
صلى اهللا  معجزات النبى
عليه وسلم



)المقدمة (

إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ ، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من یھده 
وأشھد أن محمدآ عبده ورسولھ ، هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادى لھ ، وأشھد أال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ 

.لیھ وعلى الھ وصحبھ صلوات ربى وسالمھ ع
)یا آیھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون ( 
]102:آل عمران [
یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجاال كثیرا ونساء واتقوا هللا ( 

)یكم رقیبا الذى تساءلون بھ واألرحام إن هللا كان عل
]1:النساء [
یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع هللا ورسولھ }70{یا أیھا الذین أمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سدیدا( 

)فقد فاز فوزا عظیما 
]71-70:األحزاب [

..........أما بعد 
تى یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھا ، فأعطى كل فإن هللا عز وجل أید أنبیاءه صلوات هللا وسالمھ علیھم بالمعجزات ال

نبى معجزة تحدى بھا قومھ ، وكانت معجزة كل نبى مناسبة لحال قومھ ، فلما كان السحر متفشیا فى قوم فرعون 
بالعصا التى تلقف ما یأفكون ، ولما كان الناس فى عھد  عیسى علیھ السالم  صلى هللا علیھ وسلم جاءھم موسى 

األكمھ واألبرص بإذن هللا ، بل وأحیاء الموتى بإذن هللا،وكذلك النفخ ءر الطب أیده هللا بمعجزه إبرامتوسعین فى أم
صلى هللا علیھ وسلمفى الطیر المصنوع من الطین فیكون طیرا بإذن هللا ، ولما كان العرب الذین بعث فیھم رسول هللا 

. وتحداھم هللا أن یأتو بسوره من مثلھ على درجھ من البالغھ جاءھم القرآن فى غایھ من البالغھ 
ربھم ذلك فقد نزلت - صلوات هللا وسالمھ علیھم - وثم آیات أخر جاءت وفق طلب األقوام وبعد أن سال النبیون 

المائده على عیسى ومن معھ،وخرجت الناقھ لقوم صالح ،وتأخرت الشمس عن الغروب إجابھ من هللا ألحد أنبیائھ 
)1(ھمصلوات هللا وسالمھ علی

غزا نبى من األنبیاء فقال صلى هللا علیھ وسلم النبى :أخرج البخارى ومسلم من حدیث أبى ھریره رضى هللا عنھ قال )1(
لقومھ ال یتبعنى رجل ملك بضع امرأه وھو یرید أن یبنى بھا ولما یبن بھا ،وال أحد بنى بیوتا ولم یرفع سقوفھا ،وال 

آخر اشترى غنما أو خلفات وھو ینتظر والدھا ، فغزا فدنا من القریھ صاله العصر أو قریبا من ذلك ،
الحدیث ... اللھم احبسھا علینا فحسبت حتى فتح هللا علیھ =إنك مأموره وأنا مأمور :فقال للشمس 

إن :(قالصلى هللا علیھ وسلم وھذا النبى ھو یوشع بن نون علیھ السالم لما فى مسند أحمد بسند صحیح أن رسول هللا
)الشمس لم تحبس إال لیوشع لیالى سار إلى بیت المقدس



)موقف المؤمن من المعجزات(

وشأن المؤمن أمام ھذه المعجزات أنھ یزداد إیمانا مع إیمانھ ، وإذا طلب المؤمن شیئا من ذلك فإنما یكون ذلك *
رب أرنى كیف تحیى الموتى قال أولم تؤمن :(یم صلى هللا علیھ وسلم طلبا لزیاده طمأنینھ قلبھ كما قال الخلیل إبراھ

قال بلى ولكن لیطمئن
قلبى
]260:البقره[

وإذا ما أنزلت سوره فمنھم من یقول أیكم زادتھ ھذه إیمانا فأما :(فإذا جاءت اآلیھ ازداد المؤمن إیمانا كما قال تعالى 
) الذین آمنو فزادتھم إیمانا وھم یستبشرون 

]124:التوبھ [

)عدم انتفاع أھل الكفر بالمعجزات (
قل انظروا ماذا فى السموات واألرض :(أما الفجار والكفار فال تنفعھم اآلیات كما لم تنفعھم النذر ،فقد قال تعالى *

،]101:یونس [) وما تغنى اآلیات والنذر عن قوم ال یؤمنون
)ولو جاءتھم كل آیھ حتى یروا العذاب األلیم ) 96(ال یؤمنون إن الذین حقت علیھم كلمت ربك:(وقال عز وجل 

]79- 96:یونس [
لقالوا  إنما سكرت أبصارنا بل نحن ) 14(ولو فتحنا علیھم بابا من السماء فظلوا فیھ یعرجون :(،وقال عز وجل 
یھم كما حكى هللا ،بل وتزیدھم  اآلیات والنذر ضالال إلى ضاللھم وغیا إلى غ]15-14:الحجرات [)قوم مسحرون 

]132:األعراف [)  وقالوا مھما تأتنا بھ من آیھ لتسحرنا بھا فما نحن لك بمؤمنین :(عنھم 

)وأما الذین فى قلوبھم مرض فزادتھم رجسا إلى رجسھم وماتوا وھم كافرون:(وكما قال سبحانھ *
]125:التوبھ [

)وھذة طائفھ من الجھلة تنفى المعجزات (
إلى نفى ھذه المعجزات لما لم تتسع صدورھم للحكمة منھا -من أھل اإلسالم الذى جھلوه -ھذا وقد ذھب قوم*

كیف نواجھ أھل أروبا واألمریكان والروس وأھل الحضارات الحدیثھ والتكنولوجیا المتطوره بمثل ھذه :،وقالوا 
!!!ة عندھم بزعمھم أن ال تتقبل الدعو-األشیاء التى تعجز عقولھم عن التصدیق بھا ،فھذا حرى 

وھذا خطب جلل وأمر عجب ینم عن فرط جھل برب العالمین ،فھل یعجز هللا سبحانھ وتعالى أن یؤید رسلھ بمعجزات 
!! أو یحیى لھ میتا ؟!! ھل یعجز هللا عزوجل أن یؤید رسوال من رسلھ بأن یسیر لھ شجرة ؟!!یتحدون بھا أقوامھم ؟

او یحیى !! أو یرزقھ فاكھھ الشتاء فى الصیف ؟!! ء من بین أصابعھ ؟أو ینبع الما!! أو یخرج لھ ناقھ من صخرة ؟
ھل یعجز !! لھ طائرا قد ذبح وقطع ؟

!!كن فیكون ؟:عن ذلك رب العالمین الذى خلق السموات واألرض بالحق ، وأمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ 
وجعلنا هللا من . دانا وإیاھم سبل السالم سبحان هللا كیف حدثت ھذه الغفلھ لھؤالء المنكرین عفا هللا عنھم وھ

الراسخین فى العلم العالمین أن هللا على كل شئ قدیر وأن هللا یفعل ما یرید ،لھ الخلق ولھ األمر رب السموات ورب 
.األرض ورب العالمین 



)وتلك طائفھ من أھل البدع أیضا (
القول بنفى ھذه المعجزات وكرامات األولیاء حتى ال یفتح إلى- من أھل إالسالم الذین ابتدعوا فیھ - وذھب آخرون 

بباطل آخر - باطل المتصوفھ -وھذا خطأ من القول أیضا فال یواجھ باطل . باب للمبتدعھ لترویج بدعھم وبث باطلھم 
هللا وھو تكذیب آیات هللا واألحادیث الثابتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، فالتوسط ھو شأن أمھ محمد صلى

.علیھ وسلم نثبت ما أثنتھ هللا ورسولھ وننفى ما نفاه هللا ورسولھ 

)الفرق بین المعجزه والشعوذه (
أما ما یحدث لبعض أھل البدع والشعوذه  والسحر من بعض وجوه اإلعجاز كالذى یحدث للدجال مثال بین یدى *

وق بین المعجزه التى ال تحدث إال للنبى الساعة ،وكما یحدث ألولیاء الشیاطین فلیس من ھذا الضرب فثم فر
:،والشعوذة التى تحدث للكاھن والساحر ،فمن ھذه الفروق 

أن المعجزه التى تحدث على ید نبى یستدل بھا لتقریب الناس إلى ربھم عز وجل ودعوتھم إلى التوحید الخالص - 1
ذلك من أعمال الخیر والبر والصالح ،أما واإلتباع الصادق ألنبیائھ ولألمر بالمعروف والنھى عن المنكر ونحو من

.التى تحدث على لسان الكاھن فتلك دعوة من الكاھن لنفسھ وللشیاطین وللشرك با عز وجل وفعل المنكرات 
ومنھا أن المعجزه التى تحدث للنبى ال یقدر علیھا مخلوق ال المالئكة وال الجن وال الشیاطین ،أما ضروب السحر - 2

.علیھا عدد من ھؤالء والكھانة فیقدر
أن الكھانھ والسحر تنال بالتعلم ،أما المعجزه التى تحدث للنبى فال تنال إال بإكرام هللا عز وجل للعبد ثم بتقوى هللا - 3

.عز وجل 
أن المعجزه التى تحدث للنبى أوالكرامھ التى تحدث للصالح ال یتباھى بھا بل یدعو بھا إلى ربھ عز وجل بخالف - 4

.الكاھن الذى یدعو للشرك ویأكل أموال الناس بالباطل الساحر و
.وثم فروق أخر 

ھذا وقد قمت فى ھذا الكتیب بجمع أشھر المعجزات التى حدثت لنبینا صلى هللا علیھ وسلم باألسانید الصحیحھ أو 
لمین ونسألھ على األقل الحسان فكل ما فیھا صحیح أو حسن وال ینزل عن ذلك ، نسأل هللا أن ینفعنا بھا والمس

.سبحانھ أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ 
.وصل اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

كتبھ 
مصطفى بن العدوى /أبو عبدهللا 

منیھ سمنود-الدقھلیھ -مصر 
الرموز المستعملھ فى الكتیب 

صحیح البخارىخ                           
صحیح مسلم م                            
سنن أبى داود د                            

سنن الترمذ ى ت                            
مسند اإلمام أحمد حم                          
مسند الطیالسى طس                        

حیحھ ابن حبان فى صحب



)معجزه القرآن الكریم (
)أولم یكفھم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیھم إن فى ذلك لرحمھ وذكرى لقوم یؤمنون:(قال هللا تعالى 

]51:العنكبوت[
ما من األنبیاء نبى إال أعطى من اآلیات :(قال النبى صلى هللا علیھ وسلم : وعن أبى ھریرة رضى هللا عنھ قال *

).وإنما كان الذى أوتیتھ وحیا أوحاه هللا إلى ، فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامھ لھ آمن علیھ البشر ،ما مث
)خ، م(صحیح 

.............................................
مھ علیھم وسال=اآلیات ھى المعجزات ، والمعنى ،وهللا أعلم أن المعجزات التى أوتیھا األنبیاء صلوات هللا)1(

قد انتھت وانقرضت بانقراض أزماتھم وأعصارھم أما .. و..موسى وناقھ صالح وشفاء عیسى للموتى بإذن هللا و
معجزه القرآن فباقیھ ومستمره إلى یوم القیامھ ،وذلك فى خرقھ للعادات وإخباره بالمغیبات وإرشاده للجنات 

