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of the human ra

The personality of the Messenger of Allah one of the greatest
people mentioned by God in the Holy Quran, which made the
most generous creation to God, because it is the seal of the
Apostles and prophets peace be upon them, and is the author
of the pureest and greatest divine message experienced by
humanity at all.
God has described the Prophet Muhammad through the
Holy Quran as qualities that indicate his high standing, and
above all, the greatness of His creation, peace and blessings be
upon him. The Qur'anic verses, To bring them out of the
guidance which came from the darkness to the light .

.
 يف الكتب السماوية والقرآن الكريم شخصية رسول اهلل حممد
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الخالصة:
تعد شخصية رسول اهلل  من أعظم الذين ذكرىم اهلل  في القرآن الكريم ،وبذلك فقد جعمو
اهلل  من أكرم الخمق إليو ،وذلك ألنو خاتم الرسل واألنبياء عمييم السالم ،ويعد صاحب
أطير وأعظم رسالة سماوية شيدتيا اإلنسانية عمى األطالق.
لقد وصف اهلل  الرسول محمد  من خالل القرآن الكريم صفات تدل عمى رفعة مكانتو،
وعمو شأنو ،وعظمة ُخمقو عميو الصالة والسالم ،إذ نالحظ من خالل استعراض اآليات القرآنية

الكممات المفتاحية:

 -القرآن

التي ذكرت صفاتو ومميزاتو العظيمة التي خاطبو رب السموات واألرض بأنو صفوة خمقو الذي

بعثو إلى اإلنسانية ليخرجيم باليدى الذي جاء بو من الظممات إلى النور.

 الرسول محمد -النور

E- mail: alayubicenter@yahoo.com
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وأصحابو أجمعين،
صالة متواصمة إلى يوم الدين.
أما بعد
يعد موضوع شخصية رسول اهلل محمد  في الكتب السماوية والقرآن الكريم موضوع ذو أىمية
كبرى لما يمتاز بو من تناول أعظم شخصية عمى وجو األرض من خالل أعظم الكتب السماوية
التي نزلت وىو القرآن الكريم.
لقد تم بيان أبرز اآليات القرآنية التي ذكرت رسول اهلل عميو الصالة والسالم بشكل واضح
وصريح ،وتكون من ذلك ىذا البحث المتواضع الذي حاولت اختصاره بأقصى ما أستطيع من أجل
اإليجاز وعدم اإلطالة والتركيز عمى اآليات األساسية من أجل الخروج بمضمون واضح ليذا
الموضوع الميم.
لقد ذكرت الكتب السماوية سواء كانت التوراة لدى الييود ،أو اإلنجيل لدى النصارى صفة رسول
اهلل  بشكل واضح ،وجاء ذلك من خالل ما أشار إليو القرآن الكريم ،إذ كانوا يبشرون بو عميو
الصالة قبل مجيئو ،وتعزز ذلك من خالل القرآن الكريم.
تضمن البحث ثالثة عناوين رئيسية وىي صفتو  عند أىل الكتاب من الييود والنصارى،
وكذلك شخصيتو  في القرآن الكريم ،واالقرار برسالتو عميو الصالة والسالم.
ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجيك العظيم سمطانك ومجدك  ،وأخر دعوانا أن الحمد
هلل رب العالمين.

صفة رسول اهلل محمد  عند أهل الكتاب
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وعندما يوظف تفسير القرآن الكريم لدراسة شخصية رسول اهلل  يتوجب عمى الباحث أن ال
يغفل الجانب التاريخي في منيجو  ،وأن يضع فاصالً بينو وبين طروحات المفسرين والعمل عمى
بمورة منيج يقوم بتوظيف تفسير اآليات القرآنية وأسباب نزوليا بما يتماشى مع منيجية الباحثين في
التاريخ العربي اإلسالمي( ،)1ولذلك فإن دراسة اآليات القرآنية التي تخص السيرة العطرة لرسول
اهلل تعطي إضافة واسعة ال تقبل الشك إلى مصادر السيرة األخرى(.)2
إن شخصية رسول اهلل  تعد المحور والمرتكز األساسي في القرآن الكريم ،إذ أرسمو ربنا الخالق
العظيم  رحمة لمعالمين ،وأنزل عميو القرآن الكريم عن طريق الممك جبريل  ،ليكون ىداية
لمخمق إلى طريق مستقيم ،وقد روي عن عطاء بن يسار
العاص

()4

()3

إنو قال (( :لقيت عبد اهلل بن عمرو بن

فقمت أخبرني عن صفة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في التوراة قال فقال أجل واهلل إنو

