم يقل له إال خرياً
مسجد فقال رجل يدعى أبا سعدة أما إذا أنشدتنا فإن سعدا كان 
ال يقس�م بالس�وية وال يس�ري بالرسية وال يع�دل يف القضية فقال 
ا فأطل فقره وعرضه للفتن قال ابن عمري  سعد اللهم إن كان كاذباً
ا قد س�قط حاجب�اه عىل عينيه م�ن الكرب وقد  ا كبرياً فرأيت�ه ش�يخاً
افتق�ر يتع�رض للج�واري يف الطريق يغمزهن ف�إذا قيل له كيف 

أنت يقول شيخ كبري مفتون أصابتني دعوة سعد.
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معجزة دعائه 0 لعبد اهلل بن جعفر

 ع�ن عمرو ب�ن حريث أن النبي 0 م�ر عىل عبد اهلل 
ابن جعفر وهو يبيع ش�يئاًا يلعب به فدعا له النبي 0 قال 

اللهم بارك له يف جتارته.

معجزة دعائه 0 لحمل أم سليم

ق�ال أن�س بن مالك I اش�تكى اب�ن أليب طلحة فامت 
وأبو طلحة خارج فلام رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاًا ونحته 
يف جان�ب البي�ت فل�ام ج�اء أب�و طلحة ق�ال كيف الغ�ام قالت 
ه�دأت نفس�ه وأرجو أن يكون قد اس�رتاح فظن أب�و طلحة أهنا 
صادق�ة فب�ات فلام أصبح اغتس�ل فل�ام أراد أن خي�رج أعلمته أنه 
 قد م�ات فصىل م�ع النبي 0 ثم أخ�رب النبي 0 
بام كان منهام فدعا 0 هلا اهلل أن يبارك لكام يف ليلتكام فقال 

رجل من األنصار فرأيت هلام تسعة أوالد كلهم قد قرأ القرآن.

s s s
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معجزة دعائه 0 لعبد اهلل بن هشام

ع�ن أيب عقي�ل أنه كان خيرج ب�ه جده عبد اهلل بن هش�ام إىل 
الس�وق ليش�رتي الطعام فيتلقاه اب�ن عمر فيق�والن أرشكنا فإن 
رس�ول اهلل 0 قد دعا لك بالربكة فيرشكهم فربام أصاب 

الراحلة كام هي فيبعث هبا إىل املنزل.

معجزة دعائه 0لفتى من قريش

ا أت�ى النب�ي  ق�ال أب�و أمام�ة الباه�يل I: إن فت�ى ش�اباً
0 فق�ال: يا رس�ول اهلل ائذن يل بالزنا فأقب�ل القوم عليه 
ا فقال هلم النبي 0 ادن  ا شديداً فزجروه أي قالوا له كاماً
من�ى أي اقرتب من�ي فدنا منه قريباًا فق�ال له 0: اجلس 
ث�م قال له 0: أحتبه ألمك؟ قال: ال يا رس�ول اهلل، فقال 
له النب�ي 0: وكذلك الناس ال حيبونه المهاهتم، ثم قال 
ل�ه 0: أحتب�ه البنتك فق�ال الفتى: ال واهلل يا رس�ول اهلل 
جعلن�ي اهلل فداك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قال أحتبه ألختك 
ق�ال ال واهلل جعلن�ي اهلل ف�داك قال وال الن�اس حيبونه ألخواهتم 
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ق�ال أفتحبه لعمتك قال ال واهلل جعلني اهلل فداك قال وال الناس 
حيبون�ه لعامهتم قال أفتحبه خلالتك ق�ال ال واهلل جعلني اهلل فداك 
فق�ال وال الناس حيبونه خلاالهتم ث�م وضع النبي 0 يده 
عليه ث�م قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه قال فلم 

يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء.

