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دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية
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البريد اإللكترونيrrww2002@hotmail.com:
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تأصيل دالئل النبوة الغيبية المستقبلية ،وقد تب ّين
أن المقصود بها كل ما أيد اهلل به نبيه محمد  من آيات وأمارات تخبر عن
كل ما غاب عن البشر من أمور مستقبلية دالة على صدق نبوته وكمال
رسالته ،وهنالك عدة أنواع للدالئل الغيبية المستقبلية في السنة النبوية تتنوع
بحسب اعتبارات متعددة ،ويجب أثناء التعامل معها مراعاة مجموعة من
الضوابط منها :االقتصار في مصدر التلقي على الوحي كتابا وسنة ،وصحة
الرواية ،ومراعاة صحة التعامل مع دالالت النصوص ،وجمع طرق الحديث
وشرح الحديث بالحديث ،وتقديم آراء أهل النظر واإلختصاص على رأي العامة
في الحكم واإلستدالل .ومما يجب اعتقاده أن الحوادث المستقبلة ال يعلم
ميعادها وحقيقتها وصورتها وحجمها وكل ما يتعلق بها إال رب العالمين .ومن
أحدا من الخلق يعلم ما يستقبل من األمور فقد كذب على اهلل وكذب
زعم أن ً
على رسول اهلل  ،فعلى المسلم أن ال يخوض في أحاديث الدالئل الغيبية
ويرجع ذلك لكتاب اهلل وسنته.
الكلمات المفتاحية:دالئل  ،الغيبية  ،المستقبلية ،السنة النبوية.
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Evidence Of Future Occult Prophecy In The Prophetic
Sunnah
)Original study(
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Abstract:
This research aims to establish the evidences for a future
metaphysical prophecy. It has been shown that what is
meant by God is all that God supported His Prophet
Muhammad of verses and signs that inform about all
future matters that are absent from mankind indicating
the sincerity of his prophethood and the perfection of his
message. The Prophet’s Sunnah varies according to
multiple considerations, and a set of controls must be
taken into consideration during dealing with it, including:
limiting the source of revelation to a book and a Sunnah,
the validity of the narration, taking into account the
correctness of dealing with the semantics of the texts,
collecting the methods of hadith and explaining the
hadith with the hadith, and presenting the opinions of the
opinionated and the expert on the opinion General
judgment and inference. It must be believed that future
accidents do not know their timing, reality, image, size,
and everything related to them except the Lord of the
Worlds. And whoever claims that someone from the
creation knows what he will receive from matters has lied
to God and lied to the Messenger of God, so the Muslim
should not engage in hadiths of unseen evidence, and this
is due to the Book and Sunnah of God.
Key words: evidence, unseen, future, Sunnah.
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المقدمــــــــــة
الحمد هلل الذي تفرد بالجالل والعظمة والعز والكبرياء والجمال ،أشكره شكر عبد
معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أوليه من اإلنعام واإلفضال.
وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه ،وأشــهد أن محمـ ًـدا عبــده ورســوله
كثيرا.
سليما ً
صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ت ً
أما بعد:
فلما كانت النبوة بهذه المثابة ،وكان لألنبياء هذا الدور ،فإن من رحمة اهلل عز
وجــل وعدلــه بعبــاده أن أرســل أنبيائــه ورســله تتــرل إلــى البشــر ،ولمــا كــان مــن
العســير علــى البشــر أن يعرفـوا النبــي الصــادق مــن الــدعي الكــاذب ،خاصــة وأن
الشيطان قد زين لكثيرين إدعـاء النبـوة مـن أجـل إضـالل العبـاد ،فـإن اهلل عـز
وجل منح رسله وأنبيائه دالئل وعالمـات هـي مـن الكثـرة بمكـان ،ومـن الوضـوح
ودافعا إليمان البشر بهذا النبي.
سببا
بمحل ،تكفي الواحدة منها أن تكون ً
ً
ثـم إن مـن حكمتـه عـز وجـل لمـا خـتم أنبيـاءه ورسـله بمحمـد  نصـب لــه
الكثير من الدالئل واآليات الدالة على صدق نبوة  ،سواء منها ما كان سـابقًا
لبعثته بل ومولده أصالً مما جاء في كتب أهل الكتاب من وصفه والتعريف بـه،
مصاحبا لمولده وما بعد بعثته في حياته  ،ومنها ما جعلـه اهلل
ومنها ما كان
ً
متجددا من اآليات الدالـة علـى صـدق نبوتـه  بعـد وفاتـه ،ومـن هـذا
عز وجل
ً
النـوع األخيــر مـا يعــرف بــدالئل النبـوة الغيبيــة المســتقبلية والـذي اخترتــه ليكــون
موضـوع بحثــي بالدراسـة التأصــيلية لمــا ورد منهـا فــي الســنة النبويـة مــن حيــث
التعريف بها ،وذكر أنواعها ،وبيان ضوابط التعامل مع النصوص الواردة فيها.
واســـأل اهلل تعـــالى العظـــيم ،رب العـــرل الكـــريم ،أن يهـــدينا إلـــى الحـــق ويثبتنـــا
عليه .
أسباب اختيار الموضوع:
 .1الرغبة في التعرف على دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة
النبوية.
 .2عدم الخوض في النصوص الغيبية التي استأثر اهلل بعلمها.
 .3وضع ضوابط للتعامل مع األحاديث الوارة فيها.
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مشكلة البحث:
 .1ما المقصود بدالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية؟
 .2ما أنواع دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية؟
 .3ما هي ضوابط التعامل مع أحاديث دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في
السنة النبوية؟
الدراسات السابقة:
لم أجد – في حدود ما اطلعت عليه -من سبقني في وضع دراسة تأصيلية
متخصصة عن موضوع دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية ،وان
كان هناك بعض الدراسات التي تخص بعض جوانب الموضوع ،منها:
بحث بعنوان " منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الفتن
والمالحم" للدكتور /محمد عمر بازمول شارك به في ندوة أقيمت في كلية
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرل 1221/2/11هـ .وكتابه "موقف المسلم
من الفتن" .وقد استفدت منهما في ضوابط التعامل مع النصوص الوارد في
الموضوع ،واقتصر الباحث على ما يتعلق بأحاديث الفتن والمنهج في التعامل
معها.
دالئل النبوة /د .منقذ السقار .وقد اشتمل على مجموعة من دالئل النبوة.
وسيتم في هذا البحث تناول دالئل النبوة باعتبارات متعددة مع وضع الضوابط
للتعامل معها.
منهج البحث:
 .1المنهج االستنباطي في استنتاج تعريف خاص بدالئل النبوة الغيبية
المستقبلية من خالل ما ذكر في تعريف كل مفردة من العنوان
والخلوص بالتعريف المناسب.
 .2االستشهاد باآليات واألحاديث فيما ما تطرقت إليه في البحث ،مع عزو
اآليات القرآنية إلى سورها وذلك بذكر اسم السورة ثم اآلية ،وأما في
تخريج األحاديث فإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفي بتخريجه من
الصحيحين ،وأما إن كان خارج الصحيحين فإني اذكر الحكم على
الحديث.
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 .3تفسير الكلمات الغريبة الواردة في المتون من كتب النهاية في غريب
الحديث واألثر إلبن األثير.
 .2عملي في البحث إلى كتب الشروح الحديثية واإلستفادةما نقل من
أقوال العلماء في هذا الجانب.
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،وتمهيد ،وثال ثة مباحث ،وخاتمة ،ثم الفهارس.
المقدمة؛ وتتضمن :أسباب اختيار الموضوع ،ومشكلة البحث ،والدراسات
السابقة ،ومنهج البحث ،وخطة البحث.
التمهيد :تحرير مصطلح اإلعجاز العلمي.
المبحث األول:نبذة تعريفية بدالئل النبوة الغيبية المستقبليةفي السنة النبوية.
المطلب األول:تعريف دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية.
المطلب الثاني:مصادر دالئل النبوة الغيبية في السنة النبوية.
المبحث الثاني :أنواع دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية
المطلب األول :أنواعها باعتبار :نوعي الغيب المطلق والنسبي.
المطلب الثاني :أنواعها باعتبار موضوعها.
المطلب الثالث :أنواعها باعتبار وقوعها .
المبحث الثالث :ضوابط التعامل مع أحاديث دالئل النبوة الغيبية
المستقبلية.في السنة النبوية.
الخاتمة :وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة.
الفهارس :وتشمل فهرس المصادر والمراجع ،وفهرس الموضوعات.
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التمهيد
تحرير مصطلح اإلعجاز العلمي
آثار قوية
إن التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في هذا الزمن قد ترك ًا
على الفكر اإلنساني ،بل إننا نجده يفرض نفسه على لغة التخاطب في مختلف
أنحاء األرض ،ومن هنا فإن اإلعجاز العلمي أصبح عند بعض المهتمين
أسلوبا من
بالدعوة اإلسالمية أحد أقول وسائل الدعوة المؤثرة في هذا العصر ،و ً
أساليب البيان لدين اهلل تعالى ،لذا فإن تحرير مصطلح اإلعجاز العلمي وما
يتعلق به من مسائل أصبح أحد واجبات المتخصصين في العلوم الشرعية؛
لضبط قواعد هذا الجانب حفاظًا عليه من اإلفراط أو التفريط ،وفي هذه األسطر
مساهمة مني في تحرير هذا المصطلح.
اإلعجاز العلمي مصطلح مركب من "إعجاز" و "علمي" ،ويجب الوقوف على تعريف
اصطالحا:
كل منهما لغة و
ً
اصطالحا:
أوالً :تعريف اإلعجاز لغة و
ً
تعريف اإلعجاز لغة :أصل كلمة إعجاز من المصدر الثالثي عجز ،العين والجيم
والزاء )أصالن( صحيحان ،يدل أحدهما على الضعف واآلخر على مؤخر الشيء،
عجز فهو عاجز أي :ضعيف ( )1وهو المراد .قال تعالى:
فاألول عجز عن الشيء ًا

ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭼ (.)2
واإلعجاز :من التعجيز والنسبة إلى العجز ،يقال :أعجزه الشيء أي :فاته،
ومنه قوله تعالى" :قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب"( ،)3ويقال معجزة
النبي  ،أي :ما أعجز به الخصم عند التحدي ( .)2يقال عجز عن األمر إذا قصر
عنه وضعف ،والمعجزات واحدة معجزات األنبياء عليهم السالم(.)5
(  )1مقاييس اللغة (.)181/2
(  )2سورة الجن  :اآلية .12
()3سورة المائدة  :من اآلية . 31
 ،)113/الصــــحاح للجــــوهري ( ،)224/1المعجــــم الوســــيط
( )2القــــاموس المحــــيط(1
(.)585/2
(  )5التعريفات للجرجاني (ص .)211
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اصطالحا :تعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة ،داع إلى الخير
تعريف اإلعجاز
ً
والسعادة ،مقرون بدعول النبوة ،قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من اهلل
سبحانه(.)1
وعرفها الجرجاني في التعريفات بأنها" :أمر خارق للعادة  ،داعية للخير والسعادة ،
()2
مقرونة بدعول النبوة  ،قصد بها إظهار صدق من أدعى أنه رسول اهلل .
لم يستعمل أهل الحديث لفظة "معجزة" إنما استعملوا لفظ "دالئل " و "عالمات"
و"آيات" .
اصطالحا:
ثانيا تعريف العلمي لغة و
ً
ً
()3
العلم في اللغة :نقيض الجهل،وعلمت الشيءأعلمه علما عرفته .
اصطالحا :إِ ْد َراك الش ْيء بحقيقته َوا ْل َي ِقين َونور يقذفه اهلل ِفي قلب من يحب
ا ْلعلم
ً
()2
َوقيل ا ْلعلم يقَال إلدراك ا ْلكلِّي والمركب .
الفرق بين الدالئل والمعجزات:
نجد أن الدليل والعالمة واألمارة مسميات لمعنى واحد وكلها تدل على نبوة
محمد  من غير شرط التحدي.
وهذا يدل على أن التحدي والعجز عن المعارضة شرطان في تسمية المعجزة،
أما الدليل فليس لذلك ،وقد ذكر ذلك اإلمام السهيلي في سياق حديثه عن
بعض دالئل النبوة قائالً " :وان كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها –
يقصد تسليم الحجر وحنين الجذع – فيها علم على نبوته عليه الصالة والسالم
غير أنه ال يسمى معجزة في اصطالح المتكلمين إال ما تحدل به الخلق فعجزوا
عن معارضته"(.)5
وقد بين الحافظ ابن حجر في بداية شرحه لباب عالمات النبوة في اإلسالم من
وعبر بها المصنف لكون ما يورده
صحيح البخاري أن "العالمات جمع عالمةَ ،
( )1قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر (.)103/1
( )2التعريفات للجرجاني ،ص 211
( )3الصحاح للجوهري ( ،)1110/5لسان العرب البن منظور (.)218/12
( )2المعجم الوسيط(.)122/2
( )5الروض األنف (.)318/1
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من ذلك أعم من المعجزة والكرامة .والفرق بينهما أن المعجزة أخص ألنه
يشترط فيها أن يتحدل النبي من يكذبه بأن يقول :إن فعلت كذلك أتصدق بأني
صادق؟ أو يقول من تحداه :ال أصدقك حتى تفعل كذا .أو يشترط أن يكون
المتحدل به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة ،وقد وقع النوعان للنبي
 في عدة مواطن ،وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن
معارضتها"(.)1
ونستخلص من هذا أن بين الدليل والمعجزة عموماً وخصوصاً فالدليل أعم
والمعجزة أخص.
وهناك الكثير ممن ألف في دالئل النبوة لم يالحظوا الفرق فعدلوا في عناوين
مؤلفاتهم عن مصطلح الدليل أو ما في معناه إلى مصطلح المعجزة كما فعل
محمد اللخمي اإلشبيلي (ت152 :هـ) في كتابه "الدرر السنية في معجزات سيد
البرية" وعبدالرحمن الثعالبي (ت843 :هـ) في كتابه "األنوار في آيات
ومعجزات النبي المختار" وغيرهم كثير.
ودالئل النبوة كثيرة جداً وقد ذكر البيهقي في المدخل عن بعض أهل العلم أنها
بلغت ألفاً( ،)2وذكر النووي أنها تزيد على ألف ومائتين( ،)3ونقل ابن حجر عن
الحنفية أنه ظهر على يديه  ألف معجزة وقيل ثالثة آالف(.)2
أما اإلعجاز العلمي فله عدة تعريفات منها:
التعريف األول:
"اإلعجاز العلمي يعني :تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمنتظرة للحقائق
الواردة في القرآن والسنة
()1

()2
()3
( )2

فتح الباري ( )582-581/1ونالحظ أن الحافظ رحمـه اهلل تعـالى لـم يلتـزم دائمـاً هـذا
الفرق فقـد قـال فـي سـياق حديثـه عـن حفـظ أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه" :وفـي هـذين
الحـــديثين فضـــيلة ظـــاهرة ألبـــي هريـــرة ومعجـــزة واضـــحة مـــن عالمـــات النبـــوة ،فـــتح
الباري(  :)15/1فقوله "معجـزة" ال يالئـم التعريـف الـذي ذكـره .إذ لـيس فـي األحاديـث
المذكورة في حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه شروط المعجزة التي ذكرها واهلل أعلم.
دالئل النبوة للبيهقي(.)10/1
شرح النووي على مسلم (.)2/1
فتح الباري (.)583/1
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المطهرة ،بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المختصين"(.)1
التعريف الثاني:
العلماء فيما وصلوا إليه من علوم كونية،
اإلعجاز العلمي هو :سبق القرآن الكريم
َ
بإشاراته إلى ما وقفوا في نهاية بحوثهم عنده ،خاضعين لعظمته معترفين بسبقه
()2
وتبريزه"
التعريف الثالث:
اإلعجاز العلمي إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقائق أثبتها العلم التجريبي
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن رسول اهلل .)3(
أقول :إن هذه الحقيقة أثبتها القرآن الكريم وأثبتتها السنة فال مجال للشك هنا.
فنخلص إلى تعريف اإلعجاز العلمي في السنة النبوية  :هو ما حواه حديث الرسول
 من آيات وعالمات ودال ئل دالة على صدق نبوته وصدقه فيما أخبر به عن اهلل
سبحانه وتعالى.

