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؟ المعجزة ماهى  
F´mWv apAvPnk¯v ? 

 
  .للعادة خارق أمر هي المعجزة

على الداللة األنبياء أيدي على المعجزة إظهار في والحكمة  
  .مسموعة غير فهي بدليل تقترن لم دعوى آل إذ ، ادَّعوه فيما صدقهم

رسوله وتعالى سبحانه اهللا أيَّد التي المعجزات أبرز يلي وفيما  
  .عليه وسالمه اهللا صلوات رالمختا المصطفى

apAvPnk¯v F¶Xv ]Xnhn\v hncp²ambn kw`hn¡p¶ AÛpX kw` 
h§fmWv {]hmNI·mcnÂ \n¶v Ch kw`hn¡p¶Xv AhcpsS kXy 
hmZs¯ kaÀ°n¡p¶Xn\mWv. {]amWanÃm¯ hmZ§Ä AhKWn¡ 
s¸SpatÃm.Xncp\_n(k)bpsS {]hmNIXz¯nsâ kXyw shfns¸Sp¯p 
¶Xn\mbn AÃmlp AhXcn¸n¨ Nne {][m\ AÛpX kw`h§fmWv 
Xmsg sImSp¡p¶Xv. 

الرسول ميالد                  
XncpP·w                             

                                                          
فقيل ، هاتف جاءها مدبمح حملت حين أنها : تحدث وهب بنت آمنة آانت  
أعيذه : فقولى األرض على وقع فإذا ، األمة هذه بسيد حملت أنت لها  

يمأل نور معه يخرج أن ذلك آية فإن : وقال ، حاسد آل شر من – بالواحد  
  :واإلنجيل التوراة فى إسمه فإن محمدا فسميه جاء فإذا ، الشام قصور

.بذلك فسمته محمد : القرآن فى وإسمه ، األرض وأهل السماء أهل يحمده أحمد  
، آسرى إيوان إرتجس ، اهللا رسول فيها ولد التى الليلة آانت لما قيل  

  .فارس نيران وخمدت شرفة عشرة أربع منه وسقطت
Xncp\_n(k)sb KÀ`w [cn¨ kab¯v Ban\_ohn Hcicocn tI«Xm 
bn AhÀ ]dbmdp−mbncp¶p.Cu kapZmb¯nsâ t\Xmhns\bmWv 
\n§Ä KÀ`w Npa¶ncn¡p ¶sX¶pw {]khn¨ DSs\ FÃm Akqb 
¡mcpsS iey§fnÂ \n¶pw GI\mb AÃmlphnt\mSv Ip«n¡v th−n 
ImhÂ tNmZn¡Wsa¶pambncp¶p B Aicocn. AXnsâ ASbmfam 
bn imanse tIm«IÄ \ndbp¶ {]Imis¯ \n§Ä ImWpsa¶pw ap 
l½Zv F¶v Ip«n¡v \maIcWw sN¿Wsa¶pw iÐw XpSÀ¶v ]d 
ªp. Xudm¯nepw C©oenepw AhcpsSt]cv AlvaZv F¶msW¶pw, 
hnip² JpÀB\n se \maw apl½Zv F¶mbncn¡psa¶pw BImi `q 
anIfnepÅhÀ Ahsc ]pIgv¯psa¶pw B Aicocnbnep−mbncp¶p. 



Xncp\_n(k) P\\ kab¯v InkvdbpsS knwlmk\w hndsIm −ncp 
¶Xmbpw AXnÂ\n¶v 14 Xos¸mcnIÄ hoWpsh¶pw t]Àjy ¡mÀ 
Bcm [n¨ncp¶ AánIp−w AWªp t]mbXmbpw ]dbs¸«n«p−v. 

 
النبى أمر من يكون بما يزن ذى بن سيف إخبار  

Xncp\_n(k)sb kw_Ôn¨v ssk^nsâ {]hN\w 
 

وفود أتوه ، بعامين الرسول مولد بعد وذلك الحبشة على يزن ذى بن سيف ظهر لما  
الكتاب فى أجد إنى : الملك له قال . هاشم بن المطلب عبد ومنهم لتهنئته العرب  
ولكم اإلمامة له آانت ، شامة آتفيه بين غالم بتهامة ولد إذا ، عظيما خبرا المكنون  

، وعمه جده ويكفله ، وأمه أبوه يموت محمد إسمه ، القيامة يوم إلى الزعامة به  
عن وينهى بالمعروف ويأمر ، عدل وحكمه ، األوثان يكسر ، جهارا باعثه واهللا  
المطلب عبد فخر ، المطلب ياعبد لجده إنك : يزن ذى بن سيف الملك قال . المنكر  
بنت آمنة زوجته  ، إبنا لى آان إنه ، الملك أيها نعم : له وقال ، الملك أمام ساجدا  

  .أنا وآفلته وأمه أبوه مات ، محمدا سميته بغالم وجاءت وهب
عليه لهم اهللا يجعل ولن أعداء له إنهمف اليهود من عليه إحذر : يزن ذى ابن له قال  
.قبره وموضع نصرته أهل يثرب أن السابق والعلم الناطق الكتاب فى أجد فإنى . سبيال  

\_n(k)bpsS P\\¯n\v tijw c−v hÀjw Ignªv FtXym]ybnÂ 
cmPmhmbn ssk^v _n\v Zobkn³ NpaXetbät¸mÄ AÐpÂ ap¯en 
_v DÄs¸sSbpÅ Hcp Atd_y³ kwLw BiwkIÄ t\cm³ sIm«mc 
¯nse¯n. At¸mÄ AÐpÂ ap¯en_nt\mSv cmPmhv ]dªp. "" Rm 
³ hnip²amb {KÙ¯nÂ hensbmcp hmÀ¯ ImWp¶p. AXmbXv 
XnlmabnÂ (a¡bpw ]cnkc{]tZihpw) NpaepIÄ¡nSbnÂ ASbmf 
apÅIp«n P\n¨mÂ t\XrXzw B Ip«n¡mWv. A´y \mÄ hsc \n§Ä 
¡v B Ip«n klmbhpw Imhepambncn¡pw. amXmhpw ]nXmhpw acn¨m 
Â ]nXmal\pw ]nXrktlmZc\pw Ip«nsb ]cn]men¡pw. AÃmlp Ah 
sc kp{]kn²hpw ]ckyhpambn \ntbmKn¡pw. _nw_§Ä Xcn¸Wam 
hpw. hn[n \nÀ®bw \oXn]qÀ®ambncn¡pw \· D]tZin¡pIbpw Xn· 
hntcm[n¡pIbpw sN¿pw. AsXþ \n§fmWv B Ip«nbpsS ]nXmal 
³. XÂ£Ww AÐpÂ ap¯en_v cmPmhnsâ ImÂ¡Â hoWvsIm−v 
]dªp. icnbmWv cmPmth F\n¡v Hcp aI\p−mbncp¶p, Ah\v B 
an\ F¶ `mcybneqsS P\n¨ Ip«n¡v Rm³ apl½Zv F¶v t]cn«n«p−v. 
]nXmhpw amXmhpw acWs¸«pt]mb tijw Rm\mWv B Ip«nsb ]cn 
]men¡p¶Xv."" cmPmhv XpSÀ¶p."" PqX·msc \n§Ä kq£n¡Ww. A 
hÀ B Ip«nbpsS i{Xp¡fmWv. ]t£ AhÀ¡v Ip«nsb H¶pw sN¿m 
³ km[n¡nÃ Xs¶. bkvcn_v( aZo\bpsS ]gb t]cv) ImÀ Xncpta\n 



bpsS klmbnIfmsW¶pw AhnsSbmWv AhcpsS A´y hn{iasa 
¶pw Rm³ ImWp¶p."" 
 

النبى صدر شق  
s\©v ikv{X{Inb   

 
السالم عليه جبريل أتاه ) ص ( اهللا رسول أن مالك بن أنس عن  
ثم القلب واستخرج صدره فشق الغلمان مع يلعب وهو يوم ذات  
  .منك الشيطان حظ هذا : فقال ، علقة منه واستخرج القلب شق
.مكانه أعيد ثم وحكمة إيمانا مأل ثم ذهب من طست فى غسله ثم  

  ) .الصحيح فى مسلم أخرجه ( صدره فى المخيط أثر أرى آنت ولقد أنس قال
 
A\kv(d) \nthZ\w sN¿p¶p. Xncp\_n(k)X§fpsS sNdp¸ Ime¯v 
aäv Ip«nItfmSpIqsS Ifn¨v sIm−ncns¡ Hcp Znhkw Pn_vcoÂ(A) h 
¶p. \_n(k)bpsS s\©v ]nfÀ¶v lrZbw ]pds¯Sp¡pIbpw ]n¶oSv 
lrZbw ]nfÀ¶v Hcp cà]nÞw ]pds¯Sp¯v Hgnhm¡pIbpw sNbv 
Xp. CXv \n§fnse ]nimNnsâ kzm[o\ hnlnXambncp¶p F¶v Pn_vco 
Â(A) ]dªp. ]n¶oSv AXv kzÀ® XfnIbnÂ IgpIn kXy hnizmk 
hpw ssZhnI hnZybpw \nd¨p ]qÀÆØm\¯v Øm]n¨p. BXncp s\©n 
Â A¶v Xp¶nb ASbmfapÅXv Xm³ I−ncp¶p. A\kv(d) ]d ªn 
«p−v.(apkvenw) 

 
عيسى وبشارة إبراهيم دعوة محمد  

C{_mlow \_nbpsS {]mÀ°\bpw Cukm \_nbpsS 
kphntijhpw. 

