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  املستقبل(املستقبل(أو أو )الغيب )الغيب   نبوءات نبوية حتققتنبوءات نبوية حتققت  
 

 تبت يدا أبي هلب وتب 
 ال قريش له أن يصفه  إخباره عن تفاصيل املسجد األقصى بعد سؤ 

 بعدما رجع من بيت المقدس

 أن الروم بعد هزيمتهم سوف ينتصرون على فارس خالل بضع سنين. 

 دعاؤه على امرباطور فارس أن ميزق اهلل ملكه  
 حتى إن تاجه قد تمزق  فتم تمزيق ملكه

 وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته

 إخباره عما حيدث يف حياته 
 وهللا ليتمن هللا هذا االمر

 بل أنا أقتلك إن شاء هللا 

 :  إخباره عن قتلى بدر
أبشروا فكأني أرى هؤالء غدا صرعى. وأخبر عن مكان سقوط كل واحد من قادة قريش وطواغيتها  

 السبعة.

 ه عن تفاصيل ما جرى يف تبوك  إخبار
وعن سقوط أمراء الحرب ابتداء بجعفر بن ابي طالب وانتهاء بأخذ خالد بن الوليد الراية ورجوعه  

 بالجيش. 

 إخباره عن فتح بيت املقدس والطاعون 
بين يدي الساعة: موتي، ثم فتُح بيت المقدس، ثم ُموتاٌن يأخذُ فيكم   اعدد ستاً 

المال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنةٌ    كقُعاص الغنم، ثم استفاضة
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ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني األصفر، فيغِدرون،  
 فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غايٍة اثنا عشر ألفاً 

 قتله ا وا أرادتآمر اليهود عليه ملإخباره عن 
 بلتعة معها كتابا اىل مكة املرأة التي ارسل حاطب بن 

 وهم وال يغزونا ز قوله عن قريش: اليوم نغ
 إن هذا من أهل النار

فقال لرجل ممن    -صلى هللا عليه وسلم   -قال شهدنا مع رسول هللا    -رضى هللا عنه    -عن أبى هريرة  

يا    ه« . فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال شديدا ، فأصابت  هذا من أهل النار يدعى اإلسالم »   جراحة فقيل 
صلى هللا عليه    -رسول هللا ، الذى قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات . فقال النبى  

» إلى النار « . قال فكاد بعض الناس أن يرتاب ، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ، ولكن به   -وسلم  
  -صلى هللا عليه وسلم    -صبر على الجراح ، فقتل نفسه ، فأخبر النبى  يجراحا شديدا . فلما كان من الليل لم  

بذلك فقال » هللا أكبر ، أشهد أنى عبد هللا ورسوله « . ثم أمر بالال فنادى بالناس » إنه ال يدخل الجنة إال  
 . (3062)البخارينفس مسلمة ، وإن هللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر « 

 رواية أخرى:

ب سهل  الساعدى    نعن  رسول هللا    -سعد  أن  عنه  وسلم    -رضى هللا  عليه  هو    -صلى هللا  التقى 
هللا   رسول  مال  فلما   ، فاقتتلوا  وسلم    -والمشركون  عليه  هللا  إلى    -صلى  اآلخرون  ومال   ، عسكره  إلى 

يضربها   افاذة إال اتبعه شاذة والرجل ال يدع لهم  -صلى هللا عليه وسلم  -عسكرهم ، وفى أصحاب رسول هللا 
» أما إنه من    -صلى هللا عليه وسلم    -بسيفه ، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فالن . فقال رسول هللا  

أهل النار « . فقال رجل من القوم أنا صاحبه . قال فخرج معه كلما وقف وقف معه ، وإذا أسرع أسرع معه 
ل سيفه باألرض وذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل  ص قال فجرح الرجل جرحا شديدا ، فاستعجل الموت ، فوضع ن

فقال أشهد أنك رسول هللا .    -صلى هللا عليه وسلم    -على سيفه ، فقتل نفسه ، فخرج الرجل إلى رسول هللا  
قال » وما ذاك « . قال الرجل الذى ذكرت آنفا أنه من أهل النار ، فأعظم الناس ذلك . فقلت أنا لكم به .  

جرح جرحا شديدا ، فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه فى األرض وذبابه بين ثدييه    فخرجت فى طلبه ، ثم
عند ذلك » إن الرجل ليعمل عمل    -صلى هللا عليه وسلم    -، ثم تحامل عليه ، فقتل نفسه . فقال رسول هللا  

للناس ، وهو    و أهل الجنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبد
 من أهل الجنة « .

