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المقدمة
أعطى اهلل  بعض الدالالت كىي مخالفة لممألكؼ تسبؽ بعثة اك ميالد نبي أم قبؿ بعثتيـ
تؤكد أنيـ في مرحمة التأىيؿ لتحمؿ الرسالة التي تصبك لتصحيح االنحرافات جراء االبتعاد عف

التعاليـ اإلليية  ،كألىمية ىذا المكضكع لما لو مف خاصية عظيمة تخص الرسؿ كاالنبياء قبؿ

بعثتيـ فاهلل  لـ يرسؿ الرسؿ بدكف أف يميد لمبشرية بمجيئيـ كىذا التمييد عبارة عف عالمة أك
داللة يمر بيا النبي المرسؿ كىذه الداللة ال يمر بيا االنساف العادم كاال ألصبح نبي ،كىي ايضا

داللة عمى أنو سيحدث تغيير جذرم لمجتمع ما كىذا التغيير يشمؿ الجكانب الدينية التي تخص

التعاليـ االليية كالتي أف أكانيا أف تنزؿ لتغيير كتصحح ما يحدث في مجتمع ما كليذا اختير
مكضكع إرىاصات الرسؿ كاالنبياء في الكتب السماكية ككتب التأريخ لمدراسة بشي مف التبسيط

كالتكضيح .

تضمنت الدراسة كقفات عمى عدة تعاريؼ تخص مكضكع دالالت البعثة كالتي ىي نفسيا
تعرؼ باالرىاصة  ،كبينت مكضكع المعجزات التي تخص الرسؿ االنبياء

كىي مرتبطة

باإلرىاصة التي يمركف بيا ،كمف ثـ بيف البحث بشكؿ ممخص بعض ابرز االرىاصات التي حدثت

لألنبياء قبؿ بعثتيـ كبخاصة بعثة النبي محمد  منيا دالالت تدؿ عمى نبكتو كذكر صفتو في
الكتب السماكية ،كمبشرات تدؿ عمى انو خاتـ االنبياء كالمرسميف كقد كردت ىذه المبشرات في عدة

مصادر تاريخية كالتي اشارت اليو  بشكؿ مباشر انو نبي ىذه االمة .
المطمب االول  -تعريف االرىاصة والداللة لغتاً واصطالحاً :

 -2االرىاصة في المغة – " كىي مف فعؿ ارىص الشيء أسسو كاثبتو كالرىص مف الحائط

اكؿ صؼ منو "(ٔ) .كاالرىاصة " مف رىص بالكسر كىك العرؽ االفؿ مف الحائط كالعرؽ محركة
كؿ صؼ مف المبف كاالجر  ...كيقاؿ رىصت الحائط بما يقيمو اذا ماؿ  .كرىص  :اصؿ الجدار

المنشؽ كيقاؿ اذا ثُبت جدا انر احطـ رىصو  .كاصؿ الرىص تأسيس البنياف  ،كيقاؿ  :رىيص
كمرىكص ام اصابتو الرىصة كىي كفرة تصيب باطف حافرة "(ٕ)  .كالرىص ىك ايضان  )ٖ(":اف

يصيب الحجر حاف انر اك منسمان فيدكل باطنو  ،تقكؿ  :رىصة الحجر كقد رىصت الدابة رىصان ...
كاالسـ الرىصة اف يدكل باطف حافر الدابة مف حجر تطؤه مثؿ الكقرة  ...كجاء في بيت الشعر ..
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ٍ
خميمة
يساقطيا تترل بكؿ

كبزغ البيطر الثقؼ رىص الككادف
(٘)

كفي الحديث الشريؼ انو  ": احتجـ (ٗ) كىك محرـ مف رىصة اصابتو "

.

كركل ابف االثير " :اف يصيب باطف حافر الدابة شيء يكىنو اك ينزؿ فيو الماء مف االعياء
كاصؿ الرىص شدة العصر"

الكاحدة "(.)ٚ

()ٙ

 .كالركاىص  ":بكاطف األخفاؼ التي ترىص فييا المرىكصة

فأصؿ االرىاص ىك تأسيس البنياف فيك بمعنى االساس الذم يبنى عميو الشيء كىك ما بني

عميو نبكة االنبياء بمعنى ىك الداللة اك االشارة التي تأتي لمشخص المعني بأنو سيصبح نبي ىذه
االمة فتأتي االرىاصة كإشارة ذات داللة عمى ظيكر سمكؾ جديد في سيرة الشخص الذم أختاره اهلل

 ليككف نبي مرسؿ منو الى العالميف كىي أحدل دالالت البعثة لألنبياء .

 -3االرىاصة في االصطالح – كىك ما يظير مف الخكارؽ عف االنبياء  قبؿ ظيكر النبكة
عمييـ كالنكر الذم كاف في جبيف ابا نبينا  ، كاحداث امر خارؽ لمعادة داؿ عمى بعثة نبي قبؿ

بعثتو "كما يصدر عف النبي  قبؿ النبكة مف امر خارؽ لمعادة كقيؿ انيا مف قبيؿ الكرامات فأف

االنبياء قبؿ النبكة ال يقمكف منزلو عف درجة االكلياء"(.)ٛ

كيأتي االرىاص بمعنى  :تمؾ االمارات كالعالمات المخالفة لممألكؼ كالخارقة لمعادة كالتي
تسبؽ بعثة اك ميالد نبي مف االنبياء كالتي تشير الى اف ىذا االنساف ىك معدف الخير فيو صفات

الكماؿ كالكماؿ هلل كحده( .)ٜكىك ايضان ما كاف قبؿ النبكة مف الخكارؽ تأسيسان ليا كأظالؿ الغمامة

لو  قبؿ بعثتو كشؽ صدره كككالـ عيسى  في الميد(ٓٔ).

نستنتج مما سبؽ اف االرىاص ىي داللة عمى النبكة كالتي ىي حالة خاصة ال تأتي عمى
البشر العادييف بؿ ىي اشارة خارقة غير عادية تظير عمى االنبياء خاصة  ،ام انيا مخصكصو
بيـ عالمة كداللة عمى نبكتيـ كالتي تشير  ،الى أف ىذا الشخص مميز كفيو صفات تختمؼ عف

باقي البشر ،كلألنبياء معجزات خصيا اهلل  بيـ لتدؿ عمى بعثة نبكتيـ.
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 -4الداللة في المغة واالصطالح –
الداللة ىي  ":ابانة الشيء بإمارة تتعمميا  ،كىي في المغة مصدر دلو عمى الطريؽ داللةن
(ٔٔ)

كدلكلة "...
َ

 .كالمعنى المحكرم الذم تدكر حكلو مادة دلؿ ىك االرشاد كاالبانة كالتسديد

(ٕٔ)

.

المطمب الثاني  -تعريف المعجزة لغة واصطالحاً
 -2المعجزة في المغة  ": -كممة مأخكذة مف العجز ضد القدرة  ،كمف فعؿ عجز – يعجز عف
االمر اذا قصر عنو كعاجز الى ثقو ماؿ اليو  ،المعجزة تأتي مف معجزات االنبياء .)ٖٔ("

كتأتي المعجزة كذلؾ مف العجز  ،كمعجزة النبي  ما اعجز بو الخصـ عند التحدم كالياء لممبالغة

كالجمع معجزات"(ٗٔ) " .كالمعجزة مف عجز نقيض الحزـ"(٘ٔ).

 -3المعجزة في االصطالح – " كىي عبارة عف ما قصد بو إظيار صدؽ مف ادعى انو رسكؿ اهلل
 .)ٔٙ(" كالمعجزة " ىي امر خارؽ لمعادة يظيره اهلل  عمى يد مدعي النبكة تصديقان لرسالتو
كتأييدا لدعكتو مقركف بالتحدم .)ٔٚ("...

كقد اشترط المحققكف الشركط االتية في المعجزة  :أ -اف تككف ام انر مف اهلل تعالى ليصدؽ مدعي

النبكة كاالمر يشمؿ  :أ -القكؿ كالقرآف الكريـ  .ب – الفعؿ كنبع الماء مف بيف اصابع الرسكؿ 

ت -كالترؾ كعدـ احراؽ النار إلبراىيـ الخميؿ  . ث -اف تككف خارقة لمعادة التي اعتاد الناس
عمييا كاستمركا عمييا مرة بعد اخرل كىذا الشرط يفيد اف غير الخارؽ ال يككف معجزة  .ج  -اف

تككف عمى يد مدعي النبكة اك الرسالة ام اف صاحبيا يقكـ بدعكة الى ديف فيو سعادة لمناس في

الدنيا كاالخرة  .ح  -اف ال تككف متقدمة عمى دعكة النبكة بؿ مقارنة ليا اك متأخرة عنيا لزمف يسير
يعتاد مثمو الف المعجزة شيادة مف اهلل تعالى عمى صدؽ المدعي كالشيادة ال تتقدـ عمى الدعكل .

خ  -اف تككف مكافقو لدعكة النبكة فخرج بذلؾ المخالؼ ليا  .د  -اف ال تككف مكذبة لو فخرج ما
اذا كانت مكذبة لو كما ينطؽ الجماد فنطؽ بأنو ٍ
مفتر كذاب  .ذ  -اف تتعذر معارضتو كخرج بذلؾ

 :السحر كىك قكاعد تكتسب بالتعميـ يقدر بيا عمى افعؿ غريبة  .كالكيانة كىي التنبؤ بالغيبيات ال

عف دليؿ  .كالشعكذة ىي اف تككف ىناؾ خفة يد يرل اف ليا حقيقة كال حقيقة ليا  .ر -اف ال تككف

في زمف نقض العادة كزمف طمكع الشمس مف مغربيا الف ما يظير عند ظيكر اشتراط الساعة ال

يشيد بصدؽ الدعكل لككنو زماف نقض العادات(.)ٔٛ
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المطمب الثالث  -الفرق بين االرىاصة والمعجزة –
كما تقدـ مف بياف لتعاريؼ االرىاصة كالمعجزة يمكف ايجاز بعض الفركؽ بينيما كىي انيما
يشتركاف في خرؽ العادة لغرض اثبات صدؽ مدعي النبكة كلكف االرىاص زمنو قبؿ النبكة كما

ظيرت مف عالمات قبؿ نبكة الرسكؿ محمد  منذ طفكلتو اك باألحرل منذ كالدتو كحتى نزكؿ

الكحي كبعبارة اخرل فأف االرىاص اما اف يككف سابقان لميالد النبي اك مصاحبان لميالده كنشأتو كال

يقترف بو ام تحد  ،بؿ يككف تكطئة لمنبكة كتأسيسان لمرسالة بخالؼ المعجزة التي تككف في زمف

النبكة كمقركنة بالتحدم(.)ٜٔ

المطمب الرابع – دالالت النبوة التي حدثت قبل والدة الرسول محمد 
ٔ -رؤيا جد الرسول  عبد المطمب لو في المنام  -ركت بعض كتب السيرة نصكص بيا دالالت
دلت عمى نبكة الرسكؿ محمد  قبؿ بعثتو منيا رؤيا جد الرسكؿ محمد  عبدالمطمب في المناـ
":أف سمسمة مف فضة خرجت مف ظيره ليا طرؼ في السماء  ،طرؼ في االرض  ،كطرؼ
بالمشرؽ  ،كطرؼ بالمغرب  ،فبينما ىك متعجب مف أمر جية المغرب إذ بيا قد عادت كأنيا

شجرة عظيمة مكرقة  ،عمى كؿ نكر منيا نكر مشرؽ  ،كقد تعمؽ بيا أىؿ المشرؽ كالمغرب  .فألت
لو بمكلكد يخرج مف صمبو يحمده اىؿ السماكات في كؿ صنيع
كينقاد لو اىؿ االرض انقيادان مطيعان
ُ
 ،كأنو ممكان كفي االخرة نبكة"(ٕٓ) .كىذه الرؤيا مف أحدل االرىاصات التي أعممت أىؿ الرسكؿ 
كاقارب و بأنو سيظير نبي ىذه االمة مف ظير عبداهلل بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف
قصي بف كالب حتى يصؿ في نسبو الى نزار بف معد بف عدناف(ٕٔ).