 
خاتم : مكتوب اهللا عند إني : ( مرفوعا عنه اهللا رضي سارية بن العرباض حديث  

ابراهيم دعوة ، أمري بأول وسأخبرآم ، طينته في لمنجدل آدم وإن ، النبيين  
لها أضاء نور لها خرج وقد وضعتني حين رأت التي أمي ورؤيا ، عيسى وبشارة  

  .وغيرهم والحاآم والطبراني أحمد االمام رواه ) الشام قصور منه
 دعوة ابراهيم : المراد بها أن ابراهيم عليه السالم لما أخذ فى بناء البيت ، دعا اهللا

من ويرزقهم ، إليهم تهوى الناس من أفئدة ويجعل ، آمنا البلد ذلك يجعل أن تعالى  
  .نبينا فى دعاءه اهللا فاستجاب والطيبات الثمرات

 أما بشارة عيسى  : فالمراد بها أن اهللا تعالى أمر عيسى عليه السالم فبشر به قومه
  .يخلق أن قبل إسرائيل بنوا فعرفه



أما قوله ( ورؤيا أمى التى رأت )  :فهو أن أم رسول اهللا رأت حين وضعته نورا 
  .الشام قصور له أضاءت

CÀ_mfv(d) \nthZ\w sN¿p¶p lZoknÂ \_n(k) Acpfn. "" BZw \_n 
(A) a®nembncn¡pt¼mÄ Xs¶ AÃmlphn¦Â Rm³ A´y{]hmNI 
\mbn BteJ\w sN¿s¸«ncp¶p. Fsâ Imcy¯nse BZy kw`h§Ä 
Rm³ \n§tfmSv ]dbmw. AXmbXv C{_mlow\_n(A)bpsS {]mÀ°\ 
bpw Cukm\_n(A)bpsS kt´mjhmÀ¯bpw Fsâ amXmhnsâ Xn 
cp ZÀi\hpw, Fs¶ {]khn¨ kab¯v, AhÀ Hcp henb {]Imihpw 
AXneqsS imanse tIm«Ifpw I−ncp¶p. C{_mlow\_n(A)bpsS{]m 
À°\sIm−pt±in¡p¶Xv IA_bpsS \nÀ½mW{]hÀ¯§tfmS\p 
_Ôn¨v B{]tZis¯ kpc£nXamb tZiam¡m\pw P\a\ÊpIsf 
AhnsS¡v BIÀjn¸n¡phm\pw AhnSp¯pImÀ¡v \·Ifpw ]g§fpw 
^e§fpw \ÂIphm\pw C{_mlow \_n{]mÀ°n¨ncp¶p. B {]mÀ°\ 
km£mÂIcn¡s¸«p.. Cukm\_n(A)bpsS kphn tijw F¶Xv Xncp 
ta\nbpsS \ntbmKw kw_Ôn¨v kt´mjhmÀ¯ Adnbn¨v sIm−v 
Cukm\_n(A) C{km CuenIÄ¡v \ÂInb hnhcWs¯ kw 
_Ôn¨mWv. 

 
الشام إلى طالب أبو مع ) ص ( محمد خروج  

A_qXzmen_nsâ IqsS imante¡v 
 

  .وسلم عليه اهللا صلى محمد معه واصطحب الشام إلى طالب أبو خرج
أعلم وآان ، بحيراء  له يقال صومعة فى راهب بها الشام بأرض بمكان  الرآب نزل  
يلتفت وال يخرج فال به يمرون ذلك قبل وآان الراهب إليهم خرج . النصرانية أهل  

هذا ، العالمين سيد هذا : وقال وسلم عليه اهللا صلى حمدم بيد فأخذ جاء  . إليهم  
  :قريش من أشياخ له فقال ، للعالمين رحمة اهللا يبعثه هذا ، العالمين رب رسول
خر إال والحجر بشجرة يمر لم العقبة من أشرفتم حين إنكم : الراهب قال ؟ ماعلمك  
 آتفه غضروف من أسفل فى النبوة فخاتم أعرفه وإنى ، لنبى إال يسجدان وال له ساجدا

   .التفاحة مثل
 وعليه ) ص ( محمد فأقبل إليه ارسلوا : قال أتاهم فلما طعاما لهم وأحضر ذهب ثم

   .تظلله غمامة
A_qXzmen_v Xsâ imante¡Å Hcp bm{XbnÂ Xncpta\n(k)sb 
bpw H¶n¨p Iq«n. bm{XbnÂ kwLw hn{ian¡m\nd§nb Øe¯n\Sp 
¯v _pssldm F¶v t]cpÅ Hcp ]ptcmlnX³ Xmakn¨ncp¶p. Hcp 
henb IrkvXy³ ]ÞnX\mbncp¶p At±lw. ]Xnhn\v hn]coXam bn 
At±lw Xsâ Bcm[\m Krl¯nÂ\n¶d§n bm{XmkwL¯n\Sp 
¯v sN¶p. XpSÀ¶v Xncpta\nbpsS Icw {Kln¨psIm−v ]dªp. Cu 



Ip«n temI¯nsâ t\XmhmWv. temIc£nXmhnsâ XncpZqXcmWv. 
temIm\p{Klnbmbn \ntbmKn¡s¸Sp¶hcmWv. XÂkabw kwL¯n 
se Nne Jpssdin {]apJÀ tNmZn¨p Xm¦Äs¡§s\ Adnbmw ? ]ptcm 
lnX³ ]dªp \n§Ä hcp¶ hgnbnse FÃm IÃpIfpw ac§fpw Cu 
Ip«n¡v hW§p¶p−mbncp¶p. Hcp \_nsb am{XamWh hW§mdp 
ÅXv {]hmNIXzap{Z Cu ta\nbpsS ]ncSn¡v Xmsg Hcm¸nÄ t]mse 
]Xnªncn¡p¶Xpw Rm³ ImWp¶p. ]n¶oSv At±lw Xncn¨v t]mbn 
kwL¯n\v th−n `£Ww X¿mdm¡n Xncpta\nsb hnfn¡m³ Bsf 
Ab¨p. Xncpta\n(k) \S¶v hcp¼mÄ taL§Ä XWÂ hncn¨p 
\o§p¶Xv AhscÃmhcpw {i²n¨p. 

 
  )ص ( النبى تظل التى الشجرة

Xncp\_n(k)bpsS XWÂacw: 
 

ومال شرف ذات ، تاجرة إمراة خويلد بنت خديجة آانت : قال اسحق ابن عن  
  .ميسرة غالمها مع الشام إلى مالها فى تاجرا اهللا رسول يخرج أن عرضت

والسالم الصالة عليه محمد فنزل الشام إلى تجارة فى غالمها مع الرسول فخرج  
من : ميسرة الراهب فسأل . الرهبان من راهب صومعة من قريبة شجرة ظل فى  
  .الحرم أهل من قريش من رجل هذا ميسرة له فقال الشجرة تحت ينزل الذى ذاه

  .نبى إال قط الشجرة هذه تحت نزل ما الراهب له فقال
  .بعيره على يسير وهو الشمس من يظلالنه ملكين يرى الحر اشتد إذا أنه ميسرة حكى

C_v\v CkvlmJv \nthZ\w sN¿p¶p. JZoP _ohn(d)]Whpw {]Xm]hp 
apÅ Hcp hym]mcnbmbncp¶p. ssakd F¶ Xsâ ASnatbmsSm¸w 
hym]mc¯n\mbn imante¡v t]mIm³ X¿mdmtWm F¶v AhÀ \_n 
tbmSt\zjn¨p. Xncpta\n k½Xn¡pIbpw ssakdtbmsSm¶n¨p bm{X 
Xncn¡pIbpw sNbvXp. bm{Xmat[y Hcp ac¯WenÂ AhÀ hn{I 
an¨p. ac¯n\Sp¯v Xmakn¨ncp¶ Hcp ]ptcmlnX³ Xsâ Bcm 
[\mtKl¯nÂ\n¶d§n h¶v ssakd¯nt\mSv ChÀ BcmWv ? F¶v 
tNmZn¨p. ldw hmknIfn Â s]« Jpssdin¡mcnÂ HcmfmsW¶v ssa 
kd {]hNn¨p. XÂkabw ]ptcmlnX³ ]dªp. Cu ac¯WenÂ \ 
_nb Ãm¯ Bcpw hn{ian¨n«nÃ. NqSpÅ Znhk§fnÂ H«I¸pd¯v bm 
{X sN¿p¶ Xnc\_n(k)¡v aemJamÀ XWÂ hncn¡p¶Xv ImWm 
ambncp¶psh¶pw ssakd ]d ªXmbn \nthZ\w sN¿s¸«n«p−v. 