معجزة دعائه 0 ألنس بن مالك

ق�ال أن�س بن مال�ك I دعا يل النب�ي 0 فقال 
الله�م أكث�ر ما له وولده وب�ارك له فيام رزقته ق�ال أنس فواهلل إن 
م�ايل لكثري وأن ولدي وولد ول�دي ليتعادون عىل نحو املائة قال 
وحدثتن�ي ابنت�ي آمنة أن�ه قد دفن م�ن صلبي إىل مق�دم احلجاج 

البرصة تسعة وعرشون ومائة.

معجزة دعائه 0 ألبي هريرة وأمه

قال أبو هريرة ما عىل وجه األرض مؤمن وال مؤمنة إال وهو 
حيبني قلت وما علمك بذلك قال إين كنت أدعو أمي إىل اإلسام 
فتأبى فقلت يا رسول اهلل ادع اهلل أن هيدي أم أيب هريرة إىل اإلسام 
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فدع�ا هلا فرجعت، ومل�ا دخلت البيت قالت أش�هد أن ال إله إال 
ا رس�ول اهلل فرجعت إىل رسول اهلل 0 وأنا  اهلل وأن حممداً
أبكي من الفرح كام كنت أبكي من احلزن وقلت يا رسول اهلل قد 
اس�تجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة إىل اإلس�ام فادع اهلل 
أن حيببن�ي وأمي إىل عب�اده املؤمنن وأن حيببهم إلين�ا فقال اللهم 
حب�ب عبيدك هذا وأمه إىل عبادك املؤمنن وحببهم إليهام فام عىل 

وجه األرض مؤمن وال مؤمنة إال وهو حيبني وأحبه.

I معجزة دعائه 0 للسائب بن يزيد

ق�ال اجلعد بن عبد الرمحن مات الس�ائب ب�ن يزيد وهو ابن 
أربع وتسعن سنة وكان جلدا معتدال وقال لقد علمت ما متعت 

بسمعي وبرصي إال بدعاء النبي 0.

معجزة دعائه 0 
I لعبد الرحمن بن عوف

 قال أنس I: إن رسول اهلل 0 قال لعبد الرمحن 
اب�ن عوف ب�ارك اهلل لك. وأخرجه ابن س�عد والبيهقي من وجه 

آخر وزادا.
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ا لرجوت أن  ق�ال عبد الرمحن فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً
أصيب حتته ذهباًا أو فضة.

I معجزة دعائه 0لعروة البارقي

ق�ال ع�روة البارق�ي I: إن النب�ي 0 دع�ا له 
بالربكة يف بيعه فكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه.

0 أن يب�ارك يل يف صفقت�ي   وق�ال دع�ا يل النب�ي 
فام اشرتيت شيئاًا إال ربحت فيه.

I معجزة دعائه 0 على رجل متكبر

قال س�لمة بن األك�وع: إن رجااً أكل عند النبي 0 
0: »كل بيمينـــك« ق�ال الرج�ل:   بش�امله فق�ال ل�ه 
ال أستطيع فقال له 0 ال استطعت ما منعه إال الكرب قال 

فام رفعها إىل فيه بعد.

ه�ذا م�ا تيرس مجع�ه م�ن معج�زات النب�ي 0، فله 
O أكثر من مائة معجزة ونبوءة، هذا واهلل أعىل وأعلم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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معجزة سفينة

وهاه�و أح�د أصح�اب النب�ي 0 يدع�و ل�ه النبي 
ا   0 ب�أن يك�ون يف قوة الس�فينة فيحمل أش�ياء ثقيلة جدًّ

فا يشعر بأي تعب أو مشقة.

فعن مجهان عن س�فينة، قال: قلت لسفينة: ما اسمك؟ قال: 
م�ا أنا بمخربكم، ثم قال: س�امين رس�ول اهلل 0 س�فينة، 
قلت: ومل سامك س�فينة؟ قال: خرج رسول اهلل 0 ومعه 
أصحاب�ه، فثق�ل عليه�م متاعهم، فقال يل رس�ول اهلل: »ابســـط 
، فقال  كســـاءك« فبس�طته، فجعلوا في�ه متاعهم، فحمل�وه عيلىَّ
رس�ول اهلل 0: »امحل فإمنا أنت ســـفينة«، فلو محلت 
من يومئذ وقر بعري، أو بعريين، أو ثاثة، أو أربعة، أو مخس�ة، أو 

ستة، أو سبعة ما ثقل عيلىَّ إال أن خيفو.