لموصوف في التوراة ببعض صفتو في القرآن ))( ،)5وان من صفاتو في القرآن الكريم  يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي
ِ
اك َش ِ
اى ًدا ومبش ِ
َن لَهم ِمن اللَّوِ
اعيا إِلَى اللَّ ِو بِِإ ْذنِِو و ِسر ِ
ش ِر الْم ْؤِمنِ ِ
إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
َ َ ً
ِّرا َونَذ ًيرا َ و َد ً
ين بأ َّ ُ ْ َ
اجا ُمن ًيرا َ وبَ ِّ ُ َ
َ َُ ً
ِ
ِِ
ِ
فَ ْ ِ
اى ْم َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو َوَك َفى بِاللَّ ِو َوكِ ًيًل  ،)6(وُذكر في
ين َو َد ْ
ع أَ َذ ُ
ين َوال ُْمنَافق َ
ض ًًل َكب ًيرا َ وََل تُط ِع الْ َكاف ِر َ
ِّين أنت َع ْبِدي َوَر ُسولِي َس َّم ْيتُ َك المتَ َو ِّك َل ليس بِفَظ وال َغمِيظ وال َس َّخاب في
التوراة (( َو ِح ْرًاز لِ ْْل ِّ
ُمي َ
ق وال ي ْدفَع بِالسَّي َِّئ ِة السَّي َِّئةَ ولَ ِك ْن يعفُو وي ْغ ِفر ولَ ْن ي ْقبِضو اهلل حتى ي ِق ِ ِ َّ
َسوا ِ
َن
اء بِأ ْ
َ ْ ََ ُ َ َ َ ُ
يم بِو اْلممةَ اْل َع ْو َج َ
َ ُ
ُ َ
َ
ْاأل ْ َ
وبا ُغْمفًا))( ،)7وىذا مدح لبعض صفات
َيقُولُوا َال إِلَوَ إال اهلل َوَي ْفتَ ُح بيا أ ْ
ص ًّما َوُقمُ ً
َعُيًنا ُع ْمًيا َوآ َذ ًانا ُ

النبي  الشريفة ،والتي قد خصو اهلل  بيا وجبمو عمييا ،وسماه بالمتوكل وذلك(( لقناعتو باليسير
من الرزق  ،واعتماده عمى اهلل تعالى بالتوكل عميو في الرزق والنصر ،والصبر عمى انتظام الفرج،
()8
واألخذ بمحاسن األخالق ))  ،عمى إن المراد بصفة رسول اهلل محمد  ىي وصفو بكونو رسوالً

إلى األمة ،وذلك ألنو المبمغ لرسالة ربو العظيم الذي أرسمة رحمة لجميع الخمق ،وتنفيذ أوامره،
واجتناب نواىيو ،والذي نقل شرائعو إلييم ،وبكونو نبياً مرسالً ( ،)9وقيل إن معنى األمي ىو منسوب
إلى أمة ،وقيل إنما سمي أمياً ألنو منسوب إلى أم القرى ،وىي مكة المكرمة (.)10
ومن األدلة القاطعة التي دلت عمى وجود صفة رسول اهلل  عند أىل الكتاب ىو قولو  
ِ
َّ ِ
ول النَّبِ َّي ْاْل ُِّم َّي الَّ ِذي يَ ِج ُدونَوُ َم ْكتُوبًا ِعنْ َد ُى ْم فِي الت َّْوَراةِ َو ِْ
اْلنْ ِج ِ
اى ْم َع ِن
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
يل يَأ ُْم ُرُى ْم بِال َْم ْع ُروِ َويَ ْن َه ُ
الذ َ
َّ ِ
الْم ْن َك ِر وي ِح ُّل لَهم الطَّيِّب ِ
ين آ ََمنُوا
ات َويُ َح ِّرُم َعلَْي ِه ُم الْ َخبَائِ َ
ص َرُى ْم َو ْاْلَ ْغ ًَل َل الَّتِي َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْن ُه ْم إِ ْ
ُُ َ
ُ َُ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ
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ِ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن  ،)11(وىذا دليل عمى صفتو وصحة
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعوُ أُولَئِ َ
بِو َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُوا الن َ
نبوتو كانت مكتوبة عندىم في كل من التوراة واإلنجيل ،ذلك ألن لو لم يكن ذلك مكتوباً عندىم

لكان ذكر ىذا الكالم ىو من أعظم األشياء التي ينفر منيا كل من لمييود والنصارى ،ولما قبموا
ِ
صدقو ،وصحة ما جاء
قولو ،بل كانت معجزاتو عميو الصالة والسالم دليالً ال يقبل الشك عمى
بو.)12(
ويعد بعث رسول اهلل  الى العالمين كافة رحمة بيم ،إذ قال َ  وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إََِّل َر ْح َمةً
ِ ِ
ين  ،(13)وذلك ألنو منعيم من العذاب والذل ،إنما جاء ليكون حر اًز منيعاً لمعرب ولغيرىم من
لل َْعالَم َ

الخمق ،وتنبييا لبني إسرائيل لما عظم شأنيم بادعائيم قبل مبعثو عميو الصالة والسالم بأن النبي
الذي سوف يخرج سيكون منيم ،وسيبقى اآلخرين كالتابع ليم ،لكن اهلل  قد بعثو من صمب أمة
العرب ،وليخيب طغيان وتجبر الييود(.)14
وقد أثبت ذلك بأنو ال نبي بعد النبي المسيح عيسى  غير نبينا محمد  ،وىذه بشارات
تضمنت أنو سيأتي بعد المسيح  نبي سوف يخمص تمك األمة مما ىم فيو ،إذ يوبخيم عمى
الخطيئة التي ارتكبوىا ،ويخبر بكل ما سيأتي ،ولم يكن ىذا ألحد من البشر بعد المسيح  غير
()15