.یوما بعد یوم فللھ الحمد رب العالمین والخیرات وتحذیره من الشرور والبلیات فما فیھ یتحقق 
)وجوه إعجاز القرآن الكریم (
فالقرآن أعظم معجزه أید هللا بھا نبیھ محمدا صلى هللا علیھ وسلم ،إذا أخرجنا هللا بھ من الظلمات إلى النور وھدانا *

الفوز العظیم ،وحذرنا هللا فیھ هللا بھ سبل السالم ،وبین لنا فیھ كل خیر یكون سببا لدخول الجنھ فمن نالھا فقد فاز
من كل شر یورد النار فمن وقع فیھا فقد باء بالخزى العظیم ،فللھ الحمد على ھذا الكتاب القیم الذى لم یجعل لھ 

.عوجا ،من اتبعھ ال یضل وال یشقى ،ومن أعرض عنھ فإن لھ معیشھ ضنكا ویحشر یوم القیامة أعمى
.ق قبلنا ،وأوضح لنا نبأما ھو آت بعدنا ،وجلى لنا فیھ حكم ما بیننا قص هللا علینا فیھ أخبار ما قد سب*

.تحدى هللا بھ أھل الفصاحھ والبیان من فصحاء العرب وأذكیائھم أن یأتوا بحدیث مثلھ أوبسوره أو بآیھ 
)فلیأتو بحدیث مثلھ إن كانوا صادقین :(قال هللا تبارك وتعالى *
]34:الطور [
ن اجتمعت اإلنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم قل لئ:(وقال سبحانھ *

)لبعض ظھیرا
]88:اإلسراء [

وإن كنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثلھ وادعوا شھدائكم من دون هللا إن كنتم :(وقال سبحانھ 
)صادقین 

]23:البقره [
نا وشفانا وفتح هللا بھ آذانا صما وقلوبنا غلفا وأعینا عمیا فللھ الحمد رب السموات ورب فوعظنا هللا بھ ورقق قلوب

.األرض ورب العالمین 
عرفنا بربنا الكریم الرحیم الجلیل القدیر الذى لھ األسماء الحسنى كلھا ولھ الكبریاء فى السموات واألرض وھو *

.العزیز الحكیم 
.توحیده واإلعراض عن اإلشراك بھ ھدانا هللا فیھ ألقوم السبل من *
.حفظ هللا لنا بھ دیننا وأنفسنا وعقولنا وأنسابنا وأعرضنا وأموالنا *
.فحذر المؤمن من قتل أخیھ غایھ التحذیر وتوعد القاتل غایھ الوعید*

)عظیما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا وغضب هللا علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا :(قال تعالى 
]93:النساء [

.وأوجب هللا على قاتل المؤمن حدا 
)كتب علیكم القصاص فى القتلى :(فقال تعالى 

]178:البقرة [



)ولكم فى القصاص حیاه یاأولى األلباب لعلكم تتقون :( وقال سبحانھ 
]179:البقرة [

).إنھ كان منصورا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فال یسرف فى القتل:(وقال تعالى 
]33:اإلسراء [
.حفظ هللا لنا بھ عقولنا *

یاأیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم :(قال تعالى 
وعن إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوه والبغضاء فى الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر هللا)90(تفلحون 

)الصاله فھل أنتم منتھون 
]91-9:المائدة [
)وال تقربوا الزنى إنھ كان فاحشھ وساء سبیال : (حفظ هللا لنا بھ أنسابنا فحرم هللا الزنى وقال*
]32:اإلسراء [

خر الزانیھ والزانى فاجلدوا كل واحد منھما مائھ جلده وال تأخذكم بھما رأفھ فى دین هللا والیوم األ:(وقال تعالى 
)ولیشھد عذابھما طائفھ من المؤمنین 

]2:النور [
.وأوجب هللا العدة على المطلقة المدخول بھا حفظا لألنساب كى ال تختلط*

)والمظلقات یتربصن بأنفسھن ثالثة قروء :(قال تعالى 
]228:البقرة [
بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل وال یغتب:(محذرا من اغتیاب المسلم -وحفظ هللا لنا بھ أعراضنا ،فقال تعالى *

)لحم أخیھ میتا فكرھتموه 
]12:الحجرات [

)وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلیمان :( وقال سبحانھ 
[]11:الحجرات 

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعھ شھداء فاجلدوھم ثمانین :(وأوجب هللا على القاذف حدا فقال تعالى 
)إال الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحیم ) 4(ة ةال تقبلوا لھم شھاده أبدا وأولئك ھم الفاسقون جلد

]5- 4:النور [
یاأیھا الذین أمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن :(وحفظ هللا لنا بھ أموالنا ، فقال تعالى *

)تراض منكم 
]29:النساء[

وال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس باإلثم وأنتم :(وقال عز وجل 
)تعلمون 

]188:البقرة [
).والسارقھ فاقطعوا أیدیھما حزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزیز حكیم :( وقال سبحانھ 

]38:المائدة [
فإن لم تفعلوا فأذنوا ) 278(اأیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وذورا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنین ی:(وحرم هللا الربا 

)بحرب من هللا ورسولھ 
]279- 278:البقره [
).إنما المؤمنین إخوه(وحفظ هللا لنا بھ أخواتنا ،فقال تعالى *
]10:الحجرات [
المسلم ال یظلمھ وال یسلمھ ، من كان فى حاجھ أخیھ كان هللا المسلم أخو:(وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم *

فى حاجتھ ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة ومن ستر مسلما ستره هللا یوم القیامة 



.(
)خ، م(صحیح 

والعافین عن الناس وهللا والكاظمین الغیظ:(وحفظ هللا لنا بھ أخالقنا وحضنا على مكارم األخالق ،فقال سبحانھ *
)یحب المحسنین 

]134:آل عمران [
لیس علیكم جناح أن تبتغوا :(وحثنا على جلب المصالح والضرب فى األرض وتعمیرھا وإصالحھا ،فقال تعالى *

)فضال من ربكم 
]198:البقره [

).وآخرون یضربون فى األرض یبتغون من فضل هللا :(وقال سبحانھ 
]20:المزمل [
.مع هللا لنا بھ علوما ومعارف ال تنقضى عجائبھا وال تنتھى فوائدھا وج*
یاأیھا الذین أمنوا :(حفظ هللا لنا بھ أوالدنا من كل سوء ومكروه ،فحفظ تصوراتھم نظیفھ نقیھ ، قال تعالى *

تضعون ثیابكم من لیستأذنكم الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحین
)الظھیرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم لیس علیكم وال علیھم جناح بعدھن 

فاألوقات التى فیھا تكشف وتعرى لألبوین ،على األبوین تعلیم األبناء االستئذان فیھا حتى تحفظ ]58:النور [
.تصوراتھم نظیفھ نقیھ 

:وقد جمع بعضھم إعجاز القرآن فى اربعة أشیاء : ھذا وقد قال الحافظ ابن حجر رحمھ هللا *
.حسن تألیفھ والتئام كلمھ مع اإلیجاز والبالغھ : أحدھما 

صورة سیاقھ وأسلوبھ المخالف ألسالیب كالم أھل البالغھ من العرب نظما ونثرا حتى حارت فیھ عقولھم ولم :ثانیھا
.ذلك وتقریعھ لھم عن العجز عنھیھتدوا إلى اإلتیان بشى مثلھ مع توافر دواعیھم على تحصیل

ما اشتمل علیھ من اإلخبار عما مضى من أحوال األمم السابقھ والشرائع الدائره مما كان ال یعلم منھ بعضھ :ثالثھا 
.إالالنادر من أھل الكتاب 

.اإلخبار بما سیأتى من الكوائن التى وقع بعضھا فى العصر النبوى وبعضھا بعده :رابعھا 
ذةه األربعة ، آیات وردت بتعجیز قوم فى قضایا أنھم ال یفعلونھا فعجزوا عنھا مع توفر دواعیھم على ومن غیر ھ*

.تكذیبھ كتمنى الیھود الموت 
ومنھا الروعة التى تحصل لسامعھ، ومنھا أن قارئھ ال یمل من ترداده ، وسامعھ ال یمجھ وال یزداد بكثرة التكرار *

ھ باقیھ ال تعدم ما بقیت الدنیا ،ومنھا جمعھ لعلوم ومعارف ال تنقضى عجائبھا وال إالطراوة ولذاذة ،ومنھا أنھ آی
.تنتھى فوائدھا 

.فللھ الحمد رب العالمین على ما وھب وما أعطى 

)اإلسراء والمعراج (
:( من أكبر المعجزات التى أید هللا بھا نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم معجزة اإلسراء والمعراج قال تعالى*

سبحان الذى أسرى بعبدة لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذى باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو 
)السمیع البصیر 

) 14(عند سدرة المنتھى ) 13(ولقد رآه نزلھ أخرى ) 12(أفتمارونھ على ما یرى :(وقال تعالى ]1:اإلسراء [



اقد رأى من آیات ربھ ) 17(ما زاغ البصر وما ظغى ) 16(ما یغشى إذ یغشى السدرة) 15(عندھا جنھ المأوى 
)الكبرى 

.وھا ھى بعض األحادیث الوارده فیھا ]18- 12:النجم [
ھ أبیض وھو داب( أتیت بالبراق :(قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ قال *

فركبتھ حتى أتیت بیت المقدس ،فربطھ بالحلقھ : قال ) طویل فوق الحمارودون البغل یضع حافره عند منتھى طرفھ 
ثم دخلت المسجد فصلیت فیھ ركعتین ، ثم خرجت فجاءنى جبریل علیھ السالم بإناء من : األنبیاء ) 1(التى یربط بھا 

من : خترت الفطرة ،ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل فقیل ا: خمر وإناء من لبنفاخترت اللبن فقال جبریل 
قد بعث إلیھ ، ففتح لنا فإذا أنا بآدم : وقد بعث إلیھ ؟ قال : ومن معك ؟ قال محمد ،قیل : جبریل ، قیل : أنت ؟ قال

قیل .جبریل : ؟ قال فرحتبى ودعا لى بخیر،ثم عرج بنا إلى السماء الثانیھ فاستفتح جبریل علیھ السالم فقیل من أنت 
قد بعث إلیھ ،ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخالة عیسى ابن مریم : وقد بعث إلیھ ؟ قال : قیل .ومن معك ؟ قال محمد 

ویحیى ابن زكریا صلوات هللا علیھما فرحبا ودعوا لى بخیر ، ثم عرج بى إلى  السماء الثالثة  فاستفتح جبریل فقیل 
قد بعث :وقد بعث إلیھ ؟قال : محمد  صلى هللا علیھ وسلم ،قیل : ومن معك ؟ قال : حبریل ، قیل:من أنت ؟ قال :

إلیھ ، ففتح لنا فإذا أنا بیوسف صلى هللا علیھ وسلم  إذا ھو قد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لى بخیر ثم عرج بنا 
قیل . محمد :ومن معك ؟قال : قیل . جبریل : من ھذا ؟ قال : إلى السماء الرابعھ فاستفتح جبریل علیھ السالم ، قیل 

ورفعنا مكانا :(وقد بعث إلیھ ؟قال ك قد بعث إلیھ ،ففتح لنا فإذا أنا بإدریس فرحب ودعا لى بخیر ،قال هللا عز وجل 
)علیا 

