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  :المستخلص

 مع عالم المالئكة، وذل�ك   بیان معجزات النبي یھدف البحث في مجملھ إلى    

لبیان مكانتھ علیھ الصالة والسالم عند رب�ھ ع�ز وج�ل، وتتجل�ى ھ�ذه المكان�ة                  

بما أمداه اهللا بھ من معجزات عظیمة حدثت ل�ھ م�ع الع�الم الغیب�ي ال�ذي خف�ي                    

عل��ى بن��ي الب��شر؛ مم��ا أوق��ع ال��بعض ف��ي إنكارھ��ا؛ إم��ا لغرابتھ��ا، أو اس��تحالة  

  . ى البشر لمخالفتھا ما اعتادوا علیھوقوعھا عل

وقام��ت الباحث��ة باس��تقراء األحادی��ث النبوی��ة الت��ي تناول��ت موض��وع معج��زات 

 مع المالئكة، ومن ثم تحلیلھا وصوًلا إل�ى بی�ان المعج�زات الت�ي أی�د                النبي  

  : اهللا بھا نبیھ وذلك من خالل

 بھ�ا م�ن     التعریف بالمعجزة وما یتعلق بھا من ش�روط وم�صادر، وم�ا یلت�بس             

  . خوارق العادات األخرى كاإلرھاص والكرامة

  .التعریف بالمالئكة، ومادة خلقھم ووقتھ، و وظائفھم التي كانوا یقومون بھا

 مع عالم المالئكة والت�ي تنق�سم إل�ى         بیان أھم المعجزات التي حدثت للنبي       

  .  معجزاتھ علیھ السالم مع جبریل، ومعجزاتھ مع بقیة المالئكة: قسمین

 م��ع ع��الم  توص��لت الباحث��ة إل��ى أن ھ��ذه المعج��زات الت��ي ح��دثت للنب��ي       و

منھا ما یدل على عظم مكانتھ عند ربھ، ومنھا ما یدل عل�ى رحمت�ھ     : المالئكة

  .وشفقتھ بأمتھ، ومنھا ما یظھر قوة تحملھ وصبره

وأخی��ًرا أوص��ت الباحث��ة ط��الب الع��الم باالس��تزادة م��ن ق��راءة ن��صوص ال��سنة   

  .  یھا من أدلة تبین  تنوع معجزات النبي المطھرة، وكشف ما ف

  .     المالئكة–المعجزة : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

The whole research aims to show the miracles of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) with 

the world of angels,  

in order to show his place- peace be upon him -upon his 

Lord Almighty.  

This status is reflected in God's great miracles which 

have occurred to him with the world of the invisible, 

which is hidden on human beings; 

  Which has caused some to deny it, either to the 

strangeness or impossibility to occur to humans for 

violating what they are accustomed to. 

The researcher extrapolated the Prophet's Hadiths, 

which dealt with the subject of the miracles of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)  

with the angels, and then analyze it to show the miracles 

that God supported his prophet and throughout: 

The definition of the miracle and the related conditions 

and sources, and the confusion of paranormal acts or 

extraordinary things. 

The definition of the angels, the material and time of 

their creation, and the functions they performed. 
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Explain the most important miracles that happened to 

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)   

with the world of angels, which is divided into two 

parts: His miracles -peace be upon him- with  Gabriel, 

and the miracles with the rest of the angels. 

The researcher concluded that these miracles that 

happened to the prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him)  with the world of angels: some of which 

indicates the greatness of his position at his Lord, and 

some of them indicates his mercy and compassion upon 

his nation, and what some of them shows his strength 

and patience. 

Finally, the researcher recommended the students of the 

world to be more careful to read the texts of the Sunnah 

and revealed the evidence which shows the diversity of 

the miracles of the Prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him)  . 

Keywords: Miracle – Angels. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مة   :لمق

الحمد هللا الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق، وفّضلھ على جمی�ع الخل�ق،    
وأیدَّه بالمعجزات، وأنزل علیھ اآلی�ات البین�ات، ص�لوات رب�ي وس�المھ علی�ھ،        

 ف�إن اهللا ع�ز   -:وعلى آلھ وص�حبھ وم�ن ت�بعھم بإح�سان إل�ى ی�وم ال�دین وبع�د            

 رئ  ّٰ  ُّ : وجل خلقنا لغایة عظمى أوضحھا في كتابھ العزیز فقال تع�الى   

    ]. ٥٦:سورة الذاریات اآلیة [ َّ يئ ىئ نئ مئ زئ

ب��ین لن��ا الطری��ق الم��ؤدي إل��ى ھ��ذه الغای��ة، فأرس��ل رس��ًلا    كم��ا أن��ھ ع��ز وج��ل  
وأنبیاء، یدعون إلى دی�ن اهللا، ویبین�وا الح�ق، ویوض�حوا ال�سبیل إل�ى طاعت�ھ            
ورضاه؛ وبھذا یتضح وبجالء دور األنبیاء والرسل في حیاة الناس، فالحاجة           
إلیھم ماسة لما لإلیمان بھم من دور في تحقیق الغای�ة الت�ي ُخل�ق الن�اس م�ن               

  .جلھاأ
ولما ك�ان ش�أن الرس�ل بھ�ذه المثاب�ة؛ اقت�ضت حكم�ة اهللا تع�الى أن یعط�ي ك�لَّ                
رسوٍل من رسلھ آیًة أو أكثر؛ تكون داللة على صدقھ، وبرھانًا على رسالتھ،             

 ف�ي الح�دیث؛ فع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا عن�ھ              كما أوضح ذلك رسوُل اهللا      
 ُأعط�ي ِم�ن اآلی�ات م�ا مثل�ھ      ما ِمن األنبیاء نبيٌّ إال : "قال رسول اهللا    : قال

  ".)١(الحدیث... آمن علیھ البشر
تثبی��تھم ف��ي دی��نھم، وتیق��نھم   : وفوائ��د ھ��ذه المعج��زات للن��اس عظیم��ة منھ��ا   

بصدق أنبیائھم، والداللة على عل�و مك�انتھم، ورفع�ة من�زلتھم عن�د ربھ�م ع�ز         
  .وجل

ا ال  العدی��د م��ن المعج��زات ودالئ��ل النب��وة مم�� ولق��د أعط��ى اهللا نبین��ا محم��د  
یعطى نبیًا غیره؛ فجاءت معجزاتھ كثیرة ومتنوعة، منھا ما حصل في زمانھ، 
ومنھا ما أخبر بھ ووقع بعد وفاتھ، منھا ما وقع مع الحیوان والجماد، ومنھا 
ما وقع مع العباد، منھا ما كان مختصًا بعالم الجن والشیاطین، ومنھا ما وقع 

  . مع المالئكة المكرمین
عب حصرھا؛ لذلك اخترت الكتابة عن ما وقع للم�صطفى          ومعجزاتھ كثیرة یص  

  م���ن معج���زات م���ع المالئك���ة عل���یھم ال���سالم، والت���ي تتن���وع ب���ین أخب���اره 
  .بأحوالھم، أو لقاءه بھم، أو مجیئھم إلیھ ببشارة أو نذارة إلى غیر ذلك

أن عالم المالئكة عالم غیبي، وقع في إنكار بعض ما فیھ كثیٌر : مشكلة البحث
؛ فأحببت أن أساھم ببذل الجھ�د ف�ي ت�سلیط ال�ضوء عل�ى معج�زات       من الجھلة 

                                                           

 أخرج�����ھ البخ�����اري ف�����ي ال�����صحیح، كت�����اب ف�����ضائل الق�����رآن، ب�����اب كی�����ف ن�����زول        )١(
واللف�ظ ل�ھ، وم�سلم ف�ي ال�صحیح، كت�اب اإلیم�ان،              ) ٤٩٨١(حدیث رق�م  ) ١٢٨٣ص(الوحي

 ).١٥٢(حدیث رقم) ٩٢ص(باب وجوب اإلیمان برسالة سیدنا محمد
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 مع عالم المالئكة؛ حتى أستطیع الرد في طیات ھذا البحث عل�ى م�ن     النبي  
  .أنكر بعض ھذه المعجزات سائلًة اهللا تعالى العون والسداد

 مع ع�الم المالئك�ة   تناول البحث المعجزات التي حدثت للنبي : حدود البحث 
  .معلیھم السال

لبح   :منهج 

اتبع���ت الم���نھج االس���تقرائي ف���ي االس���تدالل للمباح���ث؛ وذل���ك للتع���رف عل���ى   
األحادیث الواردة في المالئكة ومعجزاتھم من النبي صلى اهللا علیھ وسلم م�ع         
االستفادة من المنھج التحلیل�ي ف�ي اس�تنباط المع�اني م�ن الن�صوص الحدیثی�ة               

  : التي تشیر إلى الموضوع وفق المنھج التالي
جمع األحادیث المتعلقة بالموضوع من كت�ب ال�سنة ال�ستة، والتوس�ع م�ن               . ١

  . مصادر حدیثیة أخرى إن لزم ذلك
انتقاء األحادیث الصحیحة، فما وجدتھ منھا یخدم الموضوع وم�ذكور ف�ي            . ٢

الصحیحین فال أعدوه إلى غیره، وإذا لم یكن ف�ي ال�صحیحین بحث�ت عن�ھ ف�ي       
  . أو حسنًابقیة الكتب بشرط أن یكون صحیحًا

في عزو األحادیث أذكر اسم الكتاب والباب الذي ورد فی�ھ الح�دیث، ورق�م               . ٣
 .الجزء والصفحة، ورقم الحدیث

بیان األلفاظ الغریبة ال�واردة ف�ي ح�دیث رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               . ٤
  . من كتب غریب الحدیث، فإن لم أجد فمن كتب المعاجم والشروح

د ورود المرج��ع للم��رة األول��ى اذك��ر اس��م الكت��اب   ف��ي الع��زو للمراج��ع عن�� . ٥
 ث��م س��نة الن��شر، ث��م اس��م  - إن وج��دت–كامًل��ا، ث��م اس��م المؤل��ف، ث��م الطبع��ة   

المحق��ق، ث��م الج��زء وال��صفحة، وعن��د تك��راره اكتف��ي فق��ط ب��ذكر اس��م الكت��اب   
 .والمؤلف

  

  .یتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، وفھارس: خطة البحث
  .رت فیھا مشكلة البحث، وحدوده، والمنھج، وخطھ البحثذك: المقدمة

  :التعریف بالمعجزة، وما یتعلق بھا، وفیھ ستة مطالب: المبحث األول
  .التعریف اللغوي: المطلب األول
  .التعریف االصطالحي: المطلب الثاني
  . أقسام المعجزة: المطلب الثالث
  .شروط المعجزة: المطلب الرابع

  .ر المعجزاتمصاد: المطلب الخامس
  . الفرق بین المعجزة وخوارق العادات األخرى: المطلب السادس

  :التعریف بالمالئكة، وفیھ ستة مطالب: المبحث الثاني
  .التعریف اللغوي: المطلب األول
  .التعریف االصطالحي: المطلب الثاني
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  .مادة خلقھم: المطلب الثالث
  .رؤیة المالئكة: المطلب الرابع

  .نماذج من وظائفھم: المطلب الخامس
  .حكم اإلیمان بھم وما یقتضیھ: المطلب السادس

معجزات النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع عالم المالئك�ة، وفی�ھ     : المبحث الثالث 
  .مطلبان

فیم��ا ح��صل للنب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم م��ن المعج��زات م��ع    : المطل��ب األول
  .جبریل علیھ السالم

هللا علیھ وسلم من المعجزات مع بقیة فیما حصل للنبي صلى ا: المطلب الثاني
  .المالئكة

  .الخاتمة والفھارس
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  املبحث األول

  التعريف باملعجزة

  اطب اول

  ارف اوي

 الع�ین والج�یم وال�زاء أص�الن ص�حیحان، ی�دلُّ أح�ُدھما عل�ى ال�ضَّعف،                      :ع�ج��

  . )١(واآلخر على مؤخَّر الّشيء
ُض الَحْزم، وَعجَّز فالٌن َرْأَي فالن إذا نسبھ إلى خالف الَحْزم كأن�ھ             والَعْجز نقی 

ع�دم  : واَلمْعِج�َزُة، بف�تح الج�یم وك�سرھا، مفعل�ة م�ن الَعْج�ز       . ن�سبھ إل�ى الَعْج�ز   
. التثب��یط: والتَّْعِجی��ُز. الق��درة، وھ��ي واح��دة معج��زات األنبی��اء عل��یھم ال��سالم    

  . )٢(أعجزني فالن أي فاتني: ومعنى اإلعجاز الَفْوُت والسَّْبُق، یقال
واإلعجاز إفع�اٌل م�ن العج�ز ال�ذي ھ�و زوال الق�درة عل�ى اإلتی�ان بال�شيء م�ن               

  .)٣(عمل، أو رأي، أو تدبیر

ب اطا  

طف ارا  

ك منها ما يلي يفا    : لق ع�فها لعلما بع تع

  .)٤(ھي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة
ھ�ي م�ا خ�رق الع�ادة م�ن ق�ول أو فع�ل إذا              : وعرفھا ابن حمدان الحنبل�ي فق�ال      

وافق دعوى الرس�الة، وقارنھ�ا وطابقھ�ا عل�ى جھ�ة التح�دي ابت�داًء، حی�ث ال                    
  .)٥(یقدر أحد على مثلھا، وال على ما یقاربھا

                                                           

ھ��ـ، دار الفك��ر بی��روت، ١٣٩٩اب��ن ف��ارس، أب��و الح��سین أحم��د،  لغ��ة، معج��م مق��اییس ال)١(
 ).٤/٢٣٢(عبد السالم ھارون: تحقیق

م، دار ص��ادر، بی��روت،   ٢٠٠٨، ٦ ل��سان الع��رب، اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم، ط       ) ٢(
 ).٤٣-١٠/٤٢(لبنان

 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزی�ز،  الفی�روز آب�ادي، مج�د ال�دین محم�د ب�ن                   )٣(
 ). ١/٦٥(محمد علي النجار: م، القاھرة، تحقیق١٩٩٦ھـ، ١٤١٦، ٣یعقوب، ط

لوامع األنوار البھیة وس�واطع األس�رار األثری�ة ل�شرح ال�درة الم�ضیة ف�ي عق�د الف�رق                      )  ٤(
م، مؤسسة الخ�افقین،   ١٩٨٢ھـ،  ١٤٠٢المرضیة، السفاریني أبو العون محمد ابن أحمد،        

عل�م الك�الم، التفت�ازاني، س�عد ال�دین م�سعود       ، شرح المقاصد ف�ي   )٢/٢٩٠(سوریا، دمشق 
، اإلتق�ان ف�ي عل�وم       )٢/١٧٦(ھ�ـ، دار المع�ارف العثمانی�ة، باك�ستان        ١٤٠١،  ١بن عمر، ط  

ھ�ـ، دار الفك�ر، لبن�ان،     ١٤١٦،  ١القرآن، ال�سیوطي، الح�افظ ج�الل ال�دین عب�د ال�رحمن، ط             
 ).   ٤/٣١١(سعید المندوب: تحقیق

 ).٢/٢٩٠(ني لوامع األنوار البھیة، السفاری)٥(
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ھي أفع�ال یعج�ز الب�شر ع�ن مثلھ�ا؛ ف�سمیت ب�ذلك معج�زة،              : وقال ابن خلدون  
  . )١(ر العباد، وإنما تقع في غیر محل قدرتھمولیست من جنس مقدو

أمر خارق للع�ادة داٍع إل�ى الخی�ر وال�سعادة مق�روٌن ب�دعوى               : وقال الجرجاني 
  .)٢(النبوة، قصد بھ إظھار صدق من ادعى أنھ رسول من اهللا

ب تيمية فقال  اسم المعجزة یعمُّ كل خارٍق للعادة في اللغة، َوُعْرِف :ع�فها 

  .)٣(ین؛ كاإلمام أحمد بن حنبل وغیره، ویسمونھا اآلیاتاألئمة المتقدم
وتظھ�ر م��ن خ��الل ھ��ذه التعریف��ات العالق��ة ب��ین المعن��ى اللغ��وي واالص��طالحي  
وھي عجز الخ�صم ع�ن اإلتی�ان بمث�ل م�ا ج�اء ب�ھ األنبی�اء عل�یھم ال�سالم م�ن                        

  . ربھم
أو ولم ترد في القرآن الكریم لفظة إعجاز أو معجزة، إنم�ا الموج�ود لف�ظ آی�ة                  

  مق حق مف خف حف جف ُّ  : بینة أو برھ�ان، أم�ا اآلی�ة فكقول�ھ تع�الى           

سورة [ َّ حن  جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك

  ].١٢: النمل اآلیة

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : وأم���ا البین���ة فكقول���ھ تع���الى  

  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

  ].٦: سورة الصف اآلیة[  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ : لى والبرھان كقول�ھ تع�ا   

 حب جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي

س��������ورة الق��������صص [ َّ هت مت خت  حت جت مبهب خب

 ].٣٢:اآلیة
وأما علماء السنة فلم یستعملوا لفظ المعج�زات وإنم�ا اس�تعملوا لف�ظ ال�دالئل،             
واألع���الم، واألم���ارات؛ واآلی���ات، ك���دالئل النب���وة للبیھق���ي، وأع���الم النب���وة       

  . للمدائنيزجاني، وآیات النبي للماوردي، وأمارات النبوة للجو

                                                           

م، دار القل�����م، ١٩٨٤، ٥المقدم�����ة، اب�����ن خل�����دون، عب�����د ال�����رحمن الح�����ضرمي، ط  )    ١(
 ). ١/٩٣(بیروت