معجزته 0 ببعض األمور المستقبلية
التي أطلعه اهلل عليها

.C إن معرفة الغيب عىل إطاقه ال يكون إال هلل
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قال c: ]ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  
مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت      حت  خت  مت   ىت  يت  

.]28-26 :I[ ] جث  مث  ىث  يث  حج           مج  جح

وق�ال c: ]ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  
.]65 :p[ ]  ڄ      ڄ  ڄ

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ        ۈ   ۆ  ]ۆ    :c وق�ال 
ۉ  ې  ېې  ې  ى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  [ 

]179 :4[

وقال c: ]ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     
ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  

.]59 :A[ ]  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت

فاهلل D يطلع بعض الرسل عىل بعض الغيبيات وهذا من 
ب�اب التأييد والتمكن للرس�ول 0 ورس�الته.. وليزداد 

املؤمنون إيامناًا مع إيامهنم ويقيناًا عىل يقينهم.
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ولق�د أطل�ع اهلل D نبين�ا 0 عىل الكث�ري والكثري 
حتى إن احلبيب 0 أخرب أمته بعامات الساعة الصغرى 

والكربى.

ووقع كل ما أخرب عنه الصادق املصدوق 0 ما عدا 
تلك العامات التي مل يأت موعد ظهورها.

فأخرب النبي 0 عن أرشاط الساعة الصغرى: ومنها 
ظهور الفتن واتباع س�نن األمم املاضية وظهور اخلوارج وظهور 
م�ن يدعى النبوة وضي�اع األمانة وكثرة ال�رشط وأعوان الظلمة 
وانتش�ار الزنا والربا وظهور املعازف وزخرفة املس�اجد ورشب 
اخلم�ور وكث�رة القتل وتق�ارب الزم�ان وظهور ال�رشك يف هذه 
األمة وظهور الفحش وقطيعة الرحم وس�وء اجلوار وكثرة الشح 
والتج�ارة وكثرة ال�زالزل وذهاب الصاحلن وارتفاع األس�افل 
وظه�ور الكاس�يات العاريات، وغري ذلك من عامات الس�اعة 
الصغرى... ولقد وقع�ت كام أخرب هبا احلبيب 0 وكأنه 

ينظر إليها من وراء زجاج شفاف.
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وم�ن ذلك أن النبي 0 عندما صعد فوق جبل أحد 
ومعه أبو بكر وعمر وعثامن فرجف هبم فقال: »اثبت أحد فإمنا 
عليـــك نيب وصديـــق وشـــهيدان«. وبالفع�ل قتل عم�ر وعثامن 

L ورزقهام اهلل الشهادة.

ب�ل لقد ذك�ر النبي 0 املبرشين باجلن�ة من أصحابه 
M وكلهم ماتوا عىل التوحيد ومل يرتد واحد منهم.

وقال 0: »إذا هلك كســـرى فال كســـرى بعده، 
وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفســـي بده لتنفقن 

كنوزهما يف سبيل اهلل«.

وقال 0: »إن اإلســـالم بدأ غريًبا وســـيعود غريًبا 
كما بدأ فطوبي للغرباء«.

�ا 0 بع�د ذلك بن�رصة اإلس�ام وبأن  وأخ�رب أيضاً
 C اإلس�ام س�ينترش يف الكون كله وستدين األرض كلها هلل
فق�ال 0 يف حدي�ث خب�اب I: »واهلل ليتمن اهلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n136

c هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت 
فال خياف إال اهلل والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون«.