 
)ص ( الرسول أصابع بين من ينبع  الماء  

XncphncepIfneqsS ip²Pew. 



 
عن قتادة عن سعيد عن عدي أبي حدثنا: اهللا رحمه البخاري وقال  
هوو بإناء وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى: عنه اهللا رضي أنس  

فجعل اإلناء، في يده فوضع ، ) المدينة في مكان وهو  (بالزوراء  
  .القوم فتوضأ ، أصابعه بين من ينبع الماء

.ثالثمائة زهاء أو ثالثمائة: قال  ؟ آنتم آم:  ألنس قلت:  قتادة قال  
A\kv(d) hnÂ \n¶v Camw _pJmcn D²cn¡p¶p. aZo\bnte kudmAv 
F¶ Øe¯v sh¨v Xncp\_n(k) kao]w Hcp ]m{Xw sIm−v h¶p. 
\_n(k) AXnÂ ssI hbv t¡− Xmakw BXncphncepIfneqsS ip 
²shÅw \nÀKfn¡m³ XpS§n. B shÅw D]tbmKn¨mbncp¶p P\§ 
Ä apgph³ AwKip²nhcp¯nbXv. A\kv(d)t\mSv JXmZ(d) tNmZn¨p 
AhÀ F{Xt]cp−mbncp¶p. ? ap¶qtdm AXnÂ IqSpXtem t]cp−m 
bcp¶p. A\kv(d) adp]Sn ]dªp. 

 
  )ص ( الرسول علي َحَجر سالم

A`nhmZyw \evIp¶ ine 
 

عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ، عنه اهللا رضي سمرة بن جابر وعن  
أبعث أن قبل علّي ُيَسلِّم آان بمكة حجرًا ألعرف إّني: "  قال سلم و  

. الترمذي و مسلم رواه ، غيره وقيل ألسودا الحجر قيل " اآلن ألعرفه إّني ،  
أعرفه حجرًا فأرى مكة في أمشي آنت: "  مسعود بن اهللا عبد وقال  

 عليك السالم يقول بأذني وسمعته إال مرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه مرَّ ما
  ".اهللا رسول يا

Pm_nÀ(d) ]dbp¶p. Xncp\_n(k) Acpfn."" a¡bnse Hcp IÃv \_nbm 
bn\ntbmKn¡s¸Sp¶Xn\v ap¼v Xs¶ Øncambn F\n¡v kemw ]dbm 
dp−mbncp¶p.( apÉnw, XnÀanZn) Cu IÃv lPdpÂ Akv hZmsW¶pw A 
sÃ¶pw A`n{]mb§fp−v. AÐpÃmln _n\v akv DuZv(d) ]dbp¶p. a¡ 
bnÂ Rm³ \S¡¶ hgnbnÂ, Hcp IÃv Xncp \_n(k)AXnsâ kao] 
¯v IqsS \S¡pt¼msgÃmw AÊemap Asse¡pw bmdkqeÃmlv ( 
AÃmlphnsâ ZqXsc Xm¦Ä¡v c£bp−mht«) F¶v A`nhmZyw 
sN¿mdpÅXv Fsâ sNhnIÄsIm−v Rm³ tI«XmWv. 

 
اآليات من الشريف آفه في ظهر ما  

XncpIc§fnse AÛpX§Ä 
 



اهللا صلى بالنبي يمرون الصبيان آان: " قال عنه اهللا رضي سمرة بن جابر عن  
خدي فمسح به فمررت خديه يمسح من ومنهم خده يمسح من فمنهم وسلم عليه  
أخرجه ،"اآلخر الخد من أحسن وسلم عليه اهللا صلى النبي مسحه الذي الخد فكان  

. مسلم صحيح في وأصله الطبراني  
يده وفي حلقة في اهللا رسول عند لشاهد إني :" قال عنه اهللا رضي ذر أبي عن  
 في من تسبيحهن فسمع  ، وعلي وعثمان وعمر بكر أبو وفينا يده في فسبحن حصى

  .الطبراني أخرجه " الحلقة
Xncp\_n(k) sNdnb Ip«nIfpsS kao]¯v IqsS \S¡pt¼mÄ Ahcp 
sS IhnfpIÄ XShmdp−mbncp¶p. At¸mÄ \_n(k) bpsS Ickv]Ài 
taäv IhnfpIÄ aäpÅhtb¡mÄ IqSpXÂ kpμcambncn¡pw. (X_dm 
\n) kzlolv apÉnanÂ Cu kw`h¯nsâ ASnØm\ `mKw ImWmw. 
A_qZÀ(d) ]dbp¶p. Hcp kZÊnÂ sh¨v Xncp\_nbpsS I¿nep−m 
bnc¶ NcÂ¡ÃpIÄ Xkv_olv sNmÃnbXn\v Rm³ km£obmbn«p−v. 
B kZÊnÂ A_q_¡À(d) DaÀ(d)Dkvam³(d) Aen(d)F¶nhcpw D−m 
bncp¶p. kZkyÀ FÃmhcpw BiÐw tI«p. (X_dm\n) 

 
ياتاآل من ) ص(  صوته في جاء ما  

Xncp iÐ¯nse AÛpXw"" 
 

اهللا رسول خطبنا :"قال عنه اهللا رضي معاذ بن الرحمن عبد عن  
نسمع آنا حتى أسماعنا َفُفِتَحت ، بمنى نحن و سلم و عليه اهللا صلى  

 داود أبو أخرجه ” ألف مئة من قريب جموع آنا و منازلنا في نحن و يقول ما
  ..وأحمد سائيوالن

AÐpdÒm³ _n\v ap BZv (d) ]dbp¶p. R§Ä ""an\''bnembncp¶ 
kab¯v Xncp\_n(k) Hcp {]kwKw\S¯n. XÂ kabw R§fpsS {i 
htW{μnb§Ä hnimeambn Xpd¡s¸«p. A¶v Hcp e£t¯mfw t]cp 
−mbncp¶p R§Ä FÃmhcpw B {]`mjWw IrXyambn {ihn¨p. Nne 
À AhcpsS hoSpIfnembcp¶p.( A_qZmhqZv, AÒZv ,\kmCu) 

 
  )ص ( النبي لنداء شجرة فرع تلبية

A\pkcn¡p¶ hr£ þimJ. 
 

النبي إلى عامر بني من رجل جاء :"قال عنه اهللا رضي عباس ابن عن  
تقول إنك محمد يا  :له فقال ، يعالج و يداوي آان ، وسلم عليه اهللا صلى  
قال ثم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فدعاه قال ؟ أداويك أن لك هلف ، أشياء  



اهللا رسول فدعا قال شجر، و نخل عنده و . إيه : قال ؟ أداويك أن لك هل : له  
و  يرفع و يسجد هو و العرق إليه فأقبل ، منها ِعرقًا سلم و عليه اهللا صلى  
قائًال السالم و  الصالة هعلي النبي فأمره ، ) إليه وصل أي  (انتهى حتى يسجد  

 بعدها تقوله بشيء أآذِّبك ال اهللا و : الرجل فقال ، مكانه إلى فرجع مكانك إلى رجعإ :
  !" .أبدا

C_v\v Aºmkv (d) ]dbp¶p. _\q BanÀ tKm{X¯nÂ s]« Hcp ip 
{iqjI³ Xncp\_n(k)bpsS kao]¯v h¶v ]dªp. Hm apl½Zv (k) 
\o ]eXpw ]dbp¶Xmbn tIÄ¡p¶p, Rm³ NnInÕn¨pXct« ?"" Xncp 
ta\n At±ls¯ ASpt¯¡v hnfn¨p tNmZn¨p.""Rm³ Xm¦sf NnInÕn 
¨mtem ? '' icn "" AbmÄ {]XnhNn¨p kao]¯v Hcp Cu¯¸\bpw a 
sämcp achpw D−mbncp¶p. \_n(k) ac¯nÂ \n¶pÅ HcpNnÃsb A 
Spt¯¡v hnfn¨p. XÂ£Ww Bacs¡m¼v kpPqZvsN¿p¶Xv t]mse 
\ne¯v hoWpw DbÀ¶pw Xncp\_nbpsS ASp¯v A\pkcWtbmsS 
sN¶v \n¶p. XpSÀ¶v Xncpta\n(k) AXnt\mSv ]qÀÆØm\t¯¡v t]m 
Im³ ]dªt¸mÄ Xncn¨v \S¶ t]mhpIbpw sNbvXp. AÛpX]cX 
{´\mb AbmÄ AÃmlphns\s¡m−v kXyw sNbvXp {]Jym]n¨p. 
C\n Xm¦Ä ]dbp¶ H¶pw Hcn¡epw Rm³ \ntj[n¡pIbnÃ. 

 
  القمر انشقاق

tOZn¡s¸« N{μ³. 
 