نبينا  ،وقد أشار القرآن العظيم بأن المسيح عيسى  قد بشر بنبينا محمد  ،فقال 
ِ
ال ِعيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيل إِنِّي رس ُ ِ
ي ِمن الت َّْوراةِ وُمبَشِّرا بِر ُس ٍ
ِ
ول
ول اللَّو إِل َْي ُك ْم ُم َ
َُ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْي َن يَ َد َّ َ َ َ ً َ
َ وإ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين  ،)16)فوفقو اهلل  في دعوتو عميو
اس ُموُ أ ْ
يَأْتي م ْن بَ ْعدي ْ
اء ُى ْم بِالْبَ يِّ نَات قَالُوا َى َذا س ْح ٌر ُمبِ ٌ
َح َم ُد فَ لَ َّما َج َ

الصالة والسالم ،فكان عميو الصالة والسالم سراجا مني ار مضيئاً من نفسو لكي ينور غيره ،يعفو
ويصفح ومني ار يفيض اهلل  عميو ليكون مكمال لغيره ،إذ دعا الناس إلى اإليمان باهلل  ،ودعا
الناس إلى ترك الكفر والشرك ،وعدم عبادة أحد سوى اهلل .)17(
()18

وروي الصحابي الجميل سممان الفارسي

 عن نفسو (( أنو صحب قسيساً فكان يقول لو :

يا سممان إن اهلل سوف يبعث رسوالً اسمو أحمد  ،يخرج من جبال تيامة ،عالمتو أنو يأكل اليدية
وال يأكل الصدقة ))( ،)19وكان ذلك الحدث السبب الرئيسي إلسالم الصحابي الجميل سممان .)20(

شخصية رسول اهلل  في القرآن الكريم
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يعد القرآن الكريم أفضل مصدر لمعرفة شخصية رسول اهلل  ،وسيرتو الطاىرة ،بمعرفة
واضحة ودقيقة ،وال يأتييا الباطل ال من بين يدييا وال من خمفيا ،فالقرآن الكريم يعد المصدر
الرئيسي لبيان شخصية رسول اهلل  وسيرتو منذ البعثة وما بعدىا ،ويعد أيضاً المسيطر عمى
حركة السيرة ،واإلشراف المتحكم بمفاىيم وقائعيا( ،)21وفي مجال كتابة السيرة النبوية قال حوى(( أن
كتاب السيرة النبوية وعمماءىا ،لم تكن وظيفتيم بصدد أحداث السيرة ،إال تثبيت ما ىو ثابت منيا،
بمقياس عممي ،يتمثل في قواعد مصطمح الحديث المتعمقة بكل من السند والمتن))( ،)22وكل األدلة
أثبتت بأن ىذا القرآن الكريم ىو وحي ،وان رسول اهلل محمد  صادق ،فكيف إذاً يكفرون بما ثبت
صدقو ،وبمن يعرفون ويوقنون بصدقو ،وبالتالي أال يكفييم ما يعرفونو عن شخصية رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم قبل البعثة ليعرفوا أن من كان ىذا شأنو ما كان ليكون كما يتيمونو بو(.)23
قال الشوكاني (( لما تقدم ذكر أوصاف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المكتوبة في التوراة
واإلنجيل أمره سبحانو أن يقول ىذا القول المقتضى لعموم رسالتو إلى الناس جميعا ال كما كان
غيره من الرسل عمييم السالم فإنيم كانوا يبعثون إلى قوميم خاصة وجميعا منصوب عمى الحال
أي حال كونكم ))(.)24
لقد ذكر اهلل  في القرآن الكريم أن رسمو  ،الذين أرسميم ليداية البشرية ،من طريق الظالل
الى طريق التوحيد ،يتوجب عمى الناس بطاعتيم واالنقياد لما جاءوا من أجمو(.)25
وقال اهلل  لرسولو الكريم محمد   إِنَّا أَرسلْن َ ِ
ِّرا َونَ ِذ ًير  ،)26)وقال تعالى لْلمة
َْ َ
اك َشاى ًدا َوُمبَش ً
وَل َش ِ
وَل .(27)
اى ًدا َعلَْي ُك ْم َك َما أ َْر َسلْنَا إِلَى فِ ْر َع ْو َن َر ُس ً
اإلسالمية  إِنَّا أ َْر َسلْنَا إِل َْي ُك ْم َر ُس ً
ْح ِّق بَ ِش ًيرا َونَ ِذ ًيرا
وقال تعالى عن رسولو اليادي البشير عميو الصالة والسالم  إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
اك بِال َ
َص َح ِ
ْج ِحيم  ،(28)وقال اهلل  في أرسال الرسل عمييم السالم إلى األمم َ ك َما
َوََل تُ ْسأ ُ
َل َع ْن أ ْ
اب ال َ
أَرسلْنا فِي ُكم رس ً ِ
ِ
ِ
ِ
َم تَ ُكونُوا
َْ َ
وَل م ْن ُك ْم يَ ْت لُو َعلَْي ُك ْم آَيَاتنَا َويُ َزِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم الْكتَ َ
ْ َُ
اب َوالْح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُك ْم َما ل ْ
تَ ْعلَ ُمو َن.)29(