ھ��ـ، دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت،  ١٤٠٥، ١التعریف��ات الجرج��اني، عل��ي ب��ن محم��د، ط ) ٢(
 ).١/٢٨٢(إبراھیم األبیاري: تحقیق

عب��د : ن تیمی��ة، تحقی��ق ، مكتب��ة اب�� ٢مجم��وع الفت��اوى اب��ن تیمی��ة، أحم��د الحران��ي، ط    ) ٣(
 ).١١/٢١١(الرحمن النجدي
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  . وقد أفرد البخاري بابًا في الصحیح أسماه عالمات النبوة
ث�م إن ك�ل رس�ول    : "  للمعج�زة، ق�ال  )١(وال أدّل على ذلك م�ن تعری�ف البیھق�ي    

أرسلھ اهللا تعالى إلى قوم، فلم یخلھ من آیة أیدَّه بھا، وحجة آتاھا إیاه، وجعل   
 كان م�ا یری�د الرس�ول إثبات�ھ بھ�ا م�ن رس�الة اهللا                 تلك اآلیة مخالفة للعادات إذ    

ع��ز وج��ل أم��رًا خارج��ًا ع��ن الع��ادات لی��ستدل ب��اقتران تل��ك اآلی��ة ب��دعواه أن��ھ    
  ".رسول اهللا

  اطب اث

  أم ازة

  :لقد نالت المعجزة عدة تقسیمات بحسب اعتبارات كثیرة نذكر منھا ما یلي
ق��سمھا بح��سب اإلتی��ان بم��ا ل��یس   ): ھ��ـ٢٠٤ت ()٢( تق��سیم اإلم��ام ال��شافعي -أ

: واعلم��وا أن المعج��زة عل��ى ن��وعین  : "بمعت��اد، أو المن��ع م��ن المعت��اد، فق��ال  
اإلتی��ان بم��ا ل��یس بمعت��اد كقل��ب الع��صا حی��ة، والی��د بی��ضاء، وإحی��اء  : أح��دھما

المن��ع م��ن المعت��اد م��ع  : الم��وتى، وانفج��ار الم��اء م��ن ب��ین األص��ابع، والث��اني  
د والتغیی��ر لھ��م بالمخالف��ة واالنقط��اع ع��ن     التح��دي وال��دعاء ل��ھ إل��ى االنقی��ا    

  ".المعارضة لجواب
قسم اإلمام القرطب�ي المعج�زات عل�ى        ): ھـ٢٧٦ت( تقسیم اإلمام القرطبي     -ب

  :حسب انقراضھا وبقائھا على ضربین

ل   . ما اشتھر نقلھ وانقرض عصره بموت النبي :أل

 ووج�وده،    ما تواترت األخبار بصحتھ وحصولھ، واستفاضت بثبوت�ھ        :لثاني

  .  )٣(ووقع لسامعھا العلم بذلك ضرورة
وب��نفس تق��سیم القرطب��ي ): ھ��ـ٧٢٨ت()٤(تق��سیم ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة: ج

م�ا م�ضى    : منھا: اآلیات نوعان : "قسم شیخ اإلسالم ابن تیمیة المعجزة فقال      
  .وصار معلومًا بالخبر كمعجزات موسى وعیسى علیھما السالم

  ". م كالقرآن الذي ھو من أعالم نبوة محمد ما ھو باٍق إلى الیو: ومنھا
ق�سم المعج�زة باعتب�ار االقت�راح        ): ھ�ـ ٨٥٢ت()١( تق�سیم الح�افظ اب�ن حج�ر        -دـ

ألن��ھ ی��شترط فیھ��ا أن  : "بوقوعھ��ا م��ن المرس��ل أو م��ن المرس��ل إل��یھم، فق��ال  

                                                           

ھ�ـ، دار الكت�ب العلمی�ة،    ١٤١٠، ١ شعب اإلیمان، البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسن،  ط )١(
 ).١/١٥٢(محمد بسیوني، : بیروت، تحقیق

محم�د محم�ود فرغل�ي،    :  الفقھ األكبر، الشافعي، أبو عبداهللا  محم�د ب�ن إدری�س، إع�داد             )٢(
 ). ٤٧ص(ھـ، الناشر مجلة األزھر١٤٠٦جمادى األولى، 

 الج����امع ألحك����ام الق����رآن، القرطب����ي، أب����و عب����د اهللا محم����د ب����ن أحم����د، دار ال����شعب، )٣(
 ).١/٧٢(القاھرة

  الجواب الصحیح لمن بدل دی�ن الم�سیح، اب�ن تیمی�ة، أحم�د الحران�ي، مطبع�ة الم�دني،                    )٤(
 ).٥/٤٢٠(علي المدني : مصر تحقیق
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یتح��دى النب��ي م��ن یكذب��ھ ب��أن یق��ول إن فعل��ُت ك��ذلك أت��صدق ب��أني ص��ادق؟ أو  
 ف�ي  وقد وقع النوعان للنبي  … صدقك حتى تفعل كذا   ال أ : یقول من یتحداه  

 ". عدة مواطن
من المتأخرین م�ن ق�سم المعج�زة إل�ى ح�سیة            :  تقسیم المتأخرین للمعجزة   -ھـ

المعج�زات المادی�ة المرئی�ة      : فالق�سم األول  : ومعنویة وجعلوھا تنقسم ق�سمین    
  . أو الملموسة؛ كانشقاق القمر وما شابھھا

وھ�ي المعج�زات الت�ي ال تق�ع تح�ت          : ج�زات المعنوی�ة   المع: وأما الق�سم الث�اني    
بصر اإلنسان أو حسھ، ولكن یتم إخبار الرسول بھا؛ كمعج�زة الق�رآن الك�ریم               

  ".  )٢(واألخبار بالمغیبات

راب اطا  

  روط ازة

ل أل ــش   أن تك��ون مم��ا ال یق��در علی��ھ إال اهللا س��بحانھ؛  كفل��ق البح��ر،  :ل

  .ھا مما ال یقدر علیھا البشروانشقاق القمر، وما شاكل

لثــاني   أن تخ�رق الع�ادة؛ وإنم��ا وج�ب اش�تراط ذل�ك؛ ألن�ھ ل�و ق��ال        :لـش 

المدعي للرسالة آیتي مجيء اللیل بعد النھ�ار، وطل�وع ال�شمس م�ن م�شرقھا          
لم یكن فیما ادعاه معجزة؛ ألن ھذه األفعال وإن كان ال یقدر علیھا إال اهللا فلم               

ب��ل دع��واه عل��ى م��ا ھ��ي علی��ھ ف��ي ح��ین دع��واه،   تفع��ل م��ن أجل��ھ، وق��د ك��ان ق 
ودعواه في داللتھا على نبوتھ كدعوى غیره، فبان أن�ھ ال وج�ھ ل�ھ ی�دل عل�ى               

  .صدقھ، والذي یستشھد بھا لرسول لھ وجھ یدل على صدقھ

لثال   أن یستشھد بھا مدعي الرسالة على اهللا عز وجل فیقول آیت�ي     :لش 

ًا، أو یحرك األرض عند قولي لھا تزلزلي، أن یقلب اهللا سبحانھ ھذا الماء زیت    
  .فإذا فعل اهللا سبحانھ ذلك حصل المتحدى بھ

بـع   ل  أن تق�ع عل�ى وف�ق دع�وى المتح�دي بھ�ا المست�شھد بكونھ�ا                  :لش 

آی�ة  : معجزة لھ وإنما وجب اشتراط ھذا الشرط؛ ألنھ لو قال المدعي للرس�الة       
نطق�ت ی�ده أو الداب�ة ب�أن     نبوتي ودلیل حجتي أن تنطق ی�دي أو ھ�ذه الداب�ة، ف        

ك�ذب ول�یس ھ�و نب�ي، ف�إن ھ�ذا الك�الم ال�ذي خلق�ھ اهللا تع�الى دال عل�ى                  : قالت
  .كذب ذلك المدعي للرسالة؛ ألن ما فعلھ اهللا لم یقع على وفق دعواه

                                                                                                                                        

ھـ، دار ال�سالم، الری�اض، المملك�ة    ١٤٢١، ١د بن علي، ط    فتح الباري، ابن حجر، أحم     )١(
 ).٦/٧١١( العربیة السعودیة

أع��الم ال��سنة المن��شورة، الحكم��ي، ح��افظ ب��ن أحم��د، الج��امع الكبی��ر، اإلص��دار الراب��ع،   )  ٢(
-١٢ص( الب��ن كثی��ر، ومقدم��ة تحقی��ق كت��اب معج��زات النب��ي )١/١٢٦(مؤس��سة الت��راث

 .حمد أحمد عیسىم: دار الغد الجدید، تحقیق: ط) ١٤
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أال یأتي أحد بمثل ما أتى بھ المتحدي على وجھ المعارض�ة،   : الشرط الخامس 
 عل��ى النب��وة عل��ى ھ��ذا ال��شرط م��ع ف��إن ت��م األم��ر المتح��دى ب��ھ المست��شھد ب��ھ

الشروط المتقدمة فھي معجزة دالة على نبوة من ظھرت على ی�ده، ف�إن أق�ام                
اهللا تعالى من یعارضھ حتى یأتي بمثل ما أتى بھ، ویعمل مث�ل م�ا عم�ل، بط�ل          

  .)١(كونھ نبیًا، وخرج عن كونھ معجزًا، ولم یدل على صدقھ 
 أال تك�ون المعج�زة ف�ي زم�ن          :وقد أضاف بعض العلم�اء ش�روطًا أخ�رى منھ�ا          

نقض العادة؛ كزمن طلوع الشمس من مغربھا ف�إن الخ�وارق ف�ي ھ�ذا ال�زمن                  
  .  )٢(لیست معجزة

ومنھ��ا أن تق��ع المعج��زة ف��ي زم��ن النب��وات، وق��د ختم��ت النب��وات ببعث��ة س��ید    
  .)٣ (الخلق محمد 

  اطب اس

  در ازات

ي : ال لك صادر، فق�د حف�ل ب�ذكر الكثی�ر م�ن            ویأتي في ص�دارة الم�      :لق 

دالئل نبوتھ ومعجزاتھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم م�ن ذل�ك معج�زة ان�شقاق القم�ر                   

  ]. ١: سورة القمر اآلیة[ َّ حت جت هب مب خب ُّ  : فقد قال تعالى

لـسنة   : ثانيا  ت�ضمنت كت�ب الح�دیث ال�شریف روای�ات كثی�رة تتعل�ق                :كتـ 

 كت�ب الح�دیث المرتب�ة    بالمعجزات، في الكت�ب ال�ستة وال�صحاح، وغیرھ�ا م�ن          
عل��ى األب��واب، وك��ذلك ف��ي كت��ب الم��سانید والمع��اجم، وھ��ذه الم��صادر وإن ل��م  
ُتَصنَّف ألج�ل المعج�زات إّال أن م�ادة واس�عة عنھ�ا ق�د حوتھ�ا ھ�ذه الم�صنفات                

  .الحدیثیة
ج��اء ف��ي ص��حیح البخ��اري ف��ي كت��اب المناق��ب، ب��اب عالم��ات النب��وة ف��ي      . ١

  . )٤(اإلسالم
ي كت��اب الف��ضائل، ب��اب ف��ضل ن��سب النب��ي وت��سلیم   وف��ي ص��حیح م��سلم ف�� . ٢

الحجر علیھ قبل النبوة، وباب في معجزات النبي، وباب توكلھ على اهللا تعالى 
  .  )٥(وعصمتھ من الناس

                                                           

 ).٧١، ١/٧٠( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي)١(
ھ�ـ، دار  ١٤٢٢، ١تحفة المرید شرح جوھرة التوحید، البیجوري، إبراھیم بن محمد، ط ) ٢(

 ).١٤٨ص(الكتب العلمیة، بیروت
 المختصر القویم في دالئل نبوة الرسول الكریم، نور اهللا، ولید عبد الجابر أحم�د، كت�اب        )٣(

 ). ١١٣ص(وني، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالثالكتر
 ).٨٧٣ص() ٤(
 ).١١٤١ص ()٥(
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وفي جامع الترمذي ف�ي كت�اب المناق�ب، ب�اب ف�ي آی�ات إثب�ات نب�وة النب�ي                     . ٣
١(، وما قد خصھ اهللا عز وجل بھ(  .  
    .)٢( التي ھي دالئل نبوتھ كتاب آیات رسول اهللا وفي مستدرك الحاكم،. ٤
  . )٣(وفي صحیح ابن حبان في كتاب التاریخ، باب المعجزات. ٥

وق�د اش��تملت ھ�ذه الكت�ب عل�ى جمل�ة واف�رة م��ن       : كت�ب ال�سیرة النبوی�ة   : ثالث�اً 
حی�ث أف�رد ف�ي كتاب�ھ        ) ه٣٨٤ت(دالئل النبوة، كم�ا ھ�و الح�ال عن�د اب�ن ح�زم               

ف��صًال خاص��ًا ألع��الم نب��وة محم��د، وك��ذا القاض��ي     ) ی��ةجوام��ع ال��سیرة النبو (
حی�ث ت�رجم للب�اب الراب�ع        ) الشفا بتعریف حقوق المصطفى   (عیاض في كتابھ    

فیم�ا أظھ�ره اهللا تع�الى عل�ى یدی�ھ م�ن المعج�زات،        : " من الق�سم األول بقول�ھ     
ف��ي ) ھ��ـ٧٧٤ت(، وأی��ضًا اب��ن كثی��ر "وش��رفھ ب��ھ م��ن الخ��صائص والكرام��ات

) كت��اب دالئ��ل النب��وة  : (حی��ث ت��رجم ل��ذلك بقول��ھ   ) لنھای��ةالبدای��ة وا(تاریخ��ھ 
وقسمھا إلى دالئل معنوی�ة وأخ�رى ح�سیة، وغی�رھم مم�ن كتب�وا ف�ي ال�سیرة                    

  . )٤(النبویة ال تكاد تخلوا كتبھم من إیراد دالئل نبوتھ 
للخ��صائص النبوی��ة كت��ب كثی��رة تتن��اول ف��ي : كت��ب الخ��صائص النبوی��ة: رابع��ًا

 وأمتھ  والفضائل التي اختص بھا نبي اإلسالم مضمونھا جملة من األحكام 
  . في الدنیا واآلخرة، وجمع إلى ذلك بعض دالئل نبوتھ ومعجزاتھ علیھ السالم

ویأتي في مقدمة َمْن ألَّف في ھذا العلم اإلمام الشافعي یرحمھ اهللا تعالى حیث 
ب تناول جملة من الخصائص النبویة باختصار في كتابیھ أحكام القرآن، وكت�ا       

النك��اح، وتب��ع اإلم��ام ال��شافعي یرحم��ھ اهللا ع��دد كبی��ر م��ن العلم��اء ألف��وا كتب��ًا    
  :، منھم)٥(خاصًة في الخصائص النبویة في الفترات الزمنیة الالحقة

نھای�ة ال�سول    : (ف�ي كتاب�ھ   ) ھ�ـ ٦٣٣:ت(عمر بن الحسن بن دحیة الكلب�ي        . ١
  ).)٦(في خصائص الرسول

وھ��و ) الخ��صائص الكب��رى (ھ ف��ي كتاب�� ) ٩١١:ت(ج��الل ال��دین ال��سیوطي . ٢
أجم��ع م��ا أل��ف ف��ي ھ��ذا المج��ال، وق��د ذك��ر فی��ھ جمل��ة واف��رة م��ن أحادی��ث            

  . )٧(المعجزات والخصائص النبویة

                                                           

 ).١٣٨٦:ص ()١(
)٢/٦٧٠ ()٢.( 
 ).١٧٢٠:ص ()٣(
من مصادر السیرة النبویة كتب دالئل النبوة، أحمد فكیر، كلیة اآلداب، أكادیر، المكتب�ة       )  ٤(

 ).٤: ص(الشاملة
محم�د  . ھ�ا عب�ر الق�رون الثالث�ة األول�ى، د      م�ن م�صادر تلق�ي ال�سیرة النبوی�ة والعنای�ة ب      )٥(

 ).٤١ص(البكري، المكتبة الشاملة اإلصدار الثالث
.  جھود العلماء في تصنیف ال�سیرة النبوی�ة ف�ي الق�رنیین الث�امن والتاس�ع الھج�ریین، د        )٦(

 ).١٩/ ١(عبد المجید الفقیھي، المكتبة الشاملة اإلصدار الثالث
 ).٥ص(الئل النبوة، أحمد فكیرمن مصادر السیرة النبویة كتب د) ٧(
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ص�نف العلم�اء ف�ي معج�زات النب�ي ودالئ�ل نبوت�ھ              : كتب دالئ�ل النب�وة    : خامًسا
م���صنفات عدی���دة وتنوع���ت م���سمیاتھا ب���ین دالئ���ل، ومعج���زات، وعالم���ات،     

  :نھا على سبیل المثال ال الحصروأمارات، وآیات وم
  ).ھـ٢٥١: ت(كتاب آیات النبي لعلي بن محمد المدائني. ١
  ).ھـ٣٢٧:ت(كتاب أعالم النبوة البن أبي حاتم . ٢
  ). ھـ٤٥٨ت(كتاب دالئل النبوة للبیھقي. ٣
  .)١ ()ھـ٧٧٤:ت(كتاب معجزات النبي للحافظ ابن كثیر . ٤

  اطب ادس

  ق ادات ارىارارق ن ازة وو

سبق تعریف المعجزة بأنھ�ا ك�ل أم�ر خ�ارق للع�ادة، وھ�ذا یجعلھ�ا تلت�بس م�ع                     
أمور أخرى ھي من قبیل خرق العادة؛ لذلك ك�ان لزام�ًا أن نب�ین الف�رق بینھ�ا              