أن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول سألوا مكة أهل أن عنه اهللا رضي أنس عن  
َواْنَشقَّ السَّاَعُة اْقَتَرَبِت {  :تعالى قال . مرتين القمر انشقاق فأراهم آية ُيريهم  
و القمر فلقان : " قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وعن ] .1: القمر[} اْلَقَمُر  
الجبل وراء من فلقة : فلقتين فصار سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نحن  

  " .اشهدوا : سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال دونه فلقة و
  .وسلم عليه اهللا صلى عهدالرسول في آانت التي القصه انتهت

 زغلول آتورالد حكاها الموضوع بهذا خاصة الحديث العصر فى أخرى قصة وتبدأ
  :النجار

A\kv(d)hnÂ \n¶v \nthZ\w. a¡mhmknIÄ Xncp\_ntbmSv AÛpX 
Zrãm´w Bhiys¸«t¸mÄ c−v {]mhiyw \_n(k) N{μs\ tOZn¨v Im 
Wn¨vsImSp¯p. hnip² JpÀB³ ]dbp¶p.""(A´y \mÄ ASp¯p; 
N{μ³ ]nfÀ¶p.) AÂ JaÀ 1 ).C_v\v akvDuZv(d) hnÂ \n¶v \nthZ\w 
At±lw ]dªp. R§Ä \_n(k)bpsS IqsS Ccn¡t¼mgmWv N{μ³ 
c−v tOZ§fmbn ]nfÀ¶Xv. H¶v aebpsS ]n³ `mK¯v, atäXv AXn 
sâ Xmsgbpw, At¸mÄ \_n(k) ]dªp. It−mfq"" CXv Xncpta 



\n(k)bp sS Ime¯v kw`hn¨XmWv. C\n Cu ASp¯v \S¶ asämcp 
kw`hw A \p_Ôambn sImSp¡p¶p. 

 
معجزة أن قال بريطانيا جامعات دىبإح النجار زغلول الدآتور ندوات أحد في  

  .ذلك أثبتت قصة حكى ثم حديثا إثباتها تم الرسول يد على القمر انشقاق
بيتكوك موسى داود سمهإ ( باإلسالم المهتمين اإلنجليز خوةاإل أحد قال : قال  
أهداه ديانة عن بحثه أثناء أنه ) : البريطاني اإلسالمي الحزب رئيس اآلن وهو  
قتربتإ  (فقرأ القمر بسورة فإذا فتحها ، باإلنجليزية القرآن معانيل ترجمة صديق  
المصحف باقي قراءة عن انصد ثم القمر؟ ينشق هل فقال) القمر وانشق الساعة  

ثانية يفتحه ولم  . 
،سى بى بى على برنامجا ليشاهد البريطاني التليفزيون أمام جالس وهو يوم وفي  
 فقد تكلفة الرحالت أآبر أحد ذآر جاء األمريكان العلماء من ثالثة المذيع فيه يحاور

. دوالر مليار 100 حوالي وآلفت ، القمر سطح على آانت  
؟؟ المبلغ هذا تنفقون القمر سطح على أمريكا علم تضعون لكيأ المذيع فسألهم  

مع تشابهه مدى يروا لكي للقمر الداخلي الترآيب يدرسون آانوا أنهم العلماء رد  
المتحولة الصخور من حزام هو عجيب بأمر فوجئنا : أحدهم قال ثم ، األرض  
إلى المعلومات هذه فأعطينا سطحه إلى جوفه إلى سطحه من القمر يقطع  

قد القمر يكون أن إال ذلك يحدث أن يمكن ال أنه وقرروا فتعجبوا الجيولوجيين  
من ناتجة المتحولة الصخور هذه تكون وأن التحم ثم األيام من يوم في انشق  

االلتحام لحظة االصطدام على من قفزت:  قائال بيتكوك موسى داود يستطرد ثم.   
معجزة وهتفت المقعد 1400 من أآثر من والسالم الصالة عليه لمحمد حدثت   

الدوالرات مليارات عليها ينفقوا لكي األمريكان اهللا يسخر و البادية قلب في سنة  
. حق الدين هذا أن أآيد للمسلمين يثبتوها حتى  

اإلسالم عن أعراضه في سببا آانت أن بعد إلسالمه سببا القمر سورة وآانت    .  



 
kpAeqÀ \ÖmÀ F¶ hnJyX JpÀB³ imkv{X ]ÞnX³ {_n«\n 
se Hcp bqWnthgvknänbnse Xsâ {]kwK¯nÂ N{μ³ ]nfÀ¶ kw` 
hw hnhcn¨ tijw AXn\v Dt]mÂ_eIambn D²cn¨ Hcp kw`hamWn 
Xv. \ÖmÀ ]dbp¶p. {_n«\nse CÉmanIv ]mÀ«n {]knU−mbncp¶ 
ZmhnZv aqkm ]näv tIm¡n³ Xsâ aX§sfkw_Ôn¨ ]T\¯n\nSbnÂ 
kplr¯v Hcp JpÀB³ ]cn`mj k½m\n¨p. BZyt\m«¯nÂ Xs¶ 
]nävtIm¡v I−Xv N{μ³ ]nfÀ¶p F¶ kqàambncp¶p.( JaÀþ1) A 
Xv hnizkn¡m³ hnk½Xn¨ At±lw JpÀ B³ AS¨psh¨p ]n¶oSv hm 
bn¨tXbnÃ. Iptd Ime¯n\v tijw Hcp _n_nkn ]cn]mSn ho£n¨p 
sIm−ncns¡, Atacn¡bpsS Gähpw sNethdnb (100_ney³tUmfÀ) 
N{μ]cyS\s¯kw_Ôn¨v At±lw tIÄ¡m\nSbmbn. ]cn]mSnbnÂ 
]s¦Sp¯ 3 {]apJ imkv{XÚtcmSv AhXmcI³ Cu ]cyS\¯nsâ 
{]tXyIXsbkw_Ôn¨v tNmZn¨t¸mÄ`qanbpw N{μ\pw X½nÂ Ahbp 
sS B´cnILS\bnse kmZriys¯ kw_Ôn¨mbncp¶p Cu ]T\ 
]cyS\sa¶pw AXn\nSbnÂ hfsc {i t²bamb HcpIs−¯Â e`n 
¨Xmbpw AhcnsemcmÄ ]dªp. "" AÂ `pXIcamb Hc inem s_Â 
äv N{μsâ D]cn Xe¯neqsS AXns\ c −mbn ]Iv̄ psIm−v IS¶v 
t]mIp¶Xv R§Ä {i²n¨p. Cu hnhc §Ä R§Ä `ua imkv{X 
ÚÀ¡v ssIamdnbt¸mÄ AXnÂ AhÀ K thjWw \S¯pIbpw XpS 
À¶v, N{μ³ Hcp kμÀ`¯nÂ ]nfcpIbpw XpSÀ¶v IqSnt¨cpIbpw 
sNbvXXnsâ ^eamWnXv cq]s¸«sX¶v A hÀ Is−¯pIbpw sNbv 
Xp. IqSnt¨cp¶ kμÀ`¯nse BLmXam Wv C¯cw Hcp {]`mh¯n 



\v ImcWsa¶pw AhÀ hniZoIcn¨p. CXv tI« AÛpXt¯msS NmSn 
sbgpt¶äv ]nävtIm¡nsâ a\ÊnÂ 1400 hÀ jw ap¼v Xncp\_n ImWn 
¨ B AÛpXw \ndªp \n¶p. CÉmw aXw kXyamsW¶v sXfnbn 
¡m³ Atacn¡sbs¡m−v aney\IÄ sNehv sN¿n¸n¡p¶Xv {]]© 
krãmhnsâ Hcp X{´ambncn¡pw. A§s\ Hcn¡Â CÉmans\bpw 
JpÀB\ns\bpw AhKWn¡m³ ]nävtIm¡n\v ImcWamb kqdXpÂ 
JaÀ , JpÀB³ AwKoIcn¡p¶Xn\pw CÉmw BtÇjn¡p¶Xn\pw 
ImcWambn. 

 
  )ص ( لنبىل الكرام المالئكة حماية في جاء ما

amemJamcpsS ImhÂ 
 

بين وجهه محمد يعفر هل : جهل أبو قال : قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن  
العزى و والالت : فقال . نعم : فقيل ،  )أمامكم جهارة يصلي هل أي ( ؟ أظهرآم   
  رسول فأتى . التراب في وجهه ألَعِفَرنَّ أو رقبته على ألَطأنَّ ذلك يفعل رأيته لِئن 

  إال منه فاجأهم فما ، رقبته على ِلَيطأ يصلي هو و سلم و عليه اهللا صلى اهللا
  إن : قال ؟ لك ما : له فقيل بيديه، وجهه  يقي أخذ و ، عقبيه على ينكص هو و

  عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال!!!.     وأجنحة  وَهوًال نار من خندقًا بينه و بيني
 ِإنَّ َآال { : تعالى اهللا أنزل و . عضوا عضوًا المالئكة الختطفته مني دنا لو : سلم و

  .السورة آخر إلى] 6: العلق[}  َلَيْطَغى اِإلنَساَن
A_q lpssdd(d) D²cn¡p¶p A_q PlÂ kplr¯p¡tfmSv tNmZn 
¨p apl½Zv \n§fpsS ap¼nÂ \n¶v ]ckyambn \nkvIcn¡mdpt−m ? 
AhÀ ]dªp D−tÃm. "" em¯bpw DÊbpw Xs¶ kXyw Rm\Xv 
ImWpIbmsW¦nÂ H¶pInÂ Ahsâ ]ncSn¡v Rm³ sXmgn sImSp 
¡pw. AsÃ¦nÂ BapJw a®nÂ ]pc«n hnSpw. "" A_qPlÂ ho¼nf¡n. 
IrXy \nÀÆlW¯n\mbn Hcp Znhkw Ah³ \_n(k)bpsS kao]¯v 
sN¶p. sXm«Sp¯ \nanjw apJw ad¨vsIm−v XncntªmSp¶ A_qP 
lvens\bmWv kplr¯p¡Ä I−Xv. F´p ]än F¶v Xnc¡nb Ah 
tcmSv Ah³ ]dªp. Fsâbpw AhsâbpanSbnÂ AánIpWvThpw 
`oIc PohnIfpw D−mbncp¶p. \_n(k)]dªp. AXv kw_Ôambn 
\_n(k) Ah³ Ipd¨v IqSn ASp¯v h¶ncp¶psh¦nÂ aemJamÀ Ah 
sâ Hm tcm Ahbhpw dm©nsbSp¡ pambncp¶p. kqd¯pÂ AeJv 
Bdmw kqàw apXÂ Ahkm\w hscbpÅ `mKw CÆnjb¯nÂ 
AhXoÀ® ambXmWv. 