ول�و اس�تطردنا يف األمثل�ة لطال احلديث ع�ن ذلك، ولكن 
حس�بنا ما ذكرناه.. ونس�أل اهلل c أن يطي�ل أعامرنا حتى نرى 
ا ونرى الكون كله يدين هبذا الدين ويركع ويسجد  اإلسام عزيزاً

.B لرب العاملن

s s s
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معجزة النبي 0
بخبر السائل بسؤاله قبل أن يسأله

اهلل  رس�ول  أتي�ت  ق�ال:   I األس�دي  وابص�ة  ع�ن 
0وأن�ا أري�د أن ال أدع ش�يئاًا م�ن الرب واإلثم إال س�ألته 
عن�ه، وحوله عصابة »مجاعة« من املس�لمن يس�تفتونه، فجعلت 
أختطاه�م. فقال�وا: إلي�ك وابصة عن رس�ول اهلل فقل�ت: دعوين 
فأدن�و منه، فإن�ه أحب الناس إىل أن أدنو منه قال: »دعوا وابصة، 

ادن يا وابصة« مرتن أو ثاثا.

ق�ال: فدنوت منه حتى قعدت بن يدي�ه. فقال: »يا وابصة 
أخـــربك أم تســـألين؟« فقل�ت: ال، بل أخ�ربين. فق�ال: »جئت 
تسأل الرب واإلثم« فقلت: نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت هبن 
يف صدري ويقول: »يا وابصة اســـتفت قلبك واســـتفت نفسك 
ثـــالث مرات الرب مـــا اطمأنت إليه النفس واإلثم ما حاك يف 

النفس وتردد يف صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك«.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n138

معجزة النبي 0
يخبر بإسالم طلحة قبل أن يسلم

ملا مات زوج أم س�ليم J جاءها أبو طلحة األنصاري 
خاطباً�ا فكلمه�ا يف ذل�ك، فقال�ت: يا أب�ا طلحة، م�ا مثلك يرد، 

ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة ال يصلح يل أن أتزوجك!

فق�ال: م�ا ذاك دهرك؟ قال�ت: وما دهري؟ ق�ال: الصفراء 
والبيض�اء أي: أن�ك حتبن الذه�ب والفضة قالت: ف�إين الأريد 
صف�راء وال بيضاء أريد منك اإلس�ام فإن تس�لم ف�ذاك مهرى 
 وال أس�ألك غ�ريه ق�ال: فم�ن يل بذل�ك؟ قال�ت: ل�ك بذل�ك 
رس�ول اهلل 0 فانطلق أبو طلح�ة يريد النبي 0 
ق�ال:  رآه  فل�ام  أصحاب�ه،  يف  جال�س   0 اهلل  ورس�ول 
 »جاءكـــم أبـــو طلحـــة غـــرة اإلســـالم بـــني عينيـــه«، فأخ�رب 

رسول اهلل 0، بام قالت أم سليم، فتزوجها عىل ذلك

قال ثابت البناين: فام بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أهنا رضيت 
اإلسام مهرا.
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إخباره 0 بسوء الخاتمة لرجل

عن س�هل بن س�عد الس�اعدي I  قال: إن رسول اهلل 
0 التق�ى هو واملرشكون فاقتتلوا، فلام مال اآلخرون إىل 
عس�كرهم ويف أصحاب رسول اهلل 0 رجل ال يدع هلم 
ش�اذة وال فاذة إال اتبعها يرضهبا بس�يفه. فقيل: ما أجزأ منا اليوم 
أح�د كام أجزأ ف�ان، فقال رس�ول اهلل 0: »أما إنه من 

أهل النار«.

