
  ملسو هيلع هللا ىلص  براهني ودالئل نبوة حممد
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنهُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
يَك لَُه، يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن الَّ إِلََه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِ 

َوأَنْ ُتْم َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ  ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِهِ  ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، وَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد  
 .)102ُمْسِلُموَن )آل عمران:

   َأمَّا بَ ْعد: 

بني دليل على  لقد وردت أحاديث كثرية وأخبار عديدة يف بيان دالئل نبوة نبينا حممد  ما
صدقه وإخباره ِبملغيبات وإخباره ِبحلوادث املاضيات، وبني أفعاٍل معجزة ظهرت على يديه كلها 

 دالئل على صدق نبوته، وأنه مرسل من عند هللا.
ولنا وقفة مع بعض هذه املعجزات واآلَيت والرباهني اليت جتاوزت األلف معجزة كما ذكر 

 أهل العلم.
 كثري املاء وخروجه بني أصابعه: فمن ذلك، ما ورد من ت

ومنها ما جاء عن َجاِبِر بن عبد اّلِلَِّ رضي هللا عنهما قال َعِطَش الناس يوم احْلَُدْيِبَيِة َوالنَِّبُّ 
َرُب بني يََدْيِه رِْكَوٌة فَ تَ َوضَّأَ َفَجِهَش الناس ََنَْوُه فقال ما َلُكْم قالوا ليس ِعْنَدََن َماءٌ نَ تَ َوضَّأُ وال َنشْ  ملسو هيلع هللا ىلص

ا َوتَ َوضَّْأََن إال ما بني َيَدْيَك فَ َوَضَع َيَدهُ يف الر ِْكَوِة َفَجَعَل اْلَماءُ يَ ُثوُر بني َأَصاِبِعِه َكَأْمثَاِل اْلُعُيوِن َفَشرِبْ نَ 
ُتْم قال لو كنا ِماَئَة أَْلٍف َلَكَفاََن كنا ََخَْس َعْشَرَة ِماَئة    قلت َكْم ُكن ْ

ال كنا نَ ُعدُّ اآْلََيِت بَ رََكة  َوأَنْ ُتْم تَ ُعدُّوََنَا ََتْوِيف ا كنا مع رسول اّلِلَِّ عن عبد اّلِلَِّ بن مسعود ق
ََنءِ ملسو هيلع هللا ىلص  يف َسَفٍر فَ َقلَّ اْلَماُء فقال اْطلُُبوا َفْضَلة  من َماٍء فجاؤوا ِبََِِنٍء فيه َماٌء قَِليٌل َفَأْدَخَل َيَدُه يف اْْلِ

ُبُع من َبنْيِ َأَصاِبِع رسول اّلِلَِّ ُُثَّ قال َحيَّ على الطَُّهوِر اْلُمبَ  اَرِك َواْلرَبََكُة من اّلِلَِّ فَ َلَقْد رأيت اْلَماَء يَ ن ْ
 َوَلَقْد كنا َنْسَمُع َتْسِبيَح الطََّعاِم وهو يُ ؤَْكلُ  

 وكذلك ما ورد يف تكثري الطعام: 



َضِعيف ا  ملسو هيلع هللا ىلص ْوَت رسول اّلِلَِّ عن أََنَس بن َماِلٍك يقول قال أبو طَْلَحَة أِلُمِ  ُسَلْيٍم لقد مسعت صَ 
أَْعِرُف فيه اْْلُوَع فَ َهْل ِعْنَدِك من َشْيٍء قالت نعم َفَأْخَرَجْت أَق ْرَاص ا من َشِعرٍي ُُثَّ َأْخَرَجْت َِخَار ا هلا 

َز بِبَ ْعِضِه ُُثَّ َدسَّْتُه ََتَْت َيِدي َواَلثَ ْتِِن بِبَ ْعِضِه ُُثَّ أَْرَسَلْتِِن  قال َفَذَهْبُت   ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اّلِلَِّ فَ َلفَّْت اْْلُب ْ
 ملسو هيلع هللا ىلص يف اْلَمْسِجِد َوَمَعُه الناس فَ ُقْمُت عليهم فقال يل رسول اّلِلَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ِبِه فَ َوَجْدُت َرُسوَل اّلِلَِّ 

ِلَمْن معه ُقوُموا فَاْنطََلَق  ملسو هيلع هللا ىلص آْرَسَلَك أبو طَْلَحَة فقلت نعم قال ِبطََعاٍم فقلت نعم فقال رسول اّلِلَِّ 
 َواْنطََلْقُت بني أَْيِديِهْم حىت ِجْئُت َأَِب طَْلَحَة فََأْخرَبْتُُه فقال أبو طَْلَحَة َي أُمَّ ُسَلْيٍم قد جاء رسول اّلِلَِّ 