 -3ورود صفة رسول اهلل  في االنجيل – لـ تزؿ االنبياء تبشر برسكؿ اهلل  كتصفو ألمميا في
الكتب ،كتأمرىـ باتباعو كنصره كمؤازرتو  ،اذا بعث عيسى بمحمد

(ٕٕ).

في قكلو  : ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (ٖٕ).
كلقد جاء في انجيؿ يكحنا أيضا  (:لكني اقكؿ لكـ انو خير لكـ اف انطمؽ ،يأتيكـ المعزم،

كلكف اف أذىب ارسمو لكـ ) كىذا نص كاضح باف المعزم سيأتي بعد انطالؽ المسيح كرفعو الى
السماء كفي االصحاح الرابع عشر مف يكحنا(:كانا اطمب مف االب فيعطيكـ معزيا آخر ليمكث
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معكـ الى االبد ركح الحؽ) كقد جاء في انجيؿ متى تفسير ركح القدس اذ فيو (:لذلؾ اقكؿ لكـ كاف

خطيئة كتجديؼ ام افتراء كعدكاف) يغفر لمناس كاما التجديؼ عمى الركح فمف يغفر لمناس  ،كمف
قاؿ كممة عمى ابف االنساف يغفر لو  ،كاما مف قاؿ عمى الركح القدس فمف يغفر لو ال في ىذا العالـ

كال في االتي)(ٕٗ) .كىذا يكافؽ ما جاء في القراف الكريـ مف أف جبريؿ كىك ركح القدس قد تمثؿ

لمريـ  بصكرة انساف في قكلو  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮉ ﭼ (ٕ٘) ثـ قاؿ ليا :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(.)ٕٙكانما تـ ذلؾ بأذف اهلل ،فال الركح القدس كال غيره يمكنو
اف يخمؽ كيميت اال بإذف اهلل كحده دكف سكاه ،كالركح القدس ىك جبريؿ الذم ينزؿ بالحكمة

كالمعرفة كالكحي عمى رسؿ اهلل تأمؿ قكؿ يسكع :كانا اطمب مف االب الرب فيعطيكـ معزيا اخر.

فالمعزم االخر ينبغي اف يككف شخصا اخر مف نفس النكع مف مشكاة كاحدة ثـ اضفى يسكع عمى

المعزم االخر صفات عدة ال تنطبؽ اال عمى نبينا محمد  منيا :

أ -انو لف يأتي اال بعد ذىاب عيسى  كاشار  في كتابو العزيز كلـ يصح في تاريخ البشرية
أف رسكال جاء بعد عيسى  سكل النبي الكريـ .

ب -اف مجيئو خير لمبشرية  ،فقاؿ يسكع (:خير لكـ اف أف انطمؽ) كقاؿ  عف اتباع محمد 
سكرة اؿ عمراف فقكؿ يسكع (خير لكـ) أم اف المعزم االخر ىك خير لكـ مني كاتباعو خير

االمـ(.)ٕٚ

ت -أنو يشيد لي :فقد شيد محمد بحقيقة عيسى  كأنو انساف مثمو كمثؿ أدـ  فعيسى
 خمؽ مف اـ بال أب  ،كادـ  خمؽ بال أـ كال أب كفي سكرة مريـ قصة مفصمة كانو ما
قتؿ كما صمب بؿ رفعو اهلل  اليو فيذه شيادة كاضحة ساطعة مف المعزم االخر لعيسى

.

ث -ليمكث معكـ الى االبد فال يكجد رسكؿ كال نبي بعد عيسى  سكل محمد  بقيت تعاليمو
معنا بالرغـ مف المحاكالت المتكررة قديما كحديثا عمى أقصاء الشريعة االسالمية عف الحياة

السياسية كاالقتصادية.

ج -أنو يرشد الى جميع الحؽ فجاء في انجيؿ يكحنا (:كاما متى جاء ذاؾ ركح الحؽ فيك يرشدكـ

الى جميع الحؽ) فمف ذا الذم جاء بعد عيسى  كارشد الخالئؽ عمى ما فيو خيرىـ في
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دنياىـ كاخراىـ كلـ يترؾ شيئا يحتاج الى بياف اال أكضحو ككشؼ عنو غير محمد ألـ يقؿ

اهلل  أما بالنص عميو صراحة كاما بالقياس عمى ذلؾ النص.

ح -ال يتكمـ مف عند نفسو فجاء في انجيؿ يكحنا عف صفة المعزم( :أنو ال يتكمـ مف نفسو بؿ
بكؿ ما يسمع يتكمـ بو) .ألـ يقؿ رب العالميف في كتابو العزيز .

خ-

يخبر بأمكر آتية جاء في انجيؿ يكحنا عف صفات المعزم( :كيخبركـ بأمكر آتية) كلقد

صح عف النبي  انو أخبر بأمكر كثيرة في االزمنة التي ستأتي بعده كقد ألؼ العمماء في ذلؾ كتبا

كثيرة أىميا :دالئؿ النبكة لمبييقي ككتاب دالئؿ النبكة البي نعيـ االصبياني ككميا شممت اخبار

أخبر بيا النبي  منيا ما كقع كما أخبر تماما كمنيا ما ننتظر كقكعو مثؿ الميدم كنزكؿ المسيح
مف السماء كقياـ دكلة االسالـ كغير ذلؾ مف الفتف كالقتؿ ككثرة الحركب كتفشي أكؿ الربا كالزنا

كشرب الخمر كغيرىا( .)ٕٛكمف البشارات التي بشر بيا المسيح بانو سيأتي نبي سيرسمو اهلل  كلـ
يكرد اسمو نصا بمحمد بؿ كرد تسمية المنحمنا فقد ركل ابف ىشاـ في ذلؾ ":تبشير يحنس الحكارم

برسكؿ اهلل  : قاؿ ابف اسحاؽ كقد كاف فيما بمغني عما كاف كضع عيسى بف مريـ في ما جائو
مف اهلل  في االنجيؿ ألىؿ االنجيؿ مف صفة رسكؿ اهلل  ، مما اثبت يحنس الحكارم ليـ ،
حيف نسخ ليـ االنجيؿ عف عيد عيسى بف مريـ  في رسكؿ اهلل  الييـ أنو  :مف أبغضني فقد

أبغض الرب كلك ال أني صنعت بحضرتيـ صنائع لـ يصنعيا أحد قبمي  ،ما كانت ليـ خطيئة ،
كلكف مف االف بطركا كظنكا انيـ يعزكنني كايضا لمرب  ،كلكف ال بد مف أف تتـ الكممة التي في

النامكس  :أنيـ أبغضكني مجانا  ،أم باطالن فمك قد جاء المنحمنا ىذا الذم يرسمو اهلل اليكـ مف عند

الرب  ،ركل القدس  ،ىذا الذم مف عند الرب خرج  ،فيك شييد عمي كانتـ أيضان  ،ألنكـ قديمان

قمت لكـ  :لكي ما ال تشككا كالمنحمنا ( بالسريانية)  :محمد  ،كىك بالركمية
كنتـ معي في ىذا ُ
.)ٕٜ("...ككرد عف الصحابة ركايات عف رىباف تبشر بنبؤة الرسكؿ  فعف عمي بف أبي
(ٖٓ)

طالبقاؿ أف أباه حدثو فقاؿ" :خرجنا إلى الشاـ

في أشياخ مف قريش ،ككاف معي محمد 

فأشرفنا عمى راىب في الطريؽ ،فنزلنا كحممنا ركاحمنا ،فخرج إلينا الراىب ،ككاف قبؿ ذلؾ ال يخرج

إلينا ،فجعؿ يتخممنا ،حتى جاء فأخذ بيد محمد كقاؿ :ىذا سيد العالميف .قاؿ :فقاؿ لو أشياخ مف

قريش :كما عممؾ بما تقكؿ؟ قاؿ :أجد صفتو كنعتو في الكتاب المنزؿ ،كانكـ حيف أشرفتـ يبؽ شجر
كال حجر إال خر لو ساجدا ،كال تسجد الجمادات إال لنبي ،كأعرفو بخاتـ النبكة ،أسفؿ مف غضركؼ

كتفو مثؿ التفاحة .ثـ رجع فصنع طعاما فأتانا بو ،ككاف محمد  في رعية اإلبؿ ،فجاء كعميو
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غمامة تظمو ،فمما دنا كجد القكـ قد سبقكه إلى شجرة ،فجمس في الشمس ،فماؿ فيء الشجرة عميو،

كضحكا في الشمس  ...كجعؿ يناشدىـ اهلل أف ال يذىبكا بو إلى الركـ ،كيقكؿ :إف رأكه عرفكه

بالصفة كآذكه .ثـ قاؿ :أنشدكـ أيكـ كليو؟ قالكا :ىذا يعنكني فما زاؿ يناشدني حتى رددتو مع

رجاؿ"

(ٖٔ).

فيؿ جاء نبي بعد المسيح كانشأ أمة اعتداؿ ككسطية كعدؿ كترؾ تشريعا عاما في الديف كالدنيا

مؤسسا قكاعد أمة عمت العدؿ كنظمت العالقات بيف كؿ المسمميف في أنحاء العالـ بطريقة لـ

يعرؼ ليا العالـ مثيال سكل نبي االمة الرسكؿ الكريـ .
-4

صفة رسول اهلل  في التوراة_  :اشتممت التكراة بأسرىا عمى دالالت كآيات تدؿ عمى

أف شريعة محمد  حؽ كصدؽ ،كلكف التكراة حرفت مف حيث الكتابة  ،كمف حيث التفسير
كالتأكيؿ .كمع ذلؾ ال يخمك الكتاب الذم بيف أيدييـ مف بشارات بالرغـ مما اعتراه مف التحريؼ

كالتشذيب كمف ىذه البشارات :جاء في سفر التثنية اإلصحاح الثامف عشر قكؿ مكسى لبني
إسرائيؿ :يقيـ لؾ الرب إليؾ نبيا مف كسطؾ  ،مف إخكتؾ ،مثمي ،لو تسمعكف .كقاؿ لي الرب :نِعـ
ما قالكا كفي بعض النسخ المترجمة :قد أحسنكا فيما تكممكا كسكؼ أقيـ ليـ نبيا مثمؾ ،مف بيف

إخكتيـ ،كأجعؿ كالمي في فمو ،كيكمميـ بكؿ شيء آمره بو كفي بعض النسخ بكؿ ما أكصيو بو.