(  )1األحاديث النبوية التي استدل بهـا علـى اإلعجـاز العلمـي فـي "اإلنسـان واألرض والفلـك"
د.أحمد الحارثي (ص.)25 :
(  )2األحاديث النبوية التي استدل بهـا علـى اإلعجـاز العلمـي فـي "اإلنسـان واألرض والفلـك"
د.أحمد الحارثي (ص.)25 :
(  )3اإلعجاز العلمي وتاريخـه د.عبـد العزيـز المصـلح (ص ،)23:تأصـيل اإلعجـاز العلمـي
(ص.)12:
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المبحث األول
نبذة تعريفية بدالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية
المطلب األول
التعريف بدالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية
يشتمل عنوان البحث "دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية"
على العديد من المفردات ،مما يتوجب أن أبدأ بتعريف مفردات هذا التركيب،
و ِمن ثَم أتوصل إلى تعريف خاص باعتبار تركيب هذه المفردات كما في عنوان
البحث ،وفيما يلي أورد تعريف المفردات:
أوال :الدالئل:
لغة :جمع داللة بالفتح والكسر ،وهي العالمة واألمارة ،يقال :دله على الطريق
يدله داللة وداللة ودلولة ،والفتح أعلى .وأنشد أبوعبيد :إني امرؤ بالطرق ذو
دالالت ،والدليل والدليلي الذي يدلك(.)1
والدليل:هو ما يستدل به(.)2
ثانيا :النبوة:
ً
لغة :مشتقة من النبأ ،فيكون معناها اإلخبار ،وهو خبر ذو فائدة

عظيمة يحصل بها علم أو غلبة ظن ،بدليل قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭼ ( ،)3وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرل عن الكذب(.)2
اصطالحا" :سفارة العبد بين اهلل تعالى وبين األلباب من خليقته" ،وقيل:
ً
"إن النبوة إزاحة علل ذوي األلباب فيما تقصر عقولهم عنه من مصالح
الدارين".
والنبي :هو ذو النبأ والخبر ،أي يكون مخب ار عن اهلل عز وجل بما خصه
من الوحي(.)1

( )1لسان العرب مادة (دلل) ( ،)221/11ومختار الصحاح مادة (د ل ل ) (ص.)111:
( )2الصحاح للجوهري (.)1118/2
( )3سورة النبأ :اية .2 ،1
( )2ينظر مفردات ألفاظ القـرآن للراغـب األصـفهاني( ،ص ،)143لسـان العـرب البـن منظـور
مادة "نبأ"(.)112/1
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل":إن دالئل النبوة من جنس دالئل
الربوبية وأبين كل الحوادث
المشهودة ،فإن الخلق كلهم محتاجون إلى اإلقرار بالخالق واإلقرار بالرسالة"(.)2
أيضا ":والكالم في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما
ويقول ً
تقتضيه الحكمة ،ويمتنع فعل ما تنفيه ،فنقول :هو سبحانه وتعالى حكيم يضع
كل شيء في موضعه المناسب له ،فال يجوز عليه أن يسوي بين جنس
الصادق والكاذب"(.)3
فهذه الخوارق إنما هي تكريم وتاييد من اهلل ،وهي دليل رضا اهلل وتأييده
لهذا الذي أكرمه اهلل بالنبوة أو الرسالة ،وال يمكن أن يؤيد اهلل بعونه وتوفيقه
ممن يدعي الكذب عليه ويضل الناس باسمه"(.)2
وت َعرف دالئل النبوة بأنها :ما أيد اهلل به عز وجل نبيه محمد  من
الدالئل الدالة على صدق نبوته(.)5

( )1مقدمة دالئل النبوة ألبي نعيم األصفهاني (.)2/1
( )2الجواب الصحيح البن تيمية( )235/5
( )3النبوات (ص.)114:
( )2دالئل النبوة د/.منقذ السقار ()12/1
( )5وال يفهم من هذا أن صدق النبوة متوقف على المعجزات ،بل هي من جملـة أدلـة صـدق
النبوة.
يقول ابن العز الحنفي رحمه اهلل تعالى" :والطريقة المشهورة عنـد أهـل الكـالم والنظـر
تقرير نبوة األنبيـاء بـالمعجزات لكـن كثيـر مـنهم ال يعـرف نبـوة األنبيـاء إال بـالمعجزات
وقررو ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير األنبيـاء حتـى
أنكـروا كرامــات األوليـاء والســحر ونحـو ذلــك وال ريـب أن المعجـزات دليـل صــحيح لكــن
الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصـدق الصـادقين أو أكـذب
الكاذبين وال يلـبس هـذا بهـذا إال علـى أجهـل الجـاهلين بـل قـرائن أحوالهـا تعـرب عنهـا
وتعرف بها .والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة ما دون النبوة فكيف يـدعو
بدعول النبوة وما أحسن ما قال حسان رضي اهلل عنـه :لـو لـم يكـن فيـه آيـات مبنيـة
كانت بديهة تأتيك بالخبر" شرح العقيدة الطحاوية (.)158/1
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ثالثًا :الغيب:
لغة :قال ابن فارس :الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر
الشيء عن العيون ثم يقاس من ذلك على كل شيء يدل على التستر.
فالغيب :ما غاب ،مما ال يعلمه إال اهلل ،ويستعمل في كل غائب عن الحاسة

وعما يغيب عن علم اإلنسان بمعنى الغائب( .)1قال تعالى:ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃﰄ ﭼ
وهو ما ال يقع تحت الحواس وال تقتضيه العقول ،وانما ي ْعلَم بخبر األنبياء
عليهم السالم .بدليل قوله تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
()2

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﭼ (.)3
اصطالحاً :كل ما غاب عن العيون وان كان محصالً في القلوب ،والغيب
المطمئن من األرض وجمعه غيوب ،ويقال سمعت صوتًا من ورائي أي :موضع
ال أراه(.)2
قال القرطبي" :فهو اهلل سبحانه وتعالى غائب عن األبصار ،غير مرئي
في هذه الدار غير غائب بالنظر واالستدالل ،فهم يؤمنون أن لهم رباً قاد ارً
يجازي على األعمال ،فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن
الناس لعلمهم باطالعه عليها ،وعلى هذا تتفق اآلراء وال تتعارض والحمد
هلل"(.)5
ابعا:المستقبلية :لم أجد لها تعريف في الكتب :فهي كل ما أخبر به 
رً
بوحي من اهلل من األمور الغيبية فوقعت بعد وفاته كما أخبر بها.

( )1ينظـــــر معجـــــم مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن ،ص ،212-211 :معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة:
ص ،441:لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب )152/1( :مـــــــــــــــادة "غيـــــــــــــــب" ،.الصـــــــــــــــحاح
للجوهري :ص481ـ410
( )2سورة النمل :اية45
( )3سورة هود :آية.32
( )2ينظر لسان العرب ( )152/1مادة "غيب".
( )5الجامع ألحكام القرآن.113/1 (:ـ)112
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خامسا :السنة:
ً
لغة( :س ،ن) تدور حول أصل واحد وهو جريان الشيء واطراده في
سهولة ،واألصل فيه قولهم :سننت الماء على وجهي أسنه سناً إذا أرسلته
إرساالً .اشتق منه السنة بمعنى السيرة(.)1
السنة في اصطالح المحدثين هي:
كل ما أثر عن النبي  من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو صفة َخ ْلقية أو
خلقية ،أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء ،أم بعدها.
والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي(.)2
وقد تعرف عند علماء أصول الفقه بأنها :السيرة والطريقة سواء أكانت

حسنة أم سيئة ،محمودة أم مذمومة ومنه قوله تعالى :ﭽﭠﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (.)3
والسنة في االصطالح الشرعي :هي ما صدر عن رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -من قول ،أو فعل ،أو تقرير(.)2
يقول ابن تيمية" :أهل الحق والسنة ال يكون متبوعهم إال رسول اهلل -
 -فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر ،وطاعته في كل ما أمر ،وليست
هذه المنزلة لغيره من األئمة"(.)5
واآلن يمكن أن نستخلص من هذه التعاريف أن دالئل النبوة الغيبية
المستقبلية :هي كل ما أيد اهلل به نبيه محمد  من آيات وأمارات تخبر عن
كل ما غاب عن البشر من أمور مستقبلية دالة على صدق نبوته وكمال
رسالته.

( )1معجــــم مقـــــاييس اللغـــــة( :ص  ،)241مفـــــردات ألفــــاظ القـــــرآن للراغـــــب األصـــــفهاني،
( ص.)241
( )2أصول الحديث وعلومه :لمحمد عجاج الخطيـب ص ،11:السـنة النبويـة وحـي  -شـيخة
بنت مفرج (.)1/1
( )3سورة االسراء :اية 44
( )2علم أصول الفقه (.)31/1
( )5مجموع الفتاول.)321/32( :
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المطلب الثاني
()1
مصادر دالئل النبوة

أوالً :القرآن الكريم:
هو المصدر األول من مصادر دالئل النبوة فقد حول الكثير من الدالئل
الدالة على نبوته  مثال لذلك:

( )1معجزة انشقاق القمر المشار إليها في مطلع سورة القمر :قال تعالى :ﭽ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ (.)2

( )2معجزة شق الصدر المشار إليها في مطلع سورة الشرح ،قال تعالى :ﭽ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ()3على قول بعض المفسرين( )2وكذا ما تضمنه من أخبار
(الغيب) ومن اإلخبار عما في الضمائر ،ومكنونات الصدور ،مما ال قبل للنبي
 بعمله ،لوال تعليم اهلل له بذلك.
نيا :كتب الحديث:
ثا ً
وقد اشتملت على دالئل كثيرة دالة على نبوة محمد  فمثالً كتاب المناقب
من صحيح البخاري باب عالمات النبوة في اإلسالم ،وفي كتاب الفضائل من
صحيح مسلم ،باب فضل نسب النبي  ،وباب في معجزات النبي  وغيرها
كثير ،وفي سنن الترمذي في كتاب المناقب باب في آيات إثبات نبوة النبي 
ما قد خصه اهلل عز وجل به ،أيضاً في صحيح ابن حبان في كتاب التاريخ
باب المعجزات ،وفي مسند اإلمام أحمد طائفة كبيرة من أحاديث دالئل النبوة.
وأيضاً تضمنت كتب تراجم الصحابة عدد وافر من دالئل النبوة ،مثل:
الطبقات الكبرل البن سعد (ت230 :هـ) ،والبغوي في معجم الصحابة (ت:
314هـ) ،وابن عبد البر (ت213 :هـ) في االستيعاب.

( )1هذا التقسـيم اسـتفدته مـن مصـادر السـيرة النبويةــ كتـب دالئـل النبـوة ،ألحمـد فكيرــ كليـة
اآلداب ـ آكادير.
( )2سورة القمر:آية.1
( )3سورة الشرح:آية.1
( )2تفسير ابن كثير (.)525/5
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ثالثًا :كتب السيرة النبوية:
حوت هذه الكتب الكثير من دالئل النبوة ،كما هو الحال عند القاضي
عياض في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى  " حيث ترجم للباب الرابع
من القسم األول بقوله" :فيما أظهره اهلل تعالى عليى يديه من المعجزات،
وشرفه به من الخصائص والكرامات" ،قال فيه " :وفي هذا الباب أمهات
معجزاته وعظيم آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه.)1( "..
وأيضاً ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" حيث ترجم لذلك بقوله "كتاب
دالئل النبوة" وقسمها إلى دالئل معنوية وحسية(.)2
ابعا :كتب الخصائص:
رً
وهو نوع آخر من أنواع التأليف في السيرة النبوية ،وهي كتب الخصائص
النبوية ،مثل كتاب الخصائص البن سبع السبتي ،وأجمعها كتاب الخصائص
الكبرل لجالل الدين السيوطي (ت111 :هـ) وقد ذكر منه الكثير من أحاديث
المعجزات والخصائص النبوية.
خامسا :المؤلفات في دالئل النبوة :يتبين مما سبق أن دالئل النبوة كانت
ً
جـــزءا مـــن كتـــب الحـــديث والســـير ،ثـــم مـــا لبـــث بعـــض العلمـــاء أن أفردهـــا
بالتأليف :
 -1الحجة في إثبات نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم لبشر بن المعتمر
العتزلي (ت210 :هـ).
 -2آيات النبي  لعلي بن محمد المدائني (ت215 :هـ).
 -3أعالم النبوة للخليفة المأمون العباسي (ت218 :هـ)
 -2أمارات النبوة ليعقوب بن إبراهيم الجوزجاني (ت251 :هـ)
 -5أعالم النبوة ألبي داود السجستاني صاحب السنن (ت245 :هـ).
 -1دالئل النبوة لعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة (ت241 :هـ).
 -4دالئل النبوة إلبراهيم بن إسحاق الحربي (ت285 :هـ).
 -8دالئل النبوة للفريابي (ت301 :هـ).
( )1الشفا (.)221/1
( )2البداية والنهاية البن كثير.)15/1(:

996
 -1دالئل النبوة للحافظ أبي عبداهلل محمد بن إسحاق (ت202 :هـ).
 -10دالئل النبوة ألبي نعيم األصفهاني (ت230 :هـ) وهو من أشهر
المصنفات في هذا الفن.
 -11دالئل النبوة ألبي العباس جعفر بن محمد المستغفري الحنفي (ت:
232هـ).
 -12دالئل النبوة للبيهقي (ت.)258 :
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المبحث الثاني
أنواع دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السة النبوية
يمكن تقسيم دالئل النبوة الغيبية في السنة النبوية إلى عدة أنواع
عرضا لبعض
تتعدد بحسب االعتبارات المالحظة في التقسيم ،وفيما يلي
ً
أنواعها:
المطلب األول
أنواع دالئل النبوة الغيبية باعتبار نوعي الغيب :المطلق والنسبي
أوالً :الغيب المطلق :وهو المتعلق باهلل سبحانه وتعالى دون سواه،
فهناك آيات تدل على الغيب المطلق الذي ال يمكن ألحد سول اهلل معرفته قال

تعالى :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ ،وقوله تعالى

ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (.)1
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية" :المراد بالغيب :ما
كان غائباً والغيب أمر نسبي ،لكن الغيب المطلق علمه خاص باهلل"(.)2
فالغيب المطلق نوعان:
النوع األول :ما أعلم اهلل تعالى الناس به أو ببعضه عن طريق الوحي
إلى الرسل الذين يبلغونه إلى الناس ومن أمثلة ذلك :الشياطين والجن وما جاء
من أخبارهم نحو قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (.)3
فهو مما استأثر اهلل تعالى بعلمه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب

والسنة ،قال تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)2وأما ما يخبر به الكهان مما سيقع في المستقبل ليس من
علم الغيب في شيء بل هم كذبوا في دعواهم ،وقد أخبرنا النبي  أنهم سرقوا
( )1سورة لقمان:اية .32
( )2شرح العقيدة الواسطية ،ص.158:
( )3سورة الجن :آية.1
( )2سورة النمل .15:
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ِ
سأَ َل
علم ذلك مما أوحاه اهلل الى المالئكة ،فعن َع ِائ َ
شة َرض َي الله َع ْنه َماَ :
اس الن ِبي َ ع ِن الكه ِ
ول الل ِه،
ش ْيء» ،فَقَالواَ :يا َرس َ
ان ،فَقَ َ
ال« :إِنه ْم لَ ْيسوا ِب َ
أ َن ٌ
ِ ِ
ِ
ق
الح ِّ
ال :فَقَ َ
ون ِبالش ْي ِء َيكون َحقًّا ،قَ َ
فَِإنه ْم ي َحدِّث َ
ال الن ِب ُّي « :ت ْل َك ال َكل َمة م َن َ
ون ِف ِ
ِ
ِ
َي ْخطَف َها ِ
يه أَ ْكثََر ِم ْن
اج ِة ،فَ َي ْخلِط َ
الج ِّن ُّي ،فَيقَ ْرِقرَها في أذ ِن َولِ ِّيه َكقَ ْرقَ َرِة الد َج َ
()1
ِم َائ ِة َكذ َْبة» .
فيتبين أن الجن ال يعلمون الغيب وانما يسترقون السمع من الكالم الذي
تردده المالئكة ،والمالئكة لم يكن عندهم شيء من علم ذلك إال بعد أن أعلمهم
اهلل عز وجل.
قال ابن عثيمين رحمه اهلل" :إن شرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل
شرف المرسل البشري وهو محمد عليه الصالة والسالم ،قال فأخبرني عن
الساعة؟ قال" :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ،والمعنى :كما أنه ال علم
لك بها ،فال علم لي بها أيضاً" (.)2
النوع الثاني :ما استأثر اهلل بعلمه فال يطلع عليه أحد من خلقه ال نبي
مرسل وال ملك مقرب وهو المقصود من قوله تعالى :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (.)3
وع ِن ْاب ِن عمر ر ِ
الَ " :مفَ ِاتح
ول الل ِه  قَ َ
ض َي الله َع ْنه َما :أَن َرس َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س الَ َي ْعلَم َها إال الله :الَ َي ْعلَم َما في َغد إال اللهَ ،والَ َي ْعلَم َما تَغيض
ال َغ ْي ِب َخ ْم ٌ
ِ
ِ
َي
س ِبأ ِّ
المطَر أ َ
َح ٌد إِال اللهَ ،والَ تَ ْد ِري َن ْف ٌ
األ َْر َحام إال اللهَ ،والَ َي ْعلَم َمتَى َيأْتي َ
اعة إِال الله "(.)2
أ َْرض تَموتَ ،والَ َي ْعلَم َمتَى تَقوم الس َ

( )1أخرجه البخاري ( ()112/1رقم) 4510باب قراءة الفـاجر والمنـافق وأصـواتهم وتالوتهـم
ال تتجاوز حناجرهم
( )2شرح العقيدة الواسطية ،ص.158 :
( )3سورة لقمان :اية32
( )2أخرجــه البخــاري ( )41/1رقــم( ،)2114بــاب(اهلل يعلــم ماتحمــل كــل انثــى ومــا تغــيض
االرحام)
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ثانيا :الغيب النسبي :وهو ما غاب عن شخص دون غيره ،مما يراه
ً
شخص في مكان ما ،وهو غيب عمن غاب عن ذلك المكان.
وهو ما خص اهلل به بعض من اصطفى وارتضى .مثل :عيسى عليه السالم
الذي كان يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم كما قال تعالى ﭽ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﭼ.

المطلب الثاني
أنواع دال ئل النبوة الغيبية باعتبار موضوعها:
تضمنت أحاديث دالئل النبوة الغيبية المستقبلية في السنة النبوية عدة
موضوعات منها أخبار الفتن ،والبشارات ،والتمكين ،وعالمات الساعة وفيما
يلي عرضها:
أوالً :أخبار الفتن:
تعتبر أحاديث الفتن من باب عالمات ودالئل نبوته  لما تضمنته من
اإلخبار عن أمور الغيبيات.
تعرف الفتن بأنها :جمع فتنة ،والفتنة االمتحان واالختبار واالبتالء،
تقول :فَتَ ْنت الذهب ،إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته( .)1قال تعالى( :ان الذين
فتنوا المؤمنين)(.)2
وأصل الفتنة االختبار ،ثم استعملت في كل أمر يكشفه االمتحان
واالختبار إلى المكروه ،ثم أطلقت على كل مكروه كالكفر واإلثم والفضيحة
والفجور وغير ذلك(.)3
ومن األمثلة على ذلك:
 .1ظهور الفتن من المشرق:

( )1معجم الصحاح للجوهري( ،ص ،)411-415 :معجم مقـاييس اللغـة (ص ،)80:معجـم
مفردات القرآن( ،ص.)211 :
( )2سورةالبروج :من اية10
( )3ينظر فتح الباري)8/2( :
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ع ْن ع ْب ِد الل ِه ْب ِن عمر ر ِ
ول الل ِه  ي ِشير
الَ :أر َْيت َرس َ
ض َي الله َع ْنه َما ،قَ َ
َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِر ِ
الَ « :ها إِن الفتْ َن َة َها ه َنا ،إِن الفتْ َن َة َها ه َنا م ْن َح ْيث َي ْطلع
الم ْ
ق فَقَ َ
إلَى َ
طِ
ان»(.)1
قَ ْرن الش ْي َ
 .2مقتل عثمان بن عفان :
وهو مما أخبر به  مقتل عثمان بن عفان  فكانت أول فتنة ظهرت
على يد فئة من دعاة الشر(.)2
ان
سٌ
اء إِ ْن َ
ففي الحديث عن أبي موسى األشعري عن النبي " :فَ َج َ
سلِ َك،
اب ،فَق ْلتَ :م ْن َه َذا؟ فَقَ َ
ال :عثْ َمان ْبن َعف َ
الب َ
ي َحِّرك َ
ان ،فَق ْلتَ :علَى ِر ْ
فَ ِج ْئت إِلَى رس ِ
ال« :ا ْئ َذ ْن لَه َوَب ِّ
ش ْره ِبا ْل َجن ِةَ ،علَى َب ْل َول
ول الل ِه  فَأ ْ
َخ َب ْرته ،فَقَ َ
َ
تِ
صيبه»(.)3
َخبرِني عروةِ ،
ف
ال :أَ ْ
ام َة  ،قَ َ
وعن ْابن ِش َهاب ،قَ َ
ش َر َ
سم ْعت أ َ
َْ َ
ال :أ ْ َ َ
سَ
(ِ )2
ِ
الَ « :ه ْل تََر ْو َن َما أ ََرل ،إِ ِّني َأل ََرل
الم ِدي َن ِة ،فَقَ َ
الن ِب ُّي َ علَى أطم  ،م ْن آطَام َ
مو ِاقع ِ
الفتَ ِن ِخالَ َل بيوِتك ْم َك َم َو ِاق ِع القَ ْط ِر»(.)5
ََ َ
قال النووي" :التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم ،أي أنها كثيرة
وتعم الناس ال تختص بها طائفة ،وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم،

( )1أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه ( )123/2رقـــم(،)3241كتـــاب بـــدء الخلـــق ،بـــاب فتنـــة
ابليس،وأخرجــه مســلم(،)228/2رقــم( )2105كتــاب الفــتن وأشـراط الســاعة ،بــاب الفتنــة مــن
المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان.
( )2ينظر للتفصيل :البداية والنهاية ( 221/4ـــــــ)222
( )3هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه البخـاري ( )8/5رقـم ( )314بـاب قـول النبـي
" :لـــو كنـــت متخـــذا خلـــيال"  ،وأخرجـــه مســـلم ( )1818/2رقـــم ( )2203كتـــاب فضـــائل
الصحابة ،باب من فضائل عثمان بن عفان .
( )2أطـــم :بالضـــم بنـــاء مرتفـــع وجمعـــه آطـــام .ويقصـــد باطـــام المدينـــة أبنيتهـــا المرتفعـــة
كالحصون .النهاية في غريب الحديث واألثر(.)52/1
( )5أخرجـــه البخـــاري ( )21/3رقـــم( ،)1848كتـــاب فضـــائل المدينـــة ،بـــاب آطـــام المدينـــة،
ومســلم( )2211/2رقـــم (،)2885كتــاب الفـــتن وأشـــراط الســاعة بـــاب نــزول الفـــتن كمواقـــع
القطر.
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كوقعة الجمل وصفين والحرة ،ومقتل عثمان ،ومقتل الحسين –رضي اهلل
عنهما -وغير ذلك ،وفيه معجزة ظاهرة له .)1("
 .3موقعة الجمل:
ومن الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان  ما وقع في معركة الجمل
بين علي  وعائشة وطلحة والزبير .
ال لِ َعلِ ِّي ْب ِن أَِبي طَالِب « :إِنه
ول الل ِه قَ َ
َع ْن أَِبي َر ِافع أَن َرس َ
ال:
الَ « :ن َع ْم» ،قَ َ
ول الل ِه؟ قَ َ
ال :أََنا َيا َرس َ
ش َة أ َْمٌر» ،قَ َ
س َيكون َب ْي َن َك َوَب ْي َن َع ِائ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َذل َك
ال :فَأََنا أَ ْ
ول الله ،قَ َ
شقَاه ْم َيا َرس َ
الَ « :ن َع ْم» ،قَ َ
أََنا؟ قَ َ
الَ« :الَ ،ولَك ْن إ َذا َك َ
()2
ِ
ْم ِن َها» .
فَ ْارد ْد َها إلَى َمأ َ
شة َبلَ َغ ْت ِم َياهَ َب ِني َعا ِمر لَ ْي ًال َن َب َح ِت
س قَ َ
ال :لَما أَق َْبلَ ْت َع ِائ َ
وعن قَ ْي ٌ
)
3
(
ِ
َي ماء َه َذا؟ قَالوا :ماء ا ْل َح ْوأ ِ
َب قَالَ ْتَ :ما أَظ ُّن ِني إِال أ َِّني
َ
ا ْلك َالب ،قَالَ ْت :أ ُّ َ
ِ
رِ
صلِح اهلل َعز
اج َع ٌة فَقَ َ
سلِم َ
ان َم َع َهاَ :ب ْل تَ ْق َد ِم َ
ال َب ْعض َم ْن َك َ
ون ،فَي ْ
ين فَ َي َراك ا ْلم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بإ ْح َداكن
ول اهلل  قَ َ
ات َب ْينه ْم ،قَالَ ْت :إن َرس َ
ات َي ْومَ " :ك ْي َ
ال لَ َنا َذ َ
َو َجل َذ َ
()2
تَ ْن َبح َعلَ ْي َها ِك َالب ا ْل َح ْوأ ِ
َب؟ " .
 .2موقعة صفين :وقعت بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه:
اعة َحتى َي ْقتَِت َل ِف َئتَ ِ
ان
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ َ ع ِن الن ِب ِّي  قَ َ
ال« :الَ تَقوم الس َ
ِ
ِ
ث
اعة َحتى ي ْب َع َ
فَ َيك َ
يم ٌةَ ،د ْع َواه َما َواح َدةٌَ ،والَ تَقوم الس َ
ون َب ْي َنه َما َم ْقتَلَ ٌة َعظ َ
ين ،كلُّه ْم َي ْزعم أَنه َرسول الل ِه»(.)5
يبا ِم ْن ثَالَ ِث َ
ون َكذاب َ
َدجال َ
ون ،قَ ِر ً
قال ابن كثير" :وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وأصحاب صفين،
فإنهما جميعاً يدعون إلى اإلسالم ،وانما يتنازعون في شيء من أمور الملك
( )1شرح النووي على صحيح مسلم (4/18ـ ).
( )2أخرجــه أحمــد فــي مســنده (’)145/25رقــم ( ،)24118وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم
الكبير( ،)332/1رقم (.)115
3
ـاء ْت إِلَــى
صــرةَ ،وهـ َـو الـ ِـذي َنَزلَتْــه َع ِائ َ
الحـ ْـوأَبَ :م ْنــزل َبـ ْـي َن َمك ـ َة و َ
( ) الح ـوأبَ :
الب ْ
شــة لمــا َجـ َ
ِ
الجمل .النهاية البن األثير(.)251 / 1
ْعة َ
ا ْل َب ْ
ص َرِة في وق َ
( )2أخرجه أحمد ( )52/1رقم ( ،)22211والحاكم ( ،)121/2رقـم( ،)2113كتـاب معرفـة
الصحابة  وصححه ووافقه الذهبي.
( )5أخرجه البخاري ( )200/2رقم( ) 3101كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم.
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ومراعاة المصالح العائد نفعها على األمة والرعايا ،وكأن ترك القتال أولى من
فعله ،كما هو مذهب جمهور الصحابة"(.)1
قال ابن حجر" :قوله" :دعواهما واحدة" أي دينهما واحد ألن كالً منهما
كان يتسمى باإلسالم ،أو المراد أن كالً منهما يدعي أنه المحق"(.)2
ومن الفتن ظهور الجهل والقتل:
ال« :ي ْقبض ِ
الع ْلم،
س ِم ْعت أ ََبا ه َرْي َرةَ َ ع ِن الن ِب ِّي  قَ َ
سالِم ،قَ َ
َ
الَ :
َع ْن َ
يل يا رس َ ِ
ِ
ِ
ال:
اله ْرج؟ فَقَ َ
َوَي ْظ َهر َ
ول اللهَ ،و َما َ
الج ْهل َوالفتَنَ ،وَي ْكثر َ
اله ْرج» ،ق َ َ َ
()3
« َه َك َذا ِب َي ِد ِه فَ َحرفَ َهاَ ،كأَنه ي ِريد القَ ْت َل» .
ال :أَيُّك ْم َي ْحفَظ
وس ِع ْن َد ع َم َر  ،إِ ْذ قَ َ
وعن ح َذ ْيفَ َة  قالَ :ب ْي َنا َن ْحن جل ٌ
َهلِ ِه َو َمالِ ِه َو َولَِد ِه َو َج ِ
ارِه،
قَ ْو َل الن ِب ِّي ِ في ال ِفتْ َن ِة؟ قَ َ
الِ « :فتْ َنة الرج ِل ِفي أ ْ
ت َكفِّرَها الصالَة والص َدقَة ،واألَمر ِبا ْلمعر ِ
وف َوالن ْهي َع ِن الم ْن َك ِر»(.)2
َْ
َ
َ ْ
ثانيا :أخبار البشارات والتمكين:
ً
تضمنت جملة من أحاديث النبي  التي أخبر من خاللها عن بعض
األمور الغيبية المستقبلية أخبار بشارات وتمكين لهذه األمة ،فمن ذلك:
وقد أخبر  عن مللك أمته وسلطانها:
ِ
ض ،فَ َأر َْيت
ال :قَ َ
ان  قَ َ
اهلل َزَول لِي ْاأل َْر َ
َع ْن ثَْوَب َ
ال َرسول اهلل  " :إِن َ
ِ
ارقَ َها َو َم َغ ِ
شِ
ي لِي ِم ْن َهاَ ،وأ ْع ِطيت ا ْل َك ْن َزْي ِن
َم َ
س َي ْبلغ م ْلك َها َما ز ِو َ
ارَب َهاَ ،وِان أمتي َ
ض"(.)5
َح َم َر َو ْاأل َْب َي َ
ْاأل ْ
شِ
ارقَ َها
ض فَ َأر َْيت َم َ
قال النووي " :قَ ْوله ( :إِن الل َه قَ ْد َزَول لِ َي ْاأل َْر َ
َو َم َغ ِ
َح َم ِر
ارَب َها وان أمتى سيبلغ ملكها مازول لِي ِم ْن َها َوأ ْع ِطيت ا ْل َك ْن َزْي ِن ْاأل ْ
ظ ِ
ض) أَما ز ِوي فَمع َناه ج ِمع و َه َذا ا ْلح ِديث ِف ِ
َو ْاأل َْب َي ِ
اه َرةٌ َوقَ ْد َوقَ َع ْت
ات َ
يه م ْع ِج َز ٌ
َ
َ َْ
َ َ
( )1البداية والنهاية ()231/1
( )2فتح الباري (.)111/1
( )3أخرجــه البخــاري ( )28/1رقــم( ،)85كتــاب العلــم بــاب مــن أجــاب الفتيــا بــإ شــارة اليــد
والرأس.
( )2أخرجه البخاري( )52/1رقم( ،)4011كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر.
( )5أخرجــه مســلم فــي صــحيحه ( )2215/2رقــم ( )881كتــاب الفــتن وأش ـراط الســاعة،باب
هالك هذه األمةبعضهم ببعض.
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ِ
ِ
ال ا ْلعلَ َماء ا ْلم َراد ِبا ْل َك ْن َزْي ِن
كلُّ َها ِب َح ْم ِد الل ِه َك َما أ ْ
سل َم قَ َ
صلى الله َعلَ ْيه َو َ
َخ َب َر ِبه َ
الذ َه ِب وا ْل ِفض ِة وا ْلمراد َك ْن َزي كسرل وقيصر ملكى العراق الشام ِف ِ
ش َارةٌ إِلَى
يه إِ َ
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِر ِ
أَن م ْل َك َهذه ْاألمة َيكون م ْع َ
امت َداده في ِج َهتَ ِي ا ْل َم ْ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ِب َو َه َك َذا َوقَعَ
ظم ْ
لشم ِ
ِ ِ
ِ
ال فَ َقلِي ٌل ِب ِّ
ش ِر ِ
صلَ َوات
س َب ِة إِلَى ا ْل َم ْ
الن ْ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ِب َو َ
َوأَما في ج َهتَ ِي ا ْل َجنوب َوا ِّ َ
الل ِه وسالمه على رسوله الصادق الذل الينطق عن الهول ان هو االوحى
وحى"(.)1
ي َ
ِ
الِ َ :
س َرل
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ َ ع ِن الن ِب ِّي  قَ َ
س َرل ،ثم الَ َيكون ك ْ
"هلَ َك ك ْ
ِ
ِ
س ِب ِ
يل
س َمن كنوزَها في َ
صٌر َب ْع َدهَ ،ولَت ْق َ
صٌر لَ َي ْهل َكن ،ثم الَ َيكون قَ ْي َ
َب ْع َدهَ ،وقَ ْي َ
الل ِه"(.)2
ثالثًا :عالمات الساعة:
علم الساعة من علم الغيب الذي ال يعلمه اال اهلل تعالى،كما دلت على
ذلك اآليات القرآنية
واآلحاديث النبوية ،فعلم الساعة مما استأثر اهلل به ،فال تقوم الساعة متى
تقوم الساعة اال اهلل(.)3
هناك عالمات صغرل وعالمات كبرل:
العالمات الصغرل:
1ــ خروج نار أرض الحجاز:
ول ِ
اعة َحتى تَ ْخر َج
اهلل  قَ َ
عن أَبي ه َرْي َرةَ  أَن َرس َ
الَ« :ال تَقوم الس َ
ض ا ْل ِحجا ِز ،ت ِ
اق ِْ
َن ٌار ِم ْن أ َْر ِ
ص َرل(.)5(»)2
َع َن َ
ضيء أ ْ
َ
اإل ِب ِل ِبب ْ
2ـ قتال الترك:

(.)13 /18 ( )1
( )2أخرجه البخاري ( )13/2رقم(  ،)3024كتاب الجهاد والسير،باب الحرب خدعة.
( )3أشراط الساعة:ليوسف عبداهلل الوابل (ص.)54:
( )2بصــرل :موضــع بالشــام مــن أعمــل دمســق مشــهورة عنــد العــرب قــديما وحــديثا .معجــم
البلدان (.)221/1
( )5أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيح ( )102(’)2224/2كتـــاب الفـــتن واشـــراط ،بـــاب ال تقـــوم
الساعة حتى تخرج من أرض الحجاز.
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اعة َحتى تقَ ِاتلوا قَ ْو ًما
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ  أَن الن ِبي  قَ َ
الَ« :ال تَقوم الس َ
اعة َحتى تقَ ِاتلوا قَ ْو ًما ِن َعالهم
وههم ا ْل َم َج ُّ
َكأَن وج َ
ان ا ْلم ْط َرقَةَ ،1وَال تَقوم الس َ
الش َعر»(.)2
3ـــــــ كثرة المال وافاضته:
ول ِ
اعة َحتى َي ْكث َر
اهلل  قَ َ
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ  أَن َرس َ
الَ« :ال تَقوم الس َ
ِ ِِ
َح ًدا َي ْق َبل َها ِم ْنهَ ،و َحتى
ا ْل َمال َوَي ِف َ
يضَ ،حتى َي ْخر َج الرجل ِب َزَكاة َماله فَ َال َي ِجد أ َ
ار»(.)3
وجا َوأَ ْن َه ًا
تَع َ
ود أ َْرض ا ْل َع َر ِب مر ً
ففي هذا الحديث داللة إلى قضية علمية كشف عنها الحديث في قوله
" :حتى تعود أرض العرب" فكلمة "تعود" تبين أنها كانت كذلك ،وسترجع ،فقد
كشف الحديث عن حقيقة علمية أثبتها علماء الجيولوجيا وعلم طبقات األرض.
حيث قرروا أن الجزيرة العربية كانت تجري فيها األنهار وأنها ستعود كما
كانت(.)2
2ــــ قبض العلم وظهور الجهل والزنا:
ِ
ِ
َع ْن أََن ِ
س ِم ْعت
س ْب ِن َمالِك ،قَ َ
الَ :أل َح ِّدثَنك ْم َحديثًا الَ ي َحدِّثك ْم أ َ
َح ٌد َب ْعديَ ،
َن ي ِقل ِ
اط الس ِ
شر ِ
ِ
ِ
رس َ ِ
الع ْلم،
اعة :أ ْ َ
َ
صلى اهلل َعلَ ْيه َو َ
ول الله َ
سل َم َيقول " :م ْن أَ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
ين
س
م
خ
ل
ون
ك
ي
ى
ت
ح
،
ال
ج
الر
ل
ق
ي
و
،
اء
س
الن
ر
ث
ك
ت
و
ا،
ن
الز
ر
ه
ظ
ي
و
،
ل
ه
الج
ر
ه
ظ
ي
و
َ َ َ َْ َ
ِّ َ
َ ََ
َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ
ام أرَةً القَ ِّيم الو ِ
احد "(.)5
َ
َْ

ـيء .النهايـة فـي غريـب
ش ْـي ًئا
( )1المجان المطرقـة :أ ِ
فـوق َ
العقَـب َ
َ
سـت َ
َي التِّـراس التـي أ ْل ِب َ
ش ْ
الحديث واألثر (.)122 / 3
( )2أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه ( )2112(،)2233/2كتـاب الفـتن وأشـراط السـاعة ،بـاب ال
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بغيرالرجل.
( )3أخرجــه مســلم ( )401/2رقــم(  ،)10كتــاب الزكــاة بــاب الترغيــب فــي الصــدقة قبــل أن ال
يوجد.
( )2موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة (82/1ــــــــ .)83
( )5أخرجه البخاري ( )24 /1رقـم( .)80كتـاب العلم،بـاب رفـع العلـم وظهـور الجهل،وأخرجـه
مسلم ( )2051/2رقم( ،)2141كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل .
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ففي هذا الحديث أن الفتن تكثر ويكثر القتل في الرجال ألنهم أهل
قدره اهلل في آخر الزمان(.)1
الحرب دون النساء ،وأن ذلك راجع الى ما ّ
وكذلك يدل على قلة العلم وظهور الجهل ،وهذا يتحقق بقبض العلم من
خالل موت العلماء كما ذكر الرسول :
ِ ِ
الع ِ
س ِم ْعت
اص – رضي اهلل عنهما -قَ َ
الَ :
َع ْن َع ْبد الله ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
الع ْلم ا ْن ِت َزاعا ي ْنتَ ِزعه ِم َن ِ
ِ
رس َ ِ
ِ
ِ
الع َب ِادَ ،ولَ ِك ْن
ً َ
َ
ول الله َ يقول« :إن الل َه الَ َي ْقبض َ
ِ
ِ
ِ
َي ْق ِبض الع ْلم ِبقَ ْب ِ
ض العلَ َماءَ ،حتى إِ َذا لَ ْم ي ْب ِ
وسا جه ًاال،
ق َعال ًما ات َخ َذ الناس رء ً
َ
()2
ِ
ُّ
ُّ
َضلوا» .
ضلوا َوأ َ
فَس ِئلوا فَأَفْتَْوا ِب َغ ْي ِر ع ْلم ،فَ َ
5ـ شيوع شرب الخمر وتسميته بغير اسمه:
س ِم َع الن ِبي َ يقول " :لَ َيكوَنن ِم ْن أم ِتي
ش َع ِر ُّ
عن أبي َمالِك ْاألَ ْ
ي  أنه َ
أَقْوام ،يستَ ِحلُّ َ ِ
الخ ْم َر َوال َم َع ِ
ام إِلَى َج ْن ِب َعلَم،
يرَ ،و َ
از َ
ون الح َر َو َ
ٌَ َْ
الح ِر َ
فَ ،ولَ َي ْن ِزلَن أَق َْو ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونْ :ارج ْع إلَ ْي َنا
اجة فَ َيقول َ
ير  -ل َح َ
َيروح َعلَ ْيه ْم ب َ
سار َحة لَه ْمَ ،يأْتيه ْم َ -ي ْعني الفَق َ
ين ِق َرَدةً َو َخ َن ِ
ير إِلَى َي ْوِم
سخ َ
آخ ِر َ
َغ ًدا ،فَي َب ِّيتهم اللهَ ،وَي َ
العلَ َمَ ،وَي ْم َ
ضع َ
از َ
ِ
ام ِة"(.)3
الق َي َ
1ـ تقارب الزمان وكثرة الزالزل وتقارب أوقاتها:
ض
ال :قَ َ
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ  قَ َ
اعة َحتى ي ْق َب َ
ال الن ِب ُّي « :الَ تَقوم الس َ
ِ
ِ
اله ْرج َ -وه َو
الع ْلمَ ،وتَ ْكث َر الزالَ ِزلَ ،وَيتَقَ َار َ
ب الزَمانَ ،وتَ ْظ َه َر الفتَنَ ،وَي ْكث َر َ
ِ
يض»(.)2
المال فَ َي ِف َ
القَ ْتل القَ ْتل َ -حتى َي ْكث َر فيكم َ
وهناك الكثير من العالمات الصغرل مثل ضياع األمانة ،والتطاول في
ونظر لضيق المقام اكتفيت
ًا
البنيان  ،والتباهي في زينة المساجد وغيرها كثير،
بهذا القدر من األمثلة.

( )1ينظر فتح الباري ( )141/1بتصرف
( )2أخرجه البخاري ( )32/1رقم (،)100كتاب العلم ،باب كيف يقبض العلم.
( )3أخرجـه البخــاري معلقــا بصــيغة الجــزم( )101/4رقـم(،)5510كتــاب األشــربة بــاب ماجــاء
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
( )2أخرجه البخاري في صحيحه ( )32/2رقم ( )1031باب ما قيل في الزالزل واآليات.
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العالمات الكبرل:
وهي العالمات التي تقوم بعدها الساعة ومنها :خروج المهدي،نزول
عيسى عليه السالم ،يأجوج ومأجوج ،الخسوفات الثالث ،الدابة ،خروج
الشمس من مغربها ،وسوف أتكلم عن:
المسيح الدجال:
المسيح الدجال لفظ الدجال مأخوذمن الدجل وهو التغطية ،وأصل
الدجل معناه :الخلط ،يقال :دجل إذا لبس وموه ،وجمع دجال :دجالون،
ودجاجلة.
وسمي الدجال دجاالً؛ ألنه يغطي الحق بباطله ،أو ألنه يغطي على
الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم(.)1
وخروجه من األشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة ،وفتنته من أعظم
مسيحا؛ ألن إحدل عينيه
الفتن والمحن التي تمر على الناس ،ويسمى
ً
يوما ،ولفظة المسيح تطلق على
ممسوحة أو ألنه يمسح األرض في أربعين ً
الصديق ،وهو عيسى عليه السالم ،وعلى الضليل الكذاب وهو األعور
الدجال(.)2
عن ْابن ع َم َر – رضي اهلل عنهما -قال :ثم قَام الن ِب ُّي ِ في الن ِ
اس،
َ
ال« :إِ ِّني أ ْن ِذركموه َو َما ِم ْن َن ِب ٍّي
ال فَقَ َ
َهله ،ثم َذ َك َر الدج َ
فَأَثْ َنى َعلَى الل ِه ِب َما ه َو أ ْ
إِال قَ ْد أَ ْن َذره قَومه ،لَقَ ْد أَ ْن َذره نوح قَومه ،ولَ ِك ْن سأَقول لَكم ِف ِ
يه قَ ْوًال لَ ْم َيق ْله َن ِب ٌّي
َ
َ ٌ َْ َ
ْ
َ َْ
()3
َع َو َر» .
لِقَ ْو ِم ِه ،تَ ْعلَم َ
س ِبأ ْ
ون أَنه أ ْ
َع َورَ ،وأَن الل َه لَ ْي َ
والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضاللة الذي يفتن الناس بما يجري
على يديه من اآليات ،كإنزال المطر

( )1النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)102/2لسان العرب (.)231/11
( )2النهاية في غريب الحديث واألثر( ،)321/2لسان العرب (.)512/2
( )3أخرجــه البخــاري فــي صصــيحه ( ،)41/2رقــم( )3054بــاب كيــف يعــرض اإلســالم علــى
الصبي،وأخرجه مسلم في صحيحه (،)2225/2رقم( )111كتاب الفـتن وأشـراط السـاعة،باب
ذكر ابن صياد.
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واحياء األرض ،وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات ،وأما
مسيح الهدل فهو عيسى بن مريم عليه السالم(.)1
لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن؟
وذلك لإلشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى:
َه ِل ا ْل ِكتَ ِ
اب إِال لَي ْؤ ِم َنن ِب ِه قَ ْب َل َم ْوِت ِه}( )2وصح أنه الذي يقتل الدجال
{وِا ْن ِم ْن أ ْ
َ
فاكتفي بذكر أحد الضدين عن اآلخر ،ولكونه يلقب المسيح كعيسى ،لكن
الدجال مسيح الضاللة وعيسى مسيح الهدل(.)3
المطلب الثالث
أنواع دالئل النبوة الغيبية باعتبار :وقوعها.
الغيب سر اهلل ،فهو وحده تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ،والنبي
()2