فق�ال رج�ل من الق�وم: أنا صاحب�ه. قال: فخ�رج معه كلام 
وق�ف وق�ف مع�ه، وإذا أرسع أرسع مع�ه. قال: فج�رح الرجل 
ا - فاستعجل املوت، فوضع سيفه باألرض وذبابته  ا شديداً جرحاً
ب�ن ثديي�ه، ث�م حتامل ع�ىل س�يفه، فقتل نفس�ه، فخ�رج الرجل 
 إىل رس�ول اهلل 0 فق�ال: أش�هد أن�ك رس�ول اهلل. قال: 
ا أنه م�ن أهل النار،  »ومـــا ذاك؟« ق�ال: الرجل الذي ذك�رت آنفاً
فأعظ�م الن�اس ذلك، فقلت: أن�ا لكم به، فخرج�ت يف طلبه ثم 
ا فاس�تعجل امل�وت، فوضع نصل س�يفه يف  ا ش�ديداً ج�رح جرحاً

األرض وذبابته بن ثدييه، ثم حتامل عليه فقتل نفسه.
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فقال رس�ول اهلل 0 عند ذل�ك: »إن الرجل ليعمل 
عمـــل أهل اجلنـــة فيما يبدو للناس، وهو مـــن أهل النار، وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 

اجلنة«.

إخباره 0 ببعض األمور
التي وقعت بعيًدا عنه عند وقوعها

 :I ومن بن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك
ا وابن رواح�ة للناس  ا وجعف�راً »أن النب�ي 0 نع�ى زي�داً
قب�ل أن يأتيه�م خربه�م: فقال: »أخـــذ الراية زيـــد فأصيب ثم 
أخذهـــا جعفر فأصيب ثم أخذها ابـــن واحة فأصيب وعيناه 
تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف اهلل حتى فتح اهلل 

عليهم«.

.I يقصد هبذا السيف خالد بن الوليد

ا ما جاء يف الصحيحن من أن النبي 0  ومن ذلك أيضاً
نعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه خرج إىل املصىل فصف هبم 

ا. وكرب أربعاً
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معجزة غزو المشركين

وه�ذا م�ن معج�زات النب�ي 0 فإن�ه مل�ا ان�رصف 
املرشك�ون الذي�ن ج�اءوا لقتال املس�لمن يف غ�زوة اخلندق قال 

احلبيب 0 ألصحابه: »اآلن نغزوهم وال يغزوننا«.

وه�ذا هو ال�ذي حدث بالفع�ل فقد كان املس�لمون يغزون 
ا حتى فتح اهلل عليهم وعادوا إىل مكة فاحتن ومنترصين. قريشاً

معجزات شفاء المرضى

كان أصحاب النبي 0 يتعرضون ألنواع من املرض 
واجلراح أثناء غزواهتم، فيأتيه بعضهم فيدعو اهلل هلم، فيكرمه اهلل 
بش�فاء من دعا له عىل الفور أمام أعن املش�اهدين، وقد سجلت 

ا من هذه املعجزات، نذكر منها ما ييل:  السنة الصحيحة عدداً

1- شفاء علي I من رمده في غزوة خيبر:

ع�ن س�هل ب�ن س�عد I أن�ه س�مع النب�ي 0 
يقول: يوم خيرب: ألعطن الراية رجااً يفتح اهلل عىل يديه، فقاموا 
يرج�ون لذلك أهيم يعطي فغ�دوا وكلهم يرجو أن يعطي، فقال: 
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»أيـــن علي؟« فقيل يش�تكي عينيه، فأمر فدعا ل�ه فبصق يف عينيه 
فربأ مكانه حتى كأنه مل يكن به يشء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا، فقال: »على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إىل 
اإلســـالم، وأخربهـــم مبا جيـــب عليهم، فـــواهلل ألن يهدي بك 

رجاًل واحًدا خري لك من محر النعم«.

:I 2- شفاء ساق سلمة بن األكوع

ع�ن يزيد بن أيب عبيد قال رأيت أثر رضبة يف س�اق س�لمة، 
فقلت: يا أبا مس�لم ما هذه الرضبة؟ فق�ال: هذه رضبة أصابتني 
ي�وم خيرب، فقال الناس: أصيب س�لمة! فأتيت النبي 0 

فنفث فيه ثاث نفثات، فام اشتكيتها حتى الساعة.