كمف لـ يطع كالمو الذم يتكمـ فيو باسمي ،فأنا أككف المنتقـ مف ذلؾ .أما النبي الذم يجترئ
بالكبرياء ،كيتكمـ في اسمي ما لـ آمره بو ،بأف يقكلو ،أـ باسـ آلية أخرل فميقتؿ .يزعـ الييكد أف

ىذه البشارة ليكشع بف نكف عميو السالـ(ٕٖ) .ككردت إشارات أخرل تبشر بمجيء رسكؿ اهلل  فقد
منبو(ٖٖ) نصا نجت أز منو فقرات  ":اكحى اهلل الى اشعياء اني باعث َنبيا أُميا افتح بِ ِو
أكرد كىب بف ّ
طيبة(ٖٗ) كممكو بِ َّ
الشاـ َع ِبدم المتَ َككؿ
آ َذانا ًّ
كبا غمفنا كأَعينا عميا مكلده بِ َم َّكة َك ُميَاجره بِ َ
صما َكُقمُ ن
َ
المصطفى المرفُكع الحبيب المختار ال يجزم بالسيئة السيئة كلكف يعفك كيصفح كيغفر رحيما
بالمؤمنيف يبكي لمبييمة المثقمة كيبكي لميتيـ ِفي حجر األرممة ليس بفظ كال غميظ كال صخاب ِفي
االسكاؽ كال متزيف بالفحش  ...لك يمر إِلى جنب السراج لـ يطفو مف سكينتو كلك يمشي عمى

القصب الرعراع يعني اليافع لـ يسمع مف تحت قَدميو أبعثو مبش ار كنذي ار اسدده لكؿ جميؿ كأىب لو
كؿ خمؽ كريـ اجعؿ السكينة لباسو كالبر شعاره كالتَّقكل ِ
ضميره كالحكمة معقكلو كالصدؽ كالكفاء
طبيعتو كالعفك كالمغفرة كالمعركؼ خمقو كالعدؿ سيرتو َكاْلحؽ شريعتو كاليدل إمامو كاالسالـ ممتو
كأحمد اسمو اىدم بو مف بعد الضاللة كاعمـ بو بعد الجيالة كأَرفع بو بعد الخمالة كاسمي بو بعد
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النكرة كاكثر بو بعد القمة كأغني بو بعد العيمة كأجمع بو بعد الفرقَة كاؤلؼ بو بيف قمكب كاىكاء
متشتتة كأمـ مختمفة كأَجعؿ أمتو خير أمة أخرجت لمناس أم ار بالمعركؼ كنييا عف المنكر كتكحيدا
بي كايمانا بي كاخالصا لي كتَ ِ
اءت بِ ِو ر ُسمِي كىـ رَعاة َّ
كبى لتِْمؾ اْل ُقمُكب
الش ْمس طُ َ
َ ْ
صديقنا لما َج َ
ُ
ُ
َكاْل ُك ُجكه كاألركاح التي اخمصت لي أليميـ التسبيح كالتكبير كالتحميد كالتكحيد ِفي مساجدىـ
كمجالسيـ مضاجعيـ كمتقمبيـ كمثكاىـ كيصفكف في مساجدىـ كما تصؼ المالئكة حكؿ ِ
عرشي ىـ
يصمكف لي َقياما كقعكدا كركعا كسجدا
أكليائي كأنصارم انتقـ بيـ مف أعدائي عبدة األكثاف
َ
كيخرجكف مف ديارىـ كامكاليـ ابتغاء مرضاتي ألكفا كيقاتمكف ِفي سبيمي صفكفا كزحكفا اختـ بكتاب ِيـ
الكتب كبشريعتيـ الشرائع كبدينيـ األدياف فَمف أدركيـ فمـ يؤمف بكتابيـ كلـ يدخؿ ِفي دينيـ
كشريعتيـ فميس مني كىك مني برمء كأجعميـ أفضؿ األُمـ كأجعميـ امة كسطا شيداء عمى الناس

إذا غضبكا ىممكني كاذا قبضكا كبركني كاذا تنازعكا سبحكني يطيركف الكجكه كاألطراؼ كيشدكف
الثياب الى االنصاؼ كييممكف عمى التالؿ كاالشراؼ قربانيـ دماؤىـ كاناجيميـ صدكرىـ رىبانا بالميؿ
 ...ينادييـ منادييـ ِفي جك السماء ليـ دكم كدكم النحؿ طكبى لمف كاف معيـ كعمى دينيـ
كمناىجيـ كشريعتيـ ذلؾ فضمي أكتيو مف اشاء كأَنا ذك الفضؿ ِ
العظيـ"

(ٖ٘).

()ٖٙ

أَف العباس

ككردت في كتبيـ أشارات كاضحة لذكر الرسكؿ  فعف سعيد بف المسيب
 ":قَاؿ لكعب األَحبار( )ٖٚما منعؾ اف تسمـ ِفي عيد النبي  كابي بكر  حتى اسممت اآلف
ِفي عيد عمر  فقَاؿ إف أبي كتب لي كتابا مف التكراة فدفعو الى كقَاؿ اعمؿ بيذا كاتبعو كأخذ
عمي بحؽ الكالد اف ال أفض ىذا الخاتـ كختـ عمى سائر كتبو فمما أرَيت االسالـ قد ظير كلـ أر

إال خي ار قَالت لي نفسي لعؿ أباؾ قد غيب عنؾ عمما ففضضت الخاتـ فاذا فيو صفة محمد كأمتو
فجئت اآلف فأسممت"(.)ٖٛكنص الكتاب ":قاؿ إف أبي كاف مف أعمـ الناس بما انزؿ اهلل  عمى
ككاف لـ يدخر عني شيئا مما كاف يعمـ فمما حضره المكت دعاني فقاؿ لي يا بني انؾ قد
مكسى
َ
عممت أَني ل ـ أدخر عنؾ شيئا مما كنت أعممو إال أني قد حبست عنؾ كرقتيف فييما نبي يبعث قد
اطؿ زمانو فكرىت اف اخبرؾ بذلؾ فال آمف عميؾ اف يخرج بعض ىؤالء الكذابيف فتطيعو كقد

جعمتيما في ىذه الككة التي ترل كطينت عمييما فال تعرضف ليما كال تنظرف فييما حينؾ ىذا فإف

اهلل  إف يرد بؾ خي ار َكيخرج ذلؾ النبي تتبعو ثـ إنو قد مات فدفناه فمـ يكف شيء أحب إلي مف
أَف أنظر ِفي الكرقتيف ففتحت الككة ثـ استخرجت الكرقتيف فاذا فييما محمد رسكؿ اهلل خاتـ النبييف
ال نبي بعده مكلده بمكة كمياجره بطيبة ال فظ كال غميظ كال صخاب في األَسكاؽ كيجزم بِالسيئة
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الحسنة كيعفك كيصفح أمتو الحمادكف الذيف يحمدكف اهلل  عمى كؿ َحاؿ تدلؿ السنتيـ بالتكبير
ىـ
كينصر نبييـ عمى كؿ مف ناكأه يغسمكف فركجيـ كيتأزركف عمى اكساطيـ أناجيميـ في صدكر ْ

كتراحميـ بينيـ تراحـ بني األُـ كىـ أكؿ مف يدخؿ الجنة يكـ القيامة مف األمـ فَمكثت ما شاء اهلل ثـ
بمغني اف النبي  قد خرج بمكة فأخرت حتى استثبت ثـ بمغني انو تكفي كأَف خميفتو قد قَاـ مقامو
كجاءتنا جنكده فقمت ال ادخؿ ِفي ىذا الديف حتى انظر سيرتيـ كأعماليـ َفمـ أزؿ أدافع ذلؾ كأؤخره

الستثبت َحتَّى قدـ عمينا ُع َّماؿ عمر بف اْلخطاب َ فمَ َّما َأَرْيت كفاءىـ بالعيد َك َما صنع اهلل لَيُـ
عمى االعداء عممت أَنيـ ىـ الَّذيف كنت ْأنتَظر فاهلل اني َذات لَْيمَة فَكؽ سطحي فَِإذا رجؿ مف

اْل ُمسمميف َي ْتمُك قَكؿ اهلل : ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮡ ﭼ () ٖٜفمما سمعت
ىذه اآلية خشيت اف ال أصبح حتى يحكؿ اهلل كجيي ِفي قفام فما كاف شيء أحب إِلَ ّي مف
الصَّباح فغدكت عمى المسمميف "(ٓٗ).
كعف كىب بف منبو قاؿ ":إِف اهلل أكحى إِلى داكد في الزبكر يا داكد إنو سيأتي مف بعدؾ نبي

اسمو أَحمد كمحمد صادقا نبيا ال أغضب عميو أبدا كال يعصيني أبدا كقد غفرت لو ما تقدـ مف ذنبو
كما تأخر كأمتو أمة مرحكمة أَعطيتيـ مف النكافؿ مثؿ ما أعطيت األنبياء كافترضت عمييـ الفرائض

التي افترضت عمى االنبياء كالرسؿ حتى يأتكني يكـ القيامة كنكرىـ مثؿ نكر األَنبياء كذلؾ اني
افترضت عمييـ اف يتطيركا في كؿ صالة كما افترضت عمى األنبياء كأمرتيـ بالغسؿ مف الجنابة
كما أمرت األنبياء كأمرتيـ بالحج كما أمرت األنبياء كأمرتيـ بالجياد كما أمرت الرسؿ يا داكد إني

فضمت محمد كأمتو عمى األُمـ كميـ أَعطيتيـ ست خصاؿ لـ أعطيا غيرىـ مف األُمـ ال اؤاخذىـ
بالخطأ كالنسياف "(ٔٗ).

كعف عبد اهلل بف سالـ قَاؿ ":إف اهلل لما اراد ىدم زيد بف سعنة(ٕٗ) قَاؿ زيد بف سعنة إنو لـ يبؽ
مف عالمات النبكة شيء إال كقد عرفتيا في كجو محمد ِ حيف نظرت إليو إال اثنتيف لـ اخبرىما
منو يسبؽ حممو جيمو كال تزيده شدة الجيؿ عميو إال حمما فكنت أتمطؼ لو ألف أخالطو فأعرؼ

حممو كجيمو فابتعت منو تم ار معمكما إلى أجؿ كأعطيتو الثمف فمما كاف قبؿ محؿ األجؿ بيكميف اك
بثالثة أتيتو فأخذت بمجامع قَميصو كردائو كنظرت إليو بكجو غميظ ثـ قمت أال تقضي يا محمد
حقي فاهلل انكـ يا بني عبد المطمب لمطؿ كلقد كاف لي بمخالطتكـ عمـ فقاؿ عمر بف الخطاب 
أَم عدك اهلل أتقكؿ لرسكؿ اهلل ما اسمع فاهلل لكال ما أحاذر فَكتو لضربت بسيفي رأسؾ كرسكؿ اهلل 
ينظر الى عمر  بسككف كتؤدة كتبسـ ثـ قاؿ أنا كىك كنا أحكج إلى غير ىذا منؾ يا عمر أَف
89

مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجمد ( )9العدد ( )43كانون االول3027م – ربيع االول 2549ىـ

دالالت بعثة االنبياء والرسل في الكتب السماوية وكتب التاريخ

م  .د  .زينب خميل محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأمرنِي بحسف األداء كتأمره بِحسف التباعة اذىب بو يا عمر فأقضو حقو كزده عشريف صاعا مكاف
ما رعتو ففعؿ فقمت يا عمر كؿ عالمات النبكة قد عرفتيا ِفي كجو رسكؿ اهلل ِ حيف نظرت إليو
إال اثنتيف لـ اخبرىما منو يسبؽ حممو جيمو كال تزيده شدة الجيؿ عميو إال حمما فقد خبرتيما
(ٖٗ).

