
 اإليمان برسالة محمد صلى اهلل عليه و سلم

 

يؤمن المسلم بأن النبً األمً محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب الواشمً القرشً 

 , هو عبد هللا ورسولى,العربً المنحدر من صلب إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليى السالم

.  وختم بنبوتى النبوات وبرسالتى الرساالت,أرسلى هللا إلٍ كافٌ الناس أحمرهم وأبيضوم

 وفضلى علٍ سائر األنبياء كما فضل أمتى , فال نبً بعده وال رسول أيده بالمعجزات

 فرض محبتى وأوجب طاعتى وألزم متابعتى وخصى بخصائص لم تكن ألحد ,علٍ سائر األمم

 :  وذلك لألدلٌ النقليٌ والعقليٌ اآلتيٌ , الوسيلٌ والكوثر والحوض والمقام المحمود,سواه منوا

 

 : األدلٌ النقليٌ- 

لكن هللا  } : بالوحً فً قولى تعالٍ_ عليى السالم  _ شوادتى تعالٍ وشوادة مالئكتى لى 1-

  166: النساء  {يشود بما أنزل إليك أنزلى بعلمى والمالئكٌ يشودون وكفٍ باهلل شويدا 

 ووجوب طاعتى ومحبتى وكونى خاتم النبيين إخباره تعالٍ عن عموم رسالتى وختم نبوتى 2- 

 {يا أيوا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم  }: فً قولى جلت قدرتى 

  17: النساء 

  59: النساء  { يا أيوا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول }وفً قولى 

 31آل عمران  {قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً يحببكم هللا ويػفر لكم ذنوبكم }وقولى تعالٍ 

 وختم النبوات بوا وعن وجوب طاعتى وعموم إخباره صلٍ هللا عليى وسلم عن نبوتى  3 -

رواه البخاري  ( أنا النبً ال كذب أنا ابن عبد المطلب )رسالتى فً قولى صلٍ هللا عليى وسلم 

 .ومسلم 

والذي نفسً بيده ال يؤمن أحدكم حتٍ أكون أحب إليى من ولده ووالده والناس  )وفً قولى 

 .رواه البخاري  (أجمعين 



أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لً : فضلت علٍ األنبياء بست  )وقولى 

رواه  ( الػنائم وجعلت لً األرض مسجدا وطوورا وأرسلت إلٍ الخلق كافٌ وختم بً النبيين

 .مسلم والترمذي وقال هذا حسن صحيح 

 ببعثتى صلٍ هللا عليى وسلم وبرسالتى ونبوتى وتبشير كل من شوادة التوراة واإلنجيل  4- 

 الذين يتبعون الرسول النبً األمً الذي }موسٍ وعيسٍ بى صلٍ هللا عليى وسلم قال تعالٍ 

يجدونى مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينواهم عن المنكر ويحل لوم 

 . 157: األعراف  { الطيبات ويحرم عليوم الخبائث

 

 : األدلة العقلية       -

 وقد أرسل من قبلى مئات المرسلين وبعث ما المانع من أن يرسل هللا محمدا رسوال  1- 

آالف األنبياء ؟ وإذا كان ال مانع من ذلك عقال وال شرعا فبأي وجى تنكر رسالتى وتكفر 

 نبوتى صلٍ هللا عليى وسلم إلٍ عموم الناس ؟ 

 صلٍ هللا عليى وسلم كانت تتطلب رسالٌ ورسوال يجدد الظروف التً اكتنفت بعثتى  2- 

  .للبشريٌ عود معرفتوا بخالقوا عز وجل

 فً أنحاء العالم وأقطار شتٍ فً أنحاء المعمورة وقبول الناس انتشار اإلسالم بسرعٌ 3- 

 .لى وإيثاره علٍ غيره من األديان دليل صدق نبوتى صلٍ هللا عليى وسلم 

 صلٍ هللا عليى وسلم وصدقوا وصالحيتوا وظوور نتائجوا صحٌ المبادئ التً جاء بوا 4-

 .طيبٌ مباركٌ تشود أنوا من عند هللا تعالٍ وأن صاحبوا رسول هللا ونبيى

 من المعجزات والخوارق التً يحيل العقل ما ظور علٍ يديى صلٍ هللا عليى وسلم 5-

 .صدورها علٍ يد غير نبً ورسول 

 : وهذا طرف من تلك المعجزات كما هً ثابتٌ فً الحديث الصحيح األشبى بالمتواتر

فقد طلب الوليد بن المػيرة وغيره من كفار قريش  انشقاق القمر لى صلٍ هللا عليى وسلم 1-