وقد بعث إلیھ : محمد ، قیل : ومن معك ؟ قال : ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبریل ،قیل ]57:مریم [
ح لنا فإذا أنا بھارون صلى هللا علیھ وسلم فرحب ودعا لى بخیر ،ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح ،ففت

قد بعث : وقد بعث إلیھ؟ قال : محمد ،قیل : جبریل ، قیل ك ومن معك ؟قال : من ھذا ؟قال : جبریل علیھ السالم ،قیل 
حب ودعا لى بخیر ،ثم عرج إلى السماء السابعھ ، فاستفتح إلیھ ،ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى هللا علیھ وسلم فر

: وقد بعث إلیھ ؟ قال :قیل . محمد صلى هللا علیھ وسلم : ومن معك ؟ قال : من ھذا ؟قال جبریل ، قیل : جبریل فقیل 
یدخلھ كل یوم قد بعث إلیھ ، ففتح لنا فإذا أنا بإبراھیم صلى هللا علیھ وسلم مسندا ظھره إلى البیت المعمور وإذا ھو

سبعون ألف ملك ال یعودون إلیھ ثم ذھب بى إلى سدرة المنتھى وإذا ورقھا كآذان الفیلة وإذا ثمرھا كالقالل ،قال 
فلما غشیھا من أمر هللا ما غشى تغیرت فما أحد من خلق هللا یستطیع أن ینعتھا من حسنھا فأوحى هللا إلى أوحى :

ما فرض ربك على أمتك ؟ :فنزلت إلى موسى صلى هللا علیھ وسلم فقال ففرض على خمسین صاله فى كل یوم ولیلھ
ارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف فإن أمتك ال یطیقون ذلك فإنى قد بلوت بنى  إسرائیل  : خمسین صاله ،قال: قلت 

ى حط عن: یارب خفف على أمتى فحط عنى خمسا فرجعت إلى موسى فقلت :فرجعت إلى ربى فقلت : وخبرھم ،قال 
فلم أزل أرجع بیت ربى تبارك وتعالى : إن أمتك ال یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف ، قال : خمسا ،قال 

یامحمد إنھن خمس صلوات كل یوم ولیلھ ولكل صاله عشر فذلك خمسون صاله :وبین موسى علیھ السالم حتى قال 
عشرا ومن ھم بسیئھ لم یعلمھا لم تكتب شیئا فإن ،ومن ھمبحسنھ فلم یعلمھا كتبت لھ حسنة، فإن عملھا كتبت 

ارجع إلى ربك :فنزلت حتى انتھت إلى موسى صلى هللا علیھ وسلم فأخبرتھ فقال : عملھا كتبت سیئھ واحده ،قال 
)).قد رجعت إلى ربى حتى استحیییت منھ :((فاسألة التخفیف ، فقال رسول هللا صللى هللا علیھ وسلم 

)م(صحیح 
...............................................................................

أى بحلقة الباب الذى یربط فیھ األنبیاء)1(
ا علیھ وسلم : وعن مالك بن صعصعھ رضى هللا عنھ قال* - بینا أنا عند البیت بین النائم والیقظان :(( النبى صل

ن ذھب مآلن حكمھ وإیمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل وذكر یعنى رجل بین الرجلین فأتیت بطست م
البطن بماء زمزم ثم ملى حكمھ وإیمانا وأتیت بدابھ أبیض دون البغل وفوق الحمار ،البراق فانطلقت مع جبریل حتى 



مرحبا : نعم ،قیل : وقد أرسل إلیھ ؟ قال : جبریل ومن معك ؟ قال محمد ،قیل :من ھذا ؟قال :أتینا السماء الدنیا ،قیل 
من ھذا : مرحبا بك من ابن ونبى ،فأتینا السماء الثانیة قیل:بھ ولنعم المجى جاء ،فأتیت على آدم فسلمت علیھ فقال 

مرحبا بھ ولنعم : نعم ، قیل : أرسل إلیھ ؟قال :محمد صلى هللا علیھ وسلم ،قیل :من معك ؟قال :؟ قال جبریل ،قیل 
: من ھذا؟قال: مرحبا بك من أخ ونبى فأتینا السماء الثالثة، قیل : یحیى فقاال المجى جاء ،فأتیت على عیسى و

مرحبا بھ ولنعم المجى جاء ،فأتیت على : نعم ،قیل :وقد أرسل إلیھ ؟ قال :محمد ،قیل : ومن معك؟قال:جبریل ، قیل 
من معك ؟ قال : بریل ، قیل من ھذا؟قال ج:مرحبا بك من أخ ونبى ،فأتینا السماء الرابعة قیل :یوسف فسلمت فقال 

مرحبا بھ ولنعم المجى، فأتیت على أدریس : نعم ، قیل :وقد أرسل إلیھ ؟قال :محمد صلى هللا علیھ وسلم ،قیل :
ومن معك؟ قال : جبریل قیل :من ھذا؟قال : مرحبا بك من أخ ونبى ،فأتینا السماء الخامسة قیل : فسلمت علیھ فقال

: مرحبا بھ ولنعم المجى جاء ، فأتینا على ھارون فسلمت علیھ فقال :نعم، قیل :؟قال وقد أرسل إلیھ: محمد ،قیل :
محمد صلى : جبریل ،قیل من معك ؟قال :من ھذا ؟قال: مرحبا بك من أخ ونبى ،فأتینا على السماء السادسة ،قیل 

،فأتیت على موسى فسلمت علیھ مرحبا بھ ولنعم المجى جاء:نعم ،قیل : وقد أرسل إلیھ ؟قال : هللا علیھ وسلم ،قیل 
یارب ھذا الغالم الذى بعث بعدى یدخل الجنة :ما أبكاك ؟قال : مرحبا بك من أخ ونبى ،فاما جاوزت بكى فقیل :فقال

محمد : من معك؟ قال : جبریل ، قیل :من ھذا؟ قال : فأتینا السماء السابعة قیل ! من أمتھ أفضل مما یدخل من أمتى 
مرحبا : مرحبا بھ ولنعم المجى جاء ،فأتیت على إبراھیم فسلمت علیھ فقال :نعم ،قیل :ھ ؟قال وقد أرسل إلی:،قیل 

ھذا البیت المعمور یصلى فیھ كل یمم سبعون ألف ملك :بك من ابن ونبى فرفع لى البیت المعمور فسألن جبریل فقال 
قھا كأنھ قالل ھجر وورقھا كأنھ آذان إذا خرجوا لم یعودوا إلیھ آخر ما علیھم ورفعت لى سدرة المنتھى فإذا نب

أما الباطنان ففى الجنة وأما :نھران باطنان ونھران ظاھران ،فسألت جبریل فقال : الفیول فى أصلھا أربعھ أنھار 
فرضت :ما صنعت ؟ قلت :النیل والفرات ،ثم فرضت على خمسون صالة فأقبلت حتى جئت موسى فقال :الظاھران 

أعلم الناس منك ،عالجت بنى إسرائیل أشدالمعالجة وإن أمتك ال تطیق فارجع إلى ربك أنا:على خمسون صالة قال 
فسلھ فرجعت فسألتھ فجعلھا أربعین ثم مثلھ ،ثم ثالثین ،ثم مثلھ فجعل عشرین ثم مثلھ فجعل عشرا ،فأتیت موسى 

فسلمت فنودى إند قد : تجعلھا خمسا فقال مثلھ قل:ما صنعت ؟قلت :فقال مثلھ فجعلھا خمسا ،فأتیت موسى فقال 
أمضیت فریضتى وخففت عن عبادى وأجزى الحسنة عشرا

)خ،م(صحیح 

)رفع بیت المقدس لنبى هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى یراه بمكة( 

.وھذا من  المعجزات التى أید هللا بھا نبیھ صلى هللا علیھ وسلم 
ا عنھما أنھ سمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول عن جابر بن عبدهللا* لما كذبتنى قریش قمت فى :((رض

)).الحجر فجلى هللا لى بیت المقدس فطففت أخبرھم عن آیاتھ وأنا أنظر إلیھ
)خ، م(صحیح 

یش تسألنى عن لقد رأیتنى فى الحجر وقر:((رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال *
فرفعھ هللا لى أنظر إلیھ :قال .مسراى فسألتنى عن أشیاء عن بیت المقدس لم أثبتھا فكربت كربھ ما كربت مثلھ قط 

ما یسألونى عن شى إال أنبأتھم بھ ،وقد رأیتنى فى جماعة من األنبیاء فإذا موسى قائم یصلى أقرب الناس شبھا بھ 
فحانت الصالة ) یعنى نفسھ (علیھ السالم قائم یصلى أشبھ الناس بھ صاحبكم عروة بن مسعود الثقفى ،وإذا إبراھیم 

)).                                            یا محمد ھذا مالك صاحب النار فسلم علیھ فالتفت إلیھ فبدأنى بالسالم :فأممتھم فرغت من الصالة قال قائل
)صحیح م (

لما كان لیلھ أسرى بى وأصبحت بمكة :(قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :وعن ابن عباس رضى هللا عنھما قال 



فمر عدو هللا أبو جھل فجاء حتى جلس إلیھ فقال :فقعد معتزال حزینا قال )) فظعت بأمرى وعرفت أن الناس مكذبى 
إنھ أسرى بى ((:،قال ما ھو قال ))نعم:((ھل كان من شى فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :لھ كالمستھزى 

فلم یرانھ یكذبھ :قال ))نعم:((ثم أصبحت بین ظھرانینا قال : قال ))إلى بیت المقدس :((إلى أین ؟قال:قال ))اللیلة 
أرأیت أن دعوت قومك تحدثھم إلى ما حدثنى ؟ فقال رسول هللا :مخافة أن یجحده الحدیث إذا دعا قومھ إلیھ قال 

ھیا معشر بنى كعب:ل ،فقا))نعم : ((صلى هللا علیھ وسلم 
حدث قومك بما حدثنى ،فقال رسول هللا :فانتفضت إلیھ المجالس وجاءوا حتى جلسوا إلیھما قال : بن لؤى حتى قال 

نعم :((قال!!!ثم أصبحت بین ظھرانینا ؟:قالوا ). إلى بیت المقدس :(إلى أین قال: ،قالوا ))إنى أسرى بى اللیلة :((
وھل تسطیع ان تنعت لنا :قالوا . ن واضع یده على رأسھ متعجبا للكذب زعم فمن بین مصفق ومن بی:،قال ))

فذھبت انعت :(المسجد ،وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراى المسجد فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
و عقیل فنعتھ فجى بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أ:فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت قال 

.أما النعت فوهللا فقد أصاب :فقال القوم :وكان مع ھذا نعت لم أحفظھ قال :قال ) وأنا أنظر إلیھ 
إسناده صحیح

انشقاق القمر 
القمر آیھ عظیمھ انشقاق :انشقاق القمر آیھ عظمى أعطاھا هللا لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم ، وقد قال الخطابى وغیره 

وقد تواترت النصوص التى تثبت انشقاق القمر كما قال ابن كثیر رحمھ هللا .ال یكاد یعدلھا شى من آیات األنبیتء 
.وھذا أمر متفق علیھ وإنھ كان إحدى المعجزات الباھرات :وغیره قال 