فأشيدؾ أني قد رضيت باهلل ربا كباإلسالـ دينا كبمحمد نبيا"

كركل الزىرم(ٗٗ)  ":اف ييكديا قاؿ ما كاف بقي شيء مف نعت َر ُسكؿ اهلل ِ في التكراة إال رأيتو
إال الحمـ كاني اسمفتو ثالثيف دينا ار في تمر إلى أجؿ معمكـ كذكر نحكه كفي آخره فقاؿ  :يا عمر ما
حممني عمى ما صنعت إال أني قد كنت رأيت في َر ُسكؿ اهلل صفتو ِفي التَّ ْكَراة كميَا إِ َّال اْلحمـ
(٘ٗ).
فاختبرت حممو اْل َي ْكـ فَ َك َجدتو َك َما كصؼ ِفي التَّ ْكَراة فَأسمـ الييكدم كأىؿ بيتو"
كركل كعب األحبار ":انو سمع رجال يقكؿ رأيت في المناـ كأف الناس جمعكا لمحساب فدعي
األنبياء فجاء مع كؿ نبي أمتو كرأل لكؿ نبي نكريف كلكؿ مف اتبعو نك ار يمشي بو فدعي محمد 

فإذا لكؿ شعرة في رأسو ككجيو نكر عمى حدة يثبتو مف نظر إليو كلكؿ مف اتبعو نكراف.)ٗٙ(" ...

كعف عركة )ٗٚ(عف أبيو  أنو قاؿ ":كاف ييكدم قد سكف مكة يتجر بيا ،فمما كانت الميمة
التي كلِد فييا رسكؿ اهلل  ،قَاؿ في مجمس مف قريش :يا معشر قريش ،ىؿ كلد ِفي ُك ُـ الميمة مكلكد؟
فقاؿ القكـ :كاهلل ما نعممو قاؿ :اهلل أكبر ،أما إذ أخطأكـ فال بأس ،انظركا كاحفظكا ما أقكؿ لكـ :كلد
فيكـ ىذه الميمة نبي ىذه األُمة األَخيرة ،بيف كتفيو عالمة فييا شعرات متكاترات كأنيف عرؼ فَرس،
ال يرضع ليمتيف ،كذلؾ أف عفريتا مف الجف أدخؿ أصبعو في فمو فمنعو الرضاع فتصدع القكـ مف

مجمسيـ كىـ يتعجبكف مف قكلو كحديثو ،فمما صاركا إلى منازليـ أخبر كؿ إنساف منيـ أىمو ،فقالكا:
لقد كلد لِعبد اهلل بف عبد المطمب غالـ سمكه محمدا .فالتقى القكـ ،فقالكا :ىؿ سمعتـ ِ
حديث ىذا
الييكدم؟ بمغكـ مكلد ىذا الغالـ؟ فانطمقكا حتى جاءكا الييكدم فأخبركه الخبر .قاؿ :فاذىبكا معي

حتى أنظر إليو  ،فخرجكا بو حتى أدخمكه عمى آمنة ،فقاؿ :أخرجي إِلينا ابنؾ  ،ككشفكا لو عف ظيره
 ،فرأل تمؾ الشامة  ،فكقع الييكدم مغشيا عميو ،فمما أفاؽ قالكا :كيمؾ مالؾ؟ قَاؿ :ذىبت كاهلل النبكة
المشر ِ
مف بني إسرائِيؿ  ،أَفَرحتـ بِو يا معشر قر ٍ
ِ
ؽ
يش؟ أَما كاهلل ليسطكف بكـ سطكة يخرج خبرىا مف

المغرب .ككاف في ِ
ك ِ
النفر الذم قَاؿ لَيـ الييكدم ما قاؿ  :ىشاـ ،كالكليد ابنا المغيرة ،كمسافر بف
أَبي عمرك ،كعبيدة بف الحارث ،كعقبة بف ربيعةَ كغيرىـ مف قر ٍ
يش(.)ٗٛ

ٗ -تبشير الجن ببعثتو  : كمف الدالالت التي بشرت بمجيئ الرسكؿ  ىي بشارة الجف بمبعث
()ٜٗ

رسكؿ اهلل  اذ ركل محمد بف كعب القرضي
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مر بو رجؿ جميؿ فقيؿ لو  :يا امير المؤمنيف اتعرؼ ىذا المار  ،قاؿ كمف ىذا ؟ قالكا  :ىذا سكاد

بف قارب(ٓ٘) الذم اتاه رؤيا بظيكر رسكؿ اهلل  قاؿ فارسؿ اليو عمر  قاؿ لو  :أأنت ّسكاد ؟
قاؿ  :نعـ قاؿ  :أأنت الذم اتاؾ رؤياؾ بظيكر النبي  ، قاؿ  :نعـ  ،قاؿ :فأنت عمى ما كنت
عميو مف كيانتؾ  ،فغضب كقاؿ  :ما استقمني احد بيذا منذ اسممت يا امير المؤمنيف  ،فقاؿ عمر

 :سبحاف اهلل  ،ما كنت عميو مف الشرؾ اعظـ مما كنت عميو مف كيانتؾ  ،فأخبرني بإتيانؾ رؤياؾ
بظيكر رسكؿ اهلل  قاؿ  :نعـ بينما انا ذات ليمة بيف النائـ كاليقظاف اذ اتاني رؤيا فضربني برجمو

عث رسكؿ مف لؤم بف غالب يدعك
 ،كقاؿ :قـ يا ّسكاد فأسمع مقالتي كأعقؿ اف كنت تعقؿ انو قد ُب َ
فقمت  :قد امتحف اهلل قمبي
فقمت
الى اهلل  قاؿ  :فجاء في الثانية كالثالثة كقاؿ لي مثؿ ذلؾ
ُ
ُ
فرحمت  ،ثـ اتيت المدينة  ،فإذا رسكؿ اهلل  فدنكت منو فأخبرتو ما رأيت ككاف في اخرىا شعر:

سكاؾ بمغني عف ّسكاد بف قارب
ككف شفيعا يكـ الذكا شفاعة
قاؿ  :ففرح رسكؿ اهلل  بمقالتي  ،قاؿ  :فكثب اليو عمر  فألتزمو  ،فقاؿ  :قد كنت اشتيي

اف اسمع ىذا الحديث منؾ" (ٔ٘) ..كلـ يبشر بقدكمو  نف انر قميؿ بؿ كانكا كثر أضافة الى المسيح
(ٕ٘)

ككتب الييكد ،فيك نبي أعظـ أمة فقد ركت اسماء بنت ابي بكر ": كاف زيد بف عمر نفيؿ
(ٗ٘)

ككرقة بف نكفؿ(ٖ٘) يذكراف انيما اتيا النجاشي

بعد رجكع ابرىة مف مكة(٘٘) ،قاال :فمما دخمنا عميو

قاؿ لنا  :أصدقائي اييا القريشياف ،ىؿ كلد فيكـ مكلكد أراد أبكه ذبحو فضرب عميو القداح فسمـ
كنحرت عميو ابؿ كثيرة ،قمنا نعـ ،قاؿ  :فيؿ لكـ عمـ بو ما فعؿ ،قمنا :تزكج امرأة يقاؿ ليا أمنة ثـ

تركيا حامال كخرج ،قاؿ :فيؿ تعمماف كلد أـ ال؟ قاؿ كرقة بف نكفؿ :أخبرؾ أييا الممؾ ،أني في
ذات ليمة بت عند كثف لنا كنا نطيؼ بو كنعبده اذ سمعت مف جكفو ىاتفا يقكؿ:

كنال الضالؿ كأدبر االشراؾ

كلد النبي فذلت االمالؾ

ثـ انتكس الصنـ عمى كجيو فقاؿ زيد بف عمرك :عندم كخبره اييا الممؾ ،فقاؿ  :ىات ،قاؿ :
أنا في مثؿ ىذه الميمة التي ذكر فييا حديثو خرجت مف عند أىمي كىـ يذكركف حمؿ أمنو حتى

أتيت جبؿ بف قيس ،أذ رأيت رجال ينزؿ مف السماء كسطع نكر كاد اف يختطؼ بصرم ،فخفؽ
الياتؼ بجناحيو حتى سقط عمى الكعبة  ،فسطع لو نكر أشرقت لو تيامة  ،كقاؿ  :دكت االرض
كأدت ربيعيا كأكمأ الى االصناـ التي كانت عمى الكعبة فسقطت كميا .قاؿ النجاشي  :كيحكما،

أخبركما كما أصابني  ،اني لنائـ في الميمة التي ذكرتما كقت خمكتي اذ خرج عمي مف االرض عنؽ
كرأس  ،كىك يقكؿ  :حؿ الكيؿ بأصحاب الفيؿ  ،كمنيـ طير أبابيؿ  ،بحجارة مف سجيؿ  ،ىمؾ
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االشرـ المعتدم المجرـ ،ككلد النبي االميف ثـ دخؿ االرض فغاب فذىبت أصيح فمـ أطؽ الكالـ ،
كرمت القياـ فمـ أطؽ القياـ  ،فسمع بذلؾ أىمي فجاءكني  ،فقمت  :أحجبكا عني الحبشة ،فحجبكىـ

عني ثـ اطمؽ عف لساني"(.)٘ٙ

المطمب الخامس  :ارىاصات تدل عمى نبوتو من والدتو 

ٔ -داللة نوره الذي سيخرج ليضيء قصور الشام عند والدتو – كىي احدل العالمات التي دلت
عمى امر خارؽ جاء الـ الرسكؿ  كىك عبارة عف بشارة جاءتيا في بعض الركايات تقكؿ في

اليقظة كالبعض يقكؿ في المناـ  ،ففي ركاية  " :قيؿ كاف مناما رأتو حيف حممت بو كقصتو (ام
(.)٘ٚ

اخبرتو) عمى قكميا فشاع فييـ كاشتير بينيـ "

كفي ركاية تذكر أف امو  رأت نك ار حيف كضعتو فكانت تقكؿ " :ما شعرت أني حممت بو كال

كجدت لو ثقمو كما تجد النساء .أال اني قد أنكرت رفع حيضتي كربما كانت ترفعني كتعكد  .كأتاني
أت كأنا بيف النائـ كاليقظاف فقاؿ :ىؿ شعرت أنؾ حممت ؟ فكأني أقكؿ ما ادرم فقاؿ  :أنؾ قد

حممت بيد ىذه االمة كنبييا  .كذلؾ يكـ االثنيف  .قالت :فكاف ذلؾ مما يقف عندم الحمؿ .ثـ

أميمني حتى اذا دنا كالدتي أتاني ذلؾ االتي فقاؿ :قكلي أعيذه بالكاحد الصمد مف شر كؿ حاسد ثـ

سميو محمدا ،كرأت حيف خرج منيا نكر ،كرأت قصكر بصرل مف أرض الشاـ

(.)٘ٛ

".