3- شفاء ساق عبد اهلل بن عتيك:

ع�ن الرباء بن ع�ازب قال: بعث رس�ول اهلل 0 إىل 
أيب راف�ع اليهودي رج�االاً من األنصار، فأم�ر عليهم عبد اهلل بن 
عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رس�ول اهلل 0 ويعن عليه، 
وكان يف حصن له بأرض احلجاز وذكر قصة قتله ثم قال: فعرفت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 143

أن�ى قتلته، فجعلت أفتح األبواب بابا باباًا حتى انتهيت إىل درجة 
ل�ه فوضع�ت رجيل وأنا أرى أين قد انتهي�ت إىل األرض فوقعت 
يف ليل�ة مقم�رة فانك�رست س�اقي، فعصبتها بعاممة ث�م انطلقت 
 حتى جلست عىل الباب فقلت: ال أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته 
 أم ال؟ فل�ام ص�اح الدي�ك ق�ام الناع�ي عىل الس�ور فق�ال: أنعي 
أبا رافع تاجر أهل احلجاز! فانطلقت إىل أصحايب فقلت: النجاء! 
فق�د قت�ل اهلل أبا راف�ع! فانتهي�ت إىل النب�ي 0 فحدثته، 
 فقال: »ابسط رجلك«، فبسطت رجيل فمسحها فكأهنا مل أشتكها 

قط.

4- ظهور أثر بركته في مسحه رأس حنظلة بن حذيم:

مس�ح النبي 0 رأس حنظلة بن حذيم وقال: بارك 
اهلل في�ك أو ب�ورك في�ه، فكان حنظلة بع�د ذلك إذا أتى بإنس�ان 
مت�ورم الوجه أو هبيم�ة وارمة الرضع، يتفل ع�ىل يديه، ثم يضع 
يده عىل رأس�ه عىل املوضع الذي مس�حه رسول اهلل 0، 

ثم يمسح مكان الورم فيذهب الورم.
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ه�ذا وق�د عل�م النب�ي 0 الصحابة واملس�لمن من 
بعدهم أدعية يدعون هبا لكشف املرض فيجدون الشفاء املستمر، 

وهذا موجود إىل يومنا هذا.

5- شفاء عين أبي قتادة:

ع�ن قت�ادة بن النع�امن، أنه أصيب�ت عينه يوم بدر، فس�الت 
حدقت�ه ع�ىل وجنت�ه، ف�أرادوا أن يقطعوها، فس�ألوا رس�ول اهلل 
 0، فق�ال: »ال« فدع�اه، فغم�ز حدقت�ه براحت�ه، ف�كان 

ال يدري أي عينيه أصيبت.

وقي�ل إنه أصيب عينه يوم بدر، فس�الت حدقته عىل وجنته، 
ف�أراد الق�وم أن يقطعوها، فقالوا: نأيت نبي اهلل نستش�ريه. فجاء، 
فأخ�ربه اخل�رب، فأدن�اه رس�ول اهلل 0 منه، فرف�ع حدقته 
حتى وضعها موضعها، ثم غمزها براحته وقال: »اللهم اكسه 

مجاال« فامت، وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت.

وج�اءت رواي�ة ثالثة تثب�ت أن ذلك حدث يف غ�زوة أحد، 
واهلل أعلم.
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معجزة خاتم النبوة

ويلح�ق باخل�وارق ما وج�د من عامة عىل ظه�ره الرشيف 
0 ت�دل ع�ىل نبوت�ه، وق�د كان أه�ل الكت�اب يعلم�ون 
 I هذه العامة، وذكر أحد علامئهم ذلك لس�لامن الفاريس
ليع�رف هبا رس�ول اهلل 0، ومل�ا ذهب س�لامن إىل املدينة 
ا مجاعة من  النبوية حتقق من ذلك فرأى اخلاتم، ورأى اخلاتم أيضاً

الصحابة.