).اقتربت الساعھ وانشق القمر : (قال تعالى *
]1:القمر [
عنھ أن أھل مكھ سألوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یریھم آیھ فأراھم القمر شقتین حتى عن أنس رضى هللا *

.رأوا حراء بینھما 
اشھدوا :((انشق القمر ونحن مع النبى صلى هللا علیھ وسلم بمنى فقال:وعن ابن مسعود رضى هللا عنھ قال *
.،وذھبت فرقھ نحو الجبل ))

)خ،م(صحیح 
*****************

)حنین الجذع لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم( 
عن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقوم یوم الجمعھ إلى شجرة أونخلھ * 

فجعلوا لھ منبرا فلما كان )) إن شئتم ((یا رسول هللا أال نجعل لك منبرا ؟قال : - أ رجل - فقالت إمراة من األنصار 
م الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صیاح الصبى ثم نزل النبى صلى هللا علیھ وسلم فضمھ إلیھ یئن أنین یو

)).كانت تبكى على ما تسمع من الذكر عندھا ):((1(الصبى الذى یسكت ،قال
)خ(صحیح 

*************************
.ھو رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ... أشار الحافظ ابن حجر رحمھ هللا إلى أن قائل كانت تبكى)1(
كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان :وفى روایة أخرى من حدیث جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھماقال *

النبى صلى هللا علیھ وسلم إذا خطب یقوم إلى جذع منھا فلما صنع لھ المنبر فكان علیھ فسمعنا لذلك الجذع صوتا 
.جاء النبى فوضع یده علیھا فسكنت كصوت العشار حتى

)خ(صحیح 



كان النبى صلى هللا علیھ وسلم إذا خطب یستند إلى جذع نخلة من : وفى روایھ لھذا الحدیث من حدیث جابر قال *
سوارى المسجد فلما صنع لھ منبره استوى علیھ اضطربت تلك الساریة كحنین الناقة حتى سمعھا أھل المسجد حتى 

.                                                                                                         تقنھا فسكنت نزل إلیھا فاع
)حم(سند صحیح 

كان النبى صلى هللا علیھ وسلم : وفى سنن الدارمى بإسناد صحیح من حدیث أنس بن مالك رضى هللا عنھ قال *
أال أصنع لك شیئا :ظھره إلى جذع منصوب فى المسجد فیخطب الناس فجاءه رومى فقال یقوم یوم الجمعة قیسند 

تقعد علیھ وكأنك قائم؟ فصنع لھ منبرا لھ درجتان ویقعد على الثالثة فلما قعد نبى هللا صلى هللا علیھ وسلم على ذلك 
علیھ وسلم فنزل إلیھ رسول هللا المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول هللا صلى هللا

أما :((صلى هللا علیھ وسلم من المنبرفالتزمھ وھو یخور فلما التزمھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سكن ثم قال 
فأمر بھ ))والذى نفس محمد بیده لو لم التزمھ لما زال ھكذا إلى یوم القیامة حزنا على رسول صلى هللا علیھ وسلم 

).1(رسول هللا فدفن 
****************************

كان الحسن إذا حدث بھذا الحدیث یقول :ووقع فى حدیث الحسن عن أنس :وقد قال الحافظ ابن حجر رحمة هللا )1(
.یامعشر المسلمین الخشبة تحن إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شوقا إلى لقائھ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ :

حنین الجذع لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أكثر من أن تحصر ، ومن ثم قال البیھقى رحمھ وبالجملھ فإن أحادیث
.من األمور الظاھرة التى  حملھا قصھ حنین الجذع:هللا 

)شق صدره صلوات هللا وسالمھ علیھ (
ن فأخذه عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم أتاه جبریل وھو یلعب مع الغلما

****************************
وقد نقل ابن بنى حاتم فى مناقب الشافعى عن أبیھ عن .الخلف عن السلف وروایة األخبار الخاصھ فیھا كالتكلف = 

.أعطى عیسى إحیاء الموتى : ما أعطى هللا نبیا ما محمد فقلت : عمرو بن سواد عن الشافعى قال 
فصرعھ فشق عن قلبھ فاستخرج القلب .حتى سمع صوتھ فھذا أكبر من ذلك أعطى محمدا حنین الجذع :قال 

ثم أعاده فى ) 1(ھذا حظ الشیطان منك ثم غسلھ فى طست من ذھب بماء زمزم ثم ألمھ :فاستخرج منھ عقلھ فقال 
.اللون ) 3(إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وھو منتقع :فقالوا ) 2)(یعنى ظئره (مكانھ وجاء الغلمان یسعون إلى أمھ 

.من اال لتئام أى ضمھ بعضھ على بعض ) 1(
.ھى المرضعة ) 2(
.أى متغیر اللون من الحزن والفزع )3(

.وقد كنت أرى اثر ذلك المخیط فى صدره : قال أنس 
)م(صحیح 



)انتقام هللا عز وجل ممن خادع نبیھ صلى هللا علیھ وسلم وعانده (
.ن المعجزات التى أید هللا سبحانھ وتعالى بھا نبیھ األنتقام العاجل من بعض من خادعھ وعانده وم
كان رجل نصرانیا فأسلم وقرأالبقرة وآل عمران فكان یكتب للنبى صلى هللا :عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ قال *

أماتھ هللا فدفنوه ،فاصبح وقد لفظتھ االرض ما یدرى محمد إال ما كتبت لھ ،ف:علیھ وسلم فعاد نصرانیا فكان یقول 
فحفروا لھ فأعمقوا ،فأصبح وقد لفظتھ . ھذا فعل محمد وأصحابھ ،لما ھرب منھم نبشوا عن صاحبنا فالقوه :فقالوا 

ھذا فعل محمد واصحابھ نبشوا عن صاحبنا لما ھرب منھم فالقوه خارج القبر ،فحفروا لھ وأعمقوا :األرض فقالوا 
.                                                       ما استطاعوا ،فأصبح قد لفظتھ األرض فعلموا أنھ لیس من الناس فألقوه لھ فى االرض

)خ،م(صحیح 

بعث رسول هللا : قال ومن ھذا الباب ایضا ما أخرجھ البزار بإسناد صحیح من حدیث أنس بن مالك رضى هللا عنھ*
إیش ربك :رجال من اصحابھ إلى رجال من عظماء الجاھلیھ یدعوه إلى هللا تبارك وتعالى ،فقال صلى هللا علیھ وسلم
فأتى النبى صلى هللا علیھ وسلم ! من ذھب ھو؟! من فضھ ھو؟! من نحاس ھو؟! منحدید ھو؟ّ!الذى تدعونى إلیھ ؟

لى هللا علیھ وسلم فأخبره فارسلھ الثالثھ فأخبره فأعاد النبى صلى هللا علیھ وسلم الثانیة فقال مثل ذلك فاتى النبى ص
إن هللا تبارك وتعالى قد :((فقال مثل ذلك فارسل هللا تعالى صاعقة فأحرقتھ فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ویرسل الصواعق فیصیب بھا من یشاء وھم یجادلون فى هللا (فنزلت ھذة االیھ )) أرسل على هللا صاعقھ فأحرقتة 
)).محال وھو شدید ال

]13:الرعد [

وفى ھذا الباب ما أورده السیوطى فى الدر المنثور وعزاه إلى ابن مردویھ وأبى نعیم فى الدالئل وصحح إسناده *  
من طریق سعید بن خیبر عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن أبا معیط -والعھده فى تصحیح اإلسناد على السیوطى -

بمكھ الیؤذیھ وكان رجال حلیما ،وكان بقیھ قریش إذا جلسوا معھ آذوه ،وكان یجلس مع النبى صلى هللا علیھ وسلم
مافعل محمد مما :صبأأبو معیط ،وقدم خلیلھ من الشام لیال فقال المراتھ :ألبى معیط خلیل غائب عنھ بالشام فقالت 

فلما أصبح ! ت بلیلھ سوء صبأ، فبا:ما فعل خلیلى أبو معیط ؟فقالت : فقال .أشد مما كان أمرا :كان علیھ ؟فقالت 
كیف أرد علیك تحیتك وقد صبوت : أتاه أبو معیط فحیاه فلم یرد علیھ التحیھ ،فقال مالك ال ترد على تحیتى ؟فقال 

تاتیھ فى مجلسھ وتبزق فى وجھھ وتشتمھ : فما یبرى صدورھم إن أنا فعلت ؟قال : ؟فقال أو قد فعلتھا قریش ؟ قال 
: فعل ،فلم یزد النبى صلى هللا علیھ وسلم أن مسح وجھھ من البزاق ثم التفت إلیھ فقال بأخبث ما تعلمھ من الشتم ف

فلما كان یوم بدر وخرج أصحابھ أبى أن یخرج فقال لھ ))إن وجدتك خارجا من جبال مكھ أضرب عنقك صبرا ((
نقى صبرا ، فقالوا لك قد وعدنى ھذا الرجل إن وجدنى خارجا من جبال مكھ أن یضرب ع: قال .اخرج معنا :أصحابھ 

بھ جملھ فى جدد ) 1(جمل أحمر ال یدرك فلو كانت الھزیمھ طرت علیھ ،فخرج معھم فلما ھزم هللا المشركین وحل
تقتلنى من :من األرض فأخذه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أسیرا فى سبعین من قریش ،وقدم إلیھ أبو معیط فقال 

)) فى وجھى نعم بما بزقت : ((بین ھؤالء ؟فقال 
**********************************

.وحل أى وقع فى الطین ) 1(
)وكان الشیطان لإلنسان خذوال :(إلى قولھ ) ویوم یعض الظالم على یده (فأنزل هللا فى أبى معیط 

بیت ،وأبو ومن ھذا الباب أیضا حدیث ابن مسعود رضى هللا عنھ قال كان النبى صلى هللا علیھ وسلم یصلى عند ال
أیكم یجى بسلى جزور بنى فالن فیضعھ على ظھر محمد إذا سجد :جھل وأصحاب لھ جلوس إذ قال بعضھم لبعض 

فانبعث أشقى القوم فجاء فنظر حتى إذا سجد النبى صلى هللا علیھ وسلم وضعھ على ظھره بین كیفیھ وأنا أنظر 



بعضھم على بعض ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فجعلوه یضحكون ویمیل :الاغنى شیئا لو كانت لى منعھ ،قال 
ثالث مرات ) اللھم علیك بقریش :(ساجد ال یرفع رأسھ حتى جاءتھ فاطمھ  فطرحت عن ظھره فرفع رأسھ ثم قال 

اللھم علیك بأبى جھل ((وكانوا یرون أن الدعوه فى ذلك البلد مستجابة ثم سمى : فشق علیھم إذدعا علیھم ،قال 
وعد السابع فلم نحفظھ )) وعقبھ بن معیط )1(ن ربیعة وشیبة بن ربیعھ والولید بن وأمیة بن خلف ،وعلیك بعتبھ ب

.                                                                                 ،قال فوالذى نفسى بیده لقد رأیت الذین عد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صرعى فى قلیب بدر 
)خ،م(صحیح 

****************

أبى بن خلف وفیھا فلقد رایتھم قتلوا یوم بدر فالقوه فى بئر غیر أن أمیھ أو أبیا تقطعت فى بعض الروایات)1(
.أوصالھ فلم یلق فى البئر 