  .كأمر خارق للعادة، وبین خوارق العادات األخرى

ها. ١ للغة  : إل ها في  ذا َأثبت�ھ   أرھ�ص ال�شيء، إِ    :  اِإلثبات، یق�ال   :إل

  .)٢(وأسَّسھ، وھو مجاز، ومنھ ِإرھاص النبوة
  .)٣(المقدمة للشيء واإلیذان بھ: وقال ابن سیده

ال  الص  إحداث أمر خارق للعادة داٌل على بعثة نبيِّ قب�ل بعثت�ھ، وم�ا               :في 

 قب�ل النب�وة م�ن أم�ر خ�ارق للع�ادة، وقی�ل إنھ�ا م�ن قبی�ل              یصدر م�ن النب�ي      
  .)٤(بل النبوة ال یقصرون عن درجة األولیاءالكرامات فإن األنبیاء ق

 ب��ین ی��دي أی��ام مول��ده وبعثت��ھ،  واإلرھاص��ات ھ��ي األم��ور الحاص��لة للنب��ي  
وقبل ذلك من األمور الخارقة للعادة الغریبة، الموھنة للكفر، الت�ي یعج�ز ع�ن           
بلوغھ��ا ق��وي الب��شر، وال یق��در علیھ��ا إال خ��الق الق��وى والق��در؛ ألنھ��ا ف��ي          

ھ�ا إرھاص�ات وتأسی��سات للرس�الة ال ت�سمى ف�ي االص��طالح      االص�طالح یق�ال ل  
  .)٥(معجزات

 كثی��رة منھ��ا م��ا ك��ان ع��ام   واإلرھاص��ات الت��ي تق��دمت نب��وة س��یدنا محم��د    
  .)٦(والدتھ؛ كقصة إھالك أصحاب الفیل

                                                           

، جھ�ود العلم�اء ف�ي ت�صنیف     )٥ص( من مصادر السیرة النبویة كتب دالئل النبوة، فكیر     )١(
 ).٨/ ١(السیرة النبویة، الفقیھي

:   تاج الع�روس م�ن ج�واھر الق�اموس، الزبی�دي، محم�د مرت�ضى، دار الھدای�ة، تحقی�ق            )٢(
 ).١٧/٦٠٨(مجموعة من المحققین

 .بتصرف) ٦/٢٤٤( ابن منظورلسان العرب،)  ٣(
 ).١/٣١( التعریفات، الجرجاني)٤(
 السیرة الحلبیة ف�ي س�یرة األم�ین والم�أمون، برھ�ان ال�دین الحلب�ي، عل�ي ب�ن إب�راھیم،               )٥(

 ).٣/٣٤٢(ھـ، دار المعرفة بیروت ١٤٠٠، ١ط
، ١ سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد، الصالحي، محم�د ب�ن یوس�ف ال�شامي، ط       )٦(

 ).١/٢١٤(ـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ھ١٤١٤
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ها    إل لمعج   المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، واإلرھاص      :لف بي 

  .)١(مقدمة لھا

مة. ٢ يفها  : لك للغة تع  الكاف والراء والمیم أصل صحیح، لھ باب�ان؛       :في 

شرف الشيء في نف�سھ، أو ش�رف ف�ي ُخُل�ٍق م�ن األخ�الق، واألص�ل               : أحدھما
  .)٢(اآلخر الَكْرم، وھي الِقالدة

أمر خارق للعادة غیر مقرون بدعوى النبوة وال ھو مقدمة،   : وفي االصطالح 
بي كلف بشریعتھ مصحوب یظھر على ید عبد ظاھر الصالح، ملتزم لمتابعة ن   

  .)٣(بصحیح االعتقاد والعمل الصالح علم بذلك العبد الصالح أو لم یعلم
أم�ٌر خ�ارٌق للع�ادة غی�ر مق�ارن بالتح�دي ودع�وى        : "وقد عرفھا الزبیدي فقال  

  ".  )٤(النبوة
ولكن ھذا التعریف لم یسلم م�ن المعارض�ة فق�د ق�ال ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة                     

مات ما یتحدى بھا صاحبھا أن دی�ن اإلس�الم ح�ق كم�ا              ومن الكرا : "رحمھ اهللا 
  ". )٥(فعل خالد بن الولید عندما شرب السم

لقد تواترت نصوص الكتاب وال�سنة عل�ى وق�وع     : األدلة على وقوع الكرامات   
م�ا ذك�ره    : كرامات اهللا ألولیائھ المتبعین ألنبیائھ واألدلة على ذلك كثیرة منھ�ا          

 السالم منھ تعالى ال من البشر، وكذا إنبات اهللا من مجيء الرزق لمریم علیھا

 مل  خل حل جل ُّ  : الرط����ب وإج����راء النھ����ر لھ����ا ق����ال اهللا تع����الى 

 هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل

  ].٣٧: من اآلیة: سورة آل عمران[  َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ

وم��ن الكرام��ات الواقع��ة لل��صحابة رض��ي اهللا ع��نھم م��ا وق��ع ف��ي ق��صة ُخبْی��ب  
واهللا ما رأی�ت أس�یرًا ق�ط خی�رًا م�ن      : " ول بنت الحارث فیھ  رضي اهللا عنھ وق   

خبْیٍب، واهللا لقد وجدتھ یومًا یأكل من قط�ف عن�ب ف�ي ی�ده، وأن�ھ لموث�ٌق ف�ي                   
  ".)٦(إنھ لرزق من اهللا رزقھ ُخبیبًا: وكانت تقول! الحدید، وما بمكة من ثمر

                                                           

 ).٢/٣٩٢( لوامع األنوار، السفاریني)١(
 ).١٧٢-٥/١٧١( معجم مقاییس اللغة، ابن فارس)٢(
 ).٢/٣٩٢(  لوامع األنوار، السفاریني)٣(
 ).٣٣/٣٥٠( تاج العروس، الزبیدي)٤(
 ).١٢٩-١٢٧: ص( ثبوت النبوات، ابن تیمیة) ٥(
-٧٤٣ص(یح، كتاب الجھاد والسیر، ب�اب قت�ل األس�یر ص�برا     أخرجھ البخاري في الصح )٦(

 ).٣٠٤٥(، حدیث رقم)٧٤٤
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مة لك لمعج    :لف بي 

جة معجزات األنبی�اء، كم�ا أن أص�حابھا ال    كرامات األولیاء ال تصل إلى در . ١
ی�صلون ف��ي الف��ضیلة والث�واب درج��ات األنبی��اء؛ فلألنبی�اء معج��زاتھم الكب��رى    
التي ال یظھر مثلھا على ید أح�د م�ن األولی�اء أو ال�شیاطین، وھ�ي م�ن األدل�ة                

ف�ال تبل�غ   : "على صدقھم، فال یمكن أن تختلط بأحوال غیرھم، ق�ال اب�ن تیمی�ة          
إلى مثل معجزات المرسلین، كما أنھم ال یبلغون في الف�ضیلة      كرامات أحد قط    

  ".)١(إلى درجاتھم
، ب�ل أن ھ�ذه   )٢(اقتران المعجزة بدعوى النبوة، ولیست كذلك كرامة الولي    . ٢

الخ��وارق ال تظھ��ر عل��ى ی��ده إال ل��صدقھ ف��ي إتب��اع النب��ي، واالس��تقامة عل��ى      
  .شرعھ

د اهللا ل��ھ، وت��أتي لحاج��ة أن المعج��زة م��ن ال��دالئل عل��ى ص��دق النب��ي وتأیی�� . ٣
الخلق وھدایتھم، وتحصل لألنبیاء وھ�م ع�المون بوقوعھ�ا، كم�ا یج�ب عل�یھم        
إظھارھ���ا، خاص���ة إذا توق���ف إیم���ان الن���اس علیھ���ا، وال ی���شترط ك���ل ذل���ك         

  . )٣(للكرامة
أما من قال إن الفرق بین الكرامة والمعجزة أن الكرامة یخفیھ�ا ص�احبھا، أو               

حبھا، فق�د تكف�ل ب�الرد عل�یھم ش�یخ اإلس�الم اب�ن        أن الكرامة ال یتحدى بھا صا    
وم��ن الن��اس م��ن ف��رق ب��ین معج��زات األنبی��اء   : "تیمی��ة رحم��ھ اهللا حی��ث ق��ال 

وكرامات األولی�اء بف�روق ض�عیفة، مث�ل ق�ولھم الكرام�ة یخفیھ�ا ص�احبھا، أو              
ومن الكرامات م�ا أظھرھ�ا أص�حابھا كإظھ�ار الع�الء            ... الكرامة ال یتحدى بھا   
ومنھ��ا م��ا یتح��دى بھ��ا ص��احبھا أن دی��ن     ... ل��ى الم��اء  الح��ضرمي الم��شي ع 

  ". )٤(اإلسالم حق كما فعل خالد بن الولید عندما شرب السم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).١٣٠:ص(ثبوت النبوات، ابن تیمیة) ١(
 حدائق األنوار ومطالع األسرار في س�یرة النب�ي المخت�ار، اب�ن بح�رق، محم�د ب�ن عم�ر                 )٢(

 ).  ١/١٣٨(محمد غسان: م، دار الحاوي، بیروت، تحقیق١٩٩٨، ١الشافعي، ط
 .،المكتبة الشاملة االصدار الثالث)٨ص(١٤٠مجلد مجلة البیان، العدد)  ٣(
 ).١٢٩-١٢٧: ص( ثبوت النبوات، ابن تیمیة ) ٤(
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  بحث الثانيامل

  التعريف باملالئكة

  اطب اول

  ارف اوي

  . َأصلھ َأَلك: قیل. جمع َمَلك: الَمَلائكة
. ة؛ ومن��ھ اش��تق المالئ��ك َألنَّھ��م ُرُس��ال هللا الّرس��ال: والَمالَك��ة والَمْأَلَك��ة والَمْأُل��ُك

. وَأِلْكن��ي ِإل��ى ف��الن َأي َأبلغ��ھ عن��يّ  . الرس��الة: والَمَألك��ة". َألك: " وقی��ل م��ن 
الَمَل�ك م�ن    : وق�ال بع�ض المحقِّق�ین     . والَمَألك الَمَل�ك، َألنَّ�ھ یبلَّ�غ ع�ن اهللا تع�الى           

َمَل�ك، وم�ن   : ال ل�ھ والمتوّلي من المالئكة ش�یئًا م�ن ال�ّسیاسات یق�      : قال. الُمْلك
فكلُّ َمَلك مالئكة، ولیس ُك�لُّ مالئك�ة َمَلك�ًا، ب�ل الَمَل�ك ھ�م                . َمِلك: البشر یقال لھ  

 ] َوالنَّاِزَع��اِت] [َفاْلُمَق��سَِّماِت] [َفاْلُم��َدبَِّراِت َأْم��ًرا [: الم��شار ِإل��یھم بقول��ھ تع��الى  
َل�ُك اْلَم�ْوِت الَّ�ِذي ُوكِّ�َل      ُق�ْل َیَتَوفَّ�اُكم مَّ    [: ونحو ذلك، ومنھ َمَلك الموت قال تعالى      

  . )١(] ١١اآلیة : سورة السجدة[ ] ِبُكْم

ب اطا  

طف ارا  

 أجسام لطیفة نورانیة قادرة على التشكالت بأشكال مختلفة، كاملة في العل�م،     
والقدرة على األفعال الشاقة، شأنھا الطاعات، وم�سكنھا ال�سموات، ھ�م رس�ل        

نبیائ��ھ عل��یھم ال��سالم، وأمن��اؤه عل��ى وحی��ھ، ی��سبحون اللی��ل    اهللا تع��الى إل��ى أ
  . )٢(والنھار ال یفترون، ال یعصون اهللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون

ھ�ي أج�سام علوی�ة لطیف�ة أعطی�ت ق�درة عل�ى الت�شكل بأش�كال مختلف�ة                  : وقیل
وعل�ى ھ�ذا جمھ�ور العلم�اء، كم�ا نق�ل ذل�ك الح�افظ ب�ن           ومسكنھا السماوات، 

  .)٣(هللاحجر رحمھ اا

فها  وت�صل  ال�دم  مج�رى  تجري لطیفة أرواح إنھا  :هللا حمه قتيبة ب ع

  .)٤(ُترى وال وَترى الثرى في وتدخل القلوب إلى
ورد ف��ي األحادی��ث ال��صحیحة أّن الم��ادة الت��ي   : م��ادة خلقھ��م: المطل��ب الثال��ث

خلق��ت منھ��ا المالئك��ة ھ��ي الن��ور؛ فف��ي ص��حیح م��سلم ع��ن عائ��شة رض��ي اهللا  

                                                           

 ).٤/٥٢٤( بصائر ذوي التمییز، الفیروز آبادي ) ١(
 ).٥٤ / ٢(شرح المقاصد في علم الكالم، التفتازاني ) ٢(
 ).١/١٠٥( فتح الباري، ابن حجر )٣(
لح����دیث، ال����دینوري، عب����داهللا ب����ن م����سلم ب����ن قتیب����ة، دار الجی����ل،    تأوی����ل مختل����ف ا )٤(

 ).٢٧٨ص(محمد زھري النجار: م، تحقیق١٩٧٢ھـ، ١٣٩٣بیروت،
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خلقت المالئكة من ن�ور، وخل�ق الج�ان م�ن      : "قال رسول اهللا    : تعنھا قال 
  ".)١(مارج من نار، وخلق آدم مما ُوِصف لكم

وھذا االختالف في مادة الخلق بین المالئكة وبین األنس والجن تبعھ اختالف            
في التكوین والطبیعة، فاهللا سبحانھ وتعالى جعل لكٍل منھم طبیعة مختلفة عن   

  . منھم بما یناسب طبیعتھاآلخر واختص كلُّ
فإن اهللا سبحانھ خلق خلَقھ أطواًرا، فخلق المالئك�ة عق�وًال    : ")٢(قال ابن القیم 

ال شھوات لھا وال طبیعة تتقاضى منھا خالف ما یراد منھا، م�ن م�ادة نوری�ة             
ال تقت���ضي ش���یًئا م���ن اآلث���ار والطب���ائع المذموم���ة، وخل���ق الحیوان���ات ذوات   

الثقل��ین الج��ن واإلن��س ورك��ب ف��یھم العق��ول     ش��ھوات ال عق��ول لھ��ا، وخل��ق    
وال���شھوات والطب���ائع المختلف���ة آلث���ار مختلف���ة بح���سب موادھ���ا وص���ورھا       
وتركیبھ��ا، وھ��ؤالء ھ��م أھ��ل االمتح��ان واالب��تالء، وھ��م المعرض��ون للث��واب       
والعقاب، ولو شاء سبحانھ لجعل خلقھ على طبیعة واح�دة وخل�ق واح�د، ول�م                

 ھ�و مح�ض الحكم�ة، وموج�ب الربوبی�ة،      یفاوت بینھم، لك�ن م�ا فعل�ھ س�بحانھ     
  ".ومقتضى اإللھیة

راب اطا  

ا رؤ  

لقد خلق المالئكة بصورة عظیمة بحیث ال یستطیع الناس رؤیتھم، خاصة أن          
اهللا لم یعط أبصارھم القدرة على ھذه الرؤیة، ولكنا ن�ؤمن بوج�ودھم وأن اهللا             

 ی�شربون، وال ین�امون،    خلقھم واختصھم ب�صفات خاص�ة، فھ�م ال ی�أكلون وال           
وال یوص��فون بال��ذكورة واألنوث��ة مث��ل الب��شر، ول��م ی��َر المالئك��ة ف��ي ص��ورھم  

 فإنھ رأى جبری�ل م�رتین  ف�ي ص�ورتھ       الحقیقیة من ھذه األمة إال الرسول       
التي خلق�ھ اهللا علیھ�ا، وق�د دل�ت الن�صوص عل�ى أن الب�شر ی�ستطیعون رؤی�ة            

؛ فق��د ج��اء ف��ي ال��صحیح م��ن )٣(رالمالئك��ة، إذا تمث��ل المالئك��ة ف��ي ص��ورة ب��ش
 كان بارزًا للناس، إذ أت�اه رج�ل   حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي     

یم��شي ف��سألھ ع��ن اإلیم��ان، واإلس��الم، واإلح��سان، وع��ن ال��ساعة، فأجاب��ھ        
، فق��اموا لی��ردوه فل��م ی��روا "ردوا عل��ّي : " ث��م ان��صرف، فق��ال الرس�ول  

  ".)٤(لم الناس دینھمھذا جبریل جاء لیع : "شیئًا، فقال 
                                                           

أخرج�����ھ م�����سلم ف�����ي ال�����صحیح، كت�����اب الزھ�����د والرق�����ائق، ب�����اب ف�����ي أحادی�����ث         )  ١(
 ).٢٩٩٦:(، حدیث رقم)١٤٦٥ص(متفرقة

أبو عبداهللا محمد ب�ن أب�ي بك�ر،    طریق الھجرتین وباب السعادتین، ابن القیم الجوزیة،   )  ٢(
محمد أجم�ل االص�الحي، زائ�د أحم�د         : ھـ، مجمع الفقھ اإلسالمي بجده، تحقیق     ١٤٢٩،  ١ط

 ).٢٥٦\١(النشیري
ھ���ـ دار النف���ائس،   ١٤٢٥، ١٣األش���قر، عم���ر س���لیمان، ط    ع���الم المالئك���ة األب���رار،    )  ٣(

 ).١١ص(األردن
، ح�دیث   )١٢٠٥ص( س�ورة لقم�ان    أخرجھ البخاري في الصحیح، كتاب تفسیر القرآن،       )  ٤(