 إخباره عما حدث بعد موته 
 فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان اثبت احد



(3)  

 اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 

 

 

 إخباره عن أويس القرني وأنه يأتي من أمداد أهل اليمن 
إن رجالً يأتيكم من اليمن، يقال له: أُويس، ال يدع باليمن غيَر أٍم له، قد كان به  

ضَع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر  و بياض، فدعا هللا فأذهبه عنه؛ إال م
 [13لكم((.]

الرفاق، فيقول: هل فيكم أحد من قََرن؟ ف اليمن زمن عمر؛ فجعل يستقري  أقبل أهل 
 .حتى أتى على قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قََرن 

ِزماُم عمر ِزمام أويس، فناوله أحدهما اآلخر،     رضي هللا عنه   قال: فوقع  أو 
أويسف فعرفه أنا  قال:  اسمك؟  ما  عمر:  نعم   . قال  قال:  والدة؟  لك  هل   . فقال: 

قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم، فدعوُت هللاَ عز وجل فأذهبَه عني إال  
تي ألذكر به ربي  رضي هللا عنه : استغفر لي.    فقال له عمر   .موضَع الِدرهم من سُرَّ

ص أنت  لي،  تستغفر  أن  أحقُّ  أنَت  وسلم اقال:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   .حب 

رضي هللا عنه : إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))إن     فقال عمر 
فدعا هللا عز وجل،   بياض،  به  وكان  أويس، ولهُ والدة،  له  يقال  التابعين رجل  خير 

في   دخل  ثم  أويس،  له  فاستغفَر  تِه((  سُرَّ في  الِدرهم  موضَع  إال  عنه  مار  غِ فأذهبَه 
 الناس، فلم يُدر أين وقع ]أي ذهب[. 

 إخبار النبي بقتل أمية بن خلف 
بالمدينة نزل على سعد ،    أميةعن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا ألمية بن خلف ، وكان   إذا مر 

إذا مر بمكة نزل على   قدم رسول هللا    أميةوكان سعد  فلما  انطلق سعد    -صلى هللا عليه وسلم    -،  المدينة 
بمكة ، فقال ألمية انظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت . فخرج به قريبا من   أميةرا ، فنزل على  ممعت

أال أراك   جهلفقال يا أبا صفوان ، من هذا معك فقال هذا سعد . فقال له أبو    جهلنصف النهار فلقيهما أبو  
هم ، أما وهللا لوال أنك مع أبى صفوان  نتطوف بمكة آمنا ، وقد أويتم الصباة ، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينو

ما رجعت إلى أهلك سالما . فقال له سعد ورفع صوته عليه أما وهللا لئن منعتنى هذا ألمنعنك ما هو أشد عليك 
ال ترفع صوتك يا سعد على أبى الحكم سيد أهل الوادى . فقال سعد    أميةمنه طريقك على المدينة . فقال له  

يقول إنهم قاتلوك . قال بمكة قال ال    -صلى هللا عليه وسلم    - لقد سمعت رسول هللا  هللا، فو  أميةدعنا عنك يا  
إلى أهله قال يا أم صفوان ، ألم ترى ما قال لى سعد   أميةفزعا شديدا ، فلما رجع    أميةأدرى . ففزع لذلك  

وهللا ال أخرج    أمية. فقال  ىقالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلى ، فقلت له بمكة قال ال أدر
  جهلأن يخرج ، فأتاه أبو   أميةالناس قال أدركوا عيركم . فكره    جهلمن مكة ، فلما كان يوم بدر استنفر أبو  

فقال يا أبا صفوان ، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك ، فلم يزل به أبو  
يا أم صفوان جهزينى . فقالت له يا    أميةهللا ألشترين أجود بعير بمكة ثم قال وحتى قال أما إذ غلبتنى ، ف جهل

أخذ   أميةأبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربى قال ال ، ما أريد أن أجوز معهم إال قريبا . فلما خرج  
 ال ينزل منزال إال عقل بعيره ، فلم يزل بذلك حتى قتله هللا عز وجل ببدر . 
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 من يقتل من املشركني يوم بدر ومكان مصرعهم إخباره عن
ن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهالل وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول ع

لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال إن كان رسول هللا صلى هللا  
تعالى وهذا مصرع فالن إن    عليه و سلم ليرينا مصارعهم باألمس يقول هذا مصرع فالن غداً إن شاء هللا 

شاء هللا تعالى غدا إن شاء هللا تعالى قال فجعلوا يصرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطئوا تيك  
وعدكم هللا    ا كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فالن يا فالن هل وجدتم م

يا رسول هللا أتكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول   حقا فإني وجدت ما وعدني هللا حقا قال عمر 
  منهم ولكن ال يستطيعون أن يجيبوا

. 