)علیھ وسلم حق التوقیر عقوبة من لم یوقر قولھ صلى هللا(
كل :( عن سلمھ بن األكوع رضى هللا عنھ أن رجال أكل عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  بشمالھ ،فقال *

.                                         فما رفعھا إلى فیھ :ما منعھ إال الكبر ،قال )ال استطعت :( قال .ال أستطیع : قال ) بیمنیك
)م(صحیح 

قال )) ما اسمك ؟: ((وعن سعید بن المسیب رحمھ هللا عن أبیھ أن أباه جاء  إلى النبى صلى هللا علیھ وسلم فقال * 
.                    فما زالت الحزونھ فینا بعد : قال ابن المسیب ,ال أغیر اسما سمانیھ أبى : قال )). أنت أسھل :((حزن ،قال : 

)خ(صحیح 
**********

)علیھ صلى هللا علیھ وسلم عان االشجار إلیھ وتسلیم األحجارهللا علیھ وسلم وإذالحیوان معھ صلىأدب(
.ومن المعجزات التى أید هللا سبحانھ وتعالى بھا نبیھ محمدا صلى هللا علیھ وسلم تأدب الحیوان معھ 

فى غزاه فأبطا بى جملى وأعیا فأتى كنت مع النبى صلى هللا علیھ وسلم:عن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما قال 
) 1(أبطأعلى جملى وأعیا : قلت )) ما شأنك ؟: ((قال .نعم : فقلت )) جابر ؟:((على النبى صلى هللا علیھ وسلم فقال 
.عن رسول هللا صلى اللع علیھ وسلم ) 2(فركبتھ فلقد رأیتھ أكفھ )اركب : (فتخلفت ،فنزل یحجنھ بمحجنھ ثم قال 

)خ، م(صحیح 
ركب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بغلتھ :وفى ھذا الباب ما أخرجھ أحمد من حدیث عبدهللا بن جعفر قال * 

وأردفنى خلفھ ،

.أى تعب : أعیا )1(
أى أمنعھ من أن یسبق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فبعد أن كان بطیئا أصبح أسرع لدرجھ أنى أمنعھ : أكفھ )2(

.من أن یسبق جمل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
و حائش نخل فدخل حائطا وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا تبرز كان أحب ما یبرز فیھ ھدف یستتر بھ أ

لرجل من األنصار فإذا فیھ ناضح فلما رأى النبى صلال هللا علیھ وسلم حن وذرفت عیناه فنزل رسول هللا صلى هللا 
أنا ، فقال : فجاء شاب من األنصار فقال ) من رب ھذا الجمل ؟:(علیھ وسلم فمسح ذفراه  وسراتھ فسكن فقال 

)).التى ملكت هللا إیاھا ؟ فإنھ قد شكاك إلى وزعم أنك تجیعھ وتدئبھ أال تتقى هللا فى ھذه البھیمھ :((
فكان )1(كان آلل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وحش :ومن ھذا الباب أیضا حدیث عائشھ رضى هللا عنھا قالت * 

وسلم سكن فلم غذا خرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اشتد ولعب فى البیت فإذا دخل رسول هللا صلى هللا علیھ 



یتحرك كراھیھ أن یؤذیھ
)2)(حم(إسناده حسن ******************************

. أصل الوحش كل ما ال یستأنس من دواب البر ، ولكن الذى یتبادر إاى الذھن ھنا أنھ القط وهللا أعلم )1(
وھو عند أحمد من طریق مجاھد عن عائشھ وقد نفى سماعھ منھا بعض أھل العلم وأثبتھ آخرون والقول قول )2(

.من أثبت السماع فقد أخرج البخارى ومسلم أحادیث من طریق مجاھد عنھا 

ى هللا أما إذعان الألشجار إلیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ فقد أخرج أحمد بسند صحیح من حدیث ابن عباس رض* 
یا رسول هللا أرنى الخاتم الذى بین كتفیك : أتى النبى صلى هللا علیھ وسلم رجل من بنى عامر فقال : عنھما قال 

فنظر إلى : بلى ، قال : قال )) أال أریك آیة :((الناس فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم )1(فإنى من أطبب
فدعاه فجاء ینقز حتى قام بین یدیھ فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :قال )) ادع ذلك العذق : (( النخلة  فقال 

)2(یاآل بنى عامر مارأیت كالیوم رجال أسحر   : فرجع إلى مكانھ فقال العامرى )) ارجع : ((
....................................................

. أى من أعلمھم بالطب ) أطب الناسمن (كذا ھى فى المسند والذى یبدو أن الصواب )1(
.أى أسحر من ھذا الرجل)2(

ومن ھذا الباب ما أخرجھ البخارى فى صحیحھ من حدیث عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنھ من أن الذى أخبر * 
ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم باستماع الجن إلیھ ھى شجرة فقد ساق البخارى بإسناده إلى معن بن عبد الرحم

حدثنى : سألت مسروقا من آذن النبى صلى هللا علیھ وسلم بالجن لیلة استمعوا القرآن ؟ فقال : سمعت أبى قال : قال 
.أنھ آذنت بھم  شجرة - یعنى عبد هللا بن مسعود -أبوك 

أما تسلیم األحجار علیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ فقد أخرج مسلم فى صحیحھ من حدیث جابر بن سمرة رضى* 
إنى ألعرف حجرا بمكة كان یسلم على قبل أن أبعث إنى :((قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : هللا عنھ قال 
)).ألعرفھ اآلن 

)تكثیر الطعام لھ صلى هللا علیھ وسلم (
.ھ علیھ ومما أید هللا بھ نبیھ صلى هللا علیھ وسلم تكثیر الطعام والشراب لھ صلوات هللا وسالم*
قال أبو طاحھ ألم سلیم لقد سمعت صوت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ قال*

نعم ،فأخرجت أقراص من شعیر ثم أخرجت خمارا لھا فلفت : ضعیفا أعرف فیھ الجوع فھل عندك من شى ؟ قالت 
فذھبت بھ :إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ،قال الخبز ببعضھ ثم دثتھ تحت یدى والثتنى ببعضھ ثم أرسلتنى 

فوجدت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فى المسجد ومعھ الناس فقمت علیھم فقال لى رسول هللا صلى هللا علیھ 
نعم ، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لمن معھ : بطعام ؟ قلت :((قال . فقلت نعم ))آرسلت أبو طلحھ ؟:((وسلم 

یاأم سلیم قد جاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :فانطلق وانطلقت بین أیدیھم حتى جئت أبا طلحھ ) قوموا : (
هللا ورسولھ أعلم فانطلق ابو طلحھ حتى لقى رسول هللا صلى هللا علیھ :بالناس ولیس عندنا ما نطعمھم ، فقالت 

ال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسلم فأقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأبو طلحھ معھ فق
فأتت بذلك الخبز فأمر بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ففت وعصرت أم سلیم عكة ))ھلمى یاأم سلیم ما عندك :((

فأذن لھم فأكلوا )) ائذن لعشرة :((فأدمتھ ثم قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ ما شاء هللا أن یقول ، ثم قال 
)) ائذن لعشرة :((فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ))ائذن لعشرة : ((م خرجوا ، ثم قال حتى شبعوا ث

.                                                                                           فأكل القوم كلھم حتى شبعوا والقوم سبعون أوثمانون رجال 



)خ، م(صحیح 

لما حفر الخندق رأیت بالنبى صلى هللا علیھ وسلم خمصا شدیدا: ن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما قال وع* 
ھل عندك شى ، فإنى رأیت برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خمصا شدیدا فأخرجت إلى : فانكفیت إلى أمرأتى فقلت 

ولیت ففزعت إلى فراغى وقطعتھا فى برمتھا ثمجرابا فیھ صاع من شعیر ولنا بھیمھ داجن فذبحتھا وطحنت الشعیر 
معھ فجئتھ فساورتھ التفضحنى برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبمن: إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت 

صلى هللا ونفر معك فصاح النبىكان عندنا فتعال أنتلنا وطحنا صاعا من شعیرذبحنا بھیمھیا رسول هللا: فقلت 
ال تنزلن :(فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم))یاأھل الخندق إن جابر قد صنع سورا فحى ھال بكم :((لم علیھ وس

جئت أمرأتى وسلم یقدم الناس حتىفجئت وجاء رسول هللا صلى هللا علیھ)برمتكم وال تخبزنعجینكم حتى أجى 
ھ وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم فعلت الذى قلت فأخرجت لنا عجینا فبصق فیقد: وبك فقلت فقالت بك

وھم الف فأقسم با لقد أكلوا حتى تركوه)) وال تنزلوھا ادع خابزة فلتخبز معى واقدحى من برمتكم:((قال 
)خ(صحیح .لیخبز كما ھو لتعظ كما ھى وإن عجبینناوانحرفوا وإن برمتنا

الطعام واربعمائھ نسألھأتینا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أربعین راكبا: وعن دكین بن سعید الخثعمى قال *
)فاذھب فأعطھم :(یقیظنى ،قال یارسول هللا ما بقى آصع من تمر ما أرى أن:فقال )) اذھب فأعطھم : ((فقال لعمر 

: زتھ ففتح الباب فإذا شبھ الفصیل الرابض من تمر فقال فأخرج عمر المفتاح من حج:سمعا وطاعھ ، قال : قال 
.لتأخذوا فأخذ كل رجل منا ما أحب ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرز أتمره 

)حم(ح سند صحی
كنا مع النبى صلى هللا علیھ وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى اللیل تقوم عشرة : وعن سمره بن جندب قال * 

.كانت تمد إال منھھنا وأشار بیده إلى  السماء تعجب ؟ مامن أى شى:فما كانت تمد ؟ قال : وتقعد عشرة قلنا 
)ت(سند صحیح 

*******************

یھ وسلم تكثیر الطعام والبركھ فى الماء القلیل لھ صلى هللا علیھ وسلم وفیھ تسبیح الطعام على عھده صلى هللا عل( 
(

أتى النبى صلى هللا علیھ وسلم بإناء وھو بالزوراء فوضع یده فى اإلناء فجعل الماء :عن أنس رضى هللا عنھ قال 
.ثالثمائھ أو زھاء ثالثمائھ : كم كنتم ؟ قال :قلت ألنس : ینبع من بین أصابعھ فتوضأالقوم ، قال قتاده 

)خ،م(صحیح 
*********************

. زھاءأى ما یقارب )1(

كنا فى سفر مع النبى صلى هللا علیھ وسلم وإنا أسرینا حتى إذا كنا : وعن عمرلن بن حصین رضى هللا عنھ قال *
، وال وقعة أحلى عند المسافر منھا فما أیقظنا إال حر الشمس وكان أول من استیقظ )1(عة فى آخر اللیل وقعنا وق

عمر بن الخطاب الرابع وكان النبى صلى هللا علیھ وسلم إذا نام لم یوقظ حتى یكون ...........فالن ثم فالن ثم فالن ثم 



فكبر - وكان رجال جلیدا -ما أصاب الناس ھو یستیقظ ألنا ال ندرى ما یحدث لھ فى نومھ فلما استیقظ عمر ورأى 
ورفع صوتھ بالتكبیر فما زال یكبر ویرفع صوتھ حتى استیقظ بصوتھ النبى صلى هللا علیھ وسلم فلما استیقظ شكوا 