 ).٤٧٧٧: (رقم
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رأی�ت رس�ول اهللا ص�لى    : وفي حدیث سعد بن أبي وقاص رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال      
اهللا علیھ وسلم یوم أحد ومعھ رجالن یقاتالن عنھ، علیھما ثیاب ب�یض كأش�د               

  .  )١(القتال وما رأیتھما قبل وال بعد
إن رؤی���ة المالئك���ة ال تخ���تص باألنبی���اء ب���ل ی���راھم ال���صحابة  : ق���ال الن���ووي

لیاء، وفي الح�دیث منقب�ة ل�سعد ب�ن أب�ي وق�اص رض�ي اهللا عن�ھ وال�ذي                     واألو
  ".    )٢(رأى المالئكة واهللا أعلم

  اطب اس

  ذج ن وظم

المالئكة خلق كثیر ال یعلم عددھم إال الذي خلقھم، خلقھم اهللا لطاعتھ، وتنفی�ذ     
  .أوامره لذلك فقد رتّب لكل منھم وظیفة یقوم بھا

ا ل   :ئم ه 

 تبلیغ الوحي للرس�ل واألنبی�اء، وق�د اخ�تص بھ�ذه المھم�ة جبری�ل علی�ھ                   :أوًال

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّ : ال��������سالم، ق��������ال تع��������الى 

 ]. ١٩٤-١٩٣اآلیات : سورة الشعراء[  َّ زي ري

 الم��ساھمة ب��إذن اهللا تع��الى ف��ي تك��وین اإلن��سان، فق��د روى م��سلم ف��ي     :ثانی��ًا
:  یق�ول  س�معت رس�ول اهللا       ":صحیحھ عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ ق�ال        

إذا م��رَّ بالنطف��ة ثنت��ان وأربع��ون لیل��ًة، بع��ث اللَّ��ھ ِإلیھ��ا َمَلًك��ا َف��َصوََّرَھا وخل��ق   
ی��ا ربِّ أذك��ٌر أم أنث��ى؟  : س��معھا وب��صرھا وجل��دھا ولحمھ��ا وعظامھ��ا ث��مَّ ق��ال  

یا ربِّ أجلھ، فیقول ربك ما شاء : ثم یقول. فیقضي ربك ما شاء ویكتب الملك
ث�م  . یا ربِّ رزقھ، فیقضي ربك ما شاء، ویكتب الملك: ، ثم یقول ویكتب الملك 

  ".)٣(یخرج الملك بالصحیفة في یده فال یزید على ما ُأِمَر بھ وال ینقص

 ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  :ق����ال تع����الى :  حف����ظ اإلن����سان :ثالث����ًا

  ]. ١١اآلیة : سورة الرعد[  َّ مئهئ خئ حئ  جئ يي

                                                           

إذ ھمت طائفت�ان منكم�ا أن تف�شال     [أخرجھ البخاري في الصحیح، كتاب المغازي، باب         )  ١(
 ).٣٨٢٨: (، حدیث رقم)١٢٠٥ص] (واهللا ولیھما

شرح صحیح مسلم، النووي، یحیى بن شرف، المنھاج ش�رح ص�حیح م�سلم،       المنھاج  ) ٢(
 ). ٦٦\١٥(تراث، بیروت، لبنان ھـ، دار إحیاء ال١٣٩٢، ٢ط
أخرج���ھ م���سلم ف���ي ال���صحیح، كت���اب الق���در، ب���اب كیفی���ة الخل���ق اآلدم���ي ف���ي بط���ن        )  ٣(

 ).٢٦٤٣:(، حدیث رقم)١٣٠١ص(أمھ
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ئكة یحفظون�ھ م�ن ب�ین یدی�ھ         ھم مال : وقد بین ابن عباس أن المعقبات من اهللا       
  .)١(ومن خلفھ، فإذا جاء قدر اهللا خلو اعنھ

 كتاب��ة أعم��ال اإلن��سان خیرھ��ا وش��رھا، وق��د جع��ل اهللا تع��الى مالئك��ة       :رابع��ًا

 ُّ   :موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خیر وشّر، وھم المعنی�ون بقول�ھ تع�الى       

س�����ورة [ َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب

  ].١٢-١٠: اآلیات: االنفطار
 ن��زع أرواح العب���اد عن��دما تنتھ��ي آج���الھم، وق��د اخ��تص اهللا بع���ض      :خام��ساً 

مالئكت��ھ بن��زع أرواح العب��اد عن��دما تنتھ��ي آج��الھم الت��ي ق��درھا اهللا لھ��م ق��ال     

: س�ورة ال�سجدة   [  َّ مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّ  : تعالى

  ].١١من اآلیة 
كائی�ل موك�ل   می: " قال ابن كثیر:  القیام بأمر القطر والنبات واألرزاق   :سادسًا

بالقطر والنبات اللذین یخلق منھما األرزاق في ھذه الدار، ولھ أعوان یفعلون 
م�ا ی�أمرھم ب��ھ ب�أمر رب�ھ، ی��صرفون الری�اح وال�سحاب، كم��ا ی�شاء ال�رب ج��ّل         

 ".)٢(جاللھ
 م��ن المالئك��ة م��ن وك��ّل بالن��ار وم��نھم خ��ازن الن��ار وی��سمى مال��ك ق��ال   :س��ابعًا

س�����ورة [  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي ُّ : تع�����الى

  ].٧٧اآلیة : الزخرف

  اطب ادس

 م، و نم ا  

اإلیم�ان بالمالئك��ة أص�ل م��ن أص�ول اإلیم��ان، ال ی�صح إیم��اُن عب�ٍد م��الم ی��ؤمن      

 ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّ : بھ��م، ق��ال تع��الى

من اآلیة  : سورة البقرة    [ َّ ىي  ني مي زي ري

٢٨٥.[  

 

                                                           

م، دار الفك��ر، ١٩٩٣ال��در المنث��ور، ال��سیوطي، الح��افظ ج��الل ال��دین عب��د ال��رحمن،        )  ١(
 ).٤/٦١٤(بیروت

ھـ، بیت األفك�ار الدولی�ة، لبن�ان،    ١٤٢٥عیل بن عمر، ابن كثیر، إسما  البدایة والنھایة،  ) ٢(
 ).١/٤٦(اعتنى بھ حسان عبدالمنان 
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أن اإلیم�ان  : قي في كتابھ شعب اإلیم�ان   ذكر البیھ : أما ما یقتضیھ اإلیمان بھم    
  .التصدیق بوجودھم: أحدھا: بالمالئكة ینتظم في معاٍن

إن��زالھم من���ازلھم، وإثب��ات أنھ���م عب��اد اهللا وخلق���ھ، ك��اإلنس والج���ن     : الث��اني 
مأمورون مكلفون، ال یقدرون إال على م�ا أق�درھم اهللا علی�ھ، والم�وت عل�یھم                 

 بعی��دًا، ف��ال یتوف��اھم حت��ى یبلغ��وه، وال ج��ائز، ولك��ّن اهللا تع��الى جع��ل لھ��م أم��داً 
یوصفون بشيء یؤدي وصفھم بھ إلى إشراكھم باهللا تعالى، وال یدعون آلھ�ة             

  .كما دعتھم األوائل
االعتراف بأّن منھم رسًال یرسلھم اهللا إلى من  یشاء من البشر،  وقد : الثالث

ة یج��وز أن یرس��ل بع��ضھم إل��ى بع��ض، ویتب��ع ذل��ك االعت��راف ب��أّن م��نھم حمل�� 
العرش، ومنھم الصاّفون، ومنھم خزنة الجّنة، ومنھم خزنة النار ومنھم كتبة 
األعم���ال، وم���نھم ال���ذین ی���سوقون ال���سحاب، فق���د ورد الق���رآن ب���ذلك كل���ھ أو 

  ". )١(بأكثره

                                                           

 ).١/١٦٣(شعب اإلیمان، البیھقي )  ١(
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  املبحث الثالث

  معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم مع عامل املالئكة

  اطب اول

  ل   زاتمن اا  لر   

لنبي : لا ية  لمالئكيةإلعجا في  ته  يل في ص   : لجب

 كانت بعد انقطاع ال�وحي عن�ھ فت�رة، وج�اء ذكرھ�ا عن�د البخ�اري ف�ي                  :األولى
سمعت النبي : الصحیح، فعن جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنھما قال

فبین��ا أن��ا أم��شي إذ : " ، فق��ال ف��ي حدیث��ھ)١( وھ��و یح��دث ع��ن َفْت��َرة ال��وحي
س��معت ص��وتًا م��ن ال��سماء، فرفع��ت رأس��ي ف��إذا المل��ك ال��ذي ج��اءني بح��راء     

 منھ ُرْعبًا، فرجع�ت فقل�ت      )٢(جالٌس على كرسي بین السماء واألرض، َفَجِئْثتُ      

 خب حب جب هئ مئ ُّ : ف�أنزل اهللا تع�الى    . )٤( زملوني فدثروني  )٣(زملوني

: س�������ورة الم�������دثر [ َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب

  ". )٥(األوثان: قبل أن تفرض الصالة وھي ،]٥-١ات اآلی
احتباس��ھ ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وع��دم  : والمق��صود بفت��رة ال��وحي
  . )٦(تتابعھ وتوالیھ في النزول

 عند سدرة المنتھى في السماء السابعة ف�ي لیل�ة اإلس�راء والمع�راج،               :الثانیة
ق أب��ي إس��حاق  أخ��رج البخ��اري ف��ي ال��صحیح م��ن طری��     : وھ��ي ثابت��ة أی��ضاً  

  :سألت زرَّ بن ُحبْییش عن قولھ تعالى: الشیباني قال

                                                           

: أصل معنى الفتور م�ن الفت�رة وھ�ي االنك�سار وال�ضعف، وفت�ر ال�شيء فت�ورًا وِفت�اراً                    )  ١(
 ). ١١/١٢٢(سكن بعد حدة والن بعد شدة، لسان العرب

ْب��ت، والَمْج��ُؤوث، والَمْجُث��وُث المرع��وب، غری��ب الح��دیث، اب��ن الج��وزي، عب��د    أي ُرِع )  ٢(
عب��د المعط��ي  : ھ��ـ، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، تحقی��ق   ١٤٠٥، ١ال��رحمن ب��ن عل��ي، ط  

 ).١/١٣٣(قلعجي
،  ١المزم���ل الملف���وف ف���ي الثی���اب، غری���ب الح���دیث، أب���و عبی���د القاس���م ب���ن س���الم، ط  )  ٣(

ائ���رة المع���ارف العثمانی���ة، حی���در آب���اد، ال����دكن      م، مطبع���ة مجل���س د  ١٩٦٤ھ���ـ،  ١٣٨٤
 ).٧١\٢(الھند

النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر، اب�ن األثی�ر، المب�ارك ب�ن           . أي غطوني بما أدف�أ ب�ھ       )  ٤(
محم�ود الطن�احي،    : م، المكتب�ة اإلس�المیة، تحقی�ق      ١٩٦٣ھـ،  ١٣٨٣،  ١محمد الجزري، ط  

 ).٢/١٠٠(طاھر الزاوي
وثیاب���ك : [یح، كت���اب تف��سیر الق���رآن، ب���اب قول���ھ تع���الى أخرج��ھ البخ���اري ف���ي ال���صح  )  ٥(

 ).٤٩٢٥(حدیث رقم) ١٢٥٩:ص](فطھر
 ).٢/٢٠٦( شرح صحیح مسلم، النووي ) ٦(
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س�����������ورة [  َّ  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ 

ح��دثنا اب��ن م��سعود رض��ي اهللا عن��ھ أن��ھ رأى    : ، ق��ال]١٠، ٩اآلی��ات : ال��نجم
  . )١(جبریل لھ ستمائة جناح 

ي ألحا إلعجا في    :جه 

انھ وتع��الى خل��ق المالئك���ة   وج��ھ اإلعج��از ف���ي ھ��ذین الح��دیثین أن اهللا س���بح    
بصورة ال یستطیع البشر رؤیتھم، وخاصة أن أبصارھم ل�م تع�ط الق�درة عل�ى                
تحم��ل ھ��ذه الرؤی��ا، ول��م یع��ط ھ��ذه الخصی��صة وھ��ي الق��درة عل��ى رؤی��تھم إال   

 ؛ فإن����ھ رأى جبری����ل ف����ي ص����ورتھ المالئكی����ة م����رتین ھم����ا   رس����ول اهللا 

: ة التكویر سور [َّ جح  مج حج مث هت  ُّ :المذكورتین في قولھ تعالى   

 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف  ُّ :، وقول�ھ تع�الى    ]٢٣اآلیة  

 ].١٥ -١٣اآلیات : سورة النجم [َّ  مم ام يل ىل

 عن أن عائشة رضي اهللا عنھا سألت الرسول       : وقد جاء في صحیح مسلم    
إنما ھو جبریل، لم أره عل�ى ص�ورتھ الت�ي ُخل�ق علیھ�ا          : "ھاتین اآلیتین فقال  

بًط��ا م��ن ال��سماء، س��اًدا عظ��م خلق��ھ م��ا ب��ین   غی��ر ھ��اتین الم��رتین، رأیت��ھ منھ 
  ".  )٢(السماء واألرض

وفي ھذه الرؤیة أیضًا تكریمًا لھ صلى اهللا علیھ وسلم؛ كونھ یأتیھ الملك على 
نفس الخلقة التي ُخل�ق علیھ�ا وھ�ي أعظ�م خلق�ة ل�ھ، وم�ع ذل�ك یتقاص�ر دون           

تي  أعل�ى درج�ة من�ھ، ھ�ذا أعظ�م م�ن أن�ھ ك�ان ی�أ            ، فیكون    درجة النبي   
عل��ى خلق��ة رج��ل ث��م یك��ون أق��ل، فھ��ذا ن��وع م��ن التك��ریم واإلعج��از ف��ي نف��س   

  .الوقت

لنبي : ثانيا لسال ص  يل عليه    :ش جب

سعى كثیر من المستشرقین ومن تبعھم من أبناء المسلمین إل�ى إنك�ار حادث�ة             
شق الصدر رغم وقوعھا ثابت�ة ف�ي ال�صحیحین، فلق�د أثی�ر ح�ول حادث�ة ش�ق                    

  :لعدید من اإلشكاالت منھا اصدر النبي 
  ؟ وما الحكمة من تكراره؟كم مرة شق صدر النبي . ١
  ھل كان شق الصدر حقیقة أو مجاز؟ . ٢

 ك�ان  لق�د ثب�ت ف�ي ال�صحیح أن ش�ق ص�در النب�ي               : ونجیب م�ستعینین ب�اهللا    
  :مرتین

                                                           

، )٧٩٣:ص(آم�ین : أخرجھ البخاري ال�صحیح، كت�اب ب�دء الخل�ق، ب�اب إذا ق�ال أح�دكم                 )  ١(
 ).٣٢٣٢(حدیث رقم

ولقد رءاه نزل�ة  : [قول اهللا تعالى أخرجھ مسلم في الصحیح، كتاب اإلیمان، باب معنى          ) ٢(
 ).  ١٧٧(، حدیث رقم )١٠٧: ص] (أخرى
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 طف�ل ص�غیر عن�د مرض�عتھ ال�سیدة حلیم�ة              عندما كان النبي     :المرة األولى 
 أت��اه أن رس��ول اهللا : ن��س ب��ن مال��ك رض��ي اهللا تع��الى عن��ھال��سعدیة، فع��ن أ

 فشق عن قلبھ،    )١(جبریل علیھ السالم وھو یلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعھ        
ھ�ذا ح�ظ ال�شیطان من�ك، ث�م          : فق�ال . )٢(فاستخرج القلب، فاستخرج منھ علقة      

، ث�م أع��اده ف�ي مكان��ھ   )٤( م�ن ذھ�ب بم��اء زم�زم، ث��م ألم�ھ    )٣(غ�سلھ ف�ي ط��ست  
إن محمًدا ق�د قت�ل،   :  فقالوا –) ٥( یعني ِظْئَرُه    –مان یسعون إلى أمھ     وجاء الغل 

وقد كنت أرى َأَثَر ذلك المخیط ف�ي        : ، قال أنس  )٦(فاستقبلوه وھو منتقع اللون   
  .  )٧(صدره

ع�ن أن�س ب�ن مال�ك رض�ي اهللا          :  ف�ي حادث�ة اإلس�راء والمع�راج        :المرة الثانی�ة  
 ع��ن س��قف )٨(ُف��ِرَج : " ق��ال ك��ان أب��و ذر ُیَح��دُِّث أن رس��ول اهللا: ق��ال: عن��ھ

بیتي وأنا بمكة فنزل جبریل، َفَف�َرَج ص�دري، ث�م غ�سلھ بم�اء زم�زم، ث�م ج�اء                  
ِبَطْسٍت من ذھٍب ُمْمَتِلٍئ حكمًة وِإیماًنا َفَأْفَرَغُھ في ص�دري ث�م أطبق�ھ، ث�م أخ�ذ                  

  ". )٩(الحدیث... بیدي فعرج بي ِإلى السماء الدنیا

 ك�ان  ذین الح�دیثین أن ش�ق ص�در النب�ي         الظاھر من ھ   :لحكمة م تك  

مرتین، مرة في طفولتھ الستخراج العلق�ة وح�ظ ال�شیطان من�ھ، وم�رة أخ�رى         
لتھیئتھ للتلقي الحاصل في ھذه اللیلة العظیمة بعدما أفرغ في ص�دره اإلیم�ان             

  . )١٠(والحكمة
ھ�ذا ح�ظ   : ف�أخرج علق�ة فق�ال   ... األول :" قال اب�ن حج�ر ع�ن ش�ق ص�دره            