  " وفي رواية مسلم : " فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 فتح مصر 
 اره عن حبرية طربية انها سوف تقل حىت تنشف إخب

 أخرب حىت عن انشقاق القمر 
 ويأبى اهلل واملؤمنون إال أبا بكر 

 الفتنة لن تكسر الباب يف عهد عمر إال بعده 
نائم رأيت فى يدى سوارين من    -صلى هللا عليه وسلم    -هريرة أن رسول هللا  عن   قال » بينما أنا 

لى فى المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدى«.  ذهب ، فأهمنى شأنهما، فأوحى إ
 فكان أحدهما العنسى واآلخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة . 

 إخباره عن مسيلمة وأنه سيموت قتل 
يديه ِسوارين من ذهب، يقول    رأى النبي   فأهمني شأنُهما، فأُوحي إليَّ في  »  في رؤياه أن في 

لْتُهما كذابَيْن يخرجان بعديالمنام أن   «انفُْخهما، فنفختُهما، فطارا، فأوَّ
فجعل يقول: إن جعل لي محمد    فكان مسيلمة أول الكذابَين، فقد قدم المدينة على عهد رسول هللا  

 ، وفي يده قطعة جريد فقال:لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكَها األمر من بعده تبِعتُه، فأقبل إليه رسول هللا  

 . «ولن تعدَو أمر هللا فيك، ولئن أدبرت ليعِقَرنك هللا، وإني ألراك الذي أُريُت فيك ما رأيت

 )متفق عليه(.  «فكان أحدهما العنسي، واآلخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة»قال أبو هريرة:  
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 أن مدة اخللفة الراشدة ثلثون سنة. فكانت كما أخرب. 
 ويح عمار تقتله الفئة الباغية 

 ور اخلوارج واحتقار احدنا صلته اىل صلتهم. ظه
 . ذو الثديقتل زعيم الخوارج 

 خروج كذاب ومبري من الطائف 
 يخرج من بعده في ثقيف كذاب ومبير: المختار بن عبيد هللا الثقفي والمبير الحجاج 

 خلفة النبوة ثلثون عاما 
قالع سفينة  هللا    »: ن  رسول  ثم  »  قال  سنة  ثالثون  النبوة  يشاءخالفة  من  ملكه  أو  يشاء  من  الملك  هللا    .يؤتي 

  اقال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان اثنتي عشرة وعلي كذا قال سعيد قلت لسفينة إن هؤالء يزعمون أن علي
 ليه السالم لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني مروان ع

تين وأربعة أشهر إال عشر ليال ، وكانت خالفة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام ، وخالفة عثمان كانت خالفتة أبي بكر سنف
 اثنتي عشرة سنة إال اثنى عشر يوماً ، وكانت خالفة علي خمس سنوات إال شهرين وتكميل الثالثين كان بخالفة الحسن بن علي رضي هللا عنه  

 ان ابني هذا سيد )يعني احلسن( 
نحوأ من ستة أشهر ، ثم نزل عليها لمعاوية عام أربعين من الهجرة ، ومصداق هذا في قوله صلى هللا عليه وسلم " إن ابني إذ كانت  

 "ن عظيمتين من المسلمينهذا سيد ، وسيصلح هللا به بين فئتي

 أثبت أحد فما عليك إال وصديق وشهيد 
لم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

[  . شهيد  أو  صديق  أو  نبي  إال  عليك  فما  اهدأ  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  الصخرة   [24فتحركت 
ى هللا عليه و سلم وابي بكر وفي هذا الحديث معجزات لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم منها إخباره ان هؤالء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صل

رة شهداء فان عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي هللا عنهم قتلوا ظلما شهداء فقتل الثالثة مشهور وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البص
 [25هيد . ]منصرفا تاركا للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فاصابه سهم فقتله وقد ثبت ان من قتل ظلما فهو ش

 وأخرب عثمان أنه سوف يبتلى. بأناس يسعون لتنحيته 
 قميص عثمان تولية اهلل له بشهادة النبي 

  قميصا أن هللا عز وجل عسى أن يلبسك    عثمانيا    » :ضرب منكبه وقال  أن رسول هللا    عائشةعن  ف
 حتى تلقاني«.  على خلعه فال تخلعه  المنافقونفإن أرادك 