فيذه الرؤيا التي رأتيا اـ نبينا  ىي بشرل ليا كعالمة عمى بعثتو كنبي  ، فقد كاف ميالده

عالمة لزكاؿ الشرؾ كالظمـ كاندثار ليما كتكطئة لبزكغ شمس الحؽ كالقيـ كمكارـ االخالؽ كالعدؿ

كالمساكاة كسيادة ذلؾ كانتشاره ليعـ العالـ كمو.

ٕ -حديث حميمة السعدية وشق صدر الرسول  : كانت العادة عند العرب اف يمتمسكا المراضع
ألكالدىـ ابتعادا ليـ عف أمراض الحكاضر لتقكل اجساميـ كتشتد اعصابيـ كيتقنكا المساف العربي في

ميدىـ كمف أحدل بشارات نبكة الرسكؿ  ما كاف مف طفكلتو كمرضعتو حميمة السعدية كماركتو
عنو  مف أحداث بينت اف الرسكؿ محمد  لـ يكف طفؿ عادم كباقي اطفاؿ قبيمة قريش عمى
الرغـ مف أنو كاف يدؿ عميو بأنو رضيع عادم كيتيـ كلكف بشارات النبكة كانت مكجكدة عند ىذا

الرضيع العظيـ الذم عجبت مرضعتو بصفاتو فعندما " التمس عبدالمطمب لرسكؿ اهلل  المراضع

كاسترضع لو أمرأه مف بني سعد ابف بكر كىي حميمة بنت أبي ذؤيب .كأبك ذؤيب  :ىك عبداهلل بف

الحارث بف شحنة  ...كزكجيا الحارث بف عبد العزل المكنى بأبي كبشة  ...كاخكتو مف الرضاعة:
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عبد اهلل بف الحارث  ،كأنيسة بنت الحارث ،كحذافة بنت الحارث ،كىي الشيماء  ،غمب ذلؾ عمى

اسميا فال تعرؼ في قَكميا إال بو كيذكركف أف الشيماء كانت تحضنو مع أميا إذا كاف عندىـ
(.)ٜ٘
"
كقد رأت المرضعة حميمة مف بركتو  ما قصت منو العجب كلنتركيا تركم ذلؾ مفصال":
كانت حميمة بنت أبي ذؤيب السعدية .أـ رسكؿ اهلل  التي أرضعتو  ،تحدث :أنيا خرجت ِمف

بمدىا مع زكجيا ،كابف ليا صغير ترضعو في نسكة مف بني سعد بف بكر ،تمتمس الرضعاء ،قَالت:
كذلؾ في سنة شيباء(ٓ ، )ٙلـ تبؽ لنا شيئا .قَالت :فخرجت عمى أتاف لي قَمراء(ٔ ، )ٙمعنا شارؼ

لنا (ٕ ،)ٙكاهلل ما تبض بقطرة (ٖ ،)ٙكما نناـ ليمنا أجمع مف صبينا الذم معنا ،مف بكائو مف الجكع،
ما في ثديي ما يغنِيو ،كما في شارفنا ما يغديوَ -كُيقَا ُؿ :يغذيو كلكنا كنا نرجك الغيث كالفرج فخرجت
عمى أتاني تمؾ فمقد أدمت بالركب(ٗ )ٙحتى شؽ ذلؾ عمييـ ضعفا كعجفا  ،حتى قدمنا مكة نمتمس
الرضعاء ،فَ َما ِمنا امرأة إال كقد عرض عمييا(٘  )ٙفتأباه ،إذا قيؿ ليا إنو يتيـ ،كذلؾ أنا إنما كنا
نرجك المعركؼ مف أبي الصبي ،فكنا نقكؿ :يتيـ كما عسى أف تصنع أمو كجده فكنا نكرىو لذلؾ،
فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيعا غيرم ،فمما أجمعنا االنطالؽ قمت لصاحبي :كاهلل إني

ألكره أف أرجع مف بيف صكاحبي كلـ آخذ رضيعا ،كاَهلل ألذىبف إلى ذلؾ اليتيـ فالخذنو  ،قَاؿ :ال
عميؾ أف تفعمي ،عسى اهلل أف يجعؿ لنا فيو بركة .قالت :فذىبت إليو فأخذتو ،كما حممني عمى
أخذه إال أني لـ أجد غيره .قالت :فمما أخذتو ،رجعت بو إلى رحمي ،فمما كضعتو في حجرم أقبؿ
عميو ثديام بما شاء مف لبف ،فشرب حتى ركم ،كشرب معو أخكه حتى ركم  ،ثـ ناما ،كما كنا

نناـ معو قبؿ ذلؾ ،كقَاـ زكجي إلى شارفنا تمؾ ،فَإذا إنيا لحافؿ ،فحمب منيا ما شرب ،كشربت معو
حتى انتيينا ريا كشبعا ،فبتنا بخير ليمة .قَالت :يقكؿ صاحبي حيف أصبحنا :تعممي كاهلل يا حميمة،
لقد أخذت نسمة مباركة ،قالت :فقمت :كاهلل إني ألرجك ذلؾ  .قالت :ثـ خرجنا كركبت أنا أتاني،

كحممتو عمييا معي ،فكاهلل لقطعت بالركب ما يقدر عمييا شيء مف حمرىـ ،حتى إف صكاحبي ليقمف

لي :يا بنة أبِي ذؤيب ،كيحؾ

()ٙٙ

اربعي عمينا ،أليست ىذه أتانؾ التي كنت خرجت عمييا ؟ فأقكؿ

ليف :بمى كاَهلل ،إنيا ليي ىي ،فيقمف :كاهلل إف ليا لشأنا .قالت :ثـ قدمنا منازلنا مف بالد بني سعد
كما أعمـ أرضا مف أرض اهلل أجدب منيا ،فكانت غنمي تركح عمي حيف قدمنا بو معنا شباعا لبنا،

فنحمب كنشرب ،كما يحمب إنساف قطرة لبف ،كال يجدىا في ضرع ،حتى كاف الحاضركف مف قكمنا
يقكلكف لرعيانيـ :كيمكـ اسرحكا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب ،فتركح أغناميـ جياعا ما تبض
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بقطرة لبف ،كتركح غنمي شباعا لبنا .فمـ نزؿ نتعرؼ مف اهلل الزيادة كالخير حتى مضت سنتاه

كفصمتو ،ككاف يشب شبابا ال يشبو الغمماف ،فمـ يبمغ سنتيو حتى كاف غالما جف ار  .قالت :فقدمنا
بو عمى أمو كنحف أحرص شيء عمى مكثو فينا ،لما كنا نرل مف بركتو .فكممنا أمو كقمت ليا :لك

تركت بني عندم حتى يغمظ ،فإني أَخشى عميو كبأ مكة ،قالت :فمـ نزؿ بيا حتى ردتو معنا "(.)ٙٚ

كىكذا بقي رسكؿ اهلل  في بني سعد حتى اذا كانت السنة الرابعة أك الخامسة مف مكلده كقع

حادث شؽ صدره كركم في ىذا الحادث ":إذ أَتانا أخكه يشتد  ،فقاؿ لي كِألبيو :ذاؾ أخي القرشي
قد أخذه رجالف عمييما ثياب بيض ،فأضجعاه ،فشقا بطنو ،فيما يسكطانو فخرجت أنا كأبكه نحكه،

فَكجدنا قائما منتفعا كجيو .قالت :فالتزمتو كالتزمو أبكه ،فقمنا لو :مالؾ يا بني ،قَاؿ :جاءني رجالف
ت :فَ َر َج ْع َنا بِ ِو
عمييما ثياب بيض ،فأضجعاني كشقا بطني ،فالتمسا فيو شيئا ال أدرم ما ىك .قَالَ ْ
إلَى ِخ َبائَِنا "( .)ٙٛكعف الصحابي أنس بف مالؾ( )ٜٙقاؿ  ":أف رسكؿ اهلل  أتاه جبريؿ كىك يمعب
مع الغمما ف ،فأخذه فصرعو فشؽ عف قمبو  ،فأستخرج منو عمقة .فقاؿ :ىذا حظ الشيطاف منؾ ،ثـ
غسمو في طست مف ذىب بماء زمزـ ،ثـ ألمو ،ثـ أعاده في مكانو  ،كجاء الغمماف يسعكف الى أمو

يعني ظئره -فقالكا  :اف محمدا قد قتؿ ،فاستقبمكه كىك منتقع المكف  ،قاؿ أنس :كقد كنت أرل أثر

ذلؾ المخيط في صدره "

(ٓ.)ٚ

المطمب السادس  -معجزاتو  : لقد أظير اهلل  عمى يده  تصديقا لدعكتو مف المعجزات ما
الجـ
ال يفي بو ّ
العدد فيك أكثر األنبياء اية ،كأظيرىـ برىانا  ،الذم يزداد بو يقيف االنساف مما ركاه ّ
المحدثكف في صحاحيـ ،كنبدأ منيا بأظيرىا شأنا ،كأكضحيا بيانا،
الغفير مف الصحابة  كأثبتو
ّ
كىك القراف الشريؼ كاعجازه.

