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٤٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  :المقدمة 

 والسالم على املبعوث باملعجزات رمحة للعاملني ة والصالَّاحلمد هللا رب العاملني   

ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين ً .  

بعث اهللا تعاىل املرسلني وخصهم بتبليغ أمره العظيم، وأيدهم مبا يوجب على      

 من اخللق أمجعني، وأمدهم بعونه، وذلك مبا أرسل معهم ميزهمالبشر تصديقهم به، و

 املوصلة إىل التسليم  اآليات واملعجزات والرباهني الدالة على صدقهم من عند ر�ممن

واالنقياد ملن بعثوا هلم من اخللق، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل 

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّ : ه تعاىلالعظيم، لئال حيتج أحد بقول

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

  األنبياء سفراء بينه تعاىلتعاىل اهللا فجعل ،٣٤، ٣٣: ناملؤمنو َّ زي ري  ٰى ين

دعاة لعبادته وتوحيده مث جعلهم ، واصطفاهم برسالته، لى وحيه وأمناءه ع،وبني خلقه

فكرم بعضهم بالتكليم والنجوى وأيد بعضهم بروح ، داعمة هلم املعجزات اخلارقات

من  ًفضل نبينا حممداو، القدس وخصه بإحياء املوتى وإبراء أويل العاهة والعمى

، الدرجات بالعليا ومن املراتب بالعظمى فحباه من أقسام كرامته بالقسم األفضل

صلوات ريب وسالمه لدعوة ويف طريقه ل ،)١( وخصه من درجات النبوة باحلظ األجزل

ونصره بالرعب ، وتسبيح احلصى بني يديه، عليه أعطى معجزات شيت كإعجازه الغييب

ها من املعجزات الكثرية اليت  �رت العقول وأنارت دجى الليل وغري، ًمسرية شهرا

وقد صنف فيها العلماء املصنفات املطولة الكبرية باألسانيد ، املظلمة إلعجازها

اليت وقعت  ً هذا البحث ألفرد به معجزات نبينا حممدا عملفأحببت أن أ، والتكرار

 . مكة الشريفةقدير اهللا له يف أحب البقاع عندهبت

                                                           

  )مقدمة املؤلف ) ( ٤، ١/٣ ( جامع البيان يف تأويل أي القرآن ينظر) ١(



       
 
 

 

 

٤٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  :سئلة الدراسةأ

     وما الصحيح الثابت منها؟  يف مكة املكرمة ؟ اليت حدثت لنبينا الدالئلـ ما 

   فيها؟، وموقف النيب لدالئلعجاز يف هذه اوجه اإلـ ما أ

   يف مكان مهبط الوحى عليه؟  اليت أيد �ا لدالئلـ ما اهلدف من هذه ا

   :هدف الدراسة

  .يف مكة املكرمة اليت حصلت لنبيا توضيح الدالئل 

  .إلميان به وتصديقهالدالئل الكاملة لب  له اهللادبيان تأيي

  :مشكلة الدراسة

وما أسباب حدوثها؟ وما  يف مكة املكرمة؟  اليت حصلت لهالدالئل ما       

موقف الناس منها يف اإلذعان والتصديق؟ وما الوقت األصح حلدوثها؟ وهل تكررت له 

كربه؟ وكيف كانت صفته و اء يف صغره أ أم كانت مره واحدة سو وقت 

      وما درجة األحاديث اليت جاءت �ا ؟حصوهلا؟ 

  

  : منهج البحث

اليت الدالئل ويظهر يف مجع كل ماله عالقة ببيان : ستقراءمنهج  اجلمع واال .١

 .حصلت يف مكة املكرمة

، وختريج  توظيف األفكار اخلاصة بالدالئلويظهر يف: املنهج التحليلي .٢

  .األحاديث وبيان درجتها، واعتمدت احلديث املقبول وما يرتقي للمقبول

 وتوضيح  املكية يف سريته العطرة ويظهر بتتبع الدالئل: ستنباطياملنهج اال .٣

 .وجه اإلعجاز منها

  : واتبعت يف هذا املنهج الوصف التايل

 يف  مبكة وال أدعي الكمال اليت وقعت للرسول الدالئلروايات مجع : ًأوال



       
 
 

 

 

٤٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 . أقف عليه ملمجعها فرمبا ذهب عين ما

  : أوردت األحاديث حمذوفة األسانيد مع العناية بتخرجيها: ًثانيا

منها يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذكره وعزوه هلما جلاللتهما يف فما كان 

سنن الدارمي أو مسند أمحد غريمها خرجته من السنن األربع أووما كان يف ، هذا الشأن

 وجدت الرواية فيه وإال من حيث تيسر يل مع ذكر الشواهد للحديث أن كان حسبما

اًضعيف
  .واأللباين، كاهليثميذكرت حكم العلماء على احلديث متتبعة هلا ، مث )١(

                                                           