ْلَحَة حىت َلِقَي َرُسوَل ِِبلنَّاِس َولَْيَس ِعْنَدََن ما نُْطِعُمُهْم فقالت هللا َوَرُسولُُه أَْعَلُم فَاْنطََلَق أبو طَ  
َهُلمِ ي َي أُمَّ ُسَلْيٍم ما ِعْنَدِك  ملسو هيلع هللا ىلص وأبو طَْلَحَة معه فقال رسول اّلِلَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأَق َْبَل رسول اّلِلَِّ   ملسو هيلع هللا ىلص اّلِلَِّ 

  قال رسول اّلِلَِّ فَ ُفتَّ َوَعَصَرْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُعكَّة  َفَأَدَمْتُه ُُثَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفأََتْت ِبَذِلَك اْْلُْبِز َفَأَمَر ِبِه رسول اّلِلَِّ 
َذْن فيه ما َشاءَ هللا َأْن يَ ُقوَل ُُثَّ قال اْئَذْن لَِعَشَرٍة َفَأِذَن هلم َفَأَكُلوا حىت َشِبُعوا ُُثَّ َخَرُجوا ُُثَّ قال ائْ ملسو هيلع هللا ىلص

م َفَأَكُلوا حىت َشِبُعوا ُُثَّ لَِعَشَرٍة َفَأِذَن هلم َفَأَكُلوا حىت َشِبُعوا ُُثَّ َخَرُجوا ُُثَّ قال اْئَذْن لَِعَشَرٍة َفَأِذَن هل
ُعوَن أو ََثَانُوَن َرُجَل    َخَرُجوا ُُثَّ قال اْئَذْن لَِعَشَرٍة َفَأَكَل اْلَقْوُم كلهم َوَشِبُعوا َواْلَقْوُم َسب ْ

 وطلبه للمطر واستجابة هللا له:
َنا هو  ملسو هيلع هللا ىلص اّلِلَِّ  عن أََنٍس رضي هللا عنه قال َأَصاَب أَْهَل اْلَمِديَنِة َقْحٌط على َعْهِد رسول فَ بَ ي ْ

َ َيْسِقينَ  ا َفَمدَّ ََيُْطُب يوم ُُجَُعٍة ِإْذ قام َرُجٌل فقال َي َرُسوَل اّلِلَِّ َهَلَكْت اْلُكرَاُع َهَلَكْت الشَّاءُ فَادُْع اّلِلَّ
َسَحاِب  ُُثَّ اْجَتَمَع ُُثَّ أَْرَسَلْت َيَدْيِه َوَدَعا قال أََنٌس َوِإنَّ السََّماَء َلِمْثُل الزَُّجاَجِة فَ َهاَجْت رِيٌح أَْنَشَأْت 

َنا َمَنازِلََنا فلم نَ َزْل ُُنْطَُر إىل اْْلُُمَعِة اأْلُْخرَ  ى فَ َقاَم إليه السََّماُء َعزَالِيَ َها َفَخَرْجَنا ََنُوُض اْلَماَء حىت أَتَ ي ْ
َنا وال ذلك الرَُّجُل أو َغرْيُُه فقال َي َرُسوَل اّلِلَِّ ََتَدََّمْت اْلبُ ُيوُت فَ  ادُْع اّلِلََّ ََيِْبْسُه فَ تَ َبسََّم ُُثَّ قال َحَوالَي ْ

َنا فَ َنظَْرُت إىل السََّحاِب َتَصدََّع َحْوَل اْلَمِديَنِة َكأَنَُّه ِإْكِليلٌ   َعَلي ْ
وكذلك اْلذع من الشجرة اليت كان َيطب عليها بكت حني فارقها رسول هللا َجاِبِر بن عبد 

ِ رضي هللا عنهما َأنَّ النِب  كان يَ ُقوُم يوم اْْلُُمَعِة إىل َشَجَرةٍ أو ََنَْلٍة فقالت اْمرَأَةٌ من اأْلَْنَصاِر  ملسو هيلع هللا ىلص اّلِلَّ
ُتْم َفَجَعُلوا له ِمْنرَب ا فلما كان يوم اْْلُُمَعِة ُدِفَع أو َرُجٌل َي َرُسوَل اّلِلَِّ أال ََنَْعُل لك ِمْنرَب   ا قال إن ِشئ ْ

فضمها إليه تَِئنُّ أَِننَي الصَِّبِ  الذي ُيَسكَُّن ملسو هيلع هللا ىلص إىل اْلِمْنرَبِ َفَصاَحْت النَّْخَلةُ ِصَياَح الصَِّبِ  ُُثَّ نَ َزَل النِب 
  ِعْنَدَها ويف لفظ: فَ َوَضَع َيَدُه عليها َفَسَكَنتْ قال كانت تَ ْبِكي على ما كانت َتْسَمُع من الذ ِْكرِ 