 وك��ان ھ��ذا ف��ي زم��ن الطفول��ة فن��شأ عل��ى أكم��ل األح��وال م��ن    ال��شیطان من��ك،
العصمة من الشیطان، ثم وقع شق الصدر عند البعث زیادة في إكرامھ ِلیتلقَّى 

                                                           

 ).٨/٢٢٧( الصَّرع الطرح باألرض، لسان العرب، ابن منظور ) ١(
 ).٣/٢٩٠(قطعة دم منعقد، النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر:  العلقة ) ٢(
، إب�راھیم م�صطفى وآخ�رون،     إناء كبیر مستدیر من نحاس أو نح�وه، المعج�م الوس�یط     ) ٣(

 ). ٢/٥٥٧(مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة، تحقیق
 ألم والءم بین الشیئین إذا جمع بینھما ووافق، النھایة في غریب الحدیث واألثر، اب�ن        ) ٤(

 ).   ٤/٢٢٠(األثیر
 ).  ٣/١٥٤( المرضعة ولد غیرھا، المرجع السابق ) ٥(
 ).   ٢٢/٢٨٢(عروس، الزبیدي تغیر منَھمٍّ أو فزع، تاج ال ) ٦(
، )١٠٠:ص( أخرج��ھ م��سلم ف��ي ال��صحیح، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب اإلس��راء برس��ول اهللا     ) ٧(

 ).١٦٢(حدیث رقم
 أي ُكِشف وُشق، تفسیر غریب ما في ال�صحیحین البخ�اري وم�سلم، الحمی�دي، محم�د                   ) ٨(

 ).١/٧٢(زبیدة محمد: ھـ مكتبة السنة، القاھرة، تحقیق١٤١٥، ١بن أبي نصر، ط
 أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ال���صحیح، كت���اب ال���صالة، ب���اب كی���ف فرض���ت ال���صلوات ف���ي    ) ٩(

 ).٣٤٩(، حدیث رقم )١٠٠:ص(اإلسراء
یحی��ى إب��راھیم، المكتب��ة ال��شاملة، اإلص��دار الثال��ث   :  الھج��رة ومق��دماتھا، الیحی��ى، د  ) ١٠(
 ).٢٢ص(
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ما یوحى إلیھ بقلب قوي في أكمل األحوال من التطھیر، ثم وق�ع ش�ق ال�صدر                 
  ".)١(عند إرادة العروج إلى السماء لیتأھب للمناجاة

لص حقيقة  ؟ هل ش     مجا

ذھب أعداء اإلسالم من المستشرقین، وأذیالھم من أعداء السنة المطھرة إلى 
 ف����بعض المست����شرقین مث����ل  إنك����ار ال����شق الح����سي ل����صدر رس����ول اهللا   

 ف��ي فت���رات   یرجع��ھ إل���ى حال��ة ع��صبیة كان���ت تنتاب��ھ     )٢(" نیكولوس��ون "
  .متقطعة

، معل�ًال ذل�ك   یوافقھ ویزید علیھ أنھا لم تؤثر في شخ�صیتھ " مویر"بینما تجد   
یؤیدھما أیضًا ویتلمس " شبرنجر"بحسن تكوینھ وسالمة أعضائھ، ونجد أن   

مخرجًا لظھور ھ�ذه الحال�ة عن�ده، فیعللھ�ا بأنھ�ا موروث�ة ل�ھ ع�ن أم�ھ ب�سبب                   
الرؤی��ا الت��ي كان��ت ت��راه أثن��اء حملھ��ا وم��ا ھ��ي إال م��ن قبی��ل الخراف��ات، وھ��و    

ا على وج�وده عن�دھا  تل�ك    یقصد أن أمھ آمنة كانت مصابة بداء الصرع، یدلن     
الرؤیا المتكررة لھا أثناء حملھا لھ، ولیس لھ�ا ن�صیب م�ن الح�ق، وق�د ورث              

  . )٣(ھذا الصرع منھا
فإنھ یعزو شق الصدر إلى أمر معنوي یشیر إلى مغزى فلسفي  " درمنغم"أما  

َأَل��ْم : [إنھ��ا ن��شأت م��ن ق��ول اهللا تع��الى: "فیق��ول" ال��شرح"نبھ��ت إلی��ھ س��ورة 
، وأن ھ�ذه العملی�ة أم�ر ب�اطني           ]١:اآلی�ة : سورة الشرح   [] َصْدَركَ َنْشَرْح َلكَ 

ق��ام عل��ى تطھی��ر ذل��ك القل��ب وتوس��یعھ لیتلق��ى رس��الة اهللا ع��ن ح��سن نی��ة،         
ویبلغھا بإخالص تام، ویحتمل عبئھ�ا الثقی�ل، وأن أس�طورة ش�ق ال�صدر ذات                

 ل�م  مغزى فلسفي لما تشیر إلیھ تلك الدرنة السوداء من الخطیئة األول�ى الت�ي         
یعف منھا غیر مریم وعیسى علیھما السالم، ولما یدل علیھ تطھیر القلب من 

  . )٤(معنى الورع الصوفي
 وقد تأثر بھذا الفكر االستشراقي أعداء السنة المطھرة والسیرة العط�رة م�ن           

ومم��ا یؤس��ف ل��ھ ت��أثر بع��ض كت��اب الم��سلمین بھ��ذا   ... الق��رآنیین، والراف��ضة
تور محم�د ح�سین ھیك�ل حی�ث یق�ول ف�ي كتاب�ھ              الفكر االستشراقي ومنھم ال�دك    

ال یطم��ئن المست��شرقون، وال یطم��ئن جماع��ة م��ن الم��سلمین   : " حی��اة محم��د
كذلك إلى قصة الملكین ھذه، ویرونھا ضعیفة السند، فالذي رأى الرجل ینف�ي            

                                                           

 ).٧/٢٥٧( فتح الباري، ابن حجر ) ١(
 ).  ١٤٨-١٤٧ص( تاریخ أدب العرب ) ٢(
، ١عماد السید، ط.  رد شبھات حول عصمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، الشربیني، د ) ٣(

 ).٢٠٥ص(م، مطابع دار الصحیفة، مصر٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤
م، مطبع��ة عی��سى الب��ابي الحلب��ي،    ١٩٤٩ھ��ـ،  ١٣٦٣، ٢ حی��اة محم��د ، در م��نغم، ط   ) ٤(

 ). ٤٨ص(ترجمة عادل عبتر
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روایة ُكتَّاب السیرة إنما ھو طفل ال یزید عل�ى س�نتین إال قل�یًال، وك�ذلك كان�ت                
  ".   )١(سن محمد یومئذ

لسابقة بما يلي لشبها    :يجا ع 

 ثابت�ة ص�حیحة ثبت�ت ف�ي م�صادر ع�دة        روایة ش�ق ص�در رس�ول اهللا        :أوًال
  .بطرق صحیحة ال یسع العقل المدرك إنكارھا

 المست�شرقون وم�ن ت�ابعھم ف�ي إنك�ارھم ل�شق ال�صدر ال ی�ستندون إل�ى                    :ثانیًا
  . علم أو منطق سلیم

لتفصيل   : لي 

أن م��ا : ف��یكمن ف��ي" ش��برنجر"و" نیكول��سون"و" م��ویر"ك��ار أم��ا م��ستند إن
 إنما ك�ان ض�ربًا م�ن نوب�ات ال�صرع الت�ي كان�ت تتع�اوده                  حدث لرسول اهللا    

بین الحین والحین، وھو ما زعموه أیضًا في حاالت نزول الوحي علیھ بھدف 
لكن المتأمل في معج�زة ش�ق ال�صدر یج�د أن ھن�اك بون�ًا شاس�عًا             ! إنكار نبوتھ 

ین الصرع، فإن نوبة الصرع ال تذر عند م�ن ت�صیبھ أي ذك�ر لم�ا م�ر                   بینھ وب 
بھ أثناءھا، بل ھو ینسى ھذه الفترة م�ن حیات�ھ بع�د إفاقت�ھ م�ن نوبت�ھ ن�سیانًا               
تام��ًا، وال ی��ذكر ش��یئًا مم��ا ص��نع أوح��ل ب��ھ خاللھ��ا، ذل��ك أن حرك��ة ال��شعور        

  .والتفكیر تتعطل فیھ تمام التعطیل
 ، لعلم، ولم یك�ن ذل�ك لی�صیب رس�ول اهللا      ھذه أعراض الصرع كما یثبتھا ا     

بل كانت تنتبھ حواسھ المدركة في تلك األثناء تنبھًا ال عھد للناس ب�ھ، وك�ان               
 لم�ا س�ئل ع�ن كیفی�ة إتیان�ھ      یذكر كلما یطرأ علیھ بدق�ة فائق�ة، ب�دلیل قول�ھ         

أحیاًنا ی�أتیني مث�ل صل�صلة الج�رس، وھ�و أش�دُّه عل�يَّ، َفُیْف�َصُم           : "الوحي قال 
  .  )٢(الحدیث…، وقد َوَعْیُت عنھ ما قالعّني

ھذا باإلضافة إلى أن قصة شق صدره الشریف تحدث بھا األطفال الذین كانوا 
في صحبتھ إبان حدوثھا، وم�ن البعی�د، ب�ل وم�ن الم�ستحیل أن یتف�ق األطف�ال               
على اختراع حادثة ال أس�اس لھ�ا؛ وذل�ك لطھ�رھم وص�فاء س�ریرتھم ونقائھ�ا          

تحدث بھا أیضًا بعد الرس�الة عل�ى م�ا ج�اء ف�ي روای�ة                 على أن رسول اهللا     
 !مسلم عن أنس بن مالك، وتصریحھ بأنھ كان یرى أثر المخیط في صدره 

)٣( .  

                                                           

م، الھیئ�����ة الم�����صریة العام�����ة ١٩٩٦، ٣ل، ط حی�����اة محم�����د، محم�����د ح�����سین ھیك�����  ) ١(
. رد ش��بھات ح��ول ع��صمة النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ، د      : ، وینظ��ر)١٠٤ص(للكت��اب

 ). ٢٠٧ص(الشربیني
 أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ال��صحیح، كت��اب ب��دء ال��وحي، ب��اب كی��ف ك��ان ب��دء ال��وحي إل��ى      ) ٢(

 ).٢(، حدیث رقم)١٧ص(رسول اهللا
 اإلیم��ان، ب��اب اإلس��راء برس��ول اهللا إل��ى ال��سموات  أخرج��ھ م��سلم ف��ي ال��صحیح، كت��اب ) ٣(

 ).١٦٢: (، حدیث رقم)١٠٠ص(وفرض الصلوات
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 وكذلك ج�اء الت�صریح بق�صة ش�ق ال�صدر ص�ریحًا عل�ى ل�سان رس�ول اهللا                
على ما ج�اء ف�ي روای�ة عب�داهللا ب�ن أحم�د ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي  اهللا عن�ھ،                        

یح بال��شق لیل��ة اإلس��راء والمع��راج عل��ى م��ا ج��اء ف��ي         وك��ذلك ج��اء الت��صر   
  .الصحیحین عن أبي ذر رضي اهللا عنھ

م��ن ع��دم ت��أثیر النوب��ة فی��ھ لح��سن تكوین��ھ فإن��ھ دس  " م��ویر"أم��ا م��ا زعم��ھ 
خبیث، وطعن مردود، مؤداه إنكار شق صدره إلنكار نبوتھ، مت�ذرًعا بم�ا ھ�و               

لیس ف�ي الروای�ات     ، و مقرر عند المسلمین من كمال ھیئتھ وحسن تكوینھ         
  .ما یساعد على زعمھ وافتراءاتھ

إذ كیف یجتمع حسن التكوین، وحدوث ال�صرع؟ إنھ�ا ق�ضیة م�ن الم�ضحكات                
  !.المبكیات على عقلھ الكلیل المتناقض

 كان��ت ل��ھ ح��االت ع��صبیة  م��ن أن رس��ول اهللا " ش��برنجر"وأم��ا م��ا زعم��ھ 
 أثن�اء حمل�ھ، وم�ا       تنتابھ، وأنھ ورثھا عن أمھ بسبب الرؤیا التي كان�ت تراھ�ا           

یكذب�ھ م�ا س�بق م�ن أن أع�راض ال�صرع م�ا ك�ان         ! ھي إال من قبی�ل الخراف�ات      
یعتب��ر رؤی��ا أم  " ش��برنجر"وإذا ك��ان ...  منھ��ا ش��يء لی��صیب رس��ول اهللا  

 من قبیل الخرافات، فھل یعتبر أی�ضًا رؤی�ا أم موس�ى م�ن قبی�ل               رسول اهللا   

 ىهيه مه  جه ين ىن من ُّ :الخرافات؟ والواردة في قولھ تعالى  

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

  ].٧اآلیة : سورة القصص[  َّ  مئ زئ رئ ّٰ

م��ن أن ق��صة ش��ق ال��صدر ال ت��ستند إال إل��ى اآلی��ة     " درم��نغم"أم��ا م��ا ادع��اه  
الكریم��ة وأن��ھ عم��ل روح��ي خ��الص، ف��إن ال��دلیل ل��یس ھ��و اآلی��ة فق��ط، وإنم��ا   

رة الدلیل على وقوع شق الصدر على جھة الحس، إنما ھ�و الروای�ات المت�وات       
والمتكاثرة، التي ذخرت بھا كتب ال�سنة، وح�سبك بم�صدرھا أح�د ال�صحیحین           

فال سبیل إلى التشكیك في وقوع الق�صة بع�دھا، وخاص�ة أنھ�ا ج�اءت              ) مسلم(
 إن كان��ت دع��وى  ]َأَل��ْم َن��ْشَرْح َل��َك َص��ْدَركَ  : [مؤك��دة ومف��سرة لآلی��ة الكریم��ة  

ن حی�اة الرس�ول     المفكرین من المستشرقین، ومن لف لفھم من المسلمین، ب�أ         
            فإنن�ا نق�ول    !!  حیاة إنسانیة رفیعة، فال معنى لمثل ھذا الحادث بالن�سبة ل�ھ

إن الحی��اة اإلن��سانیة الرفیع��ة ال تتع��ارض والمعج��زات الح��سیة لألنبی��اء   : لھ��م
علیھم ال�صالة وال�سالم، ولم�اذا ینك�ر ھ�ذا عل�ى س�ید ول�د آدم، وال ینك�ر عل�ى                

 عل��ى أی��دیھم خ��وارق الع��ادات   غی��ره مم��ن س��بقھ م��ن األنبی��اء مم��ن ظھ��رت    
كموس��ى وعی��سى علیھم��ا ال��سالم، ول��م یق��ل أح��د م��ن أھ��ل العل��م إن ذل��ك ك��ان   

وقصة شق الصدر ال تخالف العقل أی�ضًا        . مجافیًا لحیاتھما اإلنسانیة الرفیعة؟   
م��ن جھ��ة كونھ��ا تم��ت دون إراق��ة دم، والتأم��ت دون آالت طبی��ة، ف��إن العل��م      

رع�ت آالت للجراح�ة تجع�ل الج�رح یلت�ئم           الحدیث یؤید ذل�ك وی�صدقھ، فق�د اخت        
بدون سیالن دم من جسم المریض، كما وجد بعض األدویة تمنع س�یالن ال�دم      
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بمجرد بثھا على الجرح، والطبیب ال یدعي أنھ یفعل األش�یاء الخارق�ة، وإنم�ا        
یعتق��د أن ذل��ك ق��د ت��م بعل��م م��دروس ل��ھ قواع��ده وأص��ولھ، كی��ف وق��د ت��م زرع  

میت أو صحیح إلى آخر م�ریض، وی�زاول حیات�ھ           بعض األجسام المنقولة من     
الطبیعیة بعد أن ب�رأ وعاف�اه اهللا وزال عن�ھ الم�رض؟ وإذا ج�از ذل�ك ف�ي ح�ق                    
البشر وھو من جملة م�ا خل�ق اهللا ع�ز وج�ل، أی�ستبعد ذل�ك عل�ى الخ�الق ج�ل                       

  . )١(جاللھ؟
، وجاءتن��ا بھ��ا إن ق��صة ش��ق ال��صدر معج��زة عجیب��ة وقع��ت لنبین��ا محم��د    

 لم یحتج إلى عملی�ة  حة الثابتة، وشق جبریل لصدر النبي     الروایات الصحی 
جراحیة، بل التأم في الحال، فاهللا سبحانھ قادر عل�ى ك�ل ش�يء، كم�ا ق�ال ج�ل                

  . )٢(شانھ إنما أمره إذا َأراد شیًئا َأن یقول لھ كن فیكون
  فإن قیل لماذا لم یولد طاھر القلب، مثل والدتھ مختونًا صلى اهللا علیھ وسلم؟

بأنھ لو خلق سلیم القلب مما أخ�رج ف�ي باطن�ھ ل�م ُیْعل�م ب�ذلك، ف�اإلعالم              یجاب  
بإخراج شيء كان بقاؤه یؤذي إنعام آخ�ر عل�ى أن�ھ خل�ق ط�اھرًا، لكن�ھ زی�ادة                  

  . )٣(تنظیف لطریق الوحي وتأكید أمر العصمة
والذي ینبغ�ي الت�سلیم ب�ھ أن ق�صة ش�ق ال�صدر معج�زة إلھی�ة ینبغ�ي الت�سلیم                     

  .في األحادیث وعدم صرفھا عن حقیقتھابوقوعھا كما ذكرت 
جمی�ع م�ا ورد م�ن ش�ق ال�صدر، واس�تخراج القل�ب،           : "قال الح�افظ اب�ن حج�ر      

وغی��ر ذل��ك م��ن األم��ور الخارق��ة للع��ادة مم��ا یج��ب الت��سلیم ل��ھ، دون التع��رض 
ل�صرفھ ع��ن حقیقت��ھ ل��صالحیة الق��درة، ف�ال ی��ستحیل ش��يء م��ن ذل��ك، ویؤی��ده   