 كسائر البشر ال يعلم الغيب

قال تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ (.)5
النوع األول :الغيوب التي أخبر بها حال حياته ووقعت ،فمن ذلك:
أوالً :إخباره  بخبر الريح:
ع ْن أَِبي حم ْيد الس ِ
وكَ ،فلَما
اع ِد ِّ
ي  قَ َ
الَ :غ َز ْوَنا َم َع الن ِب ِّي َ غ ْزَوةَ تَب َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخرصوا»،
َص َحا ِبهْ « :
ام َأرَةٌ في َحديقَة لَ َها ،فَقَ َ
ال الن ِب ُّي  أل ْ
اء َواد َ
َج َ
ي الق َرل إِ َذا ْ
َح ِ
صي َما َي ْخرج ِم ْن َها» َفلَما
ش َرةَ أ َْوسق ،فَقَ َ
ص َرسول الل ِه َ ع َ
ال لَ َها« :أ ْ
َو َخ َر َ
ان
ستَه ُّ
وك قَ َ
يح َ
أَتَ ْي َنا تَب َ
ش ِد َ
َح ٌدَ ،و َم ْن َك َ
ومن أ َ
ب الل ْيلَ َة ِر ٌ
َما إِن َها َ
يدةٌ ،فَالَ َيق َ
ال« :أ َ
ِ
ام َرج ٌل ،فَأَْلقَتْه ِب َج َب ِل طَ ِّيء،
يح َ
ير َف ْل َي ْع ِق ْله» فَ َع َق ْل َن َ
ش ِد َ
اهاَ ،و َهب ْت ِر ٌ
َم َعه َبع ٌ
يدةٌ ،فَقَ َ
ب لَه ِب َب ْح ِرِه ْمَ ،فلَما أَتَى
َوأ ْ
َه َدل َملِك أ َْيلَ َة لِلن ِب ِّي َ ،ب ْغلَ ًة َب ْي َ
ساه ب ْرًدا َو َكتَ َ
اءَ ،و َك َ
ض َ
و ِادي القرل قَ َ ِ ِ
ص رس ِ
ول
اء َح ِديقَت ِك» قَالَ ْتَ :ع َ
ال ل ْل َم ْأرَةَ « :ك ْم َج َ
ش َرةَ أ َْوسقَ ،خ ْر َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
َن َيتَ َعج َل
الل ِه  ،فَقَ َ
اد م ْنك ْم أ ْ
المدي َنة ،فَ َم ْن أ ََر َ
ال النب ُّي « :إني متَ َع ِّج ٌل إلَى َ
( )1أشراط الساعة (.)13/1
( )2سورة النساء :أية .151
( )3النهاية في الفتن والمالحم()143/1
( )2دالئل النبوة منقذ السقار( ،ص.)5:
( )5سورة األنعام :آية 50
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ال:
الم ِدي َن ِة قَ َ
َ
أ ْخ ِبرك ْم ِب َخ ْي ِر
ش َه ِل،
َع ْب ِد األَ ْ
صِ
د ِ
ار
ور األَ ْن َ

ف َعلَى
اها :أَ ْ
َم ِعيَ ،ف ْل َيتَ َعج ْل» َفلَما قَ َ
ش َر َ
ال ْابن َبكار َكلِ َم ًة َم ْع َن َ
الَ « :ه َذا ج َب ْي ٌل ي ِحبُّ َنا َون ِحبُّه ،أَالَ
« َه ِذ ِه َ
ط َابة» َفلَما َأرَل أح ًدا قَ َ
ال« :دور َب ِني النج ِ
صِ
د ِ
ار ،ثم دور َب ِني
ار» قَالواَ :بلَى ،قَ َ
ور األَ ْن َ
ِ
ثم دور ب ِني ِ
الح ِ
الخ ْزَر ِج َ -وِفي ك ِّل
ار ِث ْب ِن َ
ساع َدةَ أ َْو دور َبني َ
َ
َ
()1
 َي ْع ِني َ -خ ْي ًار» .فمن الذي أخبر بهذا الحدث في زمن ما كان الناس يقدرون على التنبؤ
بالطقس وحركات الرياح.
في هذا الحديث داللة عظيمة على صدق نبوتهه  بإخباره بالمغيب،
وخوف الضرر على أصحابه من القيام وقت الريح ،وهذا يدل على شفقنه 
على أمته ،والرحمة بهم واالعتناء بمصالحهم ،وتحذيرهم مما يضرهم
في أمر الدين والدنيا.
ثانيا :ما أطلع اهلل نبيهيه عليه من الغيوب التي ال يعرفها إال بوحي من
ً
اهلل له ،مثل :خبر كتاب حاطب بن أبي بلتعة  الذي أرسله إلى قريل مع
امرأة ،يخبرهم فيه بعزم النبي  على غزو مكة.
س ِم ْعت َعلِيًّا َ ،يقولَ :ب َعثَِني َرسول
عن ع َب ْيد الل ِه ْبن أَِبي َر ِافع ،قَ َ
الَ :
الزب ْير ،و ِ
ِ
ض َة
ال« :ا ْن َ
َس َوِد ،قَ َ
الم ْق َد َ
طلِقوا َحتى تَأْتوا َر ْو َ
اد ْب َن األ ْ
الله  أََنا َو ُّ َ َ َ
()3
ِ
َخاخ( ،)2فَِإن ِبها َ ِ
ادل ِب َنا
اب فَخذوه ِم ْن َها» ،فَا ْن َ
طلَ ْق َنا تَ َع َ
ظعي َن ًة َ ،و َم َع َها كتَ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب(.)2
ت
الك
ي
ج
ر
َخ
أ
ا
ن
ل
ق
ف
،
ة
ن
ي
ع
الظ
ب
ن
ح
ن
ا
ذ
إ
ف
،
ة
ض
و
الر
ى
ل
إ
ا
ن
َخ ْيل َنا َحتى ا ْنتَ َه ْي َ َ
َ َ َْ ْ
ْ َ ََ َْ
َ َ
وجه االستدالل من الحديث أن اطالع النبي  على قصة حاطب مع
المرأة يؤكد اطالع اهلل نبيه  على الغيب وحيا منه سبحانه وتعالى.

( )1أخرجه البخـاري( )125/2رقـم( ،)1281كتـاب الزكـاة بـاب خـرص الثمـر ،وأخرجـه مسـلم
( )1485/2رقم (،)1312كتاب الفضائل باب في معجزات النبي صلى اهلل عليه وسلم.
( )2روضة خاخ :موضع بين مكة والمدينة .النهاية في غريب الحديث واألثر(.)81/2
( )3ظعينــة :الظعــن :النســاء ،واحــدتها ظعينة.وأصــل الظعينــة :الراحلــة التــي يرحــل ويظعــن
عليها .النهاية في غريب الحديث واألثر(.)154/3
( )2أخرجه البخاري ( )51/2رقم (،) 3004كتاب الجهاد والسير  ،باب الجاسوس
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ثالثًا :إخباره بسوء خاتمة بعض من يظن أنهم يموتون على اإلسالم أو
قد يدخلون فيه .فقد تنبأ بهالك عمه أبي لهب وزوجته على الكفر ،فيما نقله

عن ربه في قوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (.)1
النوع الثاني :الغيوب المستقبلية التي تحققت بعد وفاته:
1ـ خبر أم حرام بنت ملحان:
ِ
َع ْن أََن ِ
ان َرسول الل ِه َ ي ْدخل َعلَى أ ِّم
س ِم َعه َيقولَ :ك َ
س ْب ِن َمالك  أَنه َ
ادةَ ْب ِن الص ِ
ام ِت  -فَ َد َخ َل
ت ع َب َ
ان فَت ْط ِعمه َ -و َكا َن ْت أ ُّم َح َرام تَ ْح َ
َح َرام ِب ْن ِت ِم ْل َح َ
()2
ِ
ِ
ام َرسول الل ِه  ،ثم
َعلَ ْي َها َرسول الله  ،فَأَ ْط َع َمتْه َو َج َعلَ ْت تَ ْفلي َأر َ
ْسه  ،فَ َن َ
اس
ول الل ِه؟ قَ َ
ض ِحك َك َيا َرس َ
ض َحك ،قَالَ ْت :فَق ْلتَ :و َما ي ْ
استَ ْيقَظَ َوه َو َي ْ
ْ
الَ " :ن ٌ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الب ْح ِر ملو ًكا
ون ثََب َج
س ِبيل اللهَ ،ي ْرَكب َ
َه َذا َ
م ْن أمتي ع ِرضوا َعلَي غ َازةً في َ
وك علَى األ ِ
َسرِة ،أَوِ :م ْث َل المل ِ
علَى األ ِ
س َحاق ،قَالَ ْت :فَق ْلتَ :يا
َسرِة "َ ،
َ
َ
شك إِ ْ
ْ
َن ي ْجعلَ ِني ِم ْنهم ،فَ َدعا لَها رسول الل ِه صلى اهلل علَ ْيهِ
ِ
َرس َ
َ
َ
ول اللهْ ،ادع الل َه أ ْ َ َ
َ َ َ
ْ
ض ِحك َك َيا َرسو َل
ض َحك ،فَق ْلتَ :و َما ي ْ
استَ ْيقَظَ َوه َو َي ْ
سل َم ،ثم َو َ
ْسه ،ثم ْ
ض َع َأر َ
َو َ
ِ
ِ
ِ
س ِب ِ
ال ِفي
يل الل ِه» َ -ك َما قَ َ
الل ِه؟ قَ َ
اس م ْن أمتي ع ِرضوا َعلَي غ َازةً في َ
الَ « :ن ٌ
ال« :أَ ْن ِت ِم َن
َن َي ْج َعلَِني ِم ْنه ْم ،قَ َ
األَو ِل  -قَالَ ْت :فَق ْلتَ :يا َرس َ
ول الل ِه ْادع الل َه أ ْ

( )1سورة المسد :اآليات من 1ـ5
حرما له  واختلفوا في كيفية ذلك فقـال ابـن عبـد
( )2اتفق العلماء على أن أم حرام كانت م ً
البر وغيره :إحدل خاالته من الرضاعة ،وقال آخرون :خالة ألبيه أو لجده ألن عبـد المطلـب
كانـــــت أمـــــه مـــــن بنـــــي النجـــــار .ينظـــــر :آراء العلمـــــاء فـــــي ذلـــــك .فـــــتح البـــــاري البـــــن
حجر(44/11ـ.)41
( )3ثبج:الوســـط  ،ومـــابين الكاهـــل الـــى الظهر.ومعنـــاه فـــي الحـــديث :أي وســـط البحـــر أو
معظمه.النهاية(.)201/1
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ِ ِ
ان م َع ِ
الب ْح َر ِفي َزَم ِ
ان ،فَص ِر َع ْت َع ْن َداب ِت َها
اوَي َة ْب ِن أَِبي س ْف َي َ
األَولِ َ
ين» ،فََرك َبت َ
ِ
الب ْح ِر ،فَ َهلَ َك ْت(.)1
ِح َ
ين َخ َر َج ْت م َن َ
وقد تحقق ما أخبر به  بعد وفاته حين صرعت عن دابتها وماتت –
رضي اهلل عنها.-
2ــ قدوم أويس القرني من اليمن:
َه َل ا ْلكوفَ ِة َوفَدوا إِلَى ع َم َر،
س ْي ِر ْب ِن َجا ِبر ،أَن أ ْ
َع ْن أَِبي َن ْ
ض َرةََ ،ع ْن أ َ
ين؟
س َخر ِبأ َوْيس ،فَقَ َ
َح ٌد ِم َن ا ْلقَ َرِن ِّي َ
َوِفي ِه ْم َرج ٌل ِمم ْن َك َ
ال ع َمرَ :ه ْل َهاه َنا أ َ
ان َي ْ
ول ِ
اهلل  قَ ْد قَا َل« :إِن َرج ًال َيأ ِْتيك ْم ِم َن
اء َذلِ َك الرجل فَقَا َل ع َمر :إِن َرس َ
فَ َج َ
ان ِب ِه َب َي ٌ
سَ ،ال َي َدع ِبا ْل َي َم ِن َغ ْي َر أ ٍّم لَه ،قَ ْد َك َ
ا ْل َي َم ِن يقَال لَه أ َوْي ٌ
اض ،فَ َد َعا اهللَ
()2
ِ ِ
ْهبه ع ْنه ،إِال مو ِ
ِ
ض َع الدِّي َن ِ
ستَ ْغ ِف ْر لَك ْم» .
فَأَذ َ َ َ
ار أ َِو الد ِّْرَهم ،فَ َم ْن لَق َيه م ْنك ْم َف ْل َي ْ
َْ
3ـــ تحقق دعائه :
واألحاديث الواردة في هذا الباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال:
اء ْت ِبي أ ِّمي أ ُّم أََنس إِلَى رس ِ
ول الل ِه ،
دعاءه ألنس حيث قالَ :ج َ
َ
ِ ِ
وقَ ْد أَزرتِْني ِب ِنص ِ
ف ِخ َم ِ
ول الل ِه َ ،ه َذا
ص ِف ِه  ،فَقَالَ ْت َ :يا َرس َ
ارَها َ ،و َردتْني ِبن ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْابني  ،أَتَ ْيت َك به َي ْخدم َك فَ ْادع الل َه لَه  ،فَقَا َل  :اللهم أَ ْكث ْر َمالَه َ ،و َولَ َده ،
أ َن ْي ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ُّون َعلَى َن ْح ِو
قَ َ
ير َ ،وِان َولَِدي َو َولَ َد َولَِدي لَ َيتَ َعاد َ
ال أََن ٌ
س  :فَ َوالله إن َمالي لَ َكث ٌ
ا ْل ِم َائ ِة ا ْل َي ْوَم"(.)3
جواز التحدث بنعمة اهلل تعالى ،وبمعجزات النبي  لما في إجابة دعوته
من األمر النادر ،وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد(.)2
2ـ إخباره  بموت بعض معاصريه:

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)11/2رقم ( )2488كتاب الجهـاد والسـير ،بـاب الـدعاء
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.
( )2أخرجــه مســلم فــي صــحيحه (،)1118/2رقــم(،)2522بــاب مــن فضــائل أويــس القرنــي
رضي اهلل عنه.
( )3أخرجــه مس ـلم ()1121/2رقــم( ،) 2281كتــاب فضــائل الصــحابة رضــي اهلل عنهم،بــاب
من فضائل أنس رضي اهلل عنه.
( )2ينظر :فتح الباري (.)211/2
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ومن ذلك إخباره  عن شهادة عمر وعثمان وطلحة والزبير وأن موتهم
سيكون شهادة.
ول ِ
ان َعلَى ِح َراء ه َو َوأَبو َب ْكرَ ،وع َمر،
َع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ  أَن َرس َ
اهلل َ ك َ
ال رسول ِ
ِ
َوعثْ َمانَ ،و َعلِ ٌّيَ ،وطَ ْل َحةَ ،و ُّ
اهلل :
الزَب ْير  فَتَ َحرَكت الص ْخ َرة ،فَقَ َ َ
اه َدأْ فَما علَ ْي َك إِال َن ِب ٌّي ،أَو ِ
يد»(.)1
ِّيق ،أ َْو َ
ش ِه ٌ
صد ٌ
« ْ َ َ
ْ