أ -أعجاز القران الكريم

أف كتاب اهلل العزيز منطك عمى كجكه مف اإلعجاز كثيرة :منيا حسف تأليفو ،كالتئاـ كممو كفصاحتو

 ،ككجكه إيجازه ،كبالغتو الخارقة ،فعادة العرب أنيـ كانكا أرباب في ىذا الشأف كفرساف الكالـ كقد

يخص بو غيرىـ مف األمـ كأكتكا مف بالغة المساف ما لـ يؤت
خصكا مف البالغة كالحكـ بما لـ
ّ
ّ
بو إنساف ،جعؿ اهلل  ليـ ذلؾ طبعا كخمقة ،كفييـ غريزة كقكة ،يأتكف منو عمى البديية بالعجب
كالقكؿ الفصؿ ،كالكالـ الفخـ ،كالطّبع الجكىرم ،كالمنزع القكم كمنيـ الحضرم ،ذك البالغة البارعة

كتفننكا في الغث كالسميف ،كتقاكلكا في ال ّقؿ كالكثر ،كتساجمكا في
فقالكا في الخطير كالمييفّ ،
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النظـ(ٔ )ٚكالنثر ،فما راعيـ ّإال رسكؿ كريـ بكتاب عزيز ،ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﭼ

(ٕ)ٚ

كفصمت كمماتو ،كبيرت بالغتو العقكؿ ،كظيرت
أحكمت آياتو،
ّ

فصاحتو عمى كؿ مقكؿ ،ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﭼ (. )88
ﭽﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ( ، )88ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ( )88ومن تعاطى ذلك منهم مسليمة الكذاب ،و إذا تأملنا قوله  ﭽ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯜ ﭼ( )88وقوله  ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ( )ٚٚكأكثر آيات القراف الكريـ حقّقت ما ّبينتو مف إيجاز
أف تحت ك ّؿ لفظة منيا جمال
ألفاظيا ،ككثرة معانييا ،كديباجة عبارتيا ،كحسف تأليؼ حركفيا ،ك ّ
()ٚٛ

جمة
كثيرة ،كفصكال ّ

ب -ومن معجزاتو  نبع الماء من بين أصابعو وتكثيره ببركتو  :فكرد في معجزاتو  أحاديث كثيرة
عف الصحابة  ، فعف الصحابي أنس بف مالؾ أنو قاؿ " :رأيت رسكؿ اهلل  كحانت صالة
العصر فالتمس الناس الكضكء فمـ يجدكه فأتي رسكؿ اهلل  بكضكء فكضع رسكؿ اهلل في ذلؾ
اإلناء يده كأمر الناس أف يتكضؤكا منو قاؿ فرأيت الماء ينبع مف تحت أصابعو حتى تكضؤكا مف

عند آخرىـ"(.)ٜٚ

َص َب َح
أ ْ
َس َح َابةن

بمسو كدعكتو ،ركاية ابف ىشاـ َ ":فمَ َّما
كمما يشبو ىذا تفجير الماء ببركتو ،كانبعاثو ّ
َّ ِ
الناس كَال ماء معيـ َش َككا َذلِ َؾ إلَى رس ِ َّ ِ
َّ
كؿ المو  ،فَ َد َعا َر ُسك ُؿ المو  ،فَأ َْر َس َؿ الموُ ُس ْب َح َانوُ
َُ
َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ
احتَممُكا حاجتَيـ ِمف اْلم ِ
ت َحتَّى ْارتَ َكل َّ
اء"(ٓ.)ٛكركيت قصص مشابية ليذه عف كثير
فَأ َْمطَ َر ْ
الن ُ
اسَ ،ك ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ
مف الصحابة  في محاؿ مختمفة.

ت -ومن معجزاتو  قصة حنين الجذع  :كىي قصة مشيكرة

()82

ذكرىا العديد مف الصحابة  منيـ

الصحابي أنس بف مالؾ  كالصحابي جابر بف عبداهلل  فعنو أنو قاؿ ":أف النبي  كاف يقكـ
يكـ الجمعة الى شجرة أك نخمة  ،فقالت امرأة مف االنصار ،أك رجؿ  :يارسكؿ اهلل ،أال نجعؿ لؾ

منبرأ؟ قاؿ :أف شئتـ  .فجعمكا لو منبرا ،فمما كاف يكـ الجمعة دفع الى المنبر  ،فصاحت النخمة
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صياح الصبي ،ثـ نزؿ النبي فضمو اليو  ،تئف أنيف الصبي الذم يسكف .قاؿ  :كانت تبكي عمى

ما كانت تسمع مف الذكر عندىا"(ٕ .)ٛكفي ركاية عف أنس بف مالؾ ":أنو سمع جابر بف مالؾ
 يقكؿ :كاف المسجد مسقكفا عمى جذكع مف نخؿ  ،فكاف النبي  اذا خطب يقكـ الى جذع منيا

 ،فمما صنع لو المنبر ككاف عميو  ،فسمعنا لذلؾ الجذع صكتا كصكت العشار حتى جاء النبي 

فكضع يده عمييا فسكنت"(ٖ.)ٛ

المطمب السابع  -أرىاصات االنبياء : 
قاؿ تعالى في كتابو العزيز :ﭽ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ﭼ ( )28فقد انزل هللا  الرسل ليهدوا البشرية
من الظلمات الى النور ونبأت المالئكة مريم  بحملها بعيسى  ومكانته في الدنيا واالخرة
،قال تعالى ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (٘" )ٛفيك في كبره كجييا
كالكجاىة في الدنيا النبكة كالتقدـ عمى الناس  ،كفي االخرة الشفاعة كعمك الدرجة في الجنة ،حيث
رفعو اهلل تعالى الى السماء كصحبتو المالئكة ،كىك يكمـ الناس في الميد ككيال بمعنى أنو يكمـ

الناس طفال ككيال ،في كال الحاليف ىك كالـ األنبياء مف غير تفاكت بيف حاؿ الطفكلة كالكيكلة

"ىام ش  .فمكلد المسيح اعجاز مف عدة كجكه منيا  :بشرل جبريؿ لمريـ أنيا ستمد غالما دكف أف
يمسيا بشر ،اي طفؿ مكلكد مف أـ دكف أب قاؿ تعالى  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﭼ

()28

مدة الحمؿ بالمسيح أضيفت كاعجاز الى المكلد المعجزة  ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (:)ٛٚأي تنحت بالحمؿ الى مكاف بعيد  .كالظاىر اف االنتباذ عقب
الحمؿ  ،كقيؿ  :غير ذلؾ "

()ٛٛ

شيد جبريؿ كالدة المسيح  ،قاؿ :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ( )ٜٛقيؿ " أف الذم ناداىا ىك جبريؿ كفي ىذا ليا أية كامارة أف ىذا مف
االمكر الخارقة لمعادة  "...كمعجزة النخمة اليابسة  ،في قكلو تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (ٓ ،)ٜكالجذع ىك ساؽ النخمة اليابسة في
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الصحراء الذم ال سعؼ عميو .ثـ قاؿ تعالى  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﭼ (ٔ ،)ٜامرىا اهلل تعالى بيز الجذع اليابس لترل آية اخرل في احياء مكات الجذع ىامش
 /كمعجزة كالمو في الميد ،كقد انفرد القراف الكريـ بذكر ىذه المعجزة الخالدة كلـ تتكمـ عنيا كتب
النصارل ،كقد جاءت ىذه المعجزات نعمة ليذا العبد مف عباد اهلل المصطفيف االخيار ،قاؿ
تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ( . )92وهذه بعض دالالت االنبياء
التي بشرت بنبوتهم ليكونوا هداية وصالح للناس أجمعين.
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الخاتمة:

لقػػد اسػػتنتجت فػػي مضػػمكف بحثػػي المكسػػكـ بعنػكاف ( دالالت بعثػػة االنبيػػاء كالرسػػؿ فػػي الكتػػب

السماكية ككتب التاريخ ) عدة نقاط مف اىميا –

ٔ -خ ػػص اهلل  االنبي ػػاء كالرس ػػؿ بعالم ػػات كح ػػاالت يم ػػركف بي ػػا تب ػػيف بي ػػا معجػ ػزاتيـ كى ػػذه
المعجزات خارقة ال يمتمكيا احد سكاىـ .

ٕ -اف االرىاصة ىي احدل اىـ دالالت بعثة االنبياء كالرسؿ  ،كمف ىذه االرىاصػات التػي اف
دلػػت عمػػى شػػيء فيػػي تػػدؿ عمػػى رحمػػة البػػارم عػػز كجػػؿ عنػػدما بعػػث بالرسػػكؿ الكػريـ
محمد  ىداية كنكر اضاء الدنيا بمجيئو لينتيي عيد الشرؾ كالعبكدية كفي ىػذا ركل

الصػػحابي انػػس بػػف مالػػؾ  " : لمػػا كػػاف اليػػكـ الػػذم دخػػؿ فيػػو رسػػكؿ اهلل المدينػػة
اضػػاء منيػػا كػػؿ شػػيء  ،فممػػا كػػاف اليػػكـ الػػذم مػػات فيػػو  ،اظمػػـ منيػػا كػػؿ شػػيء  ،كمػػا
نفضنا عف النبي  االيدم حتى انكرنا قمكبنا " (ٖ.)ٜ

ٖ -كمف دالالت بعثة االنبياء انزاؿ اهلل  عمػييـ الكتػب السػماكية ليبمغػكا رسػالتيـ الػى النػاس
 ،فػػالقرآف الكػريـ بأعجػػازه الػػذم احتػػكل عمػػى التئػػاـ كمماتػػو كفصػػاحتيا  ،ككجػػكه ايجازىػػا
كحسػػف تأليفيػػا ممػػا يعجػػز ام انسػػاف عػػف اف يػػأتي بمثميػػا نػػزؿ عمػػى الرسػػكؿ  كىػػك

احد اىـ دالالت بعثتو .
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المصادر
(ٔ) الجرجاني  ،عمي بف محمد الشريؼ ( ٛٔٙىػ ٖٔٗٔ /ـ )  ،التعريفات  ،مكتبة لبناف  ( ،بيركت ، ) ٜٔٛ٘ :
ص.ٔٚ
(ٕ) الزبيدم  ،محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ الحسيني ( ت ٕٔٓ٘ :ىػ )  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،تحقيؽ:
مجمكعة مف المحققيف  ،دار اليداية  ( ،د .ـ  :د.ت )  ،ج ، ٔٚص. ٙٓٚ

(ٖ) ابف منظكر  ،عبداهلل محمد بف المكرـ ( ٔٔٚىػ ٖٔٔٔ/ـ )  ،لساف العرب  ،تحقيؽ عبداهلل عمي الكبير كاخركف ،
دار المعارؼ  ( ،القاىرة  :د  .ت )  ،ج ، ٚصٖٗ .
(ٗ) احتجـ  ":كىك اخراج الدـ الزائد الفاسد مف الجسـ كيقاؿ احتجـ الشخص طمب اف يحجـ ليخرج منو الدـ الفاسد"...
 .ينظر ابف منظكر  ،المصدر نفسو  ،جٕ ،صٓٔٔ .

(٘) صحيح البخارم  ،خرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمكد محمد محمكد حسف نصار ،ط ،ٙدار الكتب العممية( ،بيركت:
)ٕٓٓٛ
( )ٙالفراىيدم  ،ابك عبد الرحمف الخميؿ ( ت٘ٔٚىػٖٚٚ/ـ )  ،العيف  ،تحقيؽ  :ميدم المخزكمي  ،طٕ ،دار الرشيد
( ،بغداد  ، ) ٜٕٔٛ :صٖ.ٖٚ

( )ٚالفراىيدم  ،المصدر نفسو  ،صٗ.ٖٚ
( )ٛالجرجاني  ،المصدر السابؽ  ،ص. ٔٚ
( )ٜالمناكم  ،محمد عبد الرؤكؼ  ،التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  ،تحقيؽ  :محمد رضكاف داية  ،دار الفكر
المعاصر ( ،بيركت  ، )ٜٜٕٔ:صٕٔ.