إين أَلَْعِرُف َحَجر ا ِبَكََّة كان  ملسو هيلع هللا ىلص وتسليم احلجر عليه: فعن َجاِبِر بن مَسَُرَة قال قال رسول اّلِلَِّ 
 ُيَسلِ ُم َعَليَّ قبل َأْن أُبْ َعَث إين أَلَْعرِفُُه اآْلنَ 

أن يكثر هللا تعاىل ماله وولده فكان َنله َيمل يف ومن دالئل نبوته: أنه دعا ألنس بن مالك 
 السنة مرتني خَلف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة 

فآمنوا عباد هللا برسول هللا وصدقوا برسالته، وال تكفروا به، كرروا وقولوا نشهد أن حممدا  رسول 
أمور أربعة: وهي تصديقه فيما أخرب، هللا، ولكن ال يكفي فقط القول بل البد يف الشهادة من 

 وطاعته فيما أمر، واالنتهاء عما َنى عنه وزجر وأن نعبد هللا ِبا شرع ال ِبألهواء والبدع.
 وامسعوا معي هذا اْلرب وكيف عاقبة من كفر برسول هللا خري البشر، 

ْلبَ َقَرَة َوآَل ِعْمرَاَن َفَكاَن َيْكُتُب عن أََنٍس رضي هللا عنه قال كان َرُجٌل َنْصرَانِيًّا َفَأْسَلَم َوقَ رََأ ا
فَ َعاَد َنْصرَانِيًّا َفَكاَن يقول ما َيْدرِي حُمَمٌَّد إال ما َكتَ ْبُت له َفَأَماَتُه هللا َفَدفَ ُنوُه َفَأْصَبَح وقد  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّبِ  

 منهم نَ َبُشوا عن َصاِحِبَنا َفأَْلَقْوُه َفَحَفُروا له َلَفظَْتُه اأْلَْرُض فَ َقاُلوا هذا ِفْعُل حُمَمٍَّد َوَأْصَحابِِه َلمَّا َهَربَ 
َرَب َفَأْعَمُقوا َفَأْصَبَح وقد َلَفظَْتُه اأْلَْرُض فَ َقاُلوا هذا ِفْعُل حُمَمٍَّد َوَأْصَحابِِه نَ َبُشوا عن َصاِحِبَنا َلمَّا هَ 

ُعوا َفَأْصَبَح قد َلَفظَْتُه اأْلَْرُض فَ َعِلُموا أَنَُّه منهم َفأَْلَقْوُه َفَحَفُروا له َوأَْعَمُقوا له يف األرض ما اْسَتطَا
 ليس من الناس َفأَْلَقْوُه. رواه البخاري

 اللهم ثبتنا على الشهادتني إىل أن نلقاك ، واحلمد هلل رب العاملني.
 

 اخلطبة الثانية
 احلمد هلل والصَلة والسَلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 بعد:أما 
عباد هللا: إن أعظم آَيت وبراهني نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم هو القرآن العظيم؛ ألن كل 
نِب تكون آية ومعجزة مناسبة حلال قومه، وملا كانت العرب أرِبب الفصاحة والبَلغة وفرسان 

الكرمي  آية نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم هي القرآن -سبحانه  -الكَلم واْلطابة؛ جعل هللا 
يٍد{، فهو معجز يف لفظه  الذي }ال ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحَِ
وبيانه وأخباره وأحكامه، وقد َتدى هللا اْلنس واْلن جمتمعني أن َيتوا ِبثله أو بعشر سور منه، أو 



بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم إىل عصرَن هذا؛ وإىل بسورة منه؛ فما استطاع أحد منهم منذ 
األبد، على الرغم من كثرة األعداء لدين اْلسَلم. قال تعاىل: }أَْم يَ ُقوُلوَن تَ َقوََّلُه َبْل ال يُ ْؤِمُنوَن 

 فَ ْلَيْأُتوا ِِبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقنَي{.
تصر فقط على املعجزات، بل هناك دالئل كثرية عباد هللا: إن إثبات نبوة النِب حممد  ال تق

ومتنوعة، فإلثبات النبوة مسالك متعدده، فمنها ظهور املعجزات الكثرية على يديه، وكذلك أخَلقه 
وأوصافه ، وكذلك ما اشتملت عليه شريعته ، وظهوره بني قوم وثنيني وظهور دينه على سائر 

ن الناس ِباجة إليه، وكذلك إخبار األنبياء األدَين يف مدة قليله، وكذلك ظهوره يف وقت كا
 املتقدمني عليه عن نبوته ، فقصرها على املعجزات فقط من مسالك أهل الكَلم من املبتدعة.

أكثروا عباد هللا من الصَلة والسَلم على رسول هللا، فمن صلى عليه صَلة واحده صلى هللا 
 هبا عليه عشرا ......

 