  .  )٤ (الحدیث  الصحیح، أنھم كانوا یرون أثر المخیط في صدره 

لنبي :ثالثا ي خا  لسال ي يل عليه    : جب

 ذات ی�وٍم  ج�اء جبری�ل إل�ى النب�ي     : عن أنس ب�ن مال�ك رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال       
: فقال لھ: ، ضربھ بعض أھل مكة، قال)٥(وھو جالٌس حزیًنا قد ُخِضَب ِبالدماء

فق��ال ل��ھ جبری��ل علی��ھ : ق��ال"فع��ل ب��ي ھ��ؤالء وفعل��وا : "فق��ال ل��ھ: مال��ك؟ ق��ال
فنظ��ر إل��ى ش��جرة م��ن وراء : ق��ال" نع��م:" ن ُأِری��ك آَی��ًة؟ ق��الأتح��بُّ أ: ال��سالم

ادع بتل�ك ال�شجرة، ف�دعاھا، فج�اءت تم�شي، حت�ى قام�ت ب�ین                 : الوادي، فق�ال  

                                                           

-٢٠٧ص(عم�اد ال�شربیني   .  رد شبھات حول عصمة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، د              ) ١(
٢١٠.( 

 ش��رح كت��اب التوحی��د م��ن ص��حیح البخ��اري، عب��دالعزیز الراجح��ي، المكتب��ة ال��شاملة،     ) ٢(
 ).١٤٩ص(اإلصدار الثالث

 ك���شف الم���شكل م���ن ح���دیث ال���صحیحین، اب���ن الج���وزي، أب���و الف���رج عب���د ال���رحمن،   ) ٣(
 ).٨٦٩ص. (ھـ، دار الوطن، الریاض١٤١٨

 ).٧/٢٥٧( ابن حجر، فتح الباري ) ٤(
َغّی��ر لون��ھ بحم��رة أو ُص��فرة أو غیرھم��ا،    : َخ��َضب ال��شيء َیْخ��ِضبھ َخ��ْضًبا، وَخ��ّضبھ    ) ٥(

م، دار الكت���ب ٢٠٠٠، ١ل���ي ب���ن إس���ماعیل، طالمحك���م والمح���یط األعظ���م، اب���ن س���یده، ع 
 ).    ٥/٤٥(العلمیة، بیروت
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: مرھا فلترجع، فأمرھا فرجعت إلى مكانھا، فق�ال رس�ول اللَّ�ھ       : یدیھ، فقال 
  ".)١(حسبي"

ي    لح إلعجا في   الم�شركین   یالقي من إیذاء    لما كان نبي الھدى      :جه 

 یج�د ف�ي     لھ إی�ذاء معنوی�ًا بال�سب، ومادی�ًا بال�ضرب، وك�ان بحك�م ب�شریتھ                  
نف�سھ، ویح��زن لھ��ذا األم��ر، وك��ان اهللا تع�الى یثب��ت قلب��ھ، ویزی��ل ھم��ھ بط��رق   

  .عدة، منھا إرسال جبریل بالوحي تارة، والمعجزات تارة أخرى
ادتھ�ا،  ومن ھذه المعج�زات العظیم�ة الت�ي تخ�الف ق�وانین الطبیع�ة وتخ�رق ع                

انقی��اد الجم��ادات ل��ھ ومنھ��ا تل��ك ال��شجرة، الت��ي أمرھ��ا بالح��ضور فامتثل��ت          
وحضرت بین یدیھ، ثم أمرھ�ا ب�الرجوع إل�ى مكانھ�ا فرجع�ت، أراه ھ�ذه اآلی�ة                  
أعظم المالئكة؛ لیطیب خاطره ویجلي ھمھ، ویؤكد لھ أنھ على الحق، ویثبتھ، 

  .تسمع وال تعيولوال ذلك لم تنقد لھ ھذه الكائنات الجامدة التي ال 

يل عليه لسال يخب     : بع�ا هللا         جب ضـي  لحسي ب علـي   بمقتل 

  :عنهما

 اض�طجع ذات لیل�ة      أن رسول اهللا    : عن أم سلمة رضي اهللا عنھا أنھا قالت       
للنوم فاستیقظ وھو حائر، ثم اض�طجع فرق�د، ث�م اس�تیقظ وھ�و ح�ائر دون م�ا             

ي ی�ده ترب�ة حم�راء یقبلھ�ا،         رأیت بھ المرة األول�ى، ث�م اض�طجع فاس�تیقظ وف�            
أخبرن��ي جبری��ل علی��ھ ال��صالة   : "م��ا ھ��ذه الترب��ة ی��ا رس��ول اهللا؟ ق��ال   : فقل��ت

أرن��ي ترب��ة  : وال��سالم أن ھ��ذا یقت��ل ب��أرض الع��راق للح��سین، فقل��ت لجبری��ل    
  ".)٢(األرض التي یقتل بھا فھذه تربتھا

ي لح إلعجا م    :جه 

ابنتھ الحسین بن علي رض�ي   بمقتل ابن یظھر لنا من الحدیث إخبار النبي    
اهللا عنھما، وھذا األمر من الغیوب المستقبلیة الت�ي ال یعلمھ�ا إال اهللا س�بحانھ       

  على كثیر من الغیوب السابقة وتعالى، لكن اهللا سبحانھ وتعالى أطلع نبیھ 
 والحاضرة والمستقبلة، وفي ھذا دالل�ة عل�ى ص�دق نبوت�ھ، ف�اطالع النب�ي               

  . معجزات التي أیده اهللا بھاعلى الغیوب من أقوى ال
  : بوقوع معجزةإرسال جبریل علیھ السالم مخیرًا للنبي : خامًسا

ادُع لنا ربك أن  : قالت قریٌش للنبي : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال
ف�دعا،  : ق�ال . نع�م : ق�الوا "وتفعل�ون؟   : "یجعل لنا الصفا ذھًب�ا ون�ؤمن ب�ك ق�ال          

إن ش�ئت  : ج�ل َیْق�َرُأ علی�ك ال�سالم، ویق�ول     إن رب�ك ع�ز و     : فأتاه جبری�ل، فق�ال    
أصبح لھم الصفا ذھًبا، فمن كفر بعد ذل�ك م�نھم عذبت�ھ  ع�ذاًبا ال أعذب�ھ أح�ًدا                    

                                                           

 .بإسناد صحیح) ١٢١١٢(، حدیث رقم)١٩/١٦٥( أخرجھ أحمد في المسند ) ١(
صحیح عل�ى   : ، قال الحاكم  )٨٢٠٢(حدیث رقم ) ٤/٤٤٠( أخرجھ الحاكم في المستدرك     ) ٢(

 . ط البخاري ومسلمعلى شر: شرط الشیخین ولم یخرجاه، وقال الذھبي في التلخیص
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ب��ل ب��اب : "ق��ال. م��ن الع��المین، وِإن ش��ئَت فتح��ُت لھ��م ب��اب التوب��ة والرحم��ة   
  ".)١(التوبة والرحمة

ي لح إلعجا في    :جه 

 یة قومھ، فق�د ك�ان ی�أبى     على ھدا  في الحدیث صورة من صور حرصھ       
ال��دعاء عل��یھم ب��الھالك، ویتحاش��ى أن یك��ون س��ببًا ف��ي ھالكھ��م، فل��م یقب��ل          
دعوتھم أن  یدعو رب�ھ ب�أن یقل�ب ال�صفا  ذھًب�ا؛ خ�شیة أن یك�ذبوا فی�ستحقوا                   
نزول العذاب، كما جرت سنة اهللا تعالى فیمن سبقھم، فقد جاءه جبریل لیبلغھ             

وتسد أفواه الكفرة المستھزئین، ف�رفض     عن ربھ بوقوع معجزة تثبت نبوتھ،       
                 أن یكون دلیل نبوتھ سببًا في ھالك قوم�ھ، فھ�و ال�رحیم كم�ا وص�فھ ب�ذلك 

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِھ َما َعِنتُّْم َحِریٌص       :[ربھ عز وجل فقال   
، وال تك�ون تل�ك   ]١٢٨اآلی�ة   : ةس�ورة التوب�   ] [َعَلْیُكم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف رَِّحیمٌ   

  .الرحمة وذلك الحرص، إال دلیل على أنھ رسول كریم من عند رب العالمین

ب اطا  

  ل ا   زاتن ا   

هللا عليـه             : لا لنبي صـلى  لقتال مع  لسال في  لمالئكة عليه  شت 

  :سل

لم�ا ك�ان ی�وم      : لخط�اب رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال        عن عم�ر ب�ن ا     : في غزوة بدر  . ١
 إلى المشركین وھم ألف، وأصحابھ ثالثمائ�ة وت�سعة          بدر، نظر رسول اهللا     

:"  برب�ھ )٢( القبل�ة، ث�م َم�دَّ یدی�ھ فجع�ل َیْھِت�فُ      عشر رجًلا، فاسَتقبل نبي اهللا    
اللھم أنجْز لي ما وعدتني، اللھم آِت ما وعدتني، اللھم إن ُتْھِلك ھذه العصابة      

، فمازال َیْھِتُف بربھ، َمادا یدیھ، مسَتقِبل  "ن أھل اِإلسالم ال تعبد في األرض      م
الِقبلة، حتى سقط رداؤه عن منِكبیھ، فأتاه أب�و بك�ر، فأخ�ذ رداءه فألق�اه عل�ى                   

ی��ا نب��ي اهللا كف��اك مناش��دتك رب��ك فإن��ھ   : منكبی��ھ، ث��م التزم��ھ م��ن ورائ��ھ وق��ال 

 جم يل ىل مل خل  ُّ : َس��ُیْنِجُز ل��ك م��ا وع��دك، ف��أنزل اهللا 

] ٩اآلی�ة   : سورة األنف�ال   [ َّ حن جن يم ىم  مم خم حم

بینما رجٌل من : فحدثني ابن عباس قال: )٣(فأمده اهللا بالمالئكة، قال أبو ُزمیلٍ   
 في َأَثِر رجٍل م�ن الم�شركین أمام�ھ، إذ س�مع ض�ربًة               )٤(المسلمین یومِئٍذ یشَتدُّ  

                                                           

 .بإسناد صحیح) ٢١٦٦(، حدیث رقم)٤/٦٠( أخرجھ أحمد في المسند ) ١(
 ).٥/٢٤٣( أي یدعوه وُیناشده، النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر ) ٢(
 ھو س�ماك الحنف�ي راوي الح�دیث ع�ن اب�ن عب�اس، ع�ن عم�ر ب�ن الخط�اب رض�ي اهللا                   ) ٣(

 .عنھم
 ).٢/٢٤٦(جري واإلحضار، مشارق األنوار، القاضي عیاض االشتداد بمعنى ال ) ٤(
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، فنظ��ر إل��ى الم��شرك )١(َأْق��ِدْم َحْی��ُزوُم: بال��سوط فوق��ھ، وص��وت الف��ارس یق��ول 
 أنفھ، َوُشقَّ وجھھ ك�ضربة  )٢(أمامھ فخرَّ مسَتلقًیا، فنظر إلیھ فإذا ھو قد ُخِطمَ       

:  فق�ال السوط، فاخضرَّ ذلك أجمع، فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول اهللا       
  ". )٣(صدقت ذلك من َمَدِد السماء الثالثة"

ھ�ذا جبری�ل   : " ق�ال ی�وم ب�درٍ   وعن ابن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا أن النب�ي             
  ". )٤(آِخٌذ برأس فرسھ علیِھ َأَداُة الحرب

إن�ي ألْتَب�ُع    : "  رضي اهللا عنھ وكان ش�ھد ب�دًرا ق�ال          )٥(وعن أبي داود المازنيِ   
رجًال من المشركین ألضِربھ، إذ وقع رأسھ قبل أن یصل ِإلی�ھ س�یفي، فعرف�ت       

  ".  )٦(أنھ قد قَتلھ غیري
رأیت رسول  :  رضي اهللا عنھ قال    عن سعد بن َأبي وقاصٍ    : في غزوة أحد  . ٢

 یوم أحٍد ومعھ رجالن یقاتالن عنھ علیھما ثیاٌب بیٌض كأشد القت�ال م�ا       اهللا  
  .)٧(رأیتھما قبل، وال بعد

 لما رجع عن عائشة رضي اهللا عنھا أن رسول اهللا : في غزوة الخندق. ٣
ی���وم الخن���دق، ووض���ع ال���سالح واغت���سل، فأت���اه جبری���ل وق���د َع���َصَب رأس���ھ 

َفَأْیَن؟ " فقال رسول اهللا . وضعت السالح فو اهللا ما وضعتھ   :  فقال )٨(ارالغب
". 

فخ��رج إلی�ھ رس��ول اهللا ص��لى اهللا  : ھاھن��ا، َوَأْوَم�َأ ِإل��ى بن�ي قریظ��ة قال�ت   : ق�ال 
  .)٩(علیھ وسلم

لق�د ج�رت الع�ادة أّن المع�ارك تك�ون           : الحكمة من اشتراك المالئك�ة ف�ي القت�ال        
قتال، ولكن اهللا سبحانھ وتعالى خرق تلك العادة بین البشر، فیحصل اللقاء وال   

                                                           

 ). ١/٢١١(غریب الحدیث، ابن الجوزي.  اسم فرس جبریل علیھ السالم ) ١(
 بالخ��اء المعجم��ة األث��ر عل��ى األن��ف، ال��دیباج عل��ى م��سلم، ال��سیوطي، ج��الل ال��دین            ) ٢(

أب��و :  تحقی�ق ھ��ـ، دار اب�ن عف��ان، الخب�ر، المملك��ة العربی�ة ال��سعودیة،   ١٤١٦عب�دالرحمن،  
 ). ٤/٣٦٩(إسحاق الحویني

 أخرج��ھ م��سلم ف��ي ال��صحیح، كت��اب الجھ��اد وال��سیر ب��اب اإلم��داد بالمالئك��ة ف��ي غ��زوة    ) ٣(
 ).١٧٦٣(حدیث رقم ) ٨٨٩ص(بدر

، )٩٧٦ص( أخرجھ البخاري في الصحیح، كتاب المغ�ازي، ب�اب ش�ھود المالئك�ة ب�درا        ) ٤(
 ).٣٩٩٥(حدیث رقم

اب��ن . عمی��ر، ش��ھدا ب��درًا وم��ا بع��دھا: اس��مھ عم��رو، وقی��ل: قی��ل أب��و داود األن��صاري،  ) ٥(
، ١عب��د اهللا الترك���ي، ط : حج��ر، أحم��د ب���ن عل��ي، اإلص��ابة ف���ي تمیی��ز ال��صحابة، تحقی���ق      

ھ��ـ، بالتع��اون م��ع مرك��ز البح��وث والدراس��ات العربی��ة واإلس��المیة ب��دار الھج��رة،       ١٤٢٩
 ).٩٨٩٢: ترجمة١٢/٢٠٣(القاھرة

 .، بإسناد صحیح)٢٣٧٧٨(، حدیث رقم)٣٩/١٥٩( أخرجھ أحمد في المسند ) ٦(
 ).٥/٢٤٣( ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر ) ٧(
 أي َرِكَب����ھ وَعِل����ق ب����ھ، اب����ن األثی����ر، النھای����ة ف����ي غری����ب الح����دیث واألث����ر، اب����ن        ) ٨(

 ).٣/٢٤٤(األثیر
 أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ال���صحیح، كت���اب الجھ���اد وال���سیر، ب���اب الغ���سل بع���د الح���رب      ) ٩(
 ).٢٨١٣(، حدیث رقم)٦٨٩ص(الغبارو
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 معجزًة في حقھ، وكرامة ألتباعھ، فمّدھم اهللا سبحانھ وتعالى ف�ي            لرسولھ  
الغ��زوات بجن��ود م��ن مالئك��ة ال��سماء، كم��ا ھ��و ثاب��ت م��ن اآلی��ات الكریم��ة،         

  . ونصوص األحادیث الصحیحة
م���ؤمنین، وك��ان للمالئك���ة ف��ي ھ���ذه الغ���زوات دور كبی��ر ف���ي تثبی��ت قل���وب ال    
  .وتبشیرھم بنصر اهللا، وبما قاموا بھ من االشتراك معھم في القتال

وإم�داد اهللا س�بحانھ وتع��الى لرس�ولھ وللم�ؤمنین بالمالئك��ة ھ�و ثم�رة إیم��انھم       
  .باهللا سبحانھ وتعالى وثقتھم بھ، وبنصره

 وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا الحكم�ة ف�ي قت�ال المالئك�ة م�ع النب�ي                 
ُس�ئلت ع�ن الحكم�ة    : قال الشیخ تق�ي ال�دین ال�ُسْبكي   : " بدر فقال  وأصحابھ في 

 مع أن جبریل قادر على أن یدفع الكفار بریشة في قتال المالئكة مع النبي    
 وأص��حابھ، وق��ع ذل��ك إلرادة أن یك��ون الفع��ل للنب��ي     : م��ن جناح��ھ، فقل��ت  

وتك��ون المالئك��ة م��ددًا عل��ى ع��ادة م��دد الجی��وش؛ رعای��ة ل��صورة األس��باب،      
تھا التي أجراھا اهللا تعالى في عباده، واهللا تع�الى ھ�و فاع�ل الجمی�ع واهللا         وسن
  ". )١(أعلم

ه بمكا سح : ثاني�ا   :خبا

 رج�ٌل م�ن بن�ي ُزری�ق     َس�َحَر رس�ول اهللا   : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت   
 ُیَخیَّ�ُل إلی�ھ أن�ھ ك�ان یفع�ل           َلِبیُد بن األع�صم حت�ى ك�ان رس�ول اهللا            : یقال لھ 