فارتحل فسار غیر بعید ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأونودى ))ارتحلوا - الضیر أوالیضیر : ((إلیھ الذى أصابھم قال 
ما منعك یافالن أن تصلى : ((بالناس فلما انفتل من صال تة إذا ھو برجل معتزل لم یصل مع القوم قالبالصاله فصلى

).علیك بالصعید فإنھ یكفیك:(أصابنى جنابھ وال ماء ،قال : قال ))مع القوم ؟

. أى نزلنا منزال )1(
اذھبا فابتغیا : ((س من العطش فنزل فدعا فالن ودعا علیا فقال ثم سار النبى صلى هللا علیھ وسلم فاشتكى إلیھ النا

. أین الماء ؟ونفرنا خلوفا : ، فانطلقا فتلقیا امرأة بین مزادتین أوسطیحتین من ماء على بعیر لھا ،فقاال لھا ))الماء 
. الصابى : الذى یقال لھ :قالت. إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : إلى أین ؟قاال : قالت .انطلقى إذا : قاال لھا 

فاستنزلوھا عن بعیرھا :ھو الذى تعینھ فانطلقى ،فجاءا بھا إلى النبى صلى هللا علیھ وسلم وحدثاه الحدیث قال:قاال 
وأوكا أفواھھما وأطلق - أو السطیحتین - ودعا النبى صلى هللا علیھ وسلم بإناء فأفرغ فیھ من أفواه المزادتین 

س اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذى أصابتھ العزالى ونودى فى النا
وھى قائمھ تنظر إلى ما یفعل بمائھا ،وأیم هللا لقد أقلع عنھا ) 1)(اذھب فأفرغھ علیك : (الجنابة إناء من ماء قال 

فجمعوا لھا من )) اجمعوا لھا :((یھ وسلم وإنھ لیخیل إلینا أنھا أشد مالة منھا حین ابتدأ فیھا فقال النبى صلى هللا عل
بین عجوة ودقیقة وسویقة حتى جمعوا لھا طعاما فجعلوھا فى ثوب وحملوھا على بعیرھا ووضعوا الثوب بین یدیھا 

ما : فاتت أھلھا وقد احتسبت عنھم ، قالوا ) تعلمین ما رزئنا من مائك شیئا وكدلكن هللا ھو الذى أسقانا : (قال لھا 
الصابى ففعل كذا وكذا فوهللا إنھ : العجب ، لقینى رجالن فذھبا بى إلى ھذا الذى یقال لھ : فالنة ؟ قالت حسبك یا 

ألسحر الناس من بین ھذه ،وقالت بإصبعھا الوسطى والسبابة فرفعتھا إلى السماء تعنى السماء واأللرض ، أو إنھ 
لھا من المشركین وال یصیبون الصرم الذى ھى منھ فكان المسلمون بعد ذلك یغیرون على من حو- لرسول هللا حقا 

.                              ما أرى أن ھؤالء القوم یدعونكم عمدا فھل لكم فى اإلسالم ؟ فاطاعوھا فدخلوا فى اإلسالم : فقالت یوما لقومھا 
)خ(صحیح 

.یجب فیھ دلیل على أن الوضوء قبل الغسل ال)1(
عطش الناس یوم الحدیبیة والنبى صلى هللا علیھ وسلم بین یدیھ : وعن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما قال *

لیس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بین یدیك فوضع : ؟ قالوا )ما لكم : (ركوه فتوضأ فجھش الناس نحوه فقال 
لو كنا مائھ ألف : كم كنتم ؟ قال :ثال العیون فشربنا وتوضأنا ، قلت یده فى الركوه فجعل الماء یثور بین أصابعھ كأم

. لكفانا كنا خمس عشرة مائة 

)خ(صحیح 
والحدیبیة بئر فنزحناھا  حتى ) 1(كنا یوم الحدیبیھ أربع عشرة مائھ :ازب رضى هللا عنھما قال وعن البراء بن ع*

لم نترك فیھا قطرة فجلس النبى صلى هللا علیھ وسلم على شفیر البئر فدعا بماء فمضمض ومج فى البئر فمكثا غیر 
.                 بعید ثم استقینا حتى روینا ورودت أو صدرت ركائبنا 

)خ(صحیح 
**************************

فى الروایھ السابقة خمس عشر مائھ وھذا مبنى على جبر الكسر فمنھم من جبر الكسر إلى األزدیاد فجعلھ ) 1(
. أربع عشرة مائة : خمس عشره مائة ومنھم من جبره إلى النقص فقال 



كنا نعد اآلیات بركة وأنتم تعدونھا تخویفا كنا مع رسول هللا صلى : وعن عبدهللا بن مسعود رضى هللا عنھ قال *
فجاءوا بإناء فیھ ماء قلیل فأدخل یده فى إناء ثم ) اطلبوا فضلھ من ماء : (هللا علیھ وسلم فى سفر فقل الماء ،فقال 

فلقد رأیت الماء ینبع من بین أصابع رسول هللا صلى هللا علیھ ) لمبارك ، والبركة من هللا حى على الطھور ا: (قال 
.                                                                                                                          وسلم ، ولقد كنا نسمع تسبیح وھو یأكل 

) خ(صحیح 
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عام غزوه تبوك فكان یجمع : وعن معاذ بن جبل رضى هللا عنھ قال *

الصالة فصلى الظھر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا حتى إذا كان یوما آخر الصالة ثم خرج فصلى الظھر 
عین -إن شاء هللا -إنكم ستأتون غدا : (قال والعصر جمعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جمعا ثم 

فجئناھا وقد سبقنا إلیھا ) تبوك وإنكم لن تاتوھا حتى یضحى النھار فمن جاءھا منكم فال یمس من ماءھا شیئا 
ھل مستما من :(بشى من ماء قال فسألھما رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ) 1(رجالن والعین مثل الشراك تبض 

ثم غرفوا :النبى صلى هللا علیھ وسلم وقال لھما ما شاء هللا أن یقول ، قال ) 2(نعم فسبھما : ال قا) مائھا شیئا ؟
وغسل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ یدیھ ووجھھ ثم أعاده : بأیدیھم من العین قلیال حتى اجتمع فى شى ، قال 

یوشك یامعاذ إن طالت بك حیاة أن ترى : ((قال غزیر حتى استقى الناس ثم : فیھا فجرت العین بماء منھمر أو قال 
)م(صحیح )).                                                                           ما ھھنا قد ملى جنانا

*********************************
.سیر النعل ومعناھا أن الماء قلیل جدا : أى تسیل ، والشراك : تبض )1(
اللھم إنما أنا بشر فأى = (وعلى كل فقد قال النبى صلى هللا علیھ وسلم فى حدیث أخرجھ مسلم . أى زجرھما )2(

)و سببتھ فاجعلھ لھ زكاه وأجرا المسلمین لعنتھ أ

)شفاء بعض أصحابھ على یدیھ صلى هللا علیھ وسلم بدون دواء حسى ( 
ألعطین ھذه : (ل هللا صلى هللا علیھ وسلم قال یوم خیبر عن سھل بن سعد الساعدى رضى هللا عنھ أن رسو*

فبات الناس یدوكون لیلتھم أیھم یعطاھا ؟ فلما أصبح : قال ) الرایھ غدا رجال یفتح هللا على یدیھ یحب هللا ورسولھ 
ھو : فقیل ) أین على بن أبى طالب ؟: (الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كلھم یرجو أن یعطاھا فقال 

فأتى بھ رسول هللا صاى هللا علیھ وسلم فى عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى ) فارسوا إلیھ :(یارسول هللا یشتمى عینیھ قال 
انفذ على رسلك حتى : (یارسول هللا اقاتلھم حتى یكونوا مثلنا فقال : كأن لم یكن بھ وجعفأععطاه الرایة فقال على 

وأخبرھم بما یجب علیھم من حق هللا فیھ فوهللا ألن یھدى هللا بك رجل واحدا لك تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى اإلسالم
)خ،م(صحیح ).                                  من أن یكون لك حمر النعم 

بعث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى أبى رافع الیھودى رجاال : قال رضى هللا عنھما وعن البراء بن عازب * 
ألنصار فامر علیھم عبدهللا بن عتیك وكان أبو رافع یؤذى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویعین علیھ ، وكان من ا

: فقال عبدهللا ألصحابھ - قد غربت الشمس وراح الناس بسرحھم- فى حمص لھ بأرض الحجاز فلما دنوا منھ 
دنا من الباب ثم تقنع بثوبھ كأنھ یقضى حاجة اجلسوا مكانكم فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل ،فأقبل حتى

یاعبدهللا  إن كنت ترید أن تدخل فأدخل فإنى أرید أن أغلق الباب فدخلت فكمنت : وقد دخل الناس فھتف بھ البواب 
فقمت إلى االقالید فأخذتھا ففتحت الباب ، وكان أبو رافع : فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق األغالیق على ود قال 

یسمر عنده وكان فى عاللى لھ ، فلما ذھب عنھ أھل سمره صعدت إلیھ فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علٌى من داخل 
من ھذا ؟ : أبا رافع قال :إن القوم نذروا بى لم یخلصوا إلٌى حتى أقتلھ فانتھیت إلیھ فإذا ھو فى البیت فقلت : قلت  

فما أغنیت شیئا وصاح فخرجت من البیت فأمكث غیر بعید فأھویت نحو الصوت فأضربھ ضربة بالسیف وأنا دھش 
فأضربھ : ألمك الویل إن رجال فى البیت ضربنى قبل بالسیف قال : ما ھذا یا أبا رافع ؟ فقال : ثم دخلت إلیھ فقلت 

ضربة أثخنتھ ولم أقتلھ ثم وضعت ضبیب السیف فى بطنھ حتى أخذ فى ظھره فعرفت أنى قتلتھ فجعلت أفتح األبواب 



بابا بابا حتى انتھیت إلى درجة لھ فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتھیت إلى األرض فوقعت فى لیلة مقمرة 
فلما . ال أخرج اللیلة حتى أعلم أقتلھ : فانكسرت ساقى فعصبتھا بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت 

النجاء فقد : ھل الحجاز فانطلقت إلى أصحابى فقلت أنعى أبا رافع تاجر أ: صاح الدیك قام الناعى على السور فقال 
فبسطت رجلى فمسحھا )) ابسط رجلك : ((قتل هللا أبا رافع ، فانتھیت إلى النبى صلى هللا علیھ وسلم فحدثـتھ فقال 

.فكأنھا لم أشتكھا قط 
)خ(صحیح 

ھذه ضربة : ھذه الضربة ؟ فقال یا أبا مسلم ما: رأیت أثرضربة ساق سلمة فقلت : وعن یزید بن أبى عبید قال *
أصیب سلمة فأتیت النبى صلى هللا علیھ وسلم فنفث فیھ ثالث نفثات فما اشتكیت : أصابتھا یوم خبیر فقال الناس 

.حتى الساعة 
) خ(صحیح 

** ** **

)صلى هللا علیھ وسلم ) 1(االستجابة الفوریة لدعائھ (

ن رجال دخل یوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول هللا صلى هللا عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ أنھ ذكر أ*
یا رسول هللا ھلكت المواشى وانقطعت : علیھ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قائما فقال 

.السبل فادع هللا یغیثنا 
وال وهللا مانرى فى : قال أنس )) سقنا اللھم اسقنا اللھم ا: (( فرفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یدیھ فقال : قال 