( )1أخرجه مسـلم فـي صـحيحه(.)1880/2رقـم (،)2214كتـاب فضـائل الصـحابة رضـي اهلل
عنهم ،باب من فضائل طلحة ،والزي رضي اهلل عنهم.
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المبحث الثالث
ضوابط التعامل مع أحاديث دالئل النبوة الغيبية المستقبلية.
الضابط األول :االقتصار في مصدر التلقي على الوحي كتاباً وسنة:
عاما في موضوع دالئل النبوة الغيبية ،فأهل
يعد هذا الضابط ضابطًا ً
السنة يؤمنون بجميع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ،فالحجة في كالم اهلل
تعالى في إثبات ما أثبته اهلل ،ونفي ما نفاه ،وفيما صح من سنة النبي 
وهما يكفيان لجميع متطلبات الحياة في جميع شؤونها وجوانبها إلى قيام
الساعة.
فال يرجع إلى أخبار أهل الكتاب وما جاءت به كتبهم المحرفة .وال إلى
األحاديث الضعيفة والموضوعة ،وال إلى القياس ،وما أثبته اإلعجاز العلمي من
إثبات بعض الحقائق العلمية.
فالدالئل الغيبية من الدين والدين توقيف .فيجب على كل مسلم اإليمان
بكل ما أقر بوقوعه عليه الصالة والسالم سوءاً أدركه العقل أم ال.
وقد تمثل هذا الضابط في عدة أمور-:
1ـ أن هذا الدين كامل ،ال يحتاج معه إلى غيره من مناهج البشر؛ يقول

اهلل تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﭼ (.)1

تحقيق ما أخبر به اهلل سبحانه وتعالى في قوله تعالى:

ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭼ ( ،)2وقوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ ( .)3واالعتقاد الجازم أنه ال يتحقق رضا اهلل،
والفوز بجنته ،والنجاة من عذابه ،إال باإليمان بنصوص الكتاب والسنة ،والعمل
بما جاء به ،وما يترتب على هذا من وجوب أن يعيل المسلم حياته كلها –
( )1المائدة:اية .3
( )2النجم3:ـ.2
( )3الحشر :اية .4
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اعتقاداً ،وعمالً ،وسلوكاً – متمسكاً ومعتصماً بهما ،ال يزيغ عنهما ،وال يتعدل
حدهما ،ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع واالختالف،
فنصوص الكتاب والسنة هي األصل والميزان والحكم عند النزاع ،وبها توزن

األقوال واآلراء؛ كما قال تعالى :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (.)1
يقول ابن تيمية" :فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب اهلل وسنة
رسوله – -وما اتفقت عليه األمة ،فهذه الثالثة هي أصول معصومة"(.)2
2ـ وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهُّم التعارض ،واال ففي الحقيقة
والواقع ال يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح.
3ـ األدب مع نصوص الكتاب والسنة وذلك بأن تراعى ألفاظها عند بيان
المعاني وال تستخدم األلفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية.
يقول ابن تيمية" :إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث ،فميا
مبتدع في
محدث
َ
يثبتونه وينفونه في اهلل وصفاته وأفعاله ،فال يأتون بلفظ َ
()3
النفي واإلثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول" .
أيضا" :ومما ينبغي أن ي َعم أن األلفاظ الموجودة في القرآن
ويقول ً
ف تفسيرها ،وما أريد بها من جهة النبي  --لم يحتج في
والحديث ،إذا ع ِر َ
()2
ذلك إلى االستدالل بأقوال أهل اللغة ،وال غيرهم" .
الضابط الثاني :صحة الرواية:
هذا الضابط مستنتج من اإلجابة على السؤال التالي:
هل أحاديث دالئل النبوة الغيبية في السنة النبوية في مقام أحاديث
األحكام من حيث التشدد في قبولها
أم في مقام أحاديث الفضائل التي يتساهل فيها؟

( )1النساء51:
( )2مجموع الفتاول.)112/20( :
( )3مجموع الفتاول.)232/5( :
( )2اإليمان البن تيمية ،ص.242-241 :
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واألقرب أنها ليست من باب الفضائل والترغيب والترهيب حتى يقبل
التساهل فيها بقدر فعلى هذا فإلحاقها بمقام أحاديث األحكام من حيث التحري
في قبولها هو األولى ،فال يقبل منها اإل ما صحت روايته من الحديث
الصحيح( )1والحسن( ،)2وأما الضعيف( )3فقد اتفق أهل العلم على عدم اإل
ستدالل بالحديث الضعيف في إثبات األحكام الشرعية كالوجوب واالستحباب،
والحرمة والكراهة فمن باب أولى أن ال نستدل بالحديث الضعيف في الدالئل
الغيبية ،ألن األصل في اإلنسان الجهل واستحالة اطالعه على الغيب إال ما
جاء عن طريق الوحي.
وها هنا سؤال ينبغي طرحه:
()2
هل يتقول الحديث الضعيف بالحقيقة العلمية ؟
وخالصة التحقيق في هذه المسألة أن الحقيقة العلمية مهما بلغت من
سندا إلى الرسول  بناء
الصحة فإنه ال يصح نسبة الحديث الذي لم يصح ً
()5
على هذا ،إذ ال تالزم بين صحة المعنى وصحة النسبة .
ومن األخطاء العلمية التي نجدها عند بعض المشتغلين باإلعجاز
العلمي القول بتقوية أحاديث حكم أهل العلم بضعفها ،وأحياناً بوضعها ،فيأتي
هؤالء لما يراه من توافق الحقيقة العلمية مع مضمون الحديث ويريد أن يثبت
هذه الحقيقة بهذا الحديث ،والحق أن هذه طريقة ال تثبت بها األحاديث على
منهج المحدثين أهل هذا الفن والمختصين به ،بل أن الحديث ضعيف السند إذا
( )1الحــديث الصــحيح :فهــو الحــديث المســند الــذي يتصــل إســناده بنقــل العــدل الضــابط عــن
العــدل الضــابط إلــى منتهــاه وال يكــون شــاذا وال معلــال .التقييــد واإليضــاح شــرح مقدمــة ابــن
الصالح (ص.)20 :
( " )2الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله " النكت على مقدمة ابن الصالح (.)302 /1
( " )3كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح وال صفات الحسن فهو ضعيف " النكـت علـى
مقدمة ابن الصالح (.)381 /1
( )2ذكر أهل العلم أن الحديث الضعيف قد يتقول بعد ة طرق منهـا تقويـة الحـديث الضـعيف
بالمتابعات والشواهد ،وبقول الصحابي ،وبموافقة القيـاس .ينظـر تفصـيل هـذا لإلفـادة :تقويـة
الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين د /محمد عمر بازمول.
( )5ينظر لإلفادة بحث بعنوان :نظر المحدث ،للدكتور محمد عمر بازمول.
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وافق آية ال يحكم له بثبوت نسبته إلى الرسول  لمجرد ذلك ،فكيف بموافقته
للواقع العلمي(.)1
الضابط الثالث :مراعاة صحة التعامل مع دالالت النصوص:
يرل األصوليون في مبحث الدالالت تقسيم اللفظ الدال من حيث ظهور
داللته وخفاؤها إلى ثالثة أقسام النص ،الظاهر ،المجمل.
أما النص :هو ما دل على معناه داللة ال تحتمل التأويل .وأما الظاهر:
هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما  .وأما المجمل :هو ما دل على أحد
معنيين ال مزية ألحدهما عن اآلخر بالنسبة إليه(.)2
وبناء على ما ذكره أهل العلم من قواعد التعامل مع النصوص المجملة
والتي ينبغي مراعاتها في هذا الباب .البدمن جمع أطراف األدلة والوقوف على
ظاهرها وعدم تأويلها فالبد من الرجوع إلى النصوص الواردة عن النبي  دون
االقتصار على البعض وترك البعض اآلخر .حتى يفصل المجمل ويبين المبهم
ويرفع المتشابه ويفسر النص أو الحديث على ما جاء به النبي  ال على
أهواء البشر وآرائهم.
والوقوف على ظاهر النص وعدم التأويل ألن األصل عند السلف الوقوف
على ظاهر النص ،وترك الخروج عنه إال بدليل(.)3
قال أحمد بن حنبل" :الحديث إذا لم تجمع طرقه ،لم تفهمه والحديث يفسر
بعضه بعضاً"(.)2
فإذا احتمل الحديث معنيين وجب على أهل العلم أن ال يحملوها على
خاص دون عام إال بداللة من سنة النبي  أو إجماع علماء المسلمين.

( )1ينظـر لإلفــادة بحـث األخــت فتـون الشــمري بعنـوان :األحاديــث الضـعيفة التــي اسـتدل بهــا
زغلول النجار في كتابه اإلعجاز العلمي ،دراسة نقدية .غير منشور.
( )2ينظر:أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله د/عياض السلمي(311/1ـ.)340
( )3ينظر منهج أهـل السـنة فـي التعامـل مـع نصـوص الفـتن والمالحـم :للـدكتور محمـد عمـر
بازمول.ص.11:
( )2الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الســامع ( )212/2رقــم(،)1120تحريــر علــوم الحــديث
لعبداهلل الجديع(. )12/3
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قال الشافعي" :فكل كالم كان عاماً ظاه ارً في سنة رسول اهلل فهو على
ظهوره وعمومه ،حتى يعلم حديث ثابت عن رسول اهلل  بأبي هو وأمي يدل
على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض ،كما
وضعت من هذا ،وما كان في مثل معناه"(.)1
قال الشنقيطي رحمه اهلل" :التحقيق الذي ال شك فيهن وهو الذي عليه
أصحاب رسول اهلل  ،وعامة المسلمين :أنه ال يجوز العدول عن ظاهر كتاب
اهلل وسنة رسوله  في حال من األحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل
صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح"(.)2
وقد كان الصحابة يتحرون في رواية الحديث واذا سألوا عن شيء
يقولون :قال اهلل كذا ،قال رسول اهلل  كذا ،أو فعل رسول اهلل  كذان وال
يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيالً(.)3
الضابط الرابع :جمع طرق الحديث وشرح الحديث بالحديث:
من المقرر أن أول طرق شرح الحديث النبوي هو جمع طرق الحديث
يفسر بعضه بعضاً.
الواحد ،وجمع أحاديث الباب ،فالحديث ّ
قال الحافظ ابن حجر " :إن المتيقن على من يتكلم على األحاديث أن
يجمع طرقها .ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ،ويشرحها على أنه
حديث واحد فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث" (.)2
ومن األمثلة على هذا األصل ما ذكره مشهور حسن سلمان في كتابه
()5
صلى اهلل
"العراق في أحاديث الفتن واآلثار" َع ِن ْاب ِن ع َم َر ،قَا َلَ :ذ َك َر الن ِب ُّي َ
ِ
شأ ِْم َنا ،اللهم َب ِ
سل َم« :اللهم َب ِ
ار ْك لَ َنا ِفي َي َم ِن َنا» قَالواَ :يا
ار ْك َل َنا ِفي َ
َعلَ ْيه َو َ
شأ ِْم َنا ،اللهم َب ِ
ال« :اللهم َب ِ
ار ْك لَ َنا ِفي
ول الل ِهَ ،وِفي َن ْج ِد َنا؟ قَ َ
َرس َ
ار ْك لَ َنا ِفي َ

( )1الرسالة ،ص321 :
( )2أضواء البيان.)238/4( :
( )3إعالم الموقعين (.)130/2
( )2فتح الباري.)245/1( :
(.)11/1( )5
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اك الزالَ ِزل
َي َم ِن َنا» قَالواَ :يا َرسو َل الل ِهَ ،وِفي َن ْج ِد َنا؟ فَأَظنُّه قَ َ
ال ِفي الثالِثَ ِة« :ه َن َ
وِ
طِ
ان»(.)1
الفتَنَ ،وِب َها َي ْطلع قَ ْرن الش ْي َ
َ
ففي هذه الرواية ذكر لفظ "نجد" فاستغل بعض أهل البدع واألهواء وطعنوا
في دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب ،باعتبار أنها من األرض الموصوفة
بالزالزل والفتن ،ولكن هذا ال يصلح لثبوت تفسير (نجد) في الحديث بأنها
العراق ،ال نجد اليمامة وذلك في رواية للحديث نفسه(.)2
الضابط الخامس :تقديم آراء أهل النظر واالختصاص على رأي العامة في
الحكم واالستدالل.
وهذا الضابط يتضمن نقطتين ،أوال في مجال الحكم على األحاديث،
واألخرل في االستدالل.
ففي الحكم على الحديث يقدم أهل هذا الفن من أهل الحديث وجهابذته
على غيرهم لمعرفتهم بدقائق هذا الباب ،وتفردهم بالمنهج الصحيح في الحكم
على الرواية ،فال يؤخذ في هذا الباب بمنهج الفقهاء مثال في الحكم على
الحديث فضالً عن غيرهم( ،)3أما في جانب فقه الرواية واالستدالل بها فاألمر
يختلف ،ويأتي فيما يلي ذكر ما يتعلق بجانب االستدالل بالرواية.
بل البد من مراعاة قواعد العلماء في مجال استنباط األحكام من أحاديث
دالئل النبوة.وقداختلف العلماء في مسألة استنباط األحكام الشرعية من أحاديث
دالئل النبوة واإلخبار باألمور المستقبلية ،مثال لذلك:
ش َكا إِلَ ْي ِه
َع ْن َع ِد ِّ
ي ْب ِن َح ِاتم  قَا َلَ :ب ْي َنا أََنا ِع ْن َد الن ِب ِّي  إِ ْذ أَتَاه َرج ٌل فَ َ
ش َكا إِلَ ْي ِه قَ ْط َع الس ِب ِ
ت
الَ « :يا َع ِد ُّ
الفَاقَ َة ،ثم أَتَاه َ
يل ،فَقَ َ
آخر فَ َ
يَ ،ه ْل َأر َْي َ
ِ
طالَ ْت ِب َك َح َياةٌ ،لَتََرَين
ال «فَِإ ْن َ
يرةَ؟» ق ْلت :لَ ْم أ ََرَهاَ ،وقَ ْد أ ْن ِب ْئت َع ْن َها ،قَ َ
الح َ