قال السائب بن يزيد: ذهبت يب خالتي إىل النبي 0، 
فقالت: يا رس�ول اهلل إن ابن أختي وجع، فمس�ح رأيس ودعا يل 
بالربك�ة، ث�م توضأ فرشبت م�ن وضوئه، ثم قم�ت خلف ظهره 

فنظرت إىل خاتم النبوة بن كتفيه مثل زر احلجلة.

ا: وقد رأى خاتم النبوة من الصحابة أيضاً
جابر بن سمرة، وأبو زيد األنصاري، وعبد اهلل بن رسجس 

وغريهم M أمجعن.

ووج�ود هذه العام�ة اخللقية املطابقة مل�ا ورد يف كتب أهل 
.n الكتاب أمر ال يقدر عليه إال اخلالق
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معجزة معرفة النبي 0 
بلحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها

ع�ن جابر أن رس�ول اهلل 0 وأصحابه م�روا بامرأة 
ا، فلام رجع قالت: يا رسول  فذبحت هلم ش�اة واختذت هلم طعاماً
�ا فادخل�وا فكلوا، فدخل رس�ول اهلل  اهلل: إن�ا اختذن�ا لكم طعاماً
0 وأصحاب�ه، وكان�وا ال يب�دءون حت�ى يبت�دئ النب�ي 
0 فأخذ النبي 0 لقمة فلم يس�تطع أن يسيغها، 
فق�ال النب�ي 0: »هـــذه شـــاة ذحبـــت بغـــري إذن أهلها« 
 فقال�ت امل�رأة يا رس�ول اهلل إنا ال نحتش�م من آل س�عد بن معاذ 

وال حيتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا.

s s s
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معجزة سماع الصحابة
صوت النبي 0 وهم في منازلهم

فف�ي يوم من األيام وق�ف النبي 0 يف منى وخطب 
يف الصحابة فسمعوا صوته وهم يف منازهلم.

ق�ال عب�د الرمحن ب�ن مع�اذ التيمي I: خطبنا رس�ول 
اهلل 0 بمنى، ففتحت أس�امعنا حتى كنا نس�مع ما يقول 

ونحن يف منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم... احلديث.

s s s
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معجزة خلط العطر بعرق النبي 0

ولق�د كان ع�رق النب�ي 0 أطي�ب وأمج�ل من ريح 
املس�ك لدرج�ة أهنم كان�وا يضعون ع�رق النبي 0 عىل 

العطر حتى تصبح رائحة العطر أمجل.

ق�ال أنس I: كان رس�ول اهلل 0 أزهر اللون، 
كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وال مسست ديباجة وال حريرة 
ألن من كف رسول اهلل 0 وال شممت مسكة وال عنربة 

أطيب من رائحة رسول اهلل 0.

قال أنس I: دخ�ل علينا النبي 0، قال عندنا 
فع�رق، وج�اءت أم�ي بق�ارورة فجعل�ت تس�لت الع�رق فيها، 
فاس�تيقظ النب�ي 0 فق�ال: »يا أم ســـليم ما هـــذا الذي 
تصنعـــني«؟ قالت: هذا عرق�ك، نجعله يف طيبنا وهو من أطيب 

الطيب.

ق�ال أنس: كان النبي 0 يدخل بيت أم س�ليم فينام 
عىل فراش�ها، وليس�ت فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام عىل فراشها 
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فأتيت، فقيل هلا: هذا النبي 0 نائم يف بيتك عىل فراشك، 
ق�ال: فج�اءت وقد ع�رق واس�تنقع عرقه ع�ىل قطع�ة أديم عىل 
الف�راش، ففتحت عتيدهتا فجعلت تنش�ف ذلك العرق فتعرصه 
 يف قواريره�ا، فف�زع النب�ي 0، فق�ال: »مـــا تصنعـــني 

يا أم سليم«؟.

فقالت: يا رسول اهلل نرجو بركته لصبياننا.

قال: »أصبت«.

s s s
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