اإلقرار برسالته عميه الصالة والسالم
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ومن أجل أن يثبت اهلل  لمناس بأن رسول اهلل محمد  ىو امتداد لما جاء قبمو من الرسل
عمييم السالم ،إذ قال َ  وَما ُم َح َّم ٌد إََِّل َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْبتُ ْم َعلَى
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِو ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
ِ
ض َّر اللَّوَ َشيئًا وسيج ِزي اللَّوُ َّ ِ
ين  ،)30)وقال تبارك اسمو َ وُر ُس ًًل
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِو فَ لَ ْن يَ ُ
ْ َ ََ ْ
أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن يَ ْن َقل ْ
الشاك ِر َ
قَ ْد قَصصناىم علَي َ ِ
ِ
ِ
يما ُ ر ُس ًًل ُمبَ ِّ
ين لِئَ ًَّل
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
َ َْ ُ ْ َ ْ
َم نَ ْق ُ
ك َوَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
ك م ْن قَ ْب ُل َوُر ُس ًًل ل ْ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ش ِر َ
وسى تَ ْكل ً
))31
ِ
يَ ُكو َن لِلن ِ
س قَ ْد
َّاس َعلَى اللَّ ِو ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَكا َن اللَّوُ َع ِز ًيزا َحك ً
يما  ، وقال عز من قائل  :يَا أَيُّ َها النَّا ُ
()32
ِ ِ
َجاء ُكم بُرَىا ٌن ِم ْن ربِّ ُكم وأَنْ َزلْنَا إِل َْي ُكم نُ ِ
ين ،(33)
ين  ، وقال تعالى َ وَما أ َْر َسلْنَ َ
َ ْ ْ
اك إََِّل َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
ورا ُمب ً
ْ ً
َ ْ َ
وبذلك فقد ثبت أن فترة نبوتو عميو الصالة والسالم لم تكن مرتبطة بفترة حياتو ،بل جعل  رسالتو

مستمرة كل الزمان ،ولكل العالمين(.)34

وان واهلل  لم يرسل إلى أمة من األمم رسوالً إال منيم ،أرسل الييم من يفيم لغتيم ،لتكون
ان قَوِم ِو لِيب يِّن لَهم فَ ي ِ
ول إََِّل بِلِ ِ
حجتو بميغة ومؤثرة فييم ،وذلك في قولو   )35( وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
ضلُّ
س ْ َُ َ ُ ْ ُ
َ
َ
َ
ِ
شاء وىو الْع ِزيز ال ِ
يم  .)36)وقال تعالى في من عصى رسمو عمييم السالم
اللَّوُ َم ْن يَ َ
شاءُ َويَ ْهدي َم ْن يَ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
ْحك ُ
َخ َذ ُى ْم أَ ْخ َذةً َرابِيَة  ،)37)وقال  في بيان عظمة ومكانة رسولو عميو الصالة
ص ْوا َر ُس َ
ول َربِّ ِه ْم فَأ َ
 فَ َع َ
والسالم بين أصحابو ومحبيو  مح َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ِ
اى ْم ُرَّك ًعا
ين َم َعوُ أَشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
ُ َ َُ
ول اللَّو َوالذ َ
ِ ِ
ضوانًا ِسيم ِ
السج ِ
س َّج ًدا ي بت غُو َن فَ ْ ِ َّ ِ
ك َمثَلُ ُه ْم فِي الت َّْوَراةِ َوَمثَلُ ُه ْم فِي
ود ذَلِ َ
َُ
َ َْ
اى ْم في ُو ُجوى ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ُ
ض ًًل م َن اللو َوِر ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِْ
اْلنْج ِ
ين
اع ليَغي َ
ب ُّ
استَ ْغلَ َ
ج َشطْأَهُ فَآ َ
الزَّر َ
ظ فَ ْ
َزَرهُ فَ ْ
يل َك َزْر ٍع أَ ْخ َر َ
ظ ب ِه ُم الْ ُك َّف َار َو َع َد اللوُ الذ َ
استَ َوى َعلَى ُسوقو يُ ْعج ُ

آَمنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يما  ،)38(فيذا رسول اهلل محمد  قد ارسل لمعالمين
َُ َ َ
الصال َحات م ْن ُه ْم َم ْغف َرةً َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
كافة ،فمن كان معو ونصره فقد فاز في الدنيا واألخرة ،ومن خذلو ولم ينصره فقد خسر في

الدارين(.)39

الخاتمة
بعد االنتياء من البحث يمكن إيجاز ما توصمنا إليو بالنقاط اآلتية:
أوالً :يعد رسول اهلل من أعظم األشخاص الذين ذكرىم القرآن الكريم
ثانياً :إن رسول اهلل ُ بعث رحمة لمعالمين كافة بدون تمييز في الطائفة أو المون أو العرق.
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ثالثاً :لقد ذكرت صفة رسول اهلل عميو الصالة والسالم في الكتب السماوية السابقة بحيث جاءت
صفتو متطابقة مع ما ذكره القرآن الكريم.
رابعاً :أعطى القرآن الكريم لرسول اهلل عميو الصالة والسالم أعظم الصفات ،فيحب عمى كل مسمم
االقتداء بصفاتو وشمائمو عميو الصالة والسالم.
خامساً :لم يصف اهلل  في القرآن الكريم صفة ألحد من الرسل واألنبياء عمييم الصالة والسالم
مثل صفات رسول اهلل .

