
 (صلى اهلل عليه وسلم)حديث القرآن عن حممد 

 

حتدث الؼرآن الؽريم عن الـبي )صذ اهلل عؾقه وسؾم( حديًثا كاشًػا عن مؽاكته         

 اك "احلق سبحاكه : كب حقاته , ففو كبي الرمحة , حقث يؼولوأخالقه وكثر من جوا

  جن يم ىم"( , ويؼول سبحاكه : 701:  )األكبقاء"  يك ىك مك لك

 ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن
(, 751)آل عؿران:"رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب"ويؼول )عز وجل( : 

سبحاكه :  ( , ويؼول721)التوبة :  "  جح مج  حج مث هت

 مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ "
 "ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت

 (.1)احلجرات : 

 ِّ ُّ":  يف إبراهقم (عز وجل) قول اهلل قرأ )صذ اهلل عؾقه وسؾم( وحني           

 "   زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ

 حف جف":  سالم(( , وقول اهلل )عز وجل( عذ لسان عقسى )عؾقه ال63)إبراهقم : 

َرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل: ( 771)ادائدة :  "  جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

تِي  تِي ُأمَّ ٍد  ,َوَبَؽى  ,الؾفمَّ ُأمَّ يُل ! اْذَهْب إََِل ُُمَؿَّ  -َوَربَُّك َأْعَؾُم  -َفَؼاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ : َيا ِجْزِ

يُل َعَؾقْ  ,َفَسْؾُه َما ُيبْؽِقَك  ُه َرُسوُل اهلل َفَلَتاُه ِجْزِ اَلم َفَسَلَلُه َفَلْخَزَ بَِِل  (َصذَّ اهلل َعَؾْقِه َوَسؾَّمَ )ِه السَّ

تَِك َوََل , َقاَل , َوُهَو َأْعَؾُم  ٍد َفُؼْل : إِكَّا َسـُْرِضقَك يِف ُأمَّ يُل اْذَهْب إََِل ُُمَؿَّ َفَؼاَل اهلل : َيا ِجْزِ

 .  )صحقح مسؾم( "َكُسوُءَك 



حتى يف خماصبته وكدائه , فحقث كادى رب العزة )سبحاكه  )عز وجل(  هوقد أكرمه رب

 ", ( 65:  البؼرة) " جح مج حج مث هت "وتعاَل( سائر األكبقاء بلسِلئفم : 

 جن  يم  ىم مم "( , 81)هود :  " زث رث يت ىت نت  مت

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط "( , 705 -708)الصافات : " حن

 ىث نث مث زث  رث " ( ,72 -77)صه : "حق مف خف

 مي خي"( , 72)مريم : " جميل ىل مل خل "( , 1م : )مري " يث

, خاصب كبقـا )صذ اهلل  (770 دة :ـائـ)اد " ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

, أو صػة إكرام وتػضل ومالصػة ,  أو الـبوة الةـرف الرسـعؾقه وسؾم( خطاًبا مؼروًكا بش

  جن"( , 31)ادائدة :  "زت رت  يب ىب نب مب  زب رب "فؼال تعاَل : 

 .( 85: )األحزاب "  جه ين ىن من خن حن

َفُه احلق )سبحاكه وتعاَل( بذكر اسؿه يف الؼرآن الؽريم ذكره مؼروًكا   بعز  وعـدما رشَّ

  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل "الرسالة , فؼال سبحاكه وتعاَل :
)آل  " مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ " ( , وقال سبحاكه :21)الػتح :  "

 ( , وأخذ العفد عذ األكبقاء والرسل لقممـن به ولقـرصكه , فؼال سبحاكه :788عؿران : 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن"
  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ
 ( .17)آل عؿران :  "   حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث

 خل "اكه : وقرن احلق سبحاكه وتعاَل صاعته )صذ اهلل عؾقه وسؾم( بطاعته , فؼال سبح       
 ىب نب مب زب رب يئ ":  , وقال سبحاكه"  خمحم جم يل ىل مل
 ىث  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
( ,  وجعل حبه )صذ اهلل عؾقه وسؾم( وسقؾة حلب اهلل )عز وجل( , 31)الـساء :  "  يث



 يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ "فؼال سبحاكه : 
عة هلل )عز ( , وجعل بقعته )صذ اهلل عؾقه وسؾم( بق67)آل عؿران :  " مب زب رب

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل"فؼال سبحاكه : ,وجل( 
(, وكان سقدكا عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عـفِل( يؼول : َثاَلُث 70)الػتح : "جنيم