 
  )ص(  للنبي ووجدًا طربًا أحد جبل هتزازإ



DlvZv aebpsS BËmZ\r¯w. 
 

من آثير ابتعد ُأُحد غزوة دبع : عنه اهللا رضي علي سيدنا يقول  
سبعون سهله و سفحه في استشهد ألنه ُأُحد جبل عن المسلمين  

فوقف سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول ذهب و . الصحابة خيار من  
عمر و بكر أبو معه و ُأُحد شهداء على صلى و ُأُحد على يومًا  
بُأُحد اإذ ُأُحد على نحن بينما و. )  وعلي عمر رواية في و (وعثمان  

 ثبتأ : يقول و الجبل على يضربها و الطاهرة قدمه يرفع و يبتسم بالرسول إذا و يهتز
. Aen(d) ]dbp¶p. DlvZv bp²¯nÂ 70 Hmfw kzlm_n {]apJÀ cà 
km£nIfmbXn\v tijw apkvenwIÄ DlvZv aetbmSv AI¶v \n¶p. B 
kab¯mWv Xncp\_n(k) A_q_¡À(d) DaÀ(d) Dkvam³(d) F¶nh 

tcmsSm¸w aebnse¯nbXv. asämcp dnt¸mÀ«nÂ Dkvam³(d)\v ]Icw A 
en(d)bmbncp¶p IqsSbp−mbncp¶Xv. ) BËmZ{]IS\ambn DlvZv ae 
XÕabw {]I¼\w sIm−p. Xncta\n(k) B ]hn{Xamb ]mZ§Ä D 
bÀ¯n temeamb B {]Xes¯ Nhn«n im´amIm³ Acpfnbt¸mÄ 

DlvZvae AXv A\pkcn¨p. 
 

سلم و عليه اهللا صلى إليه النخلة جذع حنين  
Cu¯¸\bpsS tcmZ\w 

 
ترك منبرًا له ُصِنع فلمَّا ، جذع على يخطب سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول آان  

المسجد أهل يسمعه أنينًا يئن بالجذع فإذا ، يخطب راح و المنبر صعد و الجذع  
،جذع هدأ : قال و صدره إلى الجذع ضّم و قطعها و خطبته على من فنزل ، جميعًا  
أو القيامة يوم إلى منك يؤآل أخضرًا فتعود أغرسك أن أردَت إن ، جذع هدأ  
"اآلخرة في معك أآون و دفنيإ بل  :الجذع فقال ، اآلخرة في رفيقي فتكون أدفنك  
و  عليه اهللا صلى اهللا رسول توفي حينما : "عنه اهللا رضي مالك بن أنس يقول  
آيف ، إليك َفَحنَّ فتَرآَته عليه تخطب  آنًت جذعًا إنَّ اهللا رسول يا : قولن آنا  سلم  
فيه والخبر ، ومنتشر مشهور الجذع فحديث ؟ إليك القلوب تحّن ال ترآتنا  حين  

قال    .رجًال عشر بضعة الصحابة من ورواه ، الصحيح هلأ خرجهأ ، متواتر  
السلف، عن الخلف حملها التي رةالظاه األمور من ، الجذع حنين قصة:  البيهقي  

  .الحيوان آأشرف إدراآًا لها اهللا يخلق قد الجمادات أن على دليل وفيها
Hcp ac¯SnbpsS apIfnÂ \n¶mbncp¶p \_n(k) JpXp_ \nÀÆln 
¡mdp−mbncp¶Xv ]n¶oSv an³¼À \nÀ½n¡s¸«t¸mÄ JpXp_ \nÀh 
ln¡m³ Xncpta\n(k) AXn\v apIfnÂ Ibdn. XÕabw ]gb ac¯Sn 
bnÂ \n¶v Hcp Zn\tcmZ\w tIÄ¡m\nSbmbn. ]Ånbnep−mbncp¶ 



FÃmhcpw BiÐw {ihn¨p Xncpta\n(k) JpXp_ \nÀ¯n Xmsgbnd 
§n XSn¡jvWs¯ s\t©mSW¨p]nSn¨v kam[m\n¡m³ ]dªp. Xn 
cpta\n XpSÀ¶ptNmZn¨p \n\¡nãamsW¦nÂ \o A´y\mÄhsc `£n 
¡s¸Sp¶ ^ehr£am Ipw hn[w \ns¶ Rm³ \«p ]nSn¸n¡mw. AsÃ 
¦nÂ ]ctemI¯v FsâIq«pImc\mhm³ \ns¶ Ct¸mÄ adhvsN¿mw. 
GXmWv \nsâ Cãw ? ]ctemI¯v \_n(k)bpsS Iq«pImcm\mhp¶ 
XmsW\n¡nãsa¶pw AXn\mbn Fs¶ adhv sN¿Wsa¶pw XSn¡ 
jvWw At]£n¨p. A\kv(d) ]dbp¶p. \_n(k)bpsS h^m¯n\v ti 
jw R§Ä ]dbmdp−mbncp¶p."" Hm {]mhmNItc A§v {]kwKn¡m 
\p]tbmKn¨ncp¶ XSn¡jvWw Dt]£n¡s¸«t¸mÄ hnclthZ\bnÂ 
hne]n¨p................ A§v thÀ]ncnbpt¼mÄ R§fpsS a\ÊpIÄ F§ 
s\ hne]n¨v IcbmXncn¡pw. ? ac¯Sn Icªkw`hw Zi¡W¡n\v 
kzlm_nIÄ \nthZ\wsNbvX kp{]kn²amb ImcyamWv. Camw ss_ 
lJn ]dbp¶p. Cu kw`hw ap³KmanIÄ \nthZ\w sNbvXp hyàamb 
hnjbamWv. AtNX\ hkvXp¡Ä¡pw AÃmlp kwkmctijn \ÂIm 
sa¶Xn\v sXfnhpamWo kw`hw. 

 
بدر لقتلى سلم و عليه اهللا صلى مخاطبته  

_ZvdnÂ sImÃs¸«htcmSpÅ A`nkwt_m[\w. 
 

إن فالن مصرع هذا : " بدر ليلة قال سلم و عليه اهللا صلى النبي أن أنس عن  
تعالى اهللا شاء إن فالن مصرع هذا ، األرض على يده وضع و غدًا تعالى اهللا شاء  

، الحدود تلك أخطأوا ما بالحق بعثه فوالذي  .األرض على يده وضع و غدًا  
النبي أن : الصحيح في رواية وفي.  القليب في ُألقوا ثم ، عليها ُيصرعون جعلوا  
، فالن بن فالن يا : آبائهم وأسماء ئهمبأسما يناديهم جعل وسلم عليه اهللا صلى  
وعدنا ما وجدنا قد ناإف ؟ ورسوله اهللا أطعتم أنكم أيسرآم ، فالن بن فالن ويا  
من تكلم ما اهللا رسول يا : عمر فقال ؟ حقا ربكم وعد ما وجدتم فهل ، حقا ربنا  
 محمد سنف والذي : وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، لها أرواح ال أجساد

  .منهم أقول لما بأسمع أنتم ما بيده
A\kv(d)\nthZ\w sN¿p¶p. _ZÀ bp²¯nsâ Xte¶v cm{Xn \ne 
¯v ssIsh¨vsIm−v  ChnsS C¶men¶h³ \new ]Xn¡pw F¶v Ir 
Xyambn \_n(k){]hNn¨ncp¶p. \_n(k)sb \ntbmKn¨ \mY³ Xs¶ 
kXyw, Ahbnsem¶pw ]ng¨tXbnÃ. Ahtcmc¯scbpw BØe§ 
fnÂ \n¶v ]n¶oSv"" AÂJeo_v '' F¶ s]m«¡nWdnte¡v \o¡n. kzlo 
lmb asäm cp \nthZ\¯nÂ Xncpta\n AhcpsS ]nXm¡sf tNÀ ¯p 
hnfn¨psIm −v C§s\ ]dªXmbn¡mWmw."" AÃmlphns\ bpw 
Ahsâ ZqXs\ bpw A\pkcns¨¦nÂ F¶v Bin¡pt¶m ? \½psS 



\mY³ hmKvZm\w sNbvXXv \ap¡v e`n¨p. \n§fpsS \mY³ hmKvZm\w 
sNbvXXv \n§ Ä¡v In«ntbm ? '' CXv tI« DaÀ(d) tNmZn¨p Bßmhv 
thÀs¸« ih§ tfmSmtWm Xm¦Ä kwkmcn¡p¶Xv ? Xncpta\n Acp 
fn."" apl½Zv(k) c£nXmhv Xs¶ kXyw, AhÀ \n§sft¸mse Xs¶ 
Rm³ ]dbp¶Xv tIÄ¡pw.'' 