( )1أخرجـه البخـاري( )33/2فـي كتــاب االستسـقاء بـاب مـا قيــل فـي الـزالزل والفـتن ،حــديث
رقم.)1034( :
( )2ينظر :العراق في أحاديث الفتن (،)135/1منهج أهـل السـنة فـي التعامـل مـع الفـتن :د/
بازمول ص10:ـ11
( )3ينظر لإلفادة مـا يتعلـق بمـنهج المحـدثين والفقهـاء فـي الحكـم علـى الحـديث فـي :مـدخل
إلـى فقـه الكتـاب والسـنة ،وتقويـة الحــديث الضـعيف بـين الفقهـاء والمحـدثين ،كالهمــا
للدكتور محمد عمر بازمول.
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح ًدا إِال الل َه - ،ق ْلت
يرِةَ ،حتى تَط َ
وف ِبال َك ْع َبة الَ تَ َخاف أ َ
الظعي َن َة تَْرتَحل م َن الح َ
ِ
سعروا ال ِبالَ َد"(.)1
يما َب ْي ِني َوَب ْي َن َن ْف ِسي فَأ َْي َن دعار َ
ط ِّيئ ال ِذ َ
ين قَ ْد َ
ف َ
وقد استدلوا بهذا الحديث على جواز سفر المرأة بدون محرم(.)2
وقد أخبر الرسول  عن الزمان الذي يأخذ الناس فيه المال سواء أكان
فع ْن أَِبي ه َرْي َرةَ َ ع ِن الن ِب ِّي 
من الحالل أم من الحرام ال يبالون في ذلكَ ،
ِ
ان ،الَ يبالِي المرء ما أ َ ِ
الَ « :يأ ِْتي َعلَى الن ِ
الحالَ ِل أ َْم ِم َن
قَ َ
اس َزَم ٌ
َخ َذ م ْنه ،أَم َن َ
َ
َْ َ
ِ ()3
الح َرام» فهل يعقل أن يستدل بهذه األحاديث التي تبين سنن اهلل الكونية ،في
َ
التشريع خاصة إذا خالفت األحاديث الواردة للتشريع؟!.
وأيضاً ما أخبر به الرسول  عن أمارات الساعة كما في حديث جبريل
َعلَ َم ِم َن
ال :فَأ ْ
اع ِة ،قَ َ
عليه السالم ،قَ َ
سئول َع ْن َها ِبأ ْ
َخ ِب ْرِني َع ِن الس َ
الَ « :ما ا ْل َم ْ
ال« :أ ْ ِ
ال :فَأ ْ ِ
َن تََرل ا ْلحفَاةَ
َم َارِت َها ،قَ َ
الس ِائ ِل» قَ َ
َمة َربتَ َهاَ ،وأ ْ
َن تَل َد ْاأل َ
َخ ِب ْرني َع ْن أ َ
ا ْلع ارةَ ا ْلعالَ َة ِرعاء الش ِ
ون ِفي ا ْلب ْن َي ِ
ق َفلَ ِبثْت َملِيًّا ،ثم
ان» ،قَ َ
ال :ثم ا ْنطَلَ َ
اء َيتَطَ َاول َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :فَإنه
َعلَم ،قَ َ
قَ َ
ال لِيَ « :يا ع َمر أَتَ ْدري َمن السائل؟» ق ْلت :اهلل َو َرسوله أ ْ
()2
ِج ْب ِريل أَتَاك ْم ي َعلِّمك ْم ِدي َنك ْم» .
فهــل يجــوز لبنــت أن تعامــل أمهــا وكأنهــا ربتهــا؟ علــى مــا قيــل فــي تفســير
الحديث.
الضابط السادس :مراعاة قاعدة التعامل مع أحاديث المحكم والمتشابه:
من المعلوم أن األحاديث النبوية منها ما هو محكم وما هو متشابه كما
في القران  ،فمتشابه القرآن وما فيه من غموض يزول برده على المحكم،و
كذلك كالم رسوله  وكالم الصحابة والتابعين فال يوجد بين حديث رسول اهلل
 شئ اال وله معنى لطيف يتحير في العالم المتقدم ويعترف بقصوره ازاء

( )1أخرجه البخاري ( )114/2رقم(،)3515كتاب المناقب،باب:عالمات النبوة في اإلسالم.
( )2ينظر:فتح الباري(42/2ــــــــ .)45
( )3أخرجه البخاري في صـحيحه (،)55/3رقـم(،)2051كتـاب البيـوع (بـاب مـن لـم يبـال مـن
حيث كسب المال.
( )2أخرجه مسلم( )31/1رقم ،8كتاب اإليمان،باب االيمان واالسالم واإلحسان.
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ذلك( .)1وقد ذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم عن المعارضة هو
المحكم(.)2
ويطلق على الحديث أنه محكم أو متشابه من عدة أمور:
 -1المتشابه :هو المنسوخ ومقابله المحكم :وهو الثابت حكمه.
 -2المتشابه :ما ترك ظاهره لمعارض راجح ،ومقابله المحكم ،فالعام
المخصوص متشابه ،والمخصوص محكم ،والمطلق المقيد متشابه،
والمقيد محكم ،والمجمل متشابه ،واحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى
الذي ليس بمراد.
 -3المتشابه من جهة غموض اللفظ واالشتراك أو التواطؤ.
فنستنتج من ذلك أن:
المتشابه :ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره.
والمحكم هو :الذي ال يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره.
ولذلك كان حكم المتشابه ،أن يرد إلى المحكم ،ليبنيه ويزيل اشتباهه.
فقاعدة أهل السنة والجماعة :أنهم يردون المتشابه الى المحكم،
فيفسرون بعض النصوص ببعض؛ ألنه كالم اهلل أو كالم رسوله  ،وأما أهل
الزيغ والضالل فإنهم يأخذون المتشابه ،ويتركون المحكم .فمن أنواع المتشابه
من جهة العلم به :نوع ال سبيل للوقوف عليه إال بحصوله،كوقت الساعة
وخروج الدابة وهذا النوع قد تدخل فيه أحاديث الدالئل الغيبية ،ونوع يمكن
معرفته بالرجوع الى أصوله كاأللفاظ الغريبة واألحكام الغلقة ،والثالث متوسط
بين األمرين يختص بمعرفته الراسخين في العلم ويخفى عن دونهم(.)3
ِ
فمن األمثلةَ :ع ْن ُّ
ول الل ِه َ يقول:
س ِم ْعت َرس َ
الن ْع َمان ْبن َبشير  قالَ :
ِ
ير ِم َن الن ِ
اس ،فَ َم ِن
الح َرام َب ِّي ٌنَ ،وَب ْي َنه َما م َ
شب َه ٌ
الحالَ ل َب ِّي ٌنَ ،و َ
" َ
ات الَ َي ْعلَم َها َكث ٌ
الشبه ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
اتقَى الم َ ِ
اتَ :ك َراع َي ْر َعى َح ْو َل
شب َهات ْ
استَ ْب َأرَ لدينه َو ِع ْرضهَ ،و َم ْن َوقَ َع في ُّ َ
َن يو ِاقعه ،أَالَ وِان لِك ِّل ملِك ِحمى ،أَالَ إِن ِحمى الل ِه ِفي أَر ِ
ِ
ِ
ض ِه
َ
الح َمى ،يوشك أ ْ َ َ
ْ
َ
ً
َ
( )1ينظر:مشكل القرآن ،ص.84
( )2نزهة النظر (ص.)43 :
( )3ينظر:المحكم والمتشابه في التكفيروالجهاد د /بازمول (ص)11 -12
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ِ
َم َح ِ
س َد ْت
س ِد م ْ
صلَ َح َ
ارمه ،أَالَ َوِان في َ
سد كلُّهَ ،وِا َذا فَ َ
الج َ
ص َل َح ْت َ
ض َغ ًة :إِ َذا َ
الج َ
سد كلُّه ،أَالَ َو ِه َي ال َق ْلب "(.)1
س َد َ
الج َ
فَ َ
عن أبي عامر عبد اهلل بن لحي قال  :حججنا مع معاوية بن أبي سفيان
 فلما قدمنا مكة قام حين صلى صالة الظهر فقال :إن رسول اهلل  قال:
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وان هذه األمة
ستفترق على ثالث وسبعين ملة يعني األهواء كلها في النار إال واحدة وهي
الجماعة وانه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك األهواء كما يتجارل الكلب
بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله واهلل يا معشر العرب لئن لم
تقوموا بما جاء به نبيكم  لغيركم من الناس أحرل أن ال يقوم به(.)2
ومحل االشتباه هو في تحديد هذه الطرق وتعيينها.
وقد قال ابن تيمية رحمه هلل":فكثير من الناس يخبر عن هذه الطرق بحكم
الظن والهول ،فيجعل طائفته المنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة
والجماعة ،ويجعل من خالفها أهل البدع ،وهذا ضالل مبين".
فإن الذي يحب تصديقه في كل ما أخبر ،وطاعته في كل ما أمر ،وليست
هذه المنزلة لغيره من األئمة ،بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال
رسول اهلل .
فمن جعل شخصاً من األشخاص غير رسول اهلل  من أحبه ووافقه ،كان
من أهل السنة والجماعة ،ومن خالفه ،كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد
ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكالم في الدين وغير ذلك؛ كان من أهل
البدع والضالل والتفرق" (.)3

( )1أخرجــه البخــاري( )20/1رقــم(،)8كتــاب االيمــان  ،بــاب مــن اســتب أر لدينه،وأخرجــه مســلم
(،)1211/3رقم( ،)1511كتاب المساقة باب أخذ الحالل وترك الشبهات.
( )2أخرجــه أحمــد فــي المســند ،)102/2( :وأبــو داود فــي كتــاب الســنة ،بــاب شــرح الســنة،
حديث رقم ( )2514وصـحح إسـناده محقـق جـامع األصـول ( )32/10واأللبـاني فـي
سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم ( )202وذكر جملة من األحاديث تشهد له..
( )3مجموع الفتاول.)324-321/3( :
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الضابط السابع:معرفة المختلف والمشكل:
يعد علم مختلف الحديث من أنواع علوم الحديث ،فهو مأخوذ من
االختالف ومنه التخالف وهو ضد االتفاق .يقال :تخالف القوم واختلفوا ،إذا
ذهب كل واحد منهم إلى خالف ما ذهب إليه اآلخر(.)1
ويقال :تخالف األمران واختلفا ،إذا لم يتفقا فقد تخالف واختلف( )2ومنه
قوله تعالى( :مختلفًا أكله)(.)3
تعريفه في االصطالح :يختلف تعريفه باختالف ضبط كلمة "مختلف" فمن
المحدثين من ضبطها بكسر الالم على وزن اسم الفاعل ،فيعرف بأن" الحديث
ظاهر مثله " (.)2
ًا
الذي عارضه
ومن ضبطها بفتح الالم على أنه مصدر ميمي ،بمعنى :أنه الحديث الذي
وقع فيه اإلختالف .ويكون المراد "بمختلف الحديث"" :أن يأتي حديثان
متضادان في المعنى ظاهرا"(.)5
تعريف مختلف الحديث في اصطالح علماء الحديث :الحديثان المقبوالن
اللذان بينهما تعارض في الظاهر(.)1
يختلف الحكم في مختلف الحديث بإختالف أقسامه:
ال:
القسم األول :إمكانية الجمع بين الحديثين المتعارضين :مثال لذلك :قَ َ
ِ
ِ
ام َة َوالَ
عن أبي ه َرْي َرة  قال :قَ َ
ال َرسول الله « :الَ َع ْد َول َوالَ ط َي َرةََ ،والَ َه َ
ض علَى م ِ
صفَ َر»( )4مع :ما قَالَه الن ِب ُّي « :الَ ي ِ
ص ٍّح»(.)8
ورَدن م ْم ِر ٌ َ
َ

( )1القاموس المحيط(،)123/3المصباح المنير:ص.141
( )2لسان العرب.)1/1(:
( )3سورة األنعام،آية.121
( )2شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر :ص.21 -20
( )5تدريب الراوي شرح تقريب النووي:ص
( )1ينظر:علم مختلف الحديث ومشكله:د/بازمول،ص.12:
( )4أخرجــــــه البخــــــاري( )121/4رقــــــم( )5440كتــــــاب الطــــــب ،بــــــاب الجــــــذام’ وأخرجــــــه
مسلم( )1422/2رقم () كتاب السالم ،باب ال عدول وال طيرة ،وال هامة.
( )8أخرجه البخاري ( )138/4رقم(،)5441باب الهامة.
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يصرح
نفيا
ً
وجه التعارض في قوله" :العدول" ً
صريحا لوقوع العدول ،بينما ّ
الحديث الثاني بإثبات العدول.
الجواب عن هذا التعارض( :)1أجاب العلماء عن ذلك بالجمع بين األحاديث من
خالل الطرق اآلتية:
األول :نفي العدول ،وأن األمر بالفرار من المجذوم على سبيل الرعاية لخاطر
المجذوم؛ لكي ال يزداد ألمه برؤية السليم الصحيح.
الثاني :حمل نفي العدول على حالة من قوي يقينه بحيث يمكنه أن يدفع به
إمكان العدول ،وأما األمر بالفرار من المجذوم على من ضعف يقينه وتوكله.
الثالث :ال تعارض بين األمر بالفرار ونفي العدول إذ أن األمر بالفرار من
باب انتقال المرض من جسد إلى جسد ،بواسطة األسباب من اللمس والنفس
والتقارب.
الرابع :المراد بنفي العدول نفي أن يكون المرض يعدي بطبعه ،دون أمر
اهلل تعالى ،فنفي العدول إنما هو على الوجه الذي كان يعتقدونه في الجاهلية
من إضافة الفعل إلى غير اهلل وقد يجعل اهلل بمشيئته مخالطة الصحيح من به
شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك .ولهذا أمر بالفرار من المجذوم وعدم
قدوم أرض الطاعون(.)2
وقال النووي" :قال جمهور العلماء :يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما
صحيحان قالوا :وطريق الجمع أن حديث (ال عدول) المراد به نفي ما كانت
الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدل بطبعها ال بفعل اهلل تعالى
وأما حديث (ال يورد ممرض على مصح) فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل
الضرر عنده في العادة بفعل اهلل تعالى وقدره فنفى في الحديث األول العدول

( )1ينظـــر :لإلفـــادة مختلـــف الحـــديث بـــين المحـــدثين واألصـــوليين والفقهاء.د/اســـامة خيـــاط
ص121:ـ.123
( )2ينظـــر :ابـــن قتيبـــة" ،تأويـــل مختلـــف الحـــديث")103( ،؛ ابـــن القـــيم" ،الطـــب النبـــوي"،
(ص)131-135؛ ابــن حجــر" ،فــتح البــاري")111-158/10( ،؛ وانظــر تفصــيله:
الــدبيخي"،أحاديث العقيــدة التــي يــوهم ظاهرهــا التعــارض فــي الصــحيحين"-41/1( ،
)102؛ حشيل" ،دفع البلول بالجمع بين أحاديث العدول"( ،ص 24وما بعدها).