الهوامش
) (1جثير ،عمي غانم ،شخصية الرسول  في القرآن الكريم ،دراسة تحميمية مقارنة مع بيئتو ،اطروحة دكتوراه
مقدمة إلى جامعة البصرة  /كمية اآلداب ،سنة  ،2006ص .5
) ) 2المقاطي ،سمطان بن غويزي بن عتيق ،السيرة النبوية من خالل تفسير الثعمبي (ت 427ه ) من السنة األولى
حتى نياية السنة الرابعة من اليجرة دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي مقدمة إلى قسم

الدراسات العميا التاريخية والحضارية في كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى ،مكة المكرمة،

(1430ه2008/م ) ،ص .8
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) )3عطاء بن يسار أبو محمد ،ىو أحد التابعين ،وكان مولى ام المؤمنين السيدة ميمونة  زوجة النبي  ، ولد
سنة ( 19ه640 /م ) ،روى عن الصحابي الجميل أبى سعيد الخدري  ،والصحابي الجميل أبى ىريرة ،
وروى عنو كل من عمرو بن دينار ،ومحمد بن عمرو بن عطاء ،رحل إلى الشام وكان أىميا يمقبونو بأبي عبد
اهلل ،ثم قدم إلى مصر وكان أىميا يمقبونو بأبي يسار ،وكان صاحب قصص وعبادة وفضل ،وتوفي سنة
(103ه721/م ) ،في اإلسكندرية ودفن فييا ،وكان عمره أربع وثمانين سنة .ابن حبان ،محمد أبو حاتم
البستي ( ،ت354ىـ965/م ) ،الثقات ،تح :أشرف الدين أحمد  ،دار الفكر (،بيروت1975،م ).199 /5 ،
) (4الصحابي الجميل عبد اهلل بن عمرو بن العاص السيمي رضي اهلل عنو وعن أبيو ،كان الفرق بينو وبين أبيو
احدى عشرة سنة ،ولكنو أسمم قبل أبيو ،وكان مجتيداً في العبادة ،واتصف بغ ازرة عممو ،إذ روى عن النبي عميو
الصالة والسالم أحاديثا كثيرة ،توفي بمكة المكرمة في شير ذي الحجة سنة ( 63ه682/م ) .ابن حجر

العسقالني ،احمد بن عمي(،ت852ىـ1448/م) ،تيذيب التيذيب  ،دار الفكر (،بيروت1404،ىـ1984/م )/5 ،
.294
) )5صحيح البخاري  ،747 /2،رقم الحديث ()2018؛ البخاري ،األدب المفرد ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
البشائر اإلسالمية (،بيروت1409،ه ـ1989/م) ،ص 95؛ ؛ الطبري ،محمد بن جرير (،ت  310ىـ 922/م)،
جامع البيان عن تأويل أي القرآن  ،دار الفكر (،بيروت 1984،م )83 /9 ،؛ الشوكاني ،فتح القدير370 /2 ،؛

الكتاني ،عبد الحي ( ،ت1962/1382م ) ،نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية ،دار الكتاب
العربي ( ،بيروت ،بال .ت )26 /2 ،؛ الشقيري ،جمال محمد عمي ،األحاديث القدسية ،مكتبة دار الثقافة ،ط،3
( عمان /األردن 1418 ،ىـ 1997 /م ) ،ص .45 ،26
) (6سورة األنفال ،اآليات.) 48 ،47 ،46 ،45 ( ،
) (7البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي (،ت 256ىـ 869/م ) ،الجامع الصحيح المختصر ،تح:
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،ط (3المنامة ،بيروت 1987،م ))2018( ،747 /2 ،؛ ابن شبة ،عمر
النميري ( ،ت262ىـ875/م ) ،تاريخ المدينة المنورة  ،تح :عمي محمد دندل ،و ياسين سعد الدين بيان ،دار
الكتب العممية ( ،بيروت 1417،ىـ1996/م ) ،ص 334؛ البييقي ،احمد بن الحسين بن
عمي(،ت458ىـ1092/م) ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،تح :عبد المعطي قمعجي ،دار الكتب
العممية ( ،بيروت1405 ،ىـ ) ،ص 361؛ البغوي ،الحسين بن مسعود ( ،ت516ىـ1122/م ) ،معالم التنزيل،
تح :خالد عبد الرحمن العك ،دار المعرفة ( ،بيروت ،بال .ت )250 /2 ،؛ السيوطي ،الخصائص الكبرى ،دار

الكتب العممية ( ،بيروت1405 ،ىـ1985/م ) ،ص 18؛ الشوكاني ،محمد بن عمي بن محمد ( ت1250ه/
1834م)  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دقق أصولو وعمق عميو :سعيد محمد
المحام ،دار الفكر ،ط ( ،2بيروت1412 ،ه1992 /م ).370 /2 ،
) (8ابن بطال ،عمي بن خمف بن عبد الممك البكري القرطبي  (،ت449ىـ1057/م ) ،شرح صحيح البخاري ،تح:
أبو تميم ياسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد ( ،الرياض1423،ىـ2003/م ).254 /6 ،