 
والمعراج االسراء  

CkvdmAv anAvdmPv 
 

البراق على راآبا قدسمال بيت إلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول أسري  
البراق وربط . إماما باألنبياء وصلى هناك فنزل . السالم عليه جبريل صحبة  
ورأى ، آدم فيها فرأى . الدنيا السماء إلى به عرج ثم . المسجد باب بحلقة  
فيها فرأى الثانية لىإ  عرج ثم . شماله عن واألشقياء يمينه عن السعداء أرواح  
فيها فرأى  الرابعة إلى ثم  .يوسف فيها فرأى ، الثالثة إلى ثم . ويحيى عيسى  
موسى فيها فرأى السادسة إلى ثم . هارون فيها فرأى الخامسة إلى ثم . إدريس  
الجنة يدخل بعدي بعث غالما أن أبكي قال ؟ يبكيك ما له فقيل . بكى جاوزه فلما  

  .أمتي من يدخلها مما أآثر أمته من
سدرة إلى ثم . إبراهيم فيها فلقي السابعة السماء إلى به عرج ثم  

صورته في جبريل هناك فرأى ، المعمور البيت إلى رفع ثم . المنتهى  
رسول عين قرة فكانت . الصالة وأعطاه ربه وآلمه جناح ستمائة له  

. وسلم عليه اهللا صلى اهللا  
اشتد وأخبرهم قومه في وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول أصبح فلما  

حتى له اهللا فجاله . المقدس بيت لهم يصف أن وسألوه له تكذيبهم  
  .شيئا عليه يردوا أن يستطيعون وال . به يخبرهم وجعل . عاينه

  .آفورا إال الظالمون وأبى . ثبورا إال ذلك يزدهم فلم
ss_XpÂ apJ±nknte¡v Pn_vcoÂ(A)t\msSm¸w _pdmJnÂ Xncpta\n 
(k) Hcpcm{Xnbm{X \S¯n. AhnsS ]Ån¡v kao]w hml\w _Ôn¨v 
sIm−v FÃm {]hmNIÀ¡pw Camambn \_n(k) \nkvIcn¨p. ]n¶oSv 
BImi§fnte¡v bm{Xbmbn. H¶m\mImi¯nÂ BZw \_n(A)s\ 
bpw Xsâ heXv `mK¯v kÖ\§fpsSbpw CSXv `mK¯v ZpÀP\§fp 
sSbpw Bßm¡sfbpw \_n(k) I−p. c−m\mImi¯nÂ Cuk(A) 
b lvb(A) F¶nhscbpw aq¶mw BImi¯nÂ bqkp^v(A)s\bpw 
\m emw BImi¯nÂ CZvcokv(A)s\bpw A©mw BImi¯nÂ 
lmdq³ (A)s\bpw Xncp \_n(k) I−p. Bdmw BImi¯nÂ 
aqkm\_n(A) s\ IS¶v t]mhpt¼mÄ At±lw Icªp. F´n\mWv 
Icbp¶sX¶ tNmZy¯n\v, Fsâ kapZmb¯nÂ \n¶v kzÀ¤¯nÂ 



{]thin¡p¶Xn t\¡mÄ IqSpXÂ BfpIÄ F\n¡v tijw h¶ 
HcmfpsS kapZmb ¯nÂ \n¶v kzÀ¤¯nte¡v {]thin¡p¶phtÃm 
F¶Xn\memWv Rm ³ Icbp¶sX¶v aqkm\_n(A) adp]Sn ]dªp. 
XpSÀ¶v Ggm\mImi¯nÂ C{_mlow \_n(A)sb I−tijw knZvd 
¯pÂ ap³Xlbnte¡v XpSÀ¶v "" ss_XpÂ aAvaqdn''te¡pw. \_n 
(k)bm{Xbmbn. AhnsS sh¨v Pn_vcoÂ(A) Xsâ bYmÀ°cq]¯nÂ 
600 NndIpItfmsS \_n(k)ZÀin¨p. XpSÀ¶v \_n (k)X§Ä Xsâ \m 
Yt\mSv kwkmcn¡pIbpw \mY³ \_n(k)¡v ""\nkvImcw'' F¶ k½m 
\w \ÂIpIbpw sNbvXp. Xncpta\n(k)bpsS I¬ IpfnÀ½bmbncp 
¶p \nkImcw. 
{]`mX¯nÂXncpta\n(k) bm{X Ignªv Xncns¨¯n kw`hw hnhcn¨ 
t¸mÄ i{Xp¡fpsS \ntj[w IqSpXembn. ss_XpÂ apJ±nkns\ hÀ 
®n¡m³ AhÀ Bhiys¸«p. B kab¯v akvPnZpÂ AJvksb \_n 
X§Ä¡v AÃmlp {]ZÀin¸n¨p sImSp¡pIbpw AhcpsS tNmZy§Ä 
¡v IrXyambn D¯cw \ÂIpIbpw sNbvXp. ]t£ BA{IanIÄ \n 
tj[n¡m³ am{Xta X¿mdmbnc¶pÅq. AXhÀ¡v \miw am{XamWv 
hÀ[n¸n¨Xv. 

 
 متفرقات

aäp Nne AÂ`pX§Ä 
 

داود أبو رواه  .ويتعبه يجيعه صاحبه أن ـ المشقه أي ـ الجهد إليه البعير شكا -   
  صغيره نخله جذع سوى به يستتر شيئا يجد ولم الحاجه قضاء إلى ةمر جاء -

أمر ثم حاجته اقض حتى فسترتاه إليه فأتتا منها آال فأمر ، عنها بعيده وأخرى  
  .والطبراني أحمد األمام رواه  .مكانها إلى بالمضي منهما آال 

واحده آل فصارت لينحرها األبل من ست منه قربت -    .بها ليبدأ منه تقترب 
  .والنسائي داود أبو رواه

عليه متفق  .فيها تفل حين الرمد من برأت ـ عنه اهللا رضي ـ طالب أبي عين أن -  .  
، ةسن المائه نحو فعاش العمر وبطول والولد المال بكثره مالك بن نسأل دعا -  
حملين سنه آل في يحمل نخل له وآان ، ذآرا ولدا وعشرين مائة صلبه من ولده وآان    

 الطعام تسبيح نسمع آنَّا : (قال أنه عنه اهللا رضي مسعود ابن عن البخاري صحيح في ثبت -
.  ) يؤآل وهو  

  في المنبر فوق وهو - وانقطاعه حبسه أي ـ المطر قحوط اكش إليه شكا لما نهأ -
  ، السحاب من قطعة السماء في وما ،  ودعا تعالى اهللا إلى يديه فرفع الجمعة خطبة
علينا وال حوالينا اللهم : فقال فأمطرت فاتسعت السماء توسطت حتى سحابة فطلعت  

عليه متفق  .وانقطعت قلعتأف   . 
من إليه اتوأ راآب مائه ربعأ يزود نأ ـ عنه اهللا رضي ـ الفاروق عمر أمر أنه -  

وغيره أحمد رواه  .أحد مسه ما وآأنه منه جميعا فزودهم ،  عنده آان تمر   .  



  صاع ودون شعير صاع من الخندق غزوة في معه آانوا الذين األلف طعمأ نهأ -
عن صرافهمان بعد وبقي وأنصرفوا وشربوا فأآلوا – الضأن ولد وهي ـ وبهيمة   

عليه متفق  .امعالط من آان مما آثرأ الطعام   .  
apXemfn ]«nWn¡nSpIbpw AanX tPmen¡v \nÀ_Ôn¡pIbpw sN 

¿p¶Xmbn H«Iw Xncpta\ntbmSv BhemXn ]dªp. (A_q ZmhqZv) 
 

Hcn¡Â hnkÀÖ\mhiy¯n\v adbmbn \nÂ¡m³ \_n(k)X§Ä 
cmSn¡jvW§sf hnfn¨p. A\pkcn¨ Ah Bhiy¯v\v tijw XÂ 
Øm\t¯¡v t]mIm³ ]dªt¸mÄ Xncn¨v t]mIpIbpw sNbvXp. (A 
lvaZv, Xz_vdm\n) 
 

Hcn¡Â _enbdp¡p¶Xn\mbn H«I§sf sIm−p h¶p. Ahbn 
temtcm¶pw Fs¶ BZyw Adp¡Wsa¶mhiys¸«v \_n(k)tbmSSp 
¯v tNÀ¶v \n¶p.( A_qZmhqZv, \kmCu) 
 

\_n(k)bpsS Da\ocv sIm−v Aen(d)sâ sN¦®v t`Zambn. 
(_pJmcn, apÉnw) 
 

A\kv(d)hn\v [mcmfw k¼¯pw k´m\§fpw \ÂIm\pw BbpÊv 
ZoÀLn¡m\pw Xncpta\n(k) ZpB sNbvXp. AXv sIm−v Xs¶120 B 
¬Ip«nIfpsS ]nXmhmb At±lw 100 hÀj¯ne[nIw Pohn¨p. At±l 
¯nsâ Imc¡t¯m«¯nÂ \n¶v hÀj¯nÂ c−v {]mhiyw IbäpaXn 
sNbvXncp¶p. 
 