777
بطبعها ،ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اهلل تعالى وفعله ،وأرشد في
الثاني إلى االحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل اهلل وارادته وقدره ،فهذا الذي
ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور
العلماء ويتعين المصير إليه"(.)1
القسم الثاني :أن يتضاد الحديثان ويتعارضان على وجه ال يمكن الجمع
بينهما ،ففي هذه الحالة البد من اثبات نسخ أحدهما اآلخروان لم يعرف
التاريخ ولم يتمكن من النسخ فيصار الى الترجيح(.)2
فإن لم يظهر المرجح يتوقف عن العمل بكال الحديثين ،ويذكر ابن كثير
حكم التوقف ويقول" :أو يهجم فيفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل
أحمد في الروايات عن الصحابة رضي اهلل عنهم"(.)3
مشكل الحديث :له تعاريف كثيرة عند الفقهاء واألصوليين ،سأقتصر على
تعريفه عند المحدثين.
يقول أبو جعفر الطحاوي في مقدمة كتابه"مشكل اآلثار" " :فإني نظرت في
اآلثار المروية عنه  باألسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة
عليها وحسن األداء لها ،فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما
فيها عن أكثر الناس ،فمال قلبي إلى تأملها ،وتبيان ما قدرت عليه من
مشكلها ومن استخراج األحكام التي فيها ،ومن نفي اإلحاالت عنها"(.)2
فنستنتج من هذا التعريف أن المشكل :هو األحاديث المروية عن الرسول
 بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة عقالً أوشر ًعا أو عقالً وشر ًعا
معا أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة.
ً
وبهذا العلم ينفى عن حديث النبي  ما يتوهم من األختالف واإلشكال
والتعارض والتناقض وفيه رد على من طعن في حديث الرسول .
الضابط الثامن:قواعد تنزيل معنى الحديث باألمور المستحدثة في الحياة:
( )1النووي "شرح صحيح مسلم".)213/12( ،
( )2ينظر:مختلف الحديث د/اسامة خياط ص.21 -28:
( )3اختصارعلوم الحديث ،ص.145:
( )2مقدمة مشكل اآلثار للطحاوي ( ،ص .)3
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تضمنت بعض أحاديث دالئل النبوة الغيبية المستقبلية بعض األخبار
مقيدا ببعض األحداث ،فال
واألحداث العامة والمطلقة ،ومنها ما جاء
مخصوصأ ً
ً
بد في التعامل مع هذه النصوص من إبقاء العام في داللته على عمومه ما لم
يرد مخصص ومراعاة التحري واالحتراز بعدم تقييد النصوص المطلقة أو
تخصيص النصوص العامة والجزم بالمراد من غير دليل ونص شرعي يرجع
إليه ،واليقصد من هذا تعطيل النص األساسي في داللته بالطبع ،وانما يحذر
المرء من التجرء على النص بتخصيص المراد منه من غير تحر وتثبت على
قواعد أهل العلم في هذا الباب.فمن الهام عدم الخوض في النوازل وانما ترد

إلى أهل العلم الستنباط ما يتعلق بها امتثاالً لقوله تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ (.)1

فهذه المسائل ال تبث على ألسنة العامة وال من خالل الوسائل المختلفة
وانما يبحثها أهل النظر واالختصاص؛ ألنها أمور غيبية ال تدرك بعقول البشر.
فالمسلم الحريص على دينه وسالمة عقيدته ،وحسن تصديقه ،لما يبلغه
عن اهلل تعالى ورسوله ،فليس حماسه الدعوي مبرر للتجرؤ على النصوص،
وال الركون إلى ما يبثه أعداء اإلسالم ،والجاهلون من أبنائه ،ومدعوا العلم
ممن لم يؤتوا العلم بمنهج أهل العلم الصحيح من سلف هذه األمة ،فكتاب اهلل
تعالى وسنة رسوله هما مصدر العلم الصحيح ،والعقيدة الصافية ،فيلتزم
المسلم بها مستني ار في فهمها بأقوال العلماء الربانيين من أهل السنة
والجماعة واهلل أعلم.

( )1سورة النساء :اية.83
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الخاتمة
الحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذا البحث ،فله الحمد والشكر ،والصالة
والسالم على سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.
فقد أجرل اهلل على يد نبيه الدالئل القاطعات  ،التي تشهد بصدق ما جاء به
وبلغه ألمته ،ومن خالل هذا البحث خرجت بعدة نتائج منها:
 .1أن المقصود من الدالئل الغيبية المستقبلية في السنة النبوية :هي كل ما
أيد اهلل به نبيه محمد  من آيات وأمارات تخبر عن كل ما غاب عن
البشر من أمور مستقبلية دالة على صدق نبوته وكمال رسالته.
 .2توصلت الى عدة أنواع للدالئل الغيبية المستقبلية في السنة
النبوية،منهاباعتبار نوعي الغيب المطلق والنسبي،وباعتبار موضوعها من
أخبار الفتن والبشارات وعالمات الساعة ،وباعتبار ماوقع منها سواء في
حال حياته أم بعد وفاته.
 .3توصلت إلى بعض الضوابط في كيفية التعامل مع النصوص في الدالئل
الغيبية منها :االقتصار في مصدر التلقي على الوحي كتابا وسنة ،وصحة
الرواية ،ومراعاة صحة التعامل مع دالالت النصوص ،وجمع طرق الحديث
وشرح الحديث بالحديث ،وتقديم آراء أهل النظر واإلختصاص على رأي
العامة في الحكم واإلستدالل.
 .2الحوادث المستقبلة ال يعلم ميعادها وحقيقتها وصورتها وحجمها وكل ما
أحدا من الخلق يعلم ما يستقبل
يتعلق بها إال رب العالمين .ومن زعم أن ً
من األمور فقد كذب على اهلل وكذب على رسول اهلل  ،فعلى المسلم أن
ال يخوض في أحاديث الدالئل الغيبية ويرجع ذلك لكتاب اهلل وسنته.
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فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
.1
االستقامة .المؤلف :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو
.2
العباس ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمدينة المنورة ،
الطبعة األولى 1203هـ تحقيق :د محمد رشاد سالم.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،للشيخ محمد األمين
.3
الشنقيطي ،إشراف بكر بن عبداهلل أبوزيد ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه ،المؤلف د/عبداهلل
.2
بن عبدالعزيز المصلح ،الطبعة الثانية1224 ،ه ــ.2001
أعالم النبوة ،المؤلف :أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،
.5
الناشر :دا ار لكتاب العربي – بيروت  ،الطبعة األولى1184 ،م ،تحقيق :محمد
المعتصم باهلل البغدادي .
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،المؤلف :شيخ
.1
اإلسالم ابن تيمية .تحقيق :د .ناصر عبدالكريم العقل .الناشر :مكتبة الرشد –
الرياض.
البداية والنهاية ،المؤلف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير
.4
القرشي الدمشقي المتوفي 442هـ .الناشر ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة
األولى 1208هـ1128/م ،تحقيق علي شيري.
تجريد علوم الحديث ،المؤلف :أبو محمد عبداهلل بن يوسف الجديع .
.8
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ،المؤلف :عبدالرحمن بن أبي
.1
بكر السيوطي .الناشر :مكتبة الرياض الحديثة – الرياض تحقيق :عبدالوهاب
عبداللطيف.
 .10التعريفات ،المؤلف:العالمة علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسني
الحنفي ت 811هـ .تحقيق الدكتور :محمد عبدالرحمن المرعشلي ،دار
النفائس .الطبعة األولى1222 :هـ2003/م.
 .11تفسير ابن أبي حاتم ،المؤلف:اإلمام الحافظ أبو محمد عبدالرحمن بن
أبي حاتم .دار النشر :المكتبة العصرية – صيدا.
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 .12التقييد واإلفصاح شرح مقدمة ابن الصالح ،تأليف :زين الدين
عبدالرحيم العراقي ( 801-425هـ) ،تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان.
الناشر :محمد عبدالمحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
الطبعة األولى 1381 :هـ1111/م.
 .13الجامع ألحكام القرآن ،المؤلف :أبو عبد محمد بن أحمد األنصاري
الخزرجي القرطبي ت (141هـ) .الناشر :دار الكتب المصرية -القاهرة .الطبعة
الثانية 1382هـ1112/م .تحقيق :أحمد البدروني وابراهيم أطفيل.
 .12الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،المؤلف /أحمد بن عبدالحليم
بن تيمية الحراني أبو العباس ،الناشر /دار العاصمة – الرياض -الطبعة
األولى1212 :هـ .تحقيق :د .علي حسن ناصر ،د .عبدالعزيز إبراهيم
العسكر ،د .حمدان محمد.
 .15حاشية السندي على النسائي ،المؤلف :نور الدين عبدالهادي أبو
الحسن السندي ،الناشر مكتبة المطبوعات اإلسالمية  -حلب – سوريا –
الطبعة الثانية1201 :هـ1181/م .تحقيق عبدالفتاح أبو غده.
 .11الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية ،المؤلف
/الدكتور محمد عمر سالم بازمول ،الطبعة األولى 1215هـ1115/م ،دار
الهجرة للنشر والتوزيع.
 .14دالئل النبوة ،المؤلف :إسماعيل بن محمد بن الفضل اليحيى
األصبهاني .تحقيق محمد محمد الحداد الناشر :دار طيبة – الرياض .الطبعة
األولى 1201هـ
 .18الروض األنف في شرح غريب السير ،المؤلف :عبد الرحمن بن عبد
اهلل بن أحمد السهيلي المتوفى سنة .581
 .11سنن أبي داود ،المؤلف أبو داود السجستاني ،الناشر :دار الكتاب
العربي.
 .20سنن البيهقي ،المؤلف :أبو بكر بن الحسن علي البيهقي ،الطبعة
األولى ،الناشر :مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند.
 .21سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،تحقيق أحمد شاكر وآخرون.
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 .22سنن النسائي ،المؤلف :أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي،
الطبقة الثالثة1201 ،هـ1181-م ،تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ،دار الجيل،
بيروت ،دار اآلفاق الجديدة.
 .23شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،المؤلف :المال نور الدين أبو
الحسن علي بن سلطان الهروي الحنفي ( .)1012-13دار النشر :دار
األرقم – بيروت الطبعة األولى تحقيق :محمد نزار تميم ،وهيثم تميم.
 .22علم أصول الفقه .المؤلف :عبدالوهاب خالف (ت 1345هـ) الناشر:
مكتبة الدعوة – شباب األزهر ،الطبعة الثامنة دار القلم.
 .25علم الغيب في الشريعة اإلسالمية ،تأليف د /أحمد بن عبداهلل
الغينمان ،الطبعة األولى 1225هـ ،مكتبة العلوم الحكم بالمدينة المنورة.
 .21علم مختلف الحديث ومشكله ،د /محمد عمر بازمول غير منشور.
 .24فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي بن حجر أبو
الفضل العسقالني الشافعي ،الناشر  :دار المعرفة  -بيروت .1341 ،
 .28فتح القدير الجامع بين فني الرواية والرواية من علم التفسير
للشوكاني  ،حققه وخرج أحاديثه الدكتور عبدالرحمن أبو عميرة ،لجنة التحقيق
والبحث العلمي بدار الوفاء.
 .21لسان العرب البن منظور ،الناشر :دار صادر – بيروت – الطبعة
الثالثة – 1212هـ
 .30مجموع الفتاول ،المؤلف  :تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
الحراني  ،أبو العباس ،المحقق  :أنور الباز  -عامر الجزار.
 .31المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .المؤلف :أبو محمد عبدالحق
بن غالب بن عطيه األندلس .دار النشر :دار الكتب العلمية – لبنان
1213هـ1113/م .الطبعة األولى ،تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد.
 .32المحلى .ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطبي الظاهري ،ت251 :هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .33المستدرك على الصحيحين ،المؤلف :محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل
الحاكم النيسابوري ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت .الطبعة األولى
1211هـ1110 /م تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا.
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 .32مسند أحمد بن حنبل ،المؤلف :أحمد بن حنبل الشيباني الناشر:
مؤسسة قرطبة  -القاهرة.
 .35مشكل اآلثار ،المؤلف:أبي جعفر الطحاوي ،تحقيق :محمد عبدالسالم
شاهين .الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  .الطبعة األولى:
1215هـ1115 /م.
 .31المصنف في األحاديث واآلثار.المؤلف :أبو بكر بن أبي شيبة العبسي
( ت 235هـ)،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض –
الطبعة األولى1201 ،هـ.
 .34معجم مقاييس اللغة  ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت سنة
315هـ الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
1222هـ2001/م.
 .38منهج أهل السنة في التعامل مع الفتن ،د /محمد عمر بازمول.
 .31منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الفتن والمالحم"
للدكتور :محمد عمر بازمول شارك به في ندوة أقيمت في كلية الدعوة وأصول
الدين بجامعة أم القرل 1221/2/11هـ.
 .20الموافقات ،المؤلف :إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ،
تحقيق أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان،الناشر دار عفان ،الطبعة األولى
1214هـ ـ.1114
 .21علم مختلف الحديث المؤلف :د أسامة بن عبداهلل الخياط ،الناشر:دار
الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض ،الطبعة األولى 1221 ،هـ2001 /م.
 .22صحيح مسلم :المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
النيسابوري (المتوفى211 :هـ) الناشر  :دار الوفاء،الطبعة  :الثالثة 1221 ،
هـ  2005 /م
 .23النبوات وما يتعلق لها .لإلمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب
الرازي ،تحقيق د .أحمد حجازي السقا .دار ابن زيدون – بيروت.
 .22النبوات ،المؤلف :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (ت 428هـ).
تحقيق :عبدالعزيز الغوايات الناشر :أضواء السلف الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة األولى1220 ،هـ2000 /م.
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 .25نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر.
المؤلف:أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني ت852هـ.
 .21النكت على كتاب ابن الصالح  ،المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي
ابن حجر العسقالني (ت 852هـ) المحقق :ربيع هادي بن عمير مدخلي،
الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية .الطبعة األولى 1202هـ1182/م.
 .24نيل األوطار نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،
المؤلف  :محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،الناشر  :إدارة الطباعة
المنيرية.
 .28قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر ،أبو الطيب محمد صديق خان
بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري ِ
القنوجي (المتوفى:
1304هـ) .الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1221 ،هـ.
 .50السنة النبوية وحي من اهلل محفوظة كالقران الكريم ،المؤلف :شيخة
بنت مفرج المفرج ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
بالمدينة المنورة.
.51النهاية في غريب الحديث واألثر ،المؤلف :مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن
األثير (المتوفى101 :هـ) ،الناشر :المكتبة العلمية  -بيروت1311 ،هـ -
1141م .تحقيق :طاهر أحمد الزاول  -محمود محمد الطناحي
.52العراق في أحاديث وآثار الفتن،وفي آخره دراسة تأصيلية لظاهرة إسقاط
الفتن على الوقائع وتقويم الدراسات الحديثة التي خاضت في ذلك وبيان
مزالقها وانحرافاها ،المؤلف :أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل
سلمان .الناشر :مكتبة الفرقان ،األمارات  -دبي،الطبعة :األولى 1225 ،هـ -
 2002م
.53الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى213 :هـ) ،المحقق :د.
محمود الطحان،الناشر :مكتبة المعارف – الرياض.
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.52إعالم الموقعين عن رب العالمين ،المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى451 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد
السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -ييروت ،الطبعة :األولى،
1211هـ 1111 -م.
.55البداية والنهاية ،المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
البصري ثم الدمشقي (المتوفى442 :هـ) المحقق :علي شيري ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي،الطبعة :األولى  ،1208هـ  1188 -م
.51منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،المؤلف :تقي الدين
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى428 :هـ) .المحقق:
محمد رشاد سالم،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،الطبعة:
األولى 1201 ،هـ  1181 -م.
.54معجم البلدان ،المؤلف :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الرومي الحموي (المتوفى121 :هـ)
الناشر :دار صادر ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1115 ،م
 .58النهاية في الفتن والمالحم ،المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى442 :هـ)،المحقق :محمد أحمد
عبد العزيز،الناشر :دار الجيل ،بيروت  -لبنان،الطبعة 1208 :هـ 1188 -
م
.51أشراط الساعة ،المؤلف :عبد اهلل بن سليمان الغفيلي ،الناشر :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربية
السعودية،الطبعة :األولى1222 ،هـ
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