634

Journal of Historical and Cultural Studies,11(39)(2019) 126 - 145

) (9الخازن ،عالء الدين عمي بن محمد  (،ت722ىـ1324/م) ، ،لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير
الخازن  ،دار الفكر ( ،بيروت1399ىـ 1979 ،م ) .297 /2 ،
) )10الخازن ،لباب التأويل .297 /2 ،
) )11سورة األعراف ،اآلية.)157( ،
) (12الدمشقي ،عمر بن عمي الحنبمي ( ،ت 880ىـ1475 /م ) ،المباب في عموم الكتاب ،تح :عادل أحمد عبد
الموجود وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  1419 ،ىـ 1998/م ).497/ 9 ،
) )13سورة األنبياء ،اآلية (.)107
) (14الشامي ،محمد بن يوسف ( ،ت942ىـ1535/م ) ،سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ،تح :احمد عبد
الوجود ،وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية  (،بيروت1414،ه ) .448 /1 ،
) (15الشوكاني ،إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع عمى التوحيد والمعاد والنبوات ،تح  :جماعة من العمماء بإشراف
الناشر ،دار الكتب العممية ( ،لبنان 1404 -ىـ 1984 -م ) ،ص .33
) (16سورة الصف ،اآلية (.)6
) (17األلوسي ،شياب الدين السيد محمود (،ت1270ىـ1853/م ) ،روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع
المثاني  ،دار إحياء التراث العربي (،بيروت ،بال .ت ).47 /22 ،
) (18الصحابي الجميل سممان الفارسي  ،ىو أبو عبد اهلل ،وىو من الصحابة النجباء ،وسمي سممان الخير ،ولقب
بالفارسي ألنو قدم من بالد فارس إلى المدينة المنورة ،إذ انو من أصبيان ،وقيل بأنو من راميرمز قي بالد
فارس ،وكانت أول مشاىده في غزوة الخندق ،وكان صاحب فكرة حفر الخندق  ،توفي في سنة ( 34ه654/م)
ابن حجر العسقالني ،تقريب التيذيب .246 / 1 ،
) )19الذىبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (،ت 748ىـ1347/م ) ،سير أعالم النبالء ،تح :شعيب
ارناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط ( ،9بيروت.530 /1 ، )1992 ،
) )20الخضري ،محمد ،نور اليقين في سيرة سيد المرسمين ،تح :أحمد محمود خطاب  ،مكتبة اإليمان ( ،المنصورة،
1419ىـ 1999 /م ) ،ص.26
) (21ينظر :المؤتمر العالمي الرابع لمسيرة والسنة  552/2مقال الدكتور عبد الجميل عبد الرحيم بعنوان :أىمية
السيرة في تفسير القرآن الكريم.
) )22سعيد (ت  1409ه1988 /م ـ) ،األساس في التفسير ،دار السالم ،ط ( ،6القاىرة 1424 ،ىـ2003 /م )،
.2435 /5
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23
حوى ،األساس في التفسير.4553 /8 ،
) ( ّ

) (24فتح القدير.370 /2 ،
) (25ابن الفراء ،محمد بن الحسين  ( ،ت 458ه1092 /م) ،رسل المموك ومن يصمح لمرسالة والسفارة  ،تح:
صالح الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد ،ط ( ،2بيروت1392 ،ه1972 /م ) ،ص .24
) (26سورة الفتح ،اآلية.)8( ،
) (27سورة المزمل ،اآلية.)15( ،
) (28سورة البقرة ،اآلية.)119( ،
) (29سورة البقرة ،اآلية.)151( ،
) )30سورة آل عمران ،اآلية.)144( ،
) )31سورة النساء ،اآليتين.)65 ،64( ،
) (32سورة النساء ،اآليتين.)74( ،
) (33سورة األنبياء ،اآلية.)107( ،
) (34الحنفي ،جالل البغدادي ،شخصية الرسول األعظم قرآنياً ،دائرة الشؤون الثقافية ( ،بغداد1418 ،ىـ1997 /م)،
ص .28

) (35ابن الفراء ،رسل المموك  ،ص .23
) (36سورة إبراىيم ،اآلية.)4( ،
) (37سورة الحاقة ،اآلية.)10( ،
) (38سورة الفتح ،اآلية.)29( ،
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المصار والمراجع
القرآن الكريم
 - 1ابن حبان ،محمد أبو حاتم البستي ( ،ت354ىـ965/م ) ،الثقات ،تح :أشرف الدين أحمد  ،دار
الفكر(،بيروت1975،م ).
 - 2البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي (،ت 256ىـ 869/م ) ،الجامع الصحيح المختصر ،تح:
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،ط (3المنامة ،بيروت 1987،م ).
 - 3ابن بطال ،عمي بن خمف بن عبد الممك البكري القرطبي  ( ،ت449ىـ1057/م ) ،شرح صحيح البخاري،
تح :أبو تميم ياسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد ( ،الرياض1423،ىـ2003/م ).
 - 4البغوي ،الحسين بن مسعود ( ،ت516ىـ1122/م ) ،معالم التنزيل ،تح :خالد عبد الرحمن العك ،دار المعرفة،
( بيروت ،بال .ت ).
 - 5البييقي ،احمد بن الحسين بن عمي(،ت458ىـ1092/م) ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،تح:
عبد المعطي قمعجي ،دار الكتب العممية ( ،بيروت1405 ،ىـ ).
6