 وھو عندي لكنھ دعا - أو ذات لیلٍة–ء وما فعلھ، حتى إذا كان ذات یوٍم الشي
ی�ا عائ�شة َأَش�َعْرِت أن اهللا َأْفَت�اِني فیم�ا اس�تفتیتھ فی�ھ؟ أت�اني          : "ودعا، ثم ق�ال   

ما : رجالن فقعد أحدھما عند رأسي واآلخر عند رجليَّ، فقال أحدھما لصاحبھ         
  . )٢(َمْطُبوٌب: وجع الرجل؟ فقال

ف��ي ُم��ْشٍط : ف��ي َأي ش��يٍء؟ ق��ال: ق��ال. بَّ��ُھ؟ ق��ال لبی��د ب��ن األع��صم م��ن َط: ق��ال
" )٥(في بئر َذْرَوانَ  : وأین ھو؟ قال  : قال.  َنْخَلٍة َذَكرٍ  )٤(، َوُجفِّ َطْلعِ  )٣(َوُمَشاَطٍة

یا عائشة كَأن ماءھا    : " في ناٍس من أصحابھ فجاء فقال      فأتاھا رسول اهللا    
ی�ا رس�ول اهللا     : قلت"نخلھا رءوس الشیاطین    ، وكَأن رءوس    )٦(ُنَقاَعُة الِحنَّاء 

                                                           

 ).٧/٣٩١( فتح الباري، ابن حجر ) ١(
 أي مسحور كني بالطب عن السحر كما كني بالسلیم عن اللدیغ، غری�ب الح�دیث، اب�ن                ) ٢(

 ). ٢/٢٥(الجوزي
 ال���شعر ال���ذي س���قط م���ن ال���رأس واللحی���ة عن���د الت���سریح، إكم���ال المعل���م، القاض���ي       ) ٣(

 ).٧/٩٠(عیاض
النخ���ل، وجف���ھ وعاؤھ���ا ل���ذي یك���ون فی���ھ، غری���ب الح���دیث، أب���و عبی���د      یعن���ي طل���ع  ) ٤(

 ).٢/٢٦٦(الھروي
 ).١٤/١٧٧( بئر بالمدینة في بستان بني زریق، شرح صحیح مسلم، النووي ) ٥(
 الُنقاع����ة ب����ضم الن����ون الم����اء ال����ذي ینق����ع فی����ھ الحن����اء، ش����رح ص����حیح م����سلم،         ) ٦(

 ).١٤/١٧٧(النووي
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قد عافاني اهللا َفَكِرْھُت أن ُأَثوَِّر على الن�اس فی�ھ َش�را       : " أفال استخرجتھ؟ قال  
  .)١(فأمر بھا فدفنت"

ي     الش�ك أن أف�ضل الن�اس ھ�م األنبی�اء، وأن أش�دھم                :جه إلعجا في لح

عتھ إلى الناس، وتأثیر بالًء من اصطفاھم اهللا تعالى لحمل رسالتھ وتبلیغ شری 
السحر فیھم ال ینافي حمایتھم وصونھم وحفظھم، وإنما ھو من ب�اب االب�تالء       
واالمتحان بما ش�اء م�ن أذى الكف�ار لھ�م؛ لی�ستوجبوا كم�ال كرامت�ھ ولیت�سلى              
بھ��م م��ن بع��دھم م��ن أممھ��م وخلف��ائھم إذا ُأذوا م��ن الن��اس، ف��إنھم إذا رأوا م��ا  

  . )٢(ورضوا وتأسوا بھمجرى على الرسل واألنبیاء صبروا 
ول�ُیعلم أنھ�م م�ن الب�شر، ت�صیبھم      : قال القاضي عی�اض  : " قال اإلمام النووي  

محن الدنیا، ویطرأ على أجسامھم ما یطرأ على أج�سام الب�شر؛ لیتیقن�وا أنھ�م        
مخلوقون  مربوبون، وال یفتتن بما ظھر على أیدیھم من المعج�زات وتلب�یس      

  ". )٣(نصارىالشیطان من أمرھم ما لبسھ على ال
فیظھر من الح�دیث أن  ال�سحر ح�ٌق ثاب�ت، ل�ھ األث�ر الواض�ح ف�ي الم�سحور،                       

؛ ألن�ھ ق�د     على ھذا سارت السنن اإللھیة، وفي ذلك دلیل على صدق النب�ي             
ُاتھم بالسحر من ِقبل أعداءه ومخالفی�ھ، ول�و ك�ان س�احًرا لم�ا أّث�ر فی�ھ س�حر                     

ا م��ن أعظ��م األدل��ة عل��ى   لبی��د ب��ن األع��صم؛ ألن ال��ساحر ال ُی��سحر، فك��ان ھ��ذ   
  . )٤(نبوتھ

م��ا : ف��ي ك��شف األس��رار ف��إن قی��ل  :" ق��ال ال��شیخ إس��ماعیل حق��ي البروس��وي  
  الحكمة في نفوذ السحر وغلبتھ في النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ 

الحكم�ة  : ولماذا لم یرد اهللا كید الكائد إل�ى نح�ره بإبط�ال مك�ره، وس�حره؟ قلن�ا           
 وس�لم، وص�حة معجزات�ھ، وك�ذب م�ن         فیھ الداللة على ص�دقھ ص�لى اهللا علی�ھ         

ن�سبھ إل��ى ال��سحر والكھان��ة؛ ألن س��حر ال��ساحر عم��ل فی��ھ حت��ى الت��بس علی��ھ  
 بذلك، حتى دع�ا رب�ھ   بعض األمر، واعتراه نوع من الوجع ولم یعلم النبي     

ثم دعا، فأجابھ اهللا، وبین لھ أمره، ولو كان ما یظھر من المعجزات الخارق�ة                
ا زع�م أع�داؤه، ل�م ی�شتبھ علی�ھ م�ا عم�ل م�ن                للعادات من باب السحر عل�ى م�       

السحر فیھ، ولتوصل إلى دفعھ من ن�ده، وھ�ذا بحم�د اهللا م�ن أق�وى الب�راھین                    
  ". )٥(على نبوتھ

                                                           

، ح���دیث )١٤٧١ص(اب الط���ب، ب���اب ال���سحر   أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ال���صحیح، كت���     ) ١(
 ).٥٧٦٣(رقم

ص��بحي عب��د الفت��اح  .  الق��ول الجل��ي ف��ي س��حر النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، ربی��ع، د    ) ٢(
 ).٤٣ص(السید، بحث غیر منشور، جامعة تبوك

 ).١٢/١٤٨( شرح صحیح مسلم، النووي ) ٣(
 ).٤٣ص(صبحي ربیع.  القول الجلي، د ) ٤(
تف��سیر روح البی��ان، البروس��وي، إس��ماعیل ب��ن حق��ي، المكتب��ة       تن��ویر األذھ��ان م��ن    ) ٥(

 ).٤/٦١٤(الشاملة، اإلصدار الثالث
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مه فا لمالئكة عنه    : ثالثا  عن عائشة رضي اهللا عنھ�ا زوج  : ض خص

: " ھل أتى علیك یوٌم كان أش�د م�ن ی�وم أح�ٍد؟ ق�ال            :  أنھا قالت للنبي   النبي  
لقد لقیُت من قومك ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منھم ی�وم العقب�ة إذ عرض�ُت     

 ابن عبد كالٍل فلم یجبني ِإلى ما أردت، فانطلقت      )١(نفسي على ابن عبد یالیل      
، فرفع�ت رأس�ي   )٢(وأنا مھموم على وجھي فلم اس�تفق إال وأن�ا بق�رن الثعال�ب       

إن اهللا ق�د  : ل فن�اداني فق�ال  فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فیھا جبری�  
سمع قول قومك لك وما ردوا علی�ك، وق�د بع�ث إلی�ك مل�ك الجب�ال لت�أمره بم�ا                       

فق�ال ذل�ك فیم�ا    ! یا محم�د : شئت فیھم، فناداني ملك الجبال، فسلم عليَّ ثم قال  
ب�ل أرج�و أن     : ؟ فق�ال النب�ي      )٣(إن ش�ئت أن ُأْطِب�َق عل�یھم األخ�شبین         ! شئت

  ".)٤( یعبد اهللا وحده ال یشرك بھ شیًئایخرج اهللا من أصالبھم من
 محم�ٌد وجھ�ھ   )٥(ھل ُیَعفُِّر: قال أبو جھل: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال 

وال��الت والع��زى ل��ئن رأیت��ھ یفع��ل ذل��ك : فق��ال. نع��م: فقی��ل: ب��ین أظھ��ركم؟ ق��ال
ف��أتى رس��ول اهللا : ق��ال.  وجھ��ھ ف��ي الت��راب)٦(ألط��أنَّ عل��ى رقبت��ھ، أو ُألَعفِّ��َرنَّ

فما َفِجَئُھم منھ   : قال. زعم لیطأ على رقبتھ   . اهللا علیھ وسلم وھو یصلي    صلى  
ِإن : م�ا ل�ك؟ فق�ال   : فقی�ل ل�ھ   : ق�ال .  ویتقي بیدیھ  )٧(إال وھو َیْنِكُص على عقبیھ    

لو دنا مني : "فقال رسول اهللا . بیني وبینھ لخندًقا من ناٍر، َوَھْوًال وأجنحةً   
  ". )٨(الختطفتھ المالئكة عضًوا عضًوا

ي     یظھ�ر م�ن ھ�ذه الروای�ات أن اهللا س�بحانھ وتع�الى                :جه إلعجا في لح

كان یكأل رسولھ بكالءتھ، ویرعاه برعایتھ، موفرًا لھ أسباب األم�ن واألم�ان،             
وجبریل علیھ السالم یقف إلیھ جنبًا بجنب، ال یفارقھ لحظًة واحدًة، یأتیھ م�ن              

ول ل��ھ نف��سھ  ح��ین آلخ��ر بخب��ر ال��سماء، ویف��وت الفرص��ة عل��ى ك��ل م��ن ت��س     
، ویرّد عنھ كید البغاة المجرمین، أولئ�ك ال�ذین ك�انوا            المساس برسول اهللا    

، لیطفئوا تلك الجذوة الخال�دة    یحرصون أشد الحرص على النیل من حیاتھ        

                                                           

 ).٦/٣٧٩(من أكابر أھل الطائف من ثقیف، فتح الباري، ابن حجر )  ١(
ھو قرن المنازل، وھو میقات أھ�ل نج�د، وھ�و عل�ى م�رحلتین م�ن مك�ة، وأص�ل الق�رن                 ) ٢(

 ).١٢/١٥٥(حیح مسلم، النوويكجبل صغیر منقطع من جبل كبیر، شرح ص
الج��بالن الُمِطیف��ان بمك��ة، وھم��ا أب��و ُقب��ْیس واألحم��ر، وھ��و جب��ل م��شرٌف وجھ��ھ عل��ى   )  ٣(

ُقعیقعان، واألخشب كلُّ جبل خشٍن غلیظ الحجارة، النھایة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر، اب�ن                  
 ).٢/٣٢(األثیر

) ٧٩٢ص(آم�ین : ال أح�دكم  أخرجھ البخاري في الصحیح، كتاب بدء الخلق، ب�اب إذا ق�     ) ٤(
 ).٣٢٣١(حدیث رقم

 ).٢/٩٧(أي یسجد على األرض، مشارق األنوار، القاضي عیاض )  ٥(
 .أي ألمعكنَّھ بھ، المرجع السابق )  ٦(
 ).١/٢٤٠(أي رجع وتأخر إلى ما وراءه، تفسیر غریب ما في الصحیحین، الحمیدي )  ٧(
إن : [الجن�ة والن�ار، ب�اب ق�ول تع�الى     أخرجھ مسلم في الصحیح، كت�اب ص�فة القیام�ة و          )  ٨(

 ).٢٧٩٧(، حدیث رقم)٢٩٥ص] (اإلنسان لیطغى
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التي یشاء اهللا تعالى أن تستمر بالعطاء الدافق، رغ�م ك�ل المح�اوالت البائ�سة                

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ  م�������ن أع�������داء اهللا 

  َّ يق ىق

 حي جي يه ىه  مه جه ُّ ]  ٨: اآلی��ة: س��ورة ال��صف[ 

سورة [ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي

  . )١(] ٣٣اآلیة : التوبة

  :  بي  يك عب نبيا،  ملكا نبيامجي لمالئكة تخي : بع�ا

 فنظ�ر إل�ى   جل�س جبری�ل إل�ى النب�ي         : عن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال           
ِإن ھذا الملك ما نزل منذ یوم ُخِلَق قب�ل          : زل، فقال جبریل  السماء، فِإذا َمَلٌك ین   

َأَفَمِلًكا نِبیا یجعلك، أو    : یا محمد أرسلني ِإلیك ربك قال     : الساعة، فلما نزل قال   
  . )٢(بل عبًدا رسوًال: "قال. تواضع لربك یا محمد: عبًدا رسوًال؟ قال جبریل

 ال�دنیا، وأرغ�بھم ف�ي        أزھ�د الن�اس ف�ي      لقد كان   : وجھ اإلعجاز في الحدیث   
 بین منزلة العبودیة، اآلخرة، ویظھر ھذا الحدیث تخییر اهللا تعالى لرسولھ 

فاختار المنزلة األول�ى بع�دما است�شار جبری�ل     : " ومنزلة الملك، قال ابن كثیر 
تواضع، فاختار المنزلة األول�ى؛ ألنھ�ا أرف�ع ق�درًا عن�د      : علیھ السالم، فقال لھ 

زلة في المعاد، وإن كانت المنزلة الثانیة وھي النب�وة  اهللا عز وجل، وأعلى من 
مع الملك عظیمة أیضًا في الدنیا واآلخ�رة، ولھ�ذا لم�ا ذك�ر تب�ارك وتع�الى م�ا                    

 في الدنیا نبھ تعالى على أن�ھ ذو ح�ظ عن�د اهللا ی�وم القیام�ة                 أعطى سلیمان   

 لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ ُّ :أی��ًضا فق��ال تع��الى

  .)٣( أي في الدنیا واآلخرة]٢٥من اآلیة : سورة ص[  َّ

ي: خامس�ا   :مجي لمل يبش بن

 س�مع  بینما جبریل قاع�د عن�د النب�ي    : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال 
ھذا باب من السماء ُفِتَح الیوم لم ُیْف�َتْح  :  من فوقھ، فرفع رأسھ فقال   )٤(َنِقیًضا

ل إل�ى األرض ل�م ین�زل َق�طُّ إال     ھ�ذا َمَل�ٌك ن�ز   : َقطُّ إال الیوم، فنزل منھ َمَلٌك فقال   
                                                           

ھ�ـ، المكتب�ة   ١٤٢٤،  ١الخبر الیقین في معجزات النبي األمین، أب�و ال�شباب، أحم�د، ط             )  ١(
 ).٧٢ص(العصریة، صیدا، بیروت، 

 .، بإسناٍد صحیح)٧١٦٠(حدیث رقم) ١٢/٧٦(أخرجھ أحمد في المسند  )  ٢(
الخام���سة، : سیر الق���رآن العظ���یم، اب���ن كثی���ر، إس���ماعیل ب���ن عم���ر الدم���شقي، ط   تف��� )   ٣(

 ).٤/٤٩(ھـ، دار السالم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة١٤٢١
  .النق��یض ال��صوت م��ن غی��ر الف��م كفرقع��ة األع��ضاء، واألص��ابع، والمحام��ل ونحوھ��ا       )  ٤(

 ).٢/٢٤(مشارق األنوار، القاضي عیاض، 
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فاتحة الكتاب، : َأبِشر بنورین ُأوتیتھما لم یؤتھما نبيٌّ قبلك: الیوم، فسلم وقال
  . )١(وخواتیم سورة البقرة، لن َتقرأ بحرف منھما إال ُأعِطیتھ

ي   :جه إلعجا م لح

  مم�ا ی�دل    یظھر من الحدیث أن جبریل علیھ السالم كان جال�سًا عن�د النب�ي               
على زیارتھ لھ أحیاًنا وجلوسھ معھ، فسمعا صوًتا من السماء، فأخبر جبری�ل      
وھو العالم بأحوال السماء، ومن ینزل من المالئكة ومن ی�صعد؛ فھ�و رئ�یس                
المالئكة وكبیرھم، أن ھذا صوت باب فتح لم یفتح قط، وأن ھذا ملك نزل إلى      

یم�ھ واخت�صاصھ   ، مما ی�دل عل�ى ت�شریفھ وتكر        األرض لم ینزل قط، إال لھ       
ب��بعض األم��ور ع��ن غی��ره م��ن األنبی��اء، فی��سلم علی��ھ المل��ك، ویخب��ره بف��ضل    

  . سورة الفاتحة، وخواتیم سورة البقرة

س�ا هل لجنة: سا يها م  ل مة  بنته فا لمل يبش بأ    : مجي 

سألتني أمي منذ متى عھدك بالنبي : عن حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنھ قال      
 فقل�ت لھ�ا   : فنالت من�ي وس�بتني، ق�ال      : منذ كذا وكذا، قال   : لھافقلت  :  قال :

 فأصلي معھ المغرب، ثم ال أدعھ حت�ى ی�ستغفر ل�ي            دعیني فإني آتي النبي     
 الع�شاء، ث�م    فصلیت معھ المغرب، فصلى النبي   فأتیت النبي   : ولِك، قال 

، فتبعتھ، فعرض لھ عارض فناجاه، ث�م ذھ�ب فاتبعت�ھ، ف�سمع ص�وتي        )٢(أنفتل
غف�ر  : "، فحدثتھ باألمر، فقال   "مالك؟: "حذیفة، قال : فقلت"من ھذا؟   : "قالف