 وفي رواية:  
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يقمصك    عثمان»يا   أن  لعله  تعالى  أحمد   قميصا إن هللا  )مسند  تخلعه«  فال  خلعه  على  أرادوك  فإن 

رقم األرناؤوط  حديث  24566وصححه  األول  صحيحين  طريقين  من  الجنة  ظالل  في    1172واأللباني 
 (. 1179والثاني 

 فتح مصر والوصية بالقبط 
 ،   خيرا  بالقبط  فاستوصوا  مصر  افتتحتم  إذا»  ى مصر وحكمها. فقال  إخباره عن دخول المسلمين إل

 (. 1374الصحيحة« )ورحما ذمة لهم فإن

 مرض االيدز 
 أنه اذا انتشر الزنا وأعلن فسوف يصاب الناس بأمراض جديدة ال يعرفها من كان قبلهم. 

 إخباره وهو في أضعف أحواله أن االسالم سوف ينتشر. 

 الة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة الع

 هكذا نحن وهكذا نموت.

 أول أبنائه حلوقا به فاطمة 
دعا النبي صلى هللا عليه وسلم فاطمة عليها السالم في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء   «:عائشة رضي هللا عنها أنها قالت عن  

سارني النبي صلى هللا عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم  فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: 
 سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت 

 حلوقا به أطوهلن يدا فكانت زينب  أن أول نسائه
 

 نها لن متوت مبكه أيمونة مإخباره لزوجته 
فقالت أخرجوني من مكة فاني ال أموت بها إن رسول هللا صلى    ن يزيد بن األصم ثقلت ميمونة بمكة وليس عندها من بني أختها أحدع

 «تحتها في موضع القبة فماتت  هللا عليه وسلم أخبرني أني ال أموت بمكة فحملوها حتى أتوا بها إلى سرف الشجرة التي بنى بها رسول هللا 

 وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح 

 أن احلسني سوف ميوت شهيدا 
 أراه تربة حمراء هي تربة األرض التي يموت عليهاوأن جبريل 

 

 قصة حاطب بن بلتعة وإخبار النبي بأنه أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم فيها بقدوم النبي اليهم. 

 عودة المسيح ال كنبي. 

 تقارب الزمان.
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 إال دخلته.من بيوت العرب فتنة ال تترك بيتا 

 . ومسيلمة الكذاب العنسيكان منهم األسود أنبياء كذبة فأنه سيكون بعده 

 إخباره بتمزيق ملك كسرى. 

 خروج نار من أرض احلجاز 
 ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناَق اإلبل ببصرى 

 خروج نار من قعر عدن 
وأخطرها على االطالق وتكونت مدينة عدن بسبب ثورانه منذ ماليين    بركان عدن اكبر براكين العالم

 و أخطر من براكين أندونيسيا السنين. وه

 وتعني فوهة البركان    craterدخل االنجليز عدن وسموها 

 والبحر املسجور
 شروق الشمس من مغربها في آخر الزمان

https://www.youtube.com/watch?v=wO5gGNvubDA 

 وت فيه متر وسوف تركب البح أن أم حرام
يا    أم حرام  يوماً في بيت   ام  ن ثم استيقظ وهو يضحك، فسألَتْه: ما يضحكك 

  ظهر   ناس من أمتي عُرضوا علّي غُزاة في سبيل هللا، يركبون ثبج »رسوَل هللا؟ قال:
قالت: فقلت: يا رسول هللا، ادع هللا أن يجعلني منهم،   هذا البحر، ُملوكاً على األَِسّرة،

  رضي هللا عنه    فركبت أمُّ حراٍم البحَر في زمن معاوية  «.  من األولينقال:أنت  .  فدعا
 .« )متفق عليه(فُصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت 

 خيرج من الطائف كذاب ومبري 
 والكذاب هو المختار بن عبيد هللا الثقفي والمبير هو الحجاج.

 أمراض جديدة بسبب الذنوب 
قط   قوم  في  الفاحشة  تظهر  في  لم  تكن  لم  التي  واألوجاع  الطاعون  فيهم  فشا  اال  بها  يعلنوا  حتى 

 «. أسالفهم

https://www.youtube.com/watch?v=wO5gGNvubDA
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 إخباره عن نزول عيسى يف آخر الزمان. 
 إخباره ببشارات 

 ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل و النهار ، و ال يترك هللا بيت مدر و ال وبر 

 اإلسالم  إال أدخله هللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز هللا به

 و ذال يذل به الكفر " . 