(ٓٔ)عمياف  ،رشدم محمد  ،اصكؿ الديف االسالمي  ،طٕ  ،دار االماـ االعظـ النعماف بف ثابت  ( ،بيركت )ٕٓٔٔ:
صٕٕٔ.
(ٔٔ) الجكىرم  ،اسماعيؿ بف حماد (تٖٖٜىػ  ٖٔٓٓ /ـ )  ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،تحقيؽ  :احمد
عبد الغفكر عطار  ،طٗ ،دار العمـ لممالييف  ،بيركت  ، ) ٜٜٔٓ:جٗ ،ص.ٜٔٙٛ
(ٕٔ) ابف منظكر  ،المصدر السابؽ .ٖٜٜ /ٔ ،

(ٖٔ) ابف منظكر  ،لساف العرب  ،المصدر السابؽ ،صٕٓ. ٚ
(ٗٔ) الزبيدم  ،المصدر السابؽ . ٕٔٔ /٘ ،
(٘ٔ) الفراىيدم  ،المصدر السابؽ  ،صٗٓٔ .
( )ٔٙااليجي  ،عضد الديف عبد الرحمف بف احمد ( ٚ٘ٙىػ ٖٔ٘٘ /ـ)  ،المكاقؼ مع شرح المكاقؼ لمسيد الشريؼ
عمي بف محمد الجرجاني  ( ،اسطنبكؿ  ، )ٕٔٛٙ :ص.٘ٗٚ

( )ٔٚالسيكطي  ،جالؿ الديف أبك الفضؿ عبدالرحمف (ت ٜٔٔىػ ٔ٘ٓٙ /ـ)  ،اإلتقاف في عمكـ القرآف  ،تحقيؽ :
مركز الدراسات القرآنية مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ( ،الرياض  :د.ت )  ،جٕ  ،صٖٔٔ.
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( )ٔٛالطائي  ،كماؿ الديف ( ،ت ٕٖٜٔىػٜٕٔٚ /ـ )  ،رسالة في التكحيد كالفرؽ المعاصرة  ،مطبعة سمماف
االعظمي ( ،بغداد :د.ت )  ،صٖ . ٚ؛ عمياف  ،المصدر السابؽ ،صٕٕ٘.

( )ٜٔالمناكم  ،المصدر السابؽ  ،صٔ٘.

(ٕٓ) السييمي ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل (ت ٔ٘ٛىػ ٔٔٛ٘ /ـ)  ،الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية
البف ىشاـ،

تحقيؽ كتعميؽ كشرح :عبد الرحمف الككيؿ  ،دار الكتب اإلسالمية( ،القاىرةٜٜٔٓ :ـ) ،جٔ ،

صٖٔٔ .

(ٕٔ) أبف ىشاـ  ،أبك محمد عبد الممؾ (ت ٕٔٛىػ  ٖٛٗ /ـ)  ،السيرة النبكية ،قراءة كضبط كشرح  :محمد نبيؿ
طريفي  ،طٕ ،دار صادر( ،بيركت ، )ٕٓٓ٘ :جٔ  ،ص٘. ٔٚ
(ٕٕ) بف طكيمة ،كجاء النبي المنتظر.ٕٚ/ٔ ،
(ٖٕ) سكرة الصؼ  :اآلية (. )ٙ

(ٕٗ) عبد القادر ،خالد محمد  ،فقو االقميات المسممة(كتاب االمة)(،بيركت،)ٜٜٔٚ :صٓٔٔ.
(ٕ٘) سكرة مريـ  :االية (. )ٔٚ
( )ٕٙسكرة مريـ  :االية (. )ٜٔ
( )ٕٚعبد القادر ،فقو االقميات  ،صٕٔٔ.
( )ٕٛعبد القادر ،فقو االقميات  ،صٖٔٔ.

( )ٕٜابف أسحاؽ ،ابك عبداهلل محمد بف اسحاؽ بف يسار(تٔ٘ٔىػٜٚٙ/ـ) ،المغازم كالسير ،تحقيؽ :محمد حميد اهلل
 ،معيد الدراسات كاالبحاث (،الرباطٜٔٚٙ :ـ)،صٖ.
(ٖٓ ) الشاـ" :تعددت آراء المغكييف كالجغرافييف في تسمية الشاـ ،فمنيـ مف ذكر إف الشاـ أرض سميت بيا ... ،كيقاؿ
إف الشاـ سميت كذلؾ ألنيا في جية الشماؿ أم شماؿ الكعبة كبيا سميت "،كىذا أقرب التعاريؼ صحة في

تسميتيا .ينظر  :الفراىيدم ،العيف ،ج ،ٙص٘ ٕٙ؛ ياقكت الحمكم ،شياب الديف أبي عبد اهلل (ت ٕٙٙىػ /
ٕٕٔٛـ) ،معجـ البمداف ،دار صادر( ،بيركت، )ٜٔٚٚ :ج ٖ ،صٖٔٔ ؛ األنصارم المعركؼ بشيخ الربكة،
شمس الديف بف عبد اهلل (تٕٚٚىػ ٖٕٔٙ /ـ) ،نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر ،مطبعة األكاديمية
اإلمبراطكرية( ،بطربكرغٔٛٙ٘ :ـ) ،صٕ.ٜٔ
(ٖٔ) ابف كثر ،السيرة النبكية.٘٘ /ٔ ،

(ٕٖ )بف طكيمة ،عبد الكىاب بف عبد السالـ  ،كجاء النبي المنتظر ،دار الجامعة االسالمية (،المدينة المنكرة
ٔٗٓ٘:ق) ،جٔ،صٖٓ.
(ٖٖ) كىب بف منبو الفارسي (ت ٗٔٔىػ  ) ٖٕٚ /كىك كىب بف منبو بف كامؿ بف سيج بف األسكار األنبارم  ،أبك
عبداهلل الصنعاني  ،أخكه ىماـ بف منبو  .كاف صدكقان عالمان ق أر كتب األكليف كعرؼ قصص األنبياء  .ينظر :
الذىبي  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف احمد( ،ت ٚٗٛىػ ٖٔٗٚ /ـ) تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ

 ،تحقيؽ  ،محمد نعناعة كمسعد كامؿ كايمف سالمة  ،الفاركؽ الحديث ( ،القاىرة  ، )ٕٓٓٗ:جٗ  ،صٖٕٓ
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الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ – عصر الخمفاء الراشديف حكادث ككفيات (ٔٔ–ٓٗىػ)،
تحقيؽ :عمر عبد السالـ تدمرم ،دار الكتاب العربي( ،بيركت ،)ٜٜٔٚ :جٖ ،صٖٖٗ .

(ٖٗ) "طيبػػة بػػالفت ح ثػػـ السػػككف ثػػـ البػػاء المكحػػدة ،كىػػذا االسػػـ مشػػتؽ مػػف الطيػػب ،كىػػك الطػػاىر لطيارتيػػا مػػف أدنػػاس
الشرؾ أك لحمكؿ الطيب بيا  . "ينظر :الفيركز أبػادم ،القػامكس المحػيط ،مػادة طابػة ،صٓٔٔ ؛ الفيػركز أبػادم،
المغانـ المطابة في معالـ طابة ،تحقيؽ :حمد الجاسر ،دار اليمامة( ،الرياضٜٜٔٙ :ـ) ،ص.ٕٖٚ
(ٖ٘) السيكطي ،الخصائص الكبرل  ،دار الكتب العممية  ( ،بيركت  :د.ت) ،جٔ،صٖٕ.

( )ٖٙسعيد بف المسيب(تٜٗىػٕٚٔ/ـ)  :بف حزف بف أبي كىب بف عمرك المخزكمي سيد فقياء التابعيف .لممزيد
ينظر  :النسائي احمد بف عمي بف شعيب (ٖٖٓىٜٔ٘/ـ)،الرسالة األكلى تسمية فقياء األمصار مف الصحابة فمف
بعدىـ – مجمكعة رسائؿ في عمكـ الحديث  ،حققيا كعمؽ عمييا  :السيد صبحي البدرم السامرائي  ،المطبعة
السمفية ( ،المدينة المنكرة  ، ) ٜٜٔٙ :ص ٚ؛ الرازم ،ابك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ (ت ٖٕٚىػ /

ٜٖٜـ)،المراسيؿ  ،عناية  :شكر اهلل بف نعمة اهلل قكجاني  ،طٕ  ،مؤسسة الرسالة  ( ،بيركت ، ) ٜٜٔٛ :
صٔ ٚ؛ الذىبي  ،تذكرة الحفاظ  ،تصحيح :عبد الرحمف بف يحيى العممي ،دار الكتب العممية( ،بيركت :د.ت) ،
جٔ،ص ٗ٘.
( )ٖٚكعب االحبار :ىك كعب بف مانع الحميرم اليماني الكتابي  ،أبك أسحاؽ  ،مف أكعية العمـ ككبار أىؿ الكتاب
أسمـ في زمف الخميفة أبي بكر الصديؽ  ، أخذ مف الكتاب كالسنة عف الصحابة  ، ركل عنو جماعة مف

التابعيف  .ينظر  :الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ  ، ٕٔٗ /ٔ ،الذىبي  ،تذكره الحفاظ . ٕ٘/ٔ ،
( )ٖٛالسيكطي  ،الخصائص الكبرل.ٕٗ/ٔ،
( )ٖٜسكرة النساء  :اآلية (. )ٗٚ
(ٓٗ) السيكطي ،الخصائص الكبرل.ٕ٘/ٔ،

(ٔٗ) السيكطي ،الخصائص الكبرل .ٕٙ/ٔ،
(ٕٗ ) زيد بف سعنة :احد أحبار الييكد كمف اكثرىـ ماال ،اسمـ كحسف اسالمو كشيد مع النبي محمد  مشاىد كثيرة
كتكفي في غزكة تبكؾ مقبال الى المدينة المنكرة .ينظر :ابف االثير ،عز الديف أبي الحسف عمي بف محمد (ت
ٖٓٙىػ  ٕٖٕٔ /ـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيؽ :عمي محمد معكض كاخركف  ،دار الكتب العممية،
(بيركت :د.ت) ،ج٘،ص٘ٗٔ.

(ٖٗ) السيكطي ،الخصائص الكبرل.ٕ٘/ٔ ،
(ٗٗ ) الزىرم  :محمد بف مسمـ بف عبيػد اهلل بػف عبػد اهلل بػف شػياب ،ككنيتػو أبػك بكػر الزىػرم ،مػف التػابعيف كأحػد األئمػة
الكبػػار كالحفػػاظ الثقػػات  ،ركل عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر ، ركل عنػػو صػػالح بػػف كيسػػاف  .ينظػػر :الػػذىبي ،الػػركاة
الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ،تحقيؽ كتعميؽ :محمد إبراىيـ المكصػمي  ،دار البشػائر اإلسػالمية( ،بيػركت:

ٕ ،)ٜٜٔصٕ٘.