: ق�ال "أم�ا رأی�ت الع�ارض ال�ذي ع�رض ل�ي قبی�ل؟          : "، ثم ق�ال   "اهللا لك وألمك  
فھ�و مل�ك م�ن المالئك�ة، ل�م یھ�بط األرض قب�ل ھ�ذه اللیل�ة،                : "بل�ى، ق�ال   : قلت

باب أھ�ل   فاستأذن ربھ أن یسلم علي، ویبشرني أن الحسن والحسین س�یدا ش�            
  ".)٣(الجنة، وأن فاطمة سیدة نساء أھل الجنة رضي اهللا عنھم

 مكانة عظیمة عند ربھ عز  لما كان لرسول اهللا     : وجھ اإلعجاز في الحدیث   
وجل، كان بین الفینة واألخرى یرسل إلیھ المالئكة تنذره م�ن وق�وع ش�ر، أو               

  .تبشره بوقوع خیر لھ وألمتھ
 ابنت�ھ فاطم�ة وابنیھ�ا رض�ي اهللا ع�نھم م�ن       وفي الحدیث بشره اهللا تع�الى ب�أن    

أھل الجن�ة، وزّف إلی�ھ الب�شرى مل�ٌك م�ن المالئك�ة ل�م یھ�بط إل�ى األرض ق�ط،                 
سلم على الحبیب المختار، وأخبره عن أمر ھو من المغیبات التي اخ�تص اهللا      

  .بعلمھ؛ لیطیب خاطر المصطفى ویكرمھ في أھل بیتھ
  
  
  

                                                           

ال��صحیح، كت��اب ص��الة الم��سافرین وق��صرھا، ب��اب ف��ضل الفاتح��ة     أخرج��ھ م��سلم ف��ي   )  ١(
 ).٨٠٦(، حدیث رقم)٣٦٨: ص(وخواتیم سورة البقرة

 ).١١/١٢٤(لسان العرب، ابن منظور. أنفتل فالن عن صالتھ أي انصرف )  ٢(
 .، بإسناٍد صحیح)٢٣٣٢٩(، حدیث رقم)٣٨/٣٥٣(أخرجھ أحمد في المسند )  ٣(
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  اخلامتة

لصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، علیھ الحمد هللا رب العالمین، وا
وعل�ى آل��ھ أزك��ى ال��صالة وأت��م الت��سلیم، وم�ن ت��بعھم بإح��سان إل��ى ی��وم ال��دین   

  -:وبعد

فإنما ورد في ھ�ذا البح�ث المتواض�ع، وف�ي غی�ره م�ن المواض�ع، م�ن اآلی�ات                     
البینات، والمعجزات الباھرات، لم یتناول من أجل اإلشادة بحسن أخالق النبي 

ى اهللا علی��ھ وس��لم فح��سب، ولك��ن م��ن أج��ل اإلیم��ان بنبوت��ھ ورس��التھ،         ص��ل
  . وتصدیقھ فیما أخبر بھ عن ربھ عز وجل

فأخالق��ھ علی��ھ ال��سالم ش��ھد بھ��ا الم��ؤمن والك��افر، والمن��صف والج��ائر، إذ ال   
تخفى على أحد، ولم یرثھا من أب أو ج�د، رب�اه بھ�ا رب�ھ الك�ریم، وأش�اد بھ�ا                   

  .القرآن العظیم

في االعتراف بأخالقھ وشمائلھ، بل البد م�ن أن یوص�لنا االعت�راف             ولكن ال یك  
بھ���ا إل���ى الت���صدیق بأن���ھ رس���ول م���ن رب���ھ، أم���ده اهللا ع���ز وج���ل بكثی���ر م���ن  
المعجزات، ودالئل النبوة، لیرفع بھا مكانتھ، ویرد بھا على من أنكر دعوت�ھ،      

  .ویثبت بھا قلوب متابعیھ

منھ�ا م�ا ی�دل عل�ى     : مالئك�ة  م�ع ع�الم ال   وھذه المعجزات التي حدثت للنب�ي       
عظم مكانتھ عند ربھ، ومنھا ما ی�دل عل�ى رحمت�ھ وش�فقتھ بأمت�ھ، ومنھ�ا م�ا             

  .یظھر قوة تحملھ وصبره

كما أن المعجزات كثیرة جدًا ال یمكن حصرھا في بحث، وما تناولتھ منھا ف�ي      
ع��الم المالئك��ة ال أزع��م أن��ي ق��د ألمم��ت ب��ھ كل��ھ، ولكن��ي حاول��ت عل��ى ق��در          

أجم��ع الكثی��ر من��ھ، ف��إن أص��بت فبك��رم م��ن اهللا وف��ضل، وإن       اس��تطاعتي أن 
  .قصرت فمن نفسي والشیطان

لذا أوصي طالب العالم باالستزادة من قراءة نصوص السنة المطھرة وكشف           
  .  ما فیھا من أدلة تبین  تنوع معجزات النبي 

بي وأخیرًا أسال اهللا تعالى أن یعلمنا ما ینفعنا، وأن ینفعنا بما عملنا، ھو ح�س          
  علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم
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  فھرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم

ح��افظ ب��ن أحم��د، ، الج��امع الكبی��ر،  . أع��الم ال��سنة المن��شورة، الحكم��ي، د . ١
  .اإلصدار الرابع، مؤسسة التراث

إكمال المعلم شرح صحیح مسلم، عیاض، القاضي أبي الفضل الیح�صبي،           . ٢
یحی���ى : ار الوف���اء، م���صر، المن���صورة، تحقی���قم، د١٩٩٨ھ���ـ، ١٤١٩، ١ط

  .  إسماعیل
ھ�ـ، بی�ت   ١٤٢٥البدایة والنھای�ة، اب�ن كثی�ر، الح�افظ إس�ماعیل ب�ن عم�ر،          . ٣

  . األفكار الدولیة، لبنان، اعتنى بھ حسان عبد المنان
ھ���ـ، دار الكت���اب  ١٤٠٥، ١التعریف���ات، الجرج���اني، عل���ي ب���ن محم���د، ط  . ٤

  .األبیاريإبراھیم : العربي، بیروت، تحقیق
، ١الج��امع ال��صحیح المع��روف بال��سنن، الترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى، ط    . ٥

  . خلیل مأمون شیحا: ھـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، تحقیق١٤٢٣
، ١الجامع المسند الصحیح، البخاري، أبو عبداهللا محم�د ب�ن إس�ماعیل، ط             . ٦

  . صدقي العطار: ھـ، دار الفكر بیروت، تخریج١٤٢٥
كام القرآن المعروف بتفسیر القرطبي، القرطب�ي، أب�و عب�د اهللا            الجامع ألح . ٧

  . محمد بن أحمد، ، دار الشعب، القاھرة
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ابن تیمیة،  أحمد ب�ن عب�د الحل�یم     . ٨

  . علي المدني: الحراني، مطبعة المدني، مصر، تحقیق
، ١شباب، أحم�د ع�وض، ط  الخبر الیقین في معجزات النبي األمین، أب�و ال�       . ٩

  .ھـ، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت١٤٢٤
م، دار  ١٩٩٣الدر المنثور، السیوطي، الحافظ جالل الدین عب�دالرحمن،         . ١٠

  .الفكر، بیروت
ھ�ـ،  ١٤١٦الدیباج على م�سلم، ال�سیوطي، الح�افظ ج�الل ال�دین عب�دالرحمن،               

 أب���و إس���حاق :دار اب���ن عف���ان، الخب���ر، المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة، تحقی���ق
  .الحویني

ال��سیرة الحلبی��ة الم��سماة إن��سان العی��ون ف��ي س��یرة األم��ین والم��أمون،     . ١١
  .ھـ، دار المعرفة بیروت١٤٠٠، ١الحلبي، علي بن إبراھیم، ط

محم��د : الفق��ھ األكب��ر، ال��شافعي، أب��و عب��داهللا محم��د ب��ن إدری��س، إع��داد   . ١٢
  . ھـ١٤٠٦محمود فرغلي، الناشر مجلة األزھر، جمادى األولى، 

صبحي عبد . القول الجلي في سحر النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ربیع، د. ١٣
  .الفتاح السید، بحث غیر منشور، جامعة تبوك

م، ٢٠٠٠،  ١المحكم والمحیط األعظم، ابن سیده، علي بن إس�ماعیل، ط         . ١٤
  . دار الكتب العلمیة، بیروت

 اهللا، ولی��د عب��د المخت��صر الق��ویم ف��ي دالئ��ل نب��وة الرس��ول الك��ریم، ن��ور  . ١٥
  .الجابر أحمد،، كتاب الكتروني، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث
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الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین، الح��اكم، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن عب��د اهللا،  . ١٦
  . مصطفى عبد القادر عطا: ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق٢ط

: ن الحج��اج، تخ��ریجالم��سند ال��صحیح، الق��شیري، أب��و الح��سین م��سلم ب�� . ١٧
  .ھـ، دار الفكر، بیروت١٤٢٤، ١صدقي العطار، ط

: المعج��م الوس��یط،، إب���راھیم م��صطفى وآخ���رون، دار ال��دعوة، تحقی���ق    . ١٨
  . مجمع اللغة العربیة

، ٥المقدم���ة، اب���ن خل���دون، عب����د ال���رحمن ب���ن محم���د الح����ضرمي، ط      . ١٩
  .م، دار القلم، بیروت١٩٨٤

اج، النووي، محیي الدین یحیى بن المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحج. ٢٠
  .ھـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان١٣٩٢، ٢شرف، ط

النھای���ة ف���ي غری���ب الح���دیث واألث���ر، اب���ن األثی���ر، المب���ارك ب���ن محم���د . ٢١
محم���ود : م، المكتب���ة اإلس���المیة، تحقی���ق١٩٦٣ھ���ـ، ١٣٨٣، ١الج���زري، ط

  . الطناحي، طاھر الزاوي
یحی��ى ب��ن إب��راھیم، المكتب��ة ال��شاملة،   . یحی��ى، دالھج��رة ومق��دماتھا، ال . ٢٢

  .اإلصدار الثالث
اإلتقان في علوم القرآن، ال�سیوطي، للح�افظ ج�الل ال�دین عب�د ال�رحمن،             . ٢٣

  .ھـ، دار الفكر، لبنان١٤١٦، ١سعید المندوب، ط: تحقیق
، ١اإلص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة، اب��ن حج��ر، الح��افظ أحم��د ب��ن عل��ي، ط. ٢٤

 مع مرك�ز البح�وث والدراس�ات العربی�ة واإلس�المیة ب�دار              ھـ، بالتعاون ١٤٢٩
  . عبد اهللا التركي. د: الھجرة، القاھرة، تحقیق

ب�صائر ذوي التمیی��ز ف�ي لط��ائف الكت�اب العزی��ز، الفی�روز آب��ادي، مج��د     .  ٢٥
محم��د : م، تحقی��ق١٩٩٦ھ��ـ، ١٤١٦، الق��اھرة ٣ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب، ط

  . علي النجار
ر الق���اموس، الزبی���دي، محم���د مرت���ضى، دار ت���اج الع���روس م���ن ج���واھ. ٢٦

  .مجموعة من المحققین: الھدایة، تحقیق
، ١تحفة المرید شرح جوھرة التوحید، البیجوري، إبراھیم بن محمد، ط         . ٢٧

  .ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤٢٢
 ، ٥تف��سیر الق��رآن العظ��یم، اب��ن كثی��ر، إس��ماعیل ب��ن عم��ر الدم��شقي، ط . ٢٨

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیةھـ، دار السالم، ١٤٢١
تفسیر غریب ما في الصحیحین البخ�اري وم�سلم، الحمی�دي، محم�د ب�ن               . ٢٩

  . زبیدة محمد: ھـ، مكتبة السنة، القاھرة، تحقیق١٤١٥، ١فتوح، ، ط
تنویر األذھان من تفسیر روح البیان، البروسوي، إس�ماعیل ب�ن حق�ي،              . ٣٠

  .المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث
ثبوت النبوات عقًال ونقًال والمعجزات والكرامات، اب�ن تیمی�ة، أحم�د ب�ن           . ٣١

: ھ��ـ، دار اب��ن الج��وزي، الق��اھرة، تحقی��ق ١٤٢٧، ١عب��د الحل��یم الحران��ي، ط 
  . محمد یسري
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جھود العلماء في تصنیف السیرة النبویة ف�ي الق�رنیین الث�امن والتاس�ع              . ٣٢
 .كتبة الشاملة، اإلصدار الثالثالھجریین، الفقیھي، عبد الحمید ابن علي، الم

حدائق األنوار ومط�الع األس�رار ف�ي س�یرة النب�ي المخت�ار، اب�ن بح�رق،                  . ٣٣
محمد : م، دار الحاوي، بیروت، تحقیق    ١٩٩٨،  ١محمد بن عمر الشافعي، ط    

  . غسان
م، ١٩٤٩ھ�ـ،   ١٣٦٣،  ٢حیاة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، در منغم، ط         . ٣٤

  .رجمة عادل عبترمطبعة عیسى البابي الحلبي، ت
، ٣محم���د ح���سین، ط . حی���اة محم���د ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم، ھیك���ل، د    . ٣٥

  . م، الھیئة المصریة العامة للكتاب١٩٩٦
رد شبھات حول عصمة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي ض�وء الكت�اب                   . ٣٦

م، مط��ابع دار ٢٠٠٣ھ��ـ، ١٤٢٤، ١عم��اد ال��سید، ط . وال��سنة، ال��شربیني، د 
  . الصحیفة، مصر

ل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد، الصالحي، محمد بن یوسف،         سب. ٣٧
  .ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤١٤، ١ط

شرح المقاصد في علم الكالم، التفتازاني، سعد الدین م�سعود ب�ن عم�ر،     . ٣٨
  .ھـ، دار المعارف العثمانیة، باكستان١٤٠١، ١ط

عب��د العزی��ز، . ش��رح كت��اب التوحی��د م��ن ص��حیح البخ��اري، الراجح��ي، د . ٣٩
  .  المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث

ھ�ـ، دار الكت�ب    ١٤١٠،  ١شعب اإلیمان، البیھقي، أحم�د ب�ن الح�سین، ط         . ٤٠
  . محمد بسیوني: العلمیة، بیروت، تحقیق

طریق الھجرتین وباب السعادتین، ابن القیم الجوزیة، أبو عبداهللا محمد        . ٤١
محم��د : إلس�المي بج��ده، تحقی�ق  ھ��ـ، مجم�ع الفق��ھ ا ١٤٢٩، ١ب�ن أب��ي بك�ر، ط  

  .أجمل االصالحي، زائد أحمد النشیري
ھ��ـ دار ١٤٢٥، ١٣ع��الم المالئك��ة األب��رار، األش��قر، عم��ر س��لیمان، ط     . ٤٢

  .النفائس، األردن
، ١غریب الحدیث، اب�ن الج�وزي، أب�و الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي، ط                   . ٤٣

  . عجيعبد المعطي قل: ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق١٤٠٥
ھ�ـ،  ١٣٨٤،  ١غریب الحدیث، ابن سالم، أبو عبی�د القاس�م الھ�روي، ط       . ٤٤

  . م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الدكن الھند١٩٦٤
فتح الباري شرح صحیح البخ�اري، اب�ن حج�ر، الح�افظ أحم�د ب�ن عل�ي،                . ٤٥

  .ھـ، دار السالم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة١٤٢١، ١ط
ك��شف الم��شكل م��ن ح��دیث ال��صحیحین، اب��ن الج��وزي، أب��و الف��رج عب��د    . ٤٦

عل��ي ح��سین  : ھ��ـ، دار ال��وطن، الری��اض، تحقی��ق  ١٤١٨ال��رحمن ب��ن عل��ي،  
  . البواب

م، دار ص�ادر،    ٢٠٠٨،  ٦لسان العرب، ابن منظور، محمد ب�ن مك�رم، ط         . ٤٧
  .بیروت، لبنان
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 الدرة الم�ضیة ف�ي   لوامع األنوار البھیة وسواطع األسرار األثریة لشرح . ٤٨
عقد الفرق المرضیة، ال�سفاریني، ش�مس ال�دین أب�و الع�ون محم�د ب�ن أحم�د،               

  .م، مؤسسة الخافقین، سوریا، دمشق١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢

  .مجلد مجلة البیان، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث. ٤٩
، مكتب�ة  ٢مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحران�ي، ط      . ٥٠

  . عبد الرحمن النجدي: ة، تحقیقابن تیمی
م���شارق األن���وار عل���ى ص���حاح اآلث���ار، عی���اض، القاض���ي أب���ي الف���ضل  . ٥١

  .الیحصبي، ، المكتبة العتیقة
مصادر تلقي السیرة النبویة، البكري، محم�د أن�ور، ، المكتب�ة ال�شاملة،               . ٥٢

  .اإلصدار الثالث
إس�ماعیل ب�ن   معجزات النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم ، اب�ن كثی�ر، الح�افظ            . ٥٣

محم��د : ھ��ـ، دار الغ��د الجدی��د، المن��صورة، م��صر، تحقی��ق  ١٤٢٦، ١عم��ر، ط
  . عیسى

معج��م مق��اییس اللغ��ة، اب��ن ف��ارس، أب��و الح��سین أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن       . ٥٤
  . عبد السالم ھارون: ھـ، دار الفكر، بیروت، تحقیق١٣٩٩زكریا، 

، كلی��ة م�ن م��صادر ال�سیرة كت��ب دالئ�ل النب��وة، فكی�ر، أحم��د ب�ن محم��د،      . ٥٥
  .اآلداب، أكادیر، المكتبة الشاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