-

ابن

حجر

العسقالني،

احمد

بن

عمي(،ت852ىـ1448/م)،

تيذيب

التيذيب

،

دار

الفكر(،بيروت1404،ىـ1984/م ).
 - 7الخازن ،عالء الدين عمي بن محمد  (،ت722ىـ1324/م) ، ،لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير
الخازن  ،دار الفكر ( ،بيروت1399ىـ 1979 ،م ).
 - 8الدمشقي ،عمر بن عمي الحنبمي ( ،ت 880ىـ1475 /م ) ،المباب في عموم الكتاب ،تح :عادل أحمد عبد
الموجود وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  1419 ،ىـ 1998/م ).
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 - 9الذىبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (،ت 748ىـ1347/م ) ،سير أعالم النبالء ،تح :شعيب
ارناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط ( ،9بيروت.)1992 ،
 - 10السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر (ت 911ىـ1505/م) ،الخصائص الكبرى ،دار الكتب العممية،
( بيروت1405 ،ىـ1985/م ).
 - 11الشامي ،محمد بن يوسف ( ،ت942ىـ1535/م ) ،سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ،تح :احمد
عبد الوجود ،وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية  (،بيروت1414،ه ).
 - 12ابن شبة ،عمر النميري ( ،ت262ىـ875/م ) ،تاريخ المدينة المنورة  ،تح :عمي محمد دندل ،و ياسين سعد
الدين بيان ،دار الكتب العممية(،بيروت1417،ىـ1996/م).
 - 13ابن الفراء ،محمد بن الحسين  ( ،ت 458ه1092 /م) ،رسل المموك ومن يصمح لمرسالة والسفارة  ،تح:
صالح الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد ،ط ( ،2بيروت1392 ،ه1972 /م ).

المراجع الحديثة
 - 1األلوسي ،شياب الدين السيد محمود (،ت1270ىـ1853/م ) ،روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع
المثاني  ،دار إحياء التراث العربي (،بيروت ،بال .ت ).
 - 2الحنفي ،جالل البغدادي ،شخصية الرسول األعظم قرآنياً ،دائرة الشؤون الثقافية ( ،بغداد1418 ،ىـ1997 /م).
 - 3حوى ،سعيد (ت  1409ه1988 /م ـ) ،األساس في التفسير ،دار السالم ،ط ( ،6القاىرة 1424 ،ىـ/
2003م ).
 - 4الخضري ،محمد ،نور اليقين في سيرة سيد المرسمين ،تح :أحمد محمود خطاب  ،مكتبة اإليمان ( ،المنصورة،
1419ىـ 1999 /م ).
 - 5الشقيري ،جمال محمد عمي ،األحاديث القدسية ،مكتبة دار الثقافة ،ط ( ،3عمان /األردن 1418 ،ىـ /
1997م ).
 - 6الشوكاني ،محمد بن عمي بن محمد ( ت1250ه1834 /م)  ،إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع عمى التوحيد
والمعاد والنبوات ،تح  :جماعة من العمماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العممية ( ،لبنان 1404 -ىـ -
1984م).
 - 7الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دقق أصولو وعمق عميو :سعيد
محمد المحام ،دار الفكر ،ط ( ،2بيروت1412 ،ه1992 /م ).
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 دار الكتاب، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية،) م1962/1382 ( ت، عبد الحي، الكتاني- 8
.)  ت. بال، ( بيروت،العربي

الرسائل واألطاريح
 اطروحة دكتوراه، دراسة تحميمية مقارنة مع بيئتو، في القرآن الكريم  شخصية الرسول، عمي غانم، جثير- 1
.2006  سنة، كمية اآلداب/ مقدمة إلى جامعة البصرة
ه ) من السنة األولى427  السيرة النبوية من خالل تفسير الثعمبي (ت، سمطان بن غويزي بن عتيق، المقاطي- 2
 رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي مقدمة إلى قسم،حتى نياية السنة الرابعة من اليجرة دراسة مقارنة
، ( مكة المكرمة،الدراسات العميا التاريخية والحضارية في كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
.) م2008/ه1430
المؤتمرات
 أىمية السيرة في تفسير: مقال الدكتور عبد الجميل عبد الرحيم بعنوان552/2 المؤتمر العالمي الرابع لمسيرة والسنة
.القرآن الكريم

Margins
(
analytical study with his environment, a doctoral thesis submitted to the University
.of Basra / Faculty of Arts, 2006, p
AH) From the first year until the end of the fourth year of migration Comparative 427(
study, a master's thesis in Islamic history Introduction to the Department of
Historical and Civil History Studies at the Faculty of Sharia and Islamic Studies at
the University of Al-Muqati, Sultan bin Ghweizi bin Ateeq Umm al-Qura, Mecca,
.(1430 AH / 2008), p. 8
AD), narrated from the great companions Abi Saeed Al-Khudri, and the 640/1917(
great Sahaabi Abi Huraira, and narrated by him on the authority of the Prophet,
peace and blessings of God be upon him, Amr ibn Dinar, and Muhammad ibn Amr

bin Ata, went to the Levant and was known by his family as Abu Abdullah, then he
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came to Egypt and his people called him Abi Yasar, and was the author of stories
and worship and preferred, and died in (103 AH / 721 AD), in Alexandria and

buried therein, Eighty-four years old. Ibn Habban, Muhammad Abu Hatem al-Basti,
(354 AH / 965 AD), Al-Thaqat, edited by Ashraf al-Din Ahmed, Dar al-Fikr (Beirut,
.1975), 5/1999
The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: The Prophet (peace
and blessings of Allaah be upon him) said: "The Prophet (peace and blessings of