\_n(k) `£n¡pt¼mÄ `£Ww Xkv_olv sNmÃnbXv tI«Xmbn 
C_v\v akvDuZnÂ \n¶v _pJmcn(d) D²cn¨n«p−v. 
 

Hcn¡Â \_n(k) PpapA JpXp_ \nÀÆln¡pt¼mÄ HcmÄ hcÄ¨ 
sb¸än BhemXns¸«p. Xncpta\n(k) ssI DbÀ¯n {]mÀ°nt¡− 
Xmakw, taL§sfm¶pt]mepw ImWmXncp¶ am\w, \ndsb taLw \nd 
bpIbpw aghÀjn¡m\mcw`n¡pIbpw sNbvXp. Bhiy¯n\v ag e`n¨ 
t¸mÄ \_n(k)X§Ä"" C\n Npäp `mK¯pw ag s]¿s« F¶vZpB sN 
¿p¶Xv hsc Bag XpSÀ¶p. ( _pJmcn , apÉnw) 
 

Hcn¡Â \_n(k)bpsS ASp¯v 400 Hmfw t]cS§p¶ Hcp bm{Xm 
kwLw h¶p. DaÀ(d)sâ ASp¡ep−mbncp¶ Imc¡bnÂ \n¶pw Ah 
À¡v apgph³ Bhiy¯n\v \ÂIm³ \_n(k) Bhiys¸«p. apgph³ 



t]À¡pw \ÂInb tijhpw DaÀ(d)sâ ASp¡ep−mbncp¶ Imc¡ H 
¶v t]mepw Ipdªncp¶nÃ.( AlvaZv) 
 

Jm³ZJv bp²¯nsâ kμÀ`¯nÂ, Hcm«n³ Ip«nbpw Hcp ""kmDw '' 
AÂ]hpw hcp¶ tKmX¼pw sIm−v X¿mdm¡nb `£Wambncp¶p 
Bbnc¡W¡n\v tbm²m¡Ä btYãw Ign¨n«pw _m¡nh¶Xv.( 
_pJmcn, apkvenw) 

 
يتعذبون القبور ألهل ) ص(  سماعه  

J_vdnse iÐw 
 

 
اهللا صلى اهللا رسول بينما :" قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن  

عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال بالبقيع يمشيان وبالل وسلم عليه  
 تسمع أال : قال. أسمعه ما اهللا رسول يا واهللا ال : قال ؟ أسمع ما تسمع بالل اي : وسلم

  .القبور أهل
.)الذهبي ووافقه الشيخين شرط على صحيح وقال الحاآم أخرجه(  

 
A\kv(d) D²cn¡p¶p. _JoCeqsS \S¶v t]mIp¶ kμÀ`¯nÂ Xn 
cpta\n(k) _nemÂ(d)t\mSv tNmZn¨p "" Rm³ tIÄ¡p¶Xv Xm¦Ä tI 
Ä¡p¶pt−m _nemÂ ? '' _nemÂ (d) {]XnhNn¨p ""AÃmlphns\ X 
s¶ kXyw, tIÄ¡p¶nÃ \_ntb '' "" I_vdmfnIfpsS iÐw tIÄ¡p 
¶nÃ AtÃ ? '' \_n(k) ]dªp. ( lmInw ) 

 
المشرآين هوجو في الحصى  )ص (  رميه  

I®pIfnÂ NncÂ IÃpIÄ 
 

 
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع غزونا : " قال أبي حدثني سلمة بن إياس عن  

على وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على ومررت  : )قال أن إلى ( ُحَنينًا  
ثم بغلته عن نزل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول غشوا فلما .. الشهباء بغلته  
جوهالو شاهدت : فقال.  وجوههم به استقبل ثم األرض من تراب من قبضة قبض  
 أخرجه .  ”مدبرين فولوا القبضة بتلك ترابًا عينيه مأل إال إنسانًا منهم اهللا خلق فما

  .مسلم



Cbmkp _n³ kea Xsâ ]nXmhnÂ \n¶p²cn¡p¶p. lpss\³ bp 
²¯nsâ Ahkc¯nÂ Rm³ \_n(k)bpsS kao]¯v IqsS \S¶v 
t]mhpIbmbncp¶p. XÂkabw i{Xp¡Ä Xncpta\nsb hebw sN¿p 
Ibpw \_n(k) Xsâ tImhÀ IgpX¸pd¯v \n¶nd§n Hcp ]nSn NcÂ 
hmcn ""imlXnÂ hpPqlv '' F¶v sNmÃns¡m−v AhÀ¡v t\sc Fdnbp 
Ibpw sNbvXp. Ah Hmtcm i{Xphnsâbpw I®nse¯n AhÀ ]n´ncn 
tªmSn. ( apkvenw) 

 
  )ص ( اهللا رسول فى الطيب رائحة

Xncp\_n(k)bpsS kpKÔw. 
 

 
في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عرق آان : " عنها اهللا رضي عائشة قالت  
بطيب مسها طيبًا عطار آف آفه وآان األذفر، المسك من  أطيب اللؤلؤ مثل وجهه  
رأس على ويضعها ريحها يجد  يومه فيظل  المصافح يصافحه  ، يمسه لم أو  
 والبيهقي نعيم  أبو أخرجه  ،  ”رأسه على ريحها من الصبيان بين من فيعرف الصبي

. عساآر وابن  
عليه اهللا صلى اهللا رسول دخل : " قالت عنها اهللا رضي عائشة موالة ليلى عن  
رسول يا فقلت ، المسك ريح ووجدت شيئًا أر ولم فدخلت ، حاجته لقضاء وسلم  
أخرجه " األنبياء معاشر منا تكفيه أن أمرت األرض إن : فقال  !شيئًا أر لم اهللا  

. األوسط في والطبراني المستدرك في الحاآم  
خرجت فلما وسلم عليه اهللا صلى النبي مات : " قالت عنها اهللا رضي عائشة عن  

  .البزار أخرجه ، "منها أطيب قط رائحة شممت ما نفسه
Xncpta\nbpsS apJ¯v ap¯v aWn t]mepÅ hnbÀ¸vIW§Ä¡v ap´n 
b IkvXqcntb¡mÄ kpKÔap−mbncp¶Xmbn BCi(d) ]dbp¶p. 
]qinbmepw CsÃ¦nepw B ssIIÄ F¶pw kpKÔ hym]mcnbptSsX 
¶t]mse ]cnaf]qcnXambncp¶p. Xncp\_n(k)sb lvkXZm\w sNbv 
Xh\v Znhkw apgph³ B ]cnafw A\p`hn¡m\mbn. AhnSp¶v Hcp 
Ip«nbpsS incÊnÂ XtemSnbmÂ Ah\v B ]cnafw ImcWw {it²b 
\mIpw (A_q \Cuw, ss_lJn, C_v\v AkmInÀ) 
Bbni(d)bpsS tamNnXbmb ASnakv{Xo ssee ]dbp¶p. Xncp \_n 
(k) hnkÀÖ\w sNbvX Øe¯v Rm³ sN¶t¸mÄ bmsXm¶pw Im 
Wm\nÃmbncp¶p. \Ã kpKÔw A\p`hs¸SpIbpw sNbvXp. CXns\ 
kw_Ôn¨v Rm³ \_n(k)tbmSv tNmZn¨t¸mÄ {]hmNI·mcnÂ \n¶p 
ÅXv AS¡w sN¿m³ `qantbmSv IÂ ]n¡s¸«ncn¡p¶p. F¶v adp]Sn 
X¶p. (lmInw, X_vdm\n)Xncp\_n(k)bpsS Bßmhv thÀs¸Spt¼mÄ 



A\p`hs¸« ]cnaft¯¡mÄ \Ã Hcp kpKÔw Rm³ PohnX¯nÂ A 
\p`hn¨n«nÃ F¶pw Bbnim_ohn(d) ]dªn«p−v.(_ÊmÀ) 

 
غيره يرى ال ما رؤيته  

AZriy§fpsS ZÀi\w. 
 