ُُلَا : , آَياٍت َكَزَلْت َمْؼُروَكًة بَِثاَلِث آَياٍت   زن"ََل ُتْؼبَل َواِحَدٌة ِمـَْفا بَِغْرِ َقِريـَتَِفا , َأوَّ
 "  ىت نت مت زت "َقْوله َتَعاََل ::  فااكِقثوَ  ( ,86بؼرة:)ال " ىن  نن من

( , َفَؿْن َأَصاَع 51)الـساء: " حل جل مك لك "َقْوله َتَعاََل : :  فاالِثُ ثوَ ( , 78)لؼِلن:

ُسوَل ََلْ ُيْؼبَْل ِمـُْه. اهلل  َوََلْ ُيطِْع الرَّ

وسؾم( فؼال )عز وجل( وقد حذر احلق سبحاكه وتعاَل من خمالػة أمره )صذ اهلل عؾقه          

)الـور  "  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ":

( , ممكًدا أن اإليِلن به )صذ اهلل عؾقه وسؾم( َل يؽتؿل إَل بالـزول عذ حؽؿه عن 36: 

 خص حص مس  خس حس جس مخ "رىض وصقب كػس , فؼال سبحاكه : 
 "   جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 مي زي ري ٰى"فؼال سبحاكه :  ,, وهنى عن رفع الصوت عـده  (35: )الـساء 
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت
( , وقد سؿع اإلمام 6,  2)احلجرات :  "  حط مض خض حض جضمص خص  حص

مالك )رمحه اهلل( رجال يرفع صوته يف مسجد رسول اهلل )صذ اهلل عؾقه وسؾم( فؼال: يا هذا 

 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى"ال : إن اهلل )عز وجل( قد ذم أقواًما فؼ
 " هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 جس مخ جخ مح جح  مج حج"(, وامتدح أقواًما فؼال :2)احلجرات : 
( , 6)احلجرات :  " حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس



رسول اهلل وإن حرمة رسول اهلل )صذ اهلل عؾقه وسؾم( مقتا كحرمته حقا , فتلدب يف مسجد 

 )صذ اهلل عؾقه وسؾم(.

عامة ,  لؾـاسومن إكرام اهلل )عز وجل( له )صذ اهلل عؾقه وسؾم( أن جعل رسالته         

ُمؿد )صذ اهلل عؾقه وسؾم( فؼد كبقـا حقث كان كل رسول يرسل إَل قومه خاصة , أما 

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي "أرسؾه ربه )عز وجل( إَل الـاس عامة , فؼال : 

ختم به )صذ اهلل عؾقه وسؾم( وختم برسالته الرساَلت , و  ( , 21)سبل :  " هئ

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض "األكبقاء والرسل , فؼال سبحاكه وتعاَل : 

 (.80)األحزاب : " حقمف خف حف

, وأمر مالئؽته وادممـني بالصالة عؾقه , فؼال سبحاكه : بذاته( وجل عز) ربه عؾقه صذ        

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ "
صالته عذ ادممـني رمحة وسؽقـة ُلم , فؼال سبحاكه ( , وجعل 53)األحزاب :  "  يب

 (.706)التوبة : "  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ":

؛ ألن من صذ عذ احلبقب )صذ اهلل عؾقه وسؾم(فعؾقـا باإلكثار من الصالة والسالم         

وضة عذ الـبي )صذ اهلل عؾقه وسؾم( صالة صذ اهلل هبا عؾقه عرًشا , كِل أن صالتـا معر

إِذا سِؿْعُتُم الـِّداَء  "عؾقه )صذ اهلل عؾقه وسؾم( , وكان )صذ اهلل عؾقه وسؾم( يؼول : 

ُه َمْن َصذَّ عََلَّ َصالًة َصذَّ اهللَّ َعَؾْقِه هِبَا عش ا , ُثمَّ رً ـْ َفُؼوُلوا ِمثَْل ما َيُؼوُل , ُثمَّ َصؾُّوا عََلَّ , َفنِكَّ

َا َمـِزَلٌة يف اجلـَِّة َل َتـَْبِغي إَِلَّ لَعبٍْد مْن ِعباد اهللَّ َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَكا سُؾوا اهللَّ يل اْلوِسقَؾَة ,  َفنهِنَّ

ػاَعةُ   )صحقح مسؾم( .  " ُهو , َفؿْن َسَلل يَل اْلوِسقَؾة َحؾَّْت َلُه الشَّ

 

 