Allaah be upon him) said: He died in Makkah in the month of Dhul-Hijjah (63 AH /
682 AD). Ibn Hajar al-Askalani, Ahmad ibn Ali, (852 AH / 1448 AD), Tahdib al.Tahaib, Dar al-Fikr, (Beirut, 1404 AH / 1984), 5/294
p. 95; al-Tabari, Muhammad ibn Jarir, al-Tabari, al-Bukhari, al-Bukhari, (Al- ،)1989(
Shukani, Fath al-Qadeer, 2/370; al-Katani, Abd al-Hayy, (1382/1962)), (Amman,
Jordan, 1418 AH / 1997), p. 26, The Political System of the Prophetic Government,
.Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, , 45
.)Al-Anfal, verses, 45, 46, 47, 48(
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Jaafi, (256 AH / 869 AD) (P.

334), p. 334; al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Husayn, al-Baihaqi, Ali, (d.
458 AH / 1092 CE), Prophets of Prophecy and Knowledge of the Conditions of the
Shari'ah Author, Abd al-Muti Qalaji, Dar al-Kuttab al-Alami (Beirut, 1405 AH), p.
361; : Khaled Abdul-Rahman Al-Ake, Dar Al-Maarifah, (Beirut, No. T), 2 Al-

Shawkani, Muhammad ibn Ali bin Muhammad (v. 1250 AH / 1834 AD), Fatih alQayyer, the author of the novel and the know-how of the science of tafseer. He
checked his assets and commented. It is: Said Mohammed Al-Lahham, Dar Al.Fikr, I 2, (Beirut, 1412 AH / 1992), 2/370
Ibn Taymiyyah, Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik al-Bakri al-Qurtubi (449 AH / 1057
CE), Sharh Saheeh al-Bukhaari, Taha: Abu Tamim Yaser ibn Ibrahim, Al-Rashed
/ Library, Riyadh, 1423 AH
.254/6

641

Journal of Historical and Cultural Studies,11(39)(2019) 126 - 145

Al-Khazen, Alaeddin Ali bin Mohammed, (d. 722 AH / 1324 AD), for the

interpretation of the meanings of the download called Tafsir al-Khazen, Dar al-Fikr
.)(Beirut, 1399 AH, 1979
.Al-Khazen, for the interpretation, 2/297 ))
.)Surat Al-A'raf, verse, (157 ))
Al-Dabashi in the Sciences of the Book, edited by Adel Ahmed Abdul-Muqeem and
.Ali Muawad, Dar Al-Kut Al-Sloumiyya (Beirut, 1419 AH / 1998), 9/497
.)Surah Al-Anbiya, verse (107 ))
Al-Shami, Muhammad ibn Yusuf, (942 AH / 1535), Sibl al-Huda and guidance in the
.biography of Khair al-Abbad
Al-Shawkani), guidance of the trustees to the agreement of the laws on Tawheed, (
Al-Mutawad and Prophets, Taha: a group of scholars under the supervision of the
.publisher, Dar al-Kitab al-Ulmiyya (Lebanon - 1404 AH - 1984), p
.)Surah Al-Saff, verse 6(
Al-Alusi, Shahabuddin Sayyid Mahmood, (1270 AH / 1853 AD), The Spirit of the (
Meanings in the Interpretation of the Great Qu'ran and the Seven Moths, Revival of
.Arab Heritage, Beirut, No. 22/47
The great companion of Salman al-Farsi is Abu Abdullah, who is one of the
Companions of the Companions. He is called Salman al-Khair. He is called the

Persian because he came from Persia to Madinah. He is from Asbahan. He was
said to be from Ramherms in Persia. Battle of the trench, was the owner of the
idea of digging trench, died in the year (34 AH / 654 AD). Ibn Hajar al-Asqalani,
.approximation of the hadith, 1/246
The Golden," Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad bin Othman, (d. 748 AH / 1347 "
AD), The Propaganda of the Prophets, edited by Shuaib Arnaout et al., Al-Resalah
.Foundation, 9 (Beirut, 1992), 1 530
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Al-Khudari, Muhammad, Nur al-Yacine in the biography of Sayyid al-Mursalin, by:
.Ahmed Mahmoud Khattab, Library of Faith, Mansoura, 1419 AH (1999), p
See: The Fourth World Conference of the Biography and the year 2/255 article by Dr. (
Abdul Jalil Abdul Rahim entitled: The importance of biography in the interpretation
.of the Koran
the basis of interpretation, Dar es Salaam, I 6, (Cairo, 1424 AH / 2003), ،)1988(
.5/2435
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