 معجزة منى عليى الصالة والسالم تدل علٍ صدقى فً دعوى النبوة والرسالٌ فانشق لى ةآي

 )فرقٌ فوق الجبل وفرقٌ دونى فقال لوم الرسول عليى الصالة والسالم : القمر فرقتين 



رأيت القمر بين فرجتً الجبل جبل أبً قبيس وقد سألت قريش أهل : قال بعضوم  (اشودوا 

 اقتربت  : }هل شاهدوا انشقاق القمر ؟ فأخبروا بى كما رأوه ونزل قولى تعالٍ: بالد أخرى 

وكذبوا واتبعوا , وإن يروا آيٌ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر , الساعٌ وانشق القمر 

 { أهواءهم

 حتٍ وقعت علٍ وجنتيى فردها الرسول صلٍ هللا عليى أصيبت عين أبً قتادة يوم أحد 2-

 .وسلم فكانت أحسن منوا قبل 

 فنفث فيوما رسول هللا عليى أفضل الصالة وأتم رمدت عينا علً بن أبً طالب يوم خيبر 3-

  .التسليم فبرئتا كأن لم يكن بوما شًء أبدا

يا أعرابً أين تريد  )فقد دنٍ منى أعرابً فقال لى نطق الشجر لى عليى الصالة والسالم  4-

تشود أن ال إلى إال هللا : ) فقال وما هو ؟ قال ( هل لك إلٍ خير ؟ ) إلٍ أهلً قال : فقال  (؟

من يشود لك علٍ ما تقول : فقال األعرابً  ( ووحده ال شريك لى وأن محمدا عبده ورسولى

يشير إلٍ شجرة بشاطئ الوادي فأقبلت  (هذه الشجرة  ) : ؟ فقال لى عليى الصالة والسالم

 ( تخد األرض حتٍ قامت بين يديى فاستشودها ثالثا فشودت كما قال صلٍ هللا عليى وسلم

  .سنن الدارمً

 بتمزيق ملكى فتمزقدعاؤه علٍ كسرى  5-

 . فكان عبد هللا بن عباس حبر هذه األمٌدعاؤه البن عباس بالتفقى فً الدين 6-

 الذي ال يأتيى الباطل من بين يديى وال من خلفى فيى الودى والنور القرآن الكريم الكتاب 7-

فوو معجزتى العظمٍ وآيٌ نبوتى الخالدة والباقيٌ علٍ مر األيام وكل العصور ليظل بى الدليل 

قائما علٍ صدق نبوتى صلٍ هللا عليى وسلم والحجٌ ثابتٌ علٍ الخلق إلٍ أن يرث هللا 

  . األرض

 صلٍ هللا عليى وسلم فقد أكل من مدي شعير فقط أكثر من ثمانين تكثير الطعام بدعائى 8-

  .رجال

فقد عطش الناس يوم الحديبيٌ ورسول هللا عليى  تكثير الماء بدعائى صلٍ هللا عليى وسلم 9-

ليس عندنا إال ماء : الصالة والسالم بين يديى ركوة ماء يتوضأ منوا وأقبل الناس نحوه وقالوا 

فً ركوتك فوضع الرسول صلٍ هللا عليى وسلم يده فً الركوة فجعل الماء يفور من بين 



 .أصابعى كأمثال العيون فشرب القوم وتوضئوا وكانوا ألفا وخمسمائٌ نفر

 

من المسجد الحرام إلٍ المسجد األقصٍ علٍ السموات العلٍ إلٍ اإلسراء والمعراج  10-

 .سدرة المنتوٍ وعاد إلٍ فراشى ولم يبرد 

 صلٍ هللا عليى وسلم وبكاؤه بصوت سمعى من فً مسجده صلٍ حنين جذع النخلٌ لى 11-

هللا عليى وسلم قاطبٌ وذلك لما فارقى عليى الصالة والسالم بعدما كان يخطب عليى كمنبر لى 

ولما صنع لى منبر وترك الصعود عليى بكٍ حنينا وشوقا إليى صلٍ هللا عليى وسلم فقد سمع 

لى صوت كصوت العشار ولم يسكت حتٍ جاءه الرسول صلٍ هللا عليى وسلم ووضع يده 

  .الشريفٌ عليى فسكت

 فنفث عليوا صلٍ هللا عليى وسلم فبرئ لوقتى ولم انكسرت ساق ابن الحكم يوم بدر 12-

 .يحصل لى ألم قط 

 

  أبو بكر الجزائري-منواج المسلم                                                