فطلعت من ورائھ سحابة مثل : السماء من   سحاب وال قزعة وال شیئا ومابیننا وبین سلع من بیت وال دار قال 
وهللا مارأینا الشمس ستا ثم دخل رجال من ذلك الباب فى : الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال 

یا رسول هللا ھلكت األموال : فاستقبلھ قائما فقال - ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قائم یخطب - قبلة الجمعة الم
اللھم حوالینا وال علینا : ( فرفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یدیھ ثم قال : وانقطعت السبل فادع هللا یمسكھا قال 

.فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس : قال ) ة ومنابت الشجر اللھم على اآلكام والجبال واآلجام والظراب واألودی
)خ ، م ( صحیح 

............................................
أى لبعض دعائھ صلى هللا علیھ وسلم ، وإال فمن الدعوات ما استجیبت بعد فترة ومنھا ما ادخره هللا عز وجل ) 1(

. لیوم القیامة

كنت أدعو أمى إلى اإلسالم وھى مشركة فدعوتھا یوما فأسمعتنى فى : عنھ قال وعن ابى ھریرة رضى هللا* 
یا رسول هللا إنى : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما أكره فأ تیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وانا أبكى قلت 

هللا أن یھدى أم أبى ھریرة فقال كنت أدعو أمى إلى اإلسالم فتأبى  علٌى فدعوتھا الیوم فأسمعتنى فیك ما أكره فادع 
: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

فخرجت مستبشرا بدعوة نبى هللا صلى هللا علیھ وسلم فلما جئت فصرت الى الباب فإذا )) اللھم اھد أم أبى ھریرة (( 
لبست فاغتسلت و: مكانك یا ابا ھریرة وسمعت خضخضة الماء قال : ھو مجاف فسمعت أمى خشف قدمى فقالت 

یا ابا ھریرة اشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا عبده : درعھا وعجلت عن خمارھا ففتحت الباب ثم قالت 
یا رسول هللا أبشر قد : قلت : فرجعت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وانا أبكى من الفرح قال : ورسولھ قال 

یارسول هللا ادع هللا أن : قلت : قال . وأثنى علیھ وقال خیرا استجاب هللا دعوتك وھدى أم أبى ھریرة فحمد هللا 
اللھم حبب عبیدك :(( فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : یحببنى أنا وأمى إلى عباده المؤمنین ویحببھم إلینا قال 



ى وال یرانى إال فما خلق مؤمن یسمع ب))وامھ إلى عبادك المؤمنین وحبب إلیھم المؤمنین -یعنى أبا ھریرة -ھذا 
.أحبنى 

)م(صحیح 
إنكم تزعمون أن أبا ھریرة یكثر الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :وعن أبى ھریرة رضى هللا عنھ قال *

كنت رجال مسكینا أخدم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عل ملىء بطنى وكان المھاجرون یشغلھم ) 1(وهللا الموعد 
وكانت األنصار یشغلھم القیام على أموالھم فقال رسول هللا صلى هللا الصفق باألسواق  

فبسطت ثوبى حتى قضى حدیثھ ثم ضممتھ إلى فما نسیت )من یبسط ثوبھ فلن ینسى شیئا سمعھ منى : (علیھ وسلم 
. شیئا سمعتھ منھ 

)م(صحیح 
............................................

.معناه فیحاسبنى إن تعمدت كذبا ویحاسب من ظن بى السوء )1(

أال تریحنى من ذى : ((قال لى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن جریر بن عبد هللا رضى هللا عنھ قال * 
على الخیل فانطقت فى خمسین ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خیل وكنت ال أثبت .بلى : الخلصة ؟ فقلت 

اللھم ثبتھ : (( هللا علیھ وسلم فضرب یدیھ على صدرى حتى رأیت أثر یده فى صدرى وقال ىفذكرت ذلك للنبى صل
وكان ذو الخلصة بیتا بالیمن لخثعم وبجیلة فیھ نصب : فما وقعت عن فرس بعد ، قال : قال )) واجعلھ ھادیا مھدیا 

ولما قدم جریر الیمن كان بھا رجل یستقسم باألزالم :ا بالنار وكسرھا قال فأ تاھا فحرقھ: الكعبة قال : تعبد یقال لھ 
إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھاھنا فإن قدر علیك ضرب عنقك قال فبینما ھو یضرب بھا إذ وقف :فقیل لھ 

بعث جریر من فكسرھا وشھد ثم: لتكسرنھا ولتشھدن أن ال إلھ إال هللا أو ألضربن عنقك قال : علیھ جریر فقال 
یارسول :أحمس یكنى أبا أرطاة إلى النبى صلى هللا علیھ وسلم یبشره بذلك فلما أتى النبى صلى هللا علیھ وسلم قال 

فبرك النبى صلى هللا علیھ وسلم على خیل : هللا والذى بعثك بالحق ما جئت حتى تركتھا كأنھا جمال أجرب قال 
)خ(صحیح .              أحمس ورجالھا خمس مرات 

شھدت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم حنین فلزمت أنا وأبو سفیان :وعن العباس رضى هللا عنھ قال * 
صلى هللا علیھ وسلم على بغلة لھ بن الحارث بن عبدالمطلب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فلم نفارقھ ورسول هللا

بیضاء أھداھا لھ فروه بن تفاثة الجذامى فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرین فطفق رسول هللا 
وأنا آخذ بلجام بغلة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أكفھا :صلى هللا علیھ وسلم یركض بغلتھ قبل الكفار قال عباس 

أى عباس ناد أصحاب :(ع وأبو سفیان آخذ بركاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال رسول هللا إرادة أن ال تسر
فوهللا لكأن عطفتھم حین : أین أصحاب السمرة قال :فقلت بأعلى صوت - فقال عباس وكان رجال صیتا ) السمرة

: الكفار والدعوة فى األنصار یقولون فاقتتلوا و:یالبیك یالبیك قال : سمعوا صوتى عطفة البقر على أوالدھا فقالوا 
یابنى الحارث بن الخزرج :یامعشر األنصار یامعشر األنصار ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا 

یابنى الحارث بن الخزرج فنظر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو على بغلتھ كالمتطاول علیھا إلى قتالھم فقال 
ثم أخذ رسول هللا حصیات فرمى بھن وجوه الكفار : قال )ھذا حین حمى الوطیس :(علیھ وسلم رسول هللا صلى هللا

فوهللا ما ھو إال أن رماھم :فذھبت أنظر فإذا القتال على ھیئھ فیما أرى قال : قال !) انھزموا ورب محمد : (ثم قال 
)1(بحصیاتھ 

)م(صحیح .              فما زلت أرى حدھم كلیال وأمرھم مدبرا 
**************************



: ان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نزل ودعا واستنصر وھو یقول - وھى محل الشاھد -فى روایة لمسلم ) 1(
)أنا النبى ال كذب أن ابن عبد المطلب اللھم نزل نصرك =(
كنت غالما یافعا أرعى غنما لعقبھ بن أبى معیط بمكھ فاتى على : وعن عبدهللا بن مسعود رضى هللا عنھ قال * 

إنى : قلت ) یاغالم ھل عندك لبن تسقینا :( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركین فقال 
نعم ، فأتیتھما فاعتقلھا أبو بكر : ھا الفحل بعد ؟ قلت فھل عندك من جزعھ لم ینز علی: مؤتمن ولست بساقیكما قاال 

وأخذ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب ثم شرب ھو 
علمنى من :فقلص كان بعد أتیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قلت )اقلص :(وابو بكر ثم سقیانى ثم قال للضرع 

فاخذت من فیھ سبعین سورة ))  إنك معلم :((فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -یعنى القرآن -القول الطیب ھذا 
سند حسن .                                         ما ینازعنى فیھا أحد 

)رؤیتھ صلى هللا علیھ وسلم من خلفھ فى الصاله (
ھل ترون قبلتى ھا ھنا ؟ فوهللا ما یخفى :( عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال عن ابى ھریره رضى هللا 

).                      على خشوعكم وال كوعكم إنى ألراكم من وراء ظھرى 
)خ، م(صحیح 

أقیموا الركوع والسجود فوهللا إنى ألراكم من : ((وعن أنس رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال *
)).                                          فو هللا ألراكم من بعد ظھرى إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم (وفى روایھ ))بعدى 

)خ،م(صحیح 

وفى روایھ لمسلم من حدیث أبى ھریرة رضى هللا عنھ قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوما ثم *
یافالن أال تحسن صالتك أال ینظر المصلى إذا صلى كیف یصلى ؟ فإنما یصلى لنفسھ إنى وهللا ألبصر :(انصرف فقال 

).من ورائى كما أبصر من بین یدى 

)وقوعھا إخباره صلى هللا علیھ وسلم بأمور وقعت بعیدا عنھ فور(
فیھ ، خرج ) 1(عن أبى ھریره رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نعى النجاشى فى الیوم الذى مات 

.                                                                                                    إلى المصلى فصف بھم وكبر أربعا
)خ،م(صحیح 

*******************
.ولم یكن ثم طیران وال تلیفونات وال أقمار صناعیھ وال نحو ذلك ولكن هللا سبحانھ وتعالى أیده بالعلم بذلك )1(

عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحھ للتاس قبل أن یأتیھم وعن أنس رضى هللا*
). حتى أخذھا سیف من سیوف هللا حتى فتح هللا علیھم - وعیناه تذرفان - أخذابن رواحة فأصیب :(خبرھم فقال 

)خ(صحیح 
********************

.     أى قتل ،وذلك یوم مؤتة : فأصیب )1(



)إخباره صلى هللا علیھ وسلم عن امور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر (

. والوقائع فى ھذا الباب أكثر من أن تحصر ،نذكر منھا 
) فى أدنى األرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون ) 2(غلبت الروم : ( قولھ تعالى 

]3-2:الروم [

ومنھا ما أخبر بھ النبى صلى هللا علیھ وسلم من أن كسرى سیھلك ولن یكون ھناك كسرى بعده وكذلك قیصر ، *
. فوقع األمر كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم 

ا عنھ قال عن * إذاھلك كسرى فال كسرى بعده ، وإذا :(قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : أبى ھریره رض
).                                                         ھلك قیصر فال قیصر بعده والذى نفسى بیده لتنفقن كنوزھما فى سبیل هللا 

)خ، م (صحیح 
سول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن أمتھ ستقلد أعداء اإلسالم فكان األمر على أخبر النبى صلى ومنھا ما أخبر بھ ر*

.هللا علیھ وسلم 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا : ( عن أبى سعید الخدرى رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال *

!!. ؟)فمن : (یارسول هللا الیھود والنصارى ؟ قال :لنا ق) بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموھم 
)خ،م(صحیح 

ال تقوم الساعة :( لى هللا علیھ وسلم قال وفى روایھ للبخارى من حدیث أبى ھریره رضى هللا عنھ عن النبى ص
یارسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كفارس :فقیل ) حتى تأخذ أمتى  بأخذ القرون قبلھا شبرا بشبر وذراعا بذراع 

!!). ومن الناس إال أولئك ؟: (والروم 
.ومنھا إخباره صلى هللا علیھ وسلم بالكاسیات العاریات *