 
  :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن
إني ، سجودآم وال رآوعكم علّي يخفى ما فواهللا ههنا، ِقبلتي ترون"   

عليَّ يخفى ما فواهللا : " رواية في و " ظهري وراء من ألراآم  
  .ومسلم البخاري أخرجه ،"ظهري وراء من ألراآم إني ، رآوعكم وال خشوعكم
خلفه من يرى آان سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن الشراح قال  

. بصره بعيني يرى آما  
Rm³ Jn_vebv¡v A`napJambn \nÂ¡p¶Xmbn \n§Ä ImWp¶p. 
]t£ AÃmlphns\ Xs¶ kXyw \n§fpsS hW¡§fpw kmãmwK§ 
fpw F\n¡v AZriyaÃ. Rm³ ]n¶neqsS \n§sf ImWp¶p−v. asäm 
cp \nthZ\¯nÂ, \n§fpsS `ànbpw hW¡hpw F\n¡v AZriyaÃ 
F¶mWpÅXv. (_pJmcn, apkvenw)\_n(k)bpsS \b\§ÄsIm−v ap³ 
hiw ZriyambXvt]mseXs¶ ]n³ hihpw ZriyamWv. F¶mWv CXn 
sâ kmcsa¶v lZokv hymJymXm¡Ä ]dbp¶p. 

 
الطعام إآثار  

`£yhÀ²\ : 
 

له فقالت طعام إلى اهللا سولر يدعو أن طلحة أبو أراد : قال مالك بن أنس عن  
بأن أبوطلحة فأمرنى . وحده اهللا رسول يكفى قليل عندها الذى الطعام أن امرأته  
وأخبرت ذلك وفعلت فقمت ، أصحابه يتفرق أن بعد اهللا رسول وأدعو أقوم  
ألصحابه قال ذلك له قلت فلما ، للطعام وحده يدعوه طلحة أبو أن اهللا رسول  
ما اجمعوا له وقال بأصحابه طلحة أبى الى اهللا رسول ءفجا . تعالوا ياهؤالء  
فيه فدعا وتمر آسر من عندنا آان ما فقربنا : أنس يقول  . قربوه ثم عندآم  
زال فما وشبعوا فأآلوا ، اهللا وسموا آلوا : يدخلواوقال ثمانية دعا ثم . بالبرآة  
رجال ثمانون عليه دخل حتى الناس من ثمانية بعدهم ومن ثمانية بإدخال يأمر  

  .ويشبع يأآل آلهم
  )مسلم رواه . ( شبعنا حتى فأآلنا آلوا : فقال طلحة وأبا أمى ودعى دعانى ثم



A\kv(d) ]dbp¶p. A_qXzÂl(d) Xncpta\nsb hncp¶n\v £Wn 
¡m³ Dt±in¨p. `£Ww IpdhmbXn\mÂ Xncp\_nsb am{Xw £Wn 
¡m³ At±l¯nsâ `mcy A`n{]mbs¸«p. A§s\ A\p Nc·msc 
Ãmw t]mb tijw \_n(k)sb hnfn¡m³ Fs¶ AhÀ NpaXes¸Sp 
¯n. A{]Imcw Rm³ Xncpta\nsb hnhcw Adnbn¨p. Xncpta\n(k) 
Fgpt¶äv\n¶v P\§tf hcq F¶v hnfn¨p. ]n¶oSv A_q XzelbpsS 
ho«nÂ sN¶v DÅ `£Ww sIm−v hcm³ ]dªp. AhÀ s]m«pw s]mSn 
bpaS¡w DÅ Imc¡ apgph³ FSp¯v sIm−v h¶p. \_n(k) AXnÂ 
_d¡¯n\v ZpB sNbvX tijw F«v t]sc `£n¡m³ £Wn¨p 
AÃmlphnsâ \m at[b¯nÂ `£nt¨mfm³ ]dªp. AhÀ¡vtijw 
ho−pw F«v t]sc £Wn¨p. BsI 80 t]cmbncp¶p. D−mbncp¶Xv. 
AhscÃmhcpw hb dv \ndsb `£n¨tijw Fs¶bpw Fsâ 
D½sbbpw A_qXzÂlsb bpw hnfn¨p. A§s\ R§fpw btYãw 
`£n¨p. (apkvenw) 

 
له المسمومة الذراع تكليم  

hnjamwk¯nÂ Dcnbm«w. 
 

اهللا صلى للنبي أهدت يهودية أن :  قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن  
عليه اهللا صلى اهللا رسول فأآل ، مسمومة شاة بخيبر سلم و عليه  

أنها أخبرتني إنماف ، أيديكم ارفعوا : فقال ، القوم أآل و ، منها سلم و  
  . البراء بن بشر فمات . مسمومة

لم نبيًا آنت إن : قالت ؟ صنعت ما على حملك ما : لليهودية قال و  
  .منك الناس أرحت ملكًا آنت إن و ، صنعت الذي يضرك

A_qlpssdd(d) ]dbp¶p. ssJ_dnÂ sh¨v Hcp PqXkv{Xo Xncpta 
\n¡v hnjw IeÀ¯nb B«nd¨n \ÂIn. \_n(k)bpw A\pNc·mcpw 
AXv `£n¨p XpS§n. s]s«¶v Xncp\_n(k) ]dªp. \nÀ¯pI. `£ 
W¯nÂ hnjw IeÀ¯nbXmbn AsXt¶mSv ]dbp¶p."" _nivÀ _n³ 
_dmAv At¸mtg¡v iloZmbncp¶p. F´n\v \o sNbvXp F¶v \_n 
(k)tNmZn¨t¸mÄ AhÄ ]dªp. Xm¦Ä \_nbmsW¦nÂ hnjw \n§ 
Ä¡v _m[n¡nÃtÃm, AsÃ¦nÂ P\§Ä (PqXÀ) Xm¦fpsS hnja ¯n 
Â \n¶v c£s¸Ss« F¶v IcpXn. 
 

الكريم القرآن معجزة وأخيرا  
hnip² JpÀB³ F¶ AXnhnkvabw. 

 



 إلى معجزه وهو ، خلفه والمن يديه بين من الباطل اليأتيه الذي المعجزات أعظم وهو
تعالى قال  القيامه يوم  .: 

َعَلْيِهْم َيْتُلو َأْنُفِسِهْم ِمْن َرُسوًلا ِفيِهْم َبَعَث ِإْذ ْلُمْؤِمِنيَنا َعَلى اللَُّه َمنَّ َلَقْد  
 آل -164 * ( ُمِبيٍن َضَلاٍل َلِفي َقْبُل ِمْن َآاُنوا َوِإْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُهُم َوُيَزآِّيِهْم آَياِتِه

  )عمران

 
Xncp\_nbpsS Gähpw AÛpXIcamb {]amWamWv hnip² JpÀB 
³. bmsXmcp hn[¯nepÅ {]amZhpw GÂ¡m¯, A´y\mÄ hsc 
\ne\nÂ¡p¶ {KÙhpamWXv. hnip² JpÀB³ ]dbp¶p. XoÀ¨bm 
bpw kXyhnizmknIÄ¡v AhcnÂ \n¶pÅ Hcp ZqXs\ \ntbmKn¡pI 
hgn AÃmlp al¯mb A\p{KlamWv \ÂInbncn¡p ¶Xv. BZqX³ 
AhÀ¡v AÃmlphnsâ kqà§sf HmXntIÄ¸n¡p Ibpw Ahsc 
kwkvIcn¡pIbpw thZ{KÙhpw ZnhyÚm\hpw A`ykn¸n¡pIbpw sN 
¿p¶p. ap¼v AhÀ hyàamb amÀ¤{`wi¯nÂ s]«ncp¶psh¦nepw 
(2/164) 

hnh : apl½Zv A_q_¡À _mJhn. amWnbqÀ 
 
\mYm, \nsâ l_o_mb ap¯v apl½Zv apkvX^(k) X§fnÂ {]IS 
amb Nne apAvPnk¯pIsf¡pdn¨pÅ sNdnsbmcp hnhcWamWv CXn 
epÅXv. CXv \o R§fnÂ \n¶v kzoIcnt¡Wta AÃmlv, CXnÂ hÃ 
sXäpItfm t]mcmbvaItfm h¶v t]mbn«ps−¦nÂ R§Ä¡v \o s]m 
dp¯v XtcWta \mYm. CXv hmbn¡p¶hÀ¡pw CXv aäpÅhÀ¡v t^mÀ 
thUv sN¿p¶hÀ¡pw, {]tXyIn¨v aäpÅ Xnc¡pIÄ amänsh¨v CXv ]cn 
`mjs¸Sp¯n X¶ _lp : apl½Zv A_q_¡À _mJhn AhÀIÄ¡pw 
R§fpsS amXm]nXm¡Ä¡pw aäv th−s¸«hÀ¡pw CXv ImcWambn 
Cl¯n epw ]c¯nepw \nsâ ImcpWyw \ÂtIWta \mYm. 
kplr¯p¡sf, \n§fpsS {]mÀ°\bnÂ Cu hn\oXs\bpw taÂ kq 
Nn¸n¨ _mJhnDkvXmZns\bpw DÄs¸Sp¯Wsa¶v hfschn\bt¯msS 
Adnbn¨psIm−v \n§fpsS ktlmZc³,         kn.]n. AÐpÃ sNcp¼ 
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