(٘ٗ) السيكطي ،الخصائص الكبرل.ٕٙ/ٔ ،
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( )ٗٙالسيكطي ،الخصائص الكبرل.ٕٙ/ٔ،
( )ٗٚىك أبك عبد اهلل عركة بف الزبير بف العكاـ القرشي ،تابعي جميؿ عالمان بالسير حافظان حجو  ،كثير الحديث كىك
أحد الفقياء السبعة في المدينة المنكرة ،ركل عنو الزىرم .ينظر :ابف بكار ،الزبير (ت ٕ٘ٙىػ ٜٛٙ /ـ) ،جميرة

نسب قريش كأخبارىا ،حققو :محمكد محمد شاكر ،مكتبة دار العركبة( ،القاىرةٖٔٛٔ :ىػ) ،جٔ،صٖٗ؛ أبي داكد،
الزىد(ركاية أبف االعرابي عنو)،تحقيؽ :أبكتميـ ياسر بف ابراىيـ بف محمد كابك بالؿ غنيـ بف عباس بف غنيـ ،قدـ
لو كراجعو :محمد عمرك بف عبد المطيؼ ، ،دار المشكاة(،القاىرة ،)ٜٜٖٔ:ص.ٖ٘ٙ

( )ٗٛالبييقي ابك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي (تٗ٘ٛىػٔٓٙٙ /ـ)،دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة،
دار الكتب العممية ،طٔ(،بيركتٔٗٓ٘:ىػ) ،جٔ،ص.ٔٓٛ
( )ٜٗمحمد بف كعب بف سميـ القرضي " :االماـ ابك حمزة كقيؿ ابك عبداهلل مف حمفاء االكس كىك احد الكياف الييكد
الذم درس القرآف دراسة لـ يدرسيا احد مف بعده كىك اعمـ الناس بكتاب اهلل  . " ينظر  :األصفياني ،أبك نعيـ

أحمد بف عبد اهلل (ت ٖٓٗىػ ٖٜٔٓ /ـ)  ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء ،دار الفكر( ،بيركتٜٜٔٙ :ـ)  ،جٖ
 ،صٕٕٔ ؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء كبيامشو أحكاـ الرجاؿ مف ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،قدـ لو  :سيد
حسيف العفاني ،حققو كخرج أحاديثو :خيرم سعيد ،المكتبة التكفيقية( ،القاىرةٕٓٓٓ :ـ)،ج٘ ،ص٘. ٙ

(ٓ٘ ) سكاد بف قارب السدكسي  :مف الكياف الذيف اسممكا في عيد النبي محمد  كلو مف الرؤيا بالغيبيات  .ينظر :
ابك البقاء صالح بف الحسيف الياشمي ( ت ٙٙٛىػ ٕٔٙٔ /ـ)  ،تخجيؿ مف حرؼ التكراة كاالنجيؿ  ،تحقيؽ محمكد
عبد الرحمف قدح  ،مكتبة العبيكاف  ( ،الرياض  ، ) ٜٜٔٛ :جٕ ،ص. ٜٛ٘

(ٔ٘)ابف سيد الناس  ،ابك الفتح بف محمد ( ت ٖٗٚىػٖٖٖٔ /ـ) عيكف االثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير ،
تحقيؽ محمد العيد الخضراكم كمحي الديف مستك  ،دار الحديث  ( ،المدينة المنكرة  ، ) ٜٜٕٔ :حٔ  ،صٔ٘ٔ .
(ٕ٘) زيد بف عمر بف نفيؿ العدكم ابك االعكر ،صحابي احد العشرة المبشريف بالجنة تكفي سنة ٓ٘ىػ .ينظر  :ابف
الكزير ،محمد بف إبراىيـ بف عمي ( ،تٓٗٛىػٖٔٗٙ /ـ)  ،العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ ،

حققو  :شعيب األرنككط  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ٖ( ،بيركت  ٜٜٔٗ :ـ )  ،ج٘  ،صٕ. ٕٙ
(ٖ٘ ) كرقة بف نكفؿ بف اسد بف عبد العزة القرشي  ،اعتزؿ االكثاف قبؿ االسالـ كامتنع عف اكؿ ذبائحيا كىك ابف عـ
خديجة  تنصر في الجاىمية  .ينظر :أبك الربيع نجـ الديف (المتكفىٚٔٙ :ىػٖٔٔٙ/ـ)  ،االنتصارات اإلسالمية
في كشؼ شبو النصرانية  ،تحقيؽ :سالـ بف محمد القرني  ،مكتبة العبيكاف  ( ،الرياض ٜٔٗٔ :ىػ )  ،جٕ ،

ص. ٘ٗٙ

(ٗ٘) النجاشي ىك أصحمة بف أبحر النجاشي ،ممؾ الحبشة كاسمو بالعربية عطية ،كالنجاشي لقب لو ،اسمـ عمى عيد
النبي  كحسف إسالمو  ،تكفي في حياة النبي  فصمى عميو بالناس صالة  ...ينظر  :الذىبي  .جٔ ،
ص. ٕٗٛ

(٘٘) يػاقكت الحمػكم ،معجػـ البمػداف ٔٛٔ/٘ ،؛ الفاسػي  ،تقػي الػديف محمػد بػف أحمػد (ت ٕٖٛى ػ ٕٔٗٛ /ـ) ،الزىػكر
المقتطفة مف تاريخ مكة المشرفة ،تحقيؽ :عمػي عمػر ،مكتبػة الثقافػة الدينيػة( ،القػاىرةٕٓٓٔ :ـ) ،ص ٕٜ؛ الفاسػي،
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العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،طٕ ،مؤسسة الرسػالة( ،بيػركتٜٔٛٙ :ـ)،ج ٔ،ص
ٖ٘.

( )٘ٙالسيكطي ،الخصائص الكبرل  ،جٔ  ،ص.٘ٛ
( )٘ٚابف كثير ،عماد الديف ابك الفدا اسماعيؿ (تٗٚٚىػٖٕٔٚ/ـ)،السيرة النبكية ،تحقيؽ  :مصطفى عبد الكاحد ،
دار المعرفة(،بيركتٜٔٚٙ :ـ)،جٔ،صٖٖ.
( )٘ٛأبف ىشاـ  ،السيرة النبكية .ٕٔ٘ /ٔ ،
( )ٜ٘السييمي  ،الركض االنؼ.ٖٜٗ/ٔ،

(ٓ )ٙسنة شيباء  ":كثيرة الثمج جدبة ".ينظر أبف ىشاـ  ،السيرة النبكية.ٕٔٚ/ٔ،
(ٔ )ٙناقة قمراء  ":بيضاء ".أبف ىشاـ ،المصدر نفسو .ٕٔٚ /ٔ ،
(ٕ )ٙالشارؼ" :الناقة المسنة ".أبف ىشاـ  ،المصدر نفسو .ٕٔٚ /ٔ ،

(ٖ " )ٙأم ما ترشح بشي مف قطره " .أبف ىشاـ  ،المصدر نفسو .ٕٔٚ /ٔ ،
(ٗ" )ٙأم اطمت عمييـ المسافة لتميميـ عمييا  ،ما خكذة مف الشيء الدائـ ".أبف ىشاـ  ،المصدر نفسو.ٕٔٚ /ٔ ،
(٘ )ٙأبف ىشاـ  ،المصدر نفسو .ٕٔٚ /ٔ ،
( )ٙٙأبف ىشاـ  ،المصدر نفسؤٕٛ /ٔ ،؛ السييمي  ،الركض االنؼ .ٜٔٓ /ٔ ،
( )ٙٚأبف ىشاـ  ،المصدر نفسو .ٕٔٛ /ٔ،
( )ٙٛأبف ىشاـ  ،المصدر نفسو .ٖٔٓ/ٔ ،

( )ٜٙالصحابي انس بف مالؾ بف النضر ٜٖ(:ت ىػ ٚٔٔ /ـ) كنيتو أبك حمزة ،خادـ الرسكؿ  ركل عف النبي 
ركل عنو الزىرم .ينظر :ابف عبد البر  ،أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل (ت ٖٗٙىػ ٔٓٚٓ /ـ) ،االستيعاب في معرفة
األصحاب ،صححو كخرج أحاديثو  :عادؿ مرشد ،دار األعالـ( ،األردفٕٕٓٓ :ـ) ،صٗ٘

(ٓ )ٚمسمـ  ،أبي الحسف مسمـ بف الحجاج(ت ٕٔٙىػ  ٖٛٚ /ـ) ،صحيح مسمـ ،ط٘ ،دار الكتب العممية( ،بيركت:
 )ٕٓٓٛصٓ ، ٛحديث رقـ ٔ. ٕٙ

(ٔ )ٚالخضرم ،محمد بف عفيفي  ،نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف ،دار الفيحاء  (،،دمشؽ ،)ٕٔٗ٘ :صٗ.ٕٙ
(ٕ )ٚسكرة فصمت  :اآلية (ٕٗ) .
(ٖ )ٚسكرة البقرة  :االية ( ٖٕ)ٕٗ-
(ٗ )ٚسكرة االسراء  :اآلية (. )ٛٛ
(٘ )ٚسكرة ىكد  :اآلية (ٖٔ) .

( )ٚٙسكرة البقرة  :اآليو ()ٜٔٚ
( )ٚٚسكرة فصمت  :اآلية (ٖٗ) .
( )ٚٛالخضرم ،نكر اليقف  ،ص٘.ٕٙ
( )ٜٚالبخارم ،صحيح البخارم ،صٗ ،ٚحديث رقـ .ٖٖٜٚ
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(ٓ )ٛابف ىشاـ  ،السيرة النبكية .ٕٕ٘/ٕ،
(ٔ )ٛأبف عياض  ،أبك الفضؿ عياض بف مكسى (ت ٗٗ٘ىػ ٜٔٔٗ /ـ) ،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى ،تقديـ
كتحقيؽ :عامر الجزار ،دار الحديث( ،القاىرةٕٓٓٗ :ـ)،ج ٔ،صٕٗٓ – ٕ٘ٓ.

(ٕ )ٛالبخارم ،صحيح البخارم ،ص٘٘ ،ٙحديث رقـ ٗ.ٖ٘ٛ
(ٖ )ٛالبخارم  ،صحيح البخارم ،ص٘٘ ،ٙحديث رقـ ٘.ٖ٘ٛ
(ٗ )ٛسكرة المائدة  :اآلية (٘ٔ.)ٔٙ -

(٘ )ٛسكرة اؿ عمراف  :اآلية (٘ٗ)ٗٙ -
( )ٛٙسكرة المائدة  :اآلية ( .)ٜٔ
( )ٛٚسكرة مريـ  :اآلية (ٕٕ ) .
( )ٛٛالقرطبي  ،أبي عبداهلل محمد بف احمد بف أبي بكر ( ت ٔ ٙٚىػ ٕٕٔٚ /ـ )  ،الجامع ألحكاـ القراف كالمبيف لما
تضمنو مف السنة كام الفرقاف  ،تحقيؽ  :عبداهلل بف عبدالمحسف التركي كمحمد رضكاف عرقسكسي  ،مؤسسة

الرسالة  ( ،بيركت ،. ) ٕٓٓٙ :جٖ ،صٕٔٓ .
( )ٜٛسكرة مريـ  :االية (ٕٗ) .
(ٓ )ٜسكرة مريـ  :االية (ٖٕ) .
(ٔ )ٜسكرة مريـ  :اآلية (ٕ٘) .

(ٕ )ٜسكرة الزخرؼ  :اآلية (. )٘ٚ
(ٖ )ٜابف ماجو ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد (ت ٖٕٚىػٛٛٙ/ـ) ،سنف ابف ماجو ،حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو:
محمد ناصر الديف األلباني ،اعتنى بو :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ( ،الرياض:
ٔٗٔٚىػ) ،جٔ ،ص ٕٛٚرقـ الحديث ٖٔ.ٔٙ
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