قوم معھم : صنفان من أھل النار لم أرھما ((قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :عنھ قال عن أبى ھریره رضى هللا
سیلط كأذناب البقر یضربون بھا الناس ، ونساء كاسیات عاریات مائالت رؤوسھن كأسنمة البخت المائلة ال یدخلن 

)).           الجنة وال یجدن ریحھا ، وإن ریحھا لیوجد من مسیرة كذاوكذا 
) م(صحیح 

.ومنھا إخباره صلى هللا علیھ وسلم بأن قوما سیرتكبون الفاحشة فى الطرقات * 
التقوم الساعة حتى یتسافدوا (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن عبید هللا بن عمرو رضى هللا عنھما قال *

)نعم لیكونن (إن ذلك لكائن ؟قال : ، قلت )ق كتسافد الحمیر فى الطری
ومنھا إخباره صلى هللا علیھ وسلم بأن الحسن بن على رضى هللا عنھما سید وسیصلح هللا بھ بین فئتین *

.عظیمتین من المسلمین فكان األمر على ما أخبر صلوات هللا وسالمھ علیھ 
رضى هللا عنھما -استقبل وهللا الحسن بن على :قال) و البصرى وھ(ففى صحیح البخارى من طریق الحسن 

إنى ألرى كتائب ال تولى حتى تقتل أقرانھا :بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص - رضى هللا عنھ - معاویھ -
ھم ؟من لى أى عمرو إن قتل ھؤالء من لى بأمور المسلمین ؟من لى بنسائ- وكان وهللا خیر الرجلین - فقال لھ معاویة 

عبد الرحمن بن سمرھوعبدهللا بن عامر بن كریز -بضیعتھم ؟ فبعث إلیھ رجلین من قریش من بنى عبد شمس 
اذھبا إلى ھذا الرجل فاعرضا علیھ وقوال لھ واطلبا إلیھ ، فأتیاه فدخال علیھ فتكلما وقاال لھ وطلبا إلیھ فقال :فقال -

د أصبنا من ھذا المال ، وإن ھذه األمھ قد عاثت فى دمائھا ،قاال فإنھ إنا بنو عبد المطلب ق: لھما الحسن بن على 
نحن لك بھ : نحن لك بھ فما سألھما شیئا إال قاال : فمن لى بھذا قاال : یعرض علیك ویطلب إلیك ویسألك قال 

وسلم على رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ : ولقد سمعت أبا بكر رضى هللا عنھ یقول ) 1(فصالحھ فقال الحسن 



إن ابنى ھذا سید ولعل هللا أن :( المنبر والحسن بن على إلى جنبھ وھو یقبل على الناس مرة وعلیھ أخرى ویقول 
).یصلح بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین 

.وقد قتلھ جیش معاویھ ) تقتلك الفئة الباغیة :(وفى ھذا الباب أیضا قول النبى صلى هللا علیھ وسلم لعمار *
***************************

. ھو البصرى ھنا ) 1(
ومن ھذا الباب إخباره صلى هللا علیھ وسلم بتباھى الناس فى المساجد فكان األمر على ما أخبر صلوات هللا *

.وسالمھ علیھ 
)لمساجد ال تقوم الساعة حتى یتباھى الناس فى ا:(عن أنس رضى هللا عنھ أن التبى صلى هللا علیھ وسلم قال 

)حم ،د(إسناده صحیح 

)قوتھ البدنیة صلى هللا علیھ وسلم وطوافھ على تسع نسوة فى اللیلھ الواحدة ( 
على نسائھ )1(كان النبى صلى هللا علیھ وسلم یطوف :بخارى من حدیث أنس رضى هللا عنھ قال ففى صحیح ال*

. فى لیلة واحدة ولھ تسع نسوة
**************

. أى یجامعھن )1(

)حفظ هللا لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم (
أنھ غزا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول هللا عن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما *

صلى هللا علیھ وسلم قفل معھ فأدركتھم القائلة فى واد كثیر العضاه فنزل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وتفرق 
مھ فإذا رسول الناس یستظلون بالشجر فنزل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تحت شجرة وعلق بھا سیفھ ونمنا نو

).1(إن ھذا اخترط على سیفى وأنا نائم فاستیقظت وھو فى یده صلتا :(هللا یدعونا ، وإذا عنده أعرابى فقال 
***********************

. أى مجردا عن غمده :صلتا ) 1(
)خ،م(صحیح .                         وجلس ولم یعاقبھ ) 1() ثالثا (هللا : من یمنعك منى ؟فقلت : فقال 

 ****************

فى روایھ للبخارى فشام السیف ومعناه أغمده أى أدخلھ غمده ، وفى بعض روایات البخارى أن أصحاب ) 1(
.رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تھددوه 

جع عما كان عزم علیھ بالتھدید وظاھرھا یشعر بأنھم حضروا القصة وأنھ ر: قال الحافظ بن الحجر رحمھ هللا 
وكأن :قال الحافظ ) فشام السیف (قلت هللا : ولیس كذلك بل وقع فى روایة إبراھیم بن سعد فى الجھاد بعد قولھ 

تحقق صدقھ وعلم أنھ الیصل إلیھ فألقى السالح = األعرابى لما شاھد ذلك الثبات العظیم وعرف أنھ حیل بینھ وبینھ 
فدفع جبریل فى صدره فوقع السیف من یده ) (قال هللا (فى روایھ ابن إسحاق بعد قولھ وأمكن من نفسھ ، ووقع

: فلما ولى قال ) قم فأذھب لشأنك : (الأحد قال : قال ). من یمنعك أنت منى :(فأخذه النبى صلى هللا علیھ وسلم وقال 
). أنت خیر منى 



وذلك فیما أخرجھ ) وهللا یعصمك من الناس (عز وجل وقال الحافظ ابن حجر إن ھذه القصة سبب نزول قول هللا 
إذا نزلنا طلبنا للنبى صلى هللا = كنا : ابن أبى شیبة من طریق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى ھریره قال 

وهللا :(یامحمد من یمنعك منى قال: علیھ وسلم أعظم شجرة وأظلھا فنزل تحت شجرة فجاء رجل فأخذ سیفھ فقال 
). الناس یعصمك من 

: نعم ، فقال : فقیل :أبو جھل ھل یغفر محمد وجھھ بین أظھركم ؟ قال :قال :وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال *
فأتى رسول هللا صلى هللا : والالت والعزى لئن رأیتھ یفعل ذلك ألطان على رقبتھ أوألعفرن وجھھ فى التراب ، قال 

علیھ وسلم وھو 
مالك ؟ :فقیل لھ : فما فجئھم منھ إال وھو ینكص على عقبیھ ویتقى بیدیھ ، قال :ھ ، قال یصلى زعم لیطأ على رقبت

لو دنا الختطفتھ :( فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .إن بینى وبینھ لخندقا من نار وھوال وأجنحة : فقال 
)1)(المالئكة عضوا عضوا 

)م(صحیح 

- إلى قولھ تعالى . كال إن اإلنسان لیطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى :( وراجع تفسیر قولھ تعالى )1(
)د واقترب سندع الزبانیھ كال ال تطعھ واسج

رأیت رسول صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد ومعھ رجالن یقاتالن عنھ : وعن سعد بن أبى وقاص رضى هللا عنھ قال 
).                                                                         1(علیھما ثیاب بیض كأشد القتال ما رأیتھما قبل وال بعد 

)خ ،م(صحیح 
******************************

.یعنى جبریل ومیكائیل علیھما السالم : فى روایھ لمسلم )1(
إن المأل من قریش اجتمعوا فى الحجر فتعاقدوا بالالت والعزى ومناه : وعن ابن عباس رضى هللا عنھما قال *

د فلم نفارقھ حتى نقتلھ فأقبلت ابنتھ الثالثھ األخرى ونائلھ وإساف لو قد رأینا محمدا لقد قمنا إلیھ قیام رجل واح
ھؤالء المأل من قریش قد : فاطمة رضى هللا عنھا تبكى حتى دخلت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت 

یا بنیة أرینى : (( تعاقدوا علیك لو قد رأوك لقد قاموا إلیك فقتلوك فلیس منھم رجل إال قد عرف نصیبھ من دمك فقال
ھا ھو ذا وخفضوا أبصارھم وسقطت أذقانھم فى صدورھم : ثم دخل المسجد ، فلما رأوه قالوا فتوضأ )) وضوءا 

وعقروا فى مجالسھم فلم یرفعوا إلیھ بصرا ولم یقم إلیھ منھم رجل ، فأقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى قام 
فما أصاب رجال منھم من ذلك ثم حصبھم بھا )) شاھت الوجوه :(( على رءوسھم فأخذ قبضة من التراب فقال 

)حم(سنده حسن )) .                           الحصى حصاة إال قتل یوم بدر كافرا 

فتحت خیبر أھدیت لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شاة فیھا سم فقال : وعن أبى ھریرة رضى هللا عنھ قال *  
فجمعوا لھ ، فقال لھم رسول هللا صلى هللا ) نا من الیھود اجمعوا لى من كان ھاھ: ( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

نعم یاأبا  القاسم، فقال لھم رسول هللا صلى : فقالوا )) إنى سائلكم عن شى فھل أنتم صادقونى عنھ ؟: ((علیھ وسلم 
) بل أبوكم فالن كذبتم: ( فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . أبونا فالن : قالوا ) من أبوكم ؟: (هللا علیھ وسلم 

فھل أنتم صادقونى عن شى إن سألتكم عنھ ؟فقالوا نعم یاأبا القاسم وإن كذبناك : (فقال . صدقت وبررت : فقالوا 
نكون فیھ : فقالوا ) من أھل النار ؟: (قال لھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . عرفت كذبنا كما عرفتھ فى أبینا 
ثم قال لھم )اخسئوا فیھا وهللا ال نخلفكم أبدا :( م رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یسیرا ثم تخلفوننا فیھا فقال لھ

ھل جعلتم فى : (فقال . نعم : قالوا ) ھل أنتم صادقونى عن شى إن سألتكم عنھ ؟:(رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
إن كنت كاذبا نستریح منك وإن كنت نبیا أردنا : فقلوا ) ما حملكم على ذلك ؟: (فقال . نعم : فقالوا ) ھذه الشاه سما 



)خ(صحیح .                                                                                          لم یضرك 
*****************

)ھ وسلم إكرام هللا سبحانھ لبعض أصحاب نبیھ صلى هللا علیھ وسلم ببركة اتباعھم لرسول هللا صلى هللا علی(
وھذه تعد معجزة من المعجزات التى أمد هللا بھا نبیھ صلى هللا علیھ وسلم ، إذ ھى حاصلة لھم ببركة اتباعھم *

.لنبیھم ، من ھذه المعجزات ، إضاءه العصى ألسید بن حضیر وعباد بن بشر رضى صلى هللا علیھ وسلم عنھما ،
.ومنھا شرب خالد السم فلم یضره *

. زق هللا لخبیب فاكھة الشتاء فى الصیف وفاكھة الصیف فى الشتاء ومنھا ر*
. ومنھا نزول المالئكة على أسید بن حضیر وھو یقرأ القرآن *
إلى غیر ذلك ، راجع رسالتى روضة المحبین فى فضائل صحابة . ومنھا مصافحة المالئكھ لعمران بن حصین *

. النبى األمین صلى هللا علیھ وسلم 
نا القدر والحمد  رب العالمیكتفى بھذن* 