 يف مكة إال أ�ا مل ترد بسند صحيح بل بضعيف وهناك بعض املعجزات اليت حدثت له  )١(

أو جمهول أو منقطع فيما وقفت عليه، لذا مل أضعها يف مطالب البحث وسأوردها للتنبيه 

  :عليها

 ّالخير الذي حل على حليمة السعدية بمجرد أخذه *

خرجت يف :  السعدية اليت أرضعته قالتعن حليمة بنت احلارث أم رسول اهللا              

فزامحت  ْتَّنسوة من بين سعد بن بكر نلتمس الرضعاء مبكة على أتان يل قمراء قد أذم

 ومعي زوجي احلارث بن عبد العزى ً، شيئاِقْبُوخرجنا يف سنة شهباء مل تـ: قالت ب،ْكَّبالر

 إن ننام ليلتنا مع ،ومعي صيب يل ،علينا بقطرة من لنب ُّضَِبومعنا شارف لنا واهللا إن ت: قالت

 فلم قدمنا مكة مل تبق ،وما يف شارفنا من لنب نغدوه إال أن نرجو بكائه ما يف ثديي ما يغنيه،

 -وإمنا كنا نرجو كرامة رضاعة من والد املولود   فتأباه،منا امرأة إال عرض عليها رسول اهللا 

 مل يبق من صواحيب امرأة إال أخذت ما عسى أن تصنع أمه؟ حىت:  فكنا نقول-ً وكان يتيما

واهللا ألرجعن : فقلت لزوجي وقد أخذ صواحيب،ً  وكرهت أن أرجع ومل آخذ شيئا، غرييًصبيا

: قد أخذته؟ فقلت: فقال زوجي فأتيته فأخذته فرجعته إىل رحلي،:  قالت،إىل ذلك فآلخذنه

فواهللا :  قالتً،ل فيه خرياقد أصبت فعسى اهللا أن جيع:  فقال،نعم واهللا ذاك أين مل أجد غريه

فشرب :  قالت،فأقبل عليه ثديي مبا شاء من اللنب: قالت ما هو إال أن جعلته يف حجري،

  ......) - وشرب أخوه  حىت روي،

   ١٩/٢٢١وابن حبان يف صحيحه  ٧١٦٣  ح١٣/٧٤أخرجه أبو يعلى يف مسنده 

=  حليمة حدثتين :قال أنه إال هبنحو والطرباين يعلى أبو رواه: ١٧/٤٣٧ اهليثمي يف ا�مع قال



       
 
 

 

 

٤٦٦

                                                                                                                                           

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  .ثقات ورجاهلما ذؤيب أيب بنت=

  .ضعيف إسناده: )حمقق مسند أبو يعلي  (  أسد سليم حسني قال

، وذكره األلباين يف دفاع عن احلديث النبوي والسرية عنه انقطاع سنده يف :األرنؤوط شعيب قال

أن : (ضطراب والعلة فقالأن كل الطرق اليت جاء �ا احلديث ال تكاد ختلو من اال: ٣٩

  . )القصة مل تأت بإسناد تقوم به احلجة

  كل األرضة للصحيفة المكتوبة في جوف الكعبة سوى كلمة باسمك اللهمأ *

 تعاقدواً كتابا وكتبوا قريش   اجتمعت اهللا رسول عن املطلب وبنو هاشم بنو دفع عندما      

منهم،  يبتاعوا وال يبيعوهم وال ُْيـنكحوهم، وال املطلب وبين هاشم بين إىل َْيـنكحوا َّأال فيه

لألمر، حىت ً توكيدا الكعبة جوف يف الكتاب ذلك َّالنبوة، وعلقوا من سبع سنة يف ذلك وكان

  . جاءت األرضة وأكلتها بتسخري من اهللا تعاىل

ملا أقبل عمرو بن العاص من احلبش: ًوسأذكر احلديث خمتصرا لطوله عن عروة بن الزبري قال
ّ

ة من 

عند النجاشي إىل مكة قد أهلك اهللا صاحبه ومنعه حاجته اشتد املشركون على املسلمني 

فبعث اهللا "ِّكأشد ما كانوا حىت بلغ املسلمني اجلهد واشتد عليهم البالء، احلــــديث إىل قوله

َّ األرضة فلحست كل شيء كان فيها، َّعز وجل على صحيفتهم اليت فيها املكر برسول اهللا

ًنت معلقة يف سقف الكعبة وكان فيها عهد اهللا وميثاقه فلم ترتك فيها شيئا إال حلسته وكا
وبقي فيها ما كان من شرك أو ظلم أو بغي فأطلع اهللا تعاىل رسوله على الذي صنع 

"بالصحيفة فذكر ذلك لعمة
  

  .٢٠٥ح٢٧٢/ ١أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة 

قال ابن حجر ئل والرواية يف إسنادها عبداهللا بن هليعة، ًمل أقف عليه مسندا أال يف كتب الدال

صدوق، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه : ٣٥٦٣ترمجة  ٣٧٨

  .أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون

  .العمل على تضعيف حديثه: ٢٩٣٤ ترمجة ١/٥٩٠قال الذهيب 

  . بهم الغار ليلة الهجرة عند اختبائه نسج العنكبوت وبقاء الحمامة على ف*

 شعبة بن واملغرية أرقم بن وزيد مالك بن أنس قال أدركت املكي مصعب أيب     روى عن 

=   النيب وجه فنبتت يف الغار  ليلة شجرة اهللا أمر : ( قال النيب حيدثون أن فسمعتهم



       
 
 

 

 

٤٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

مع توضيح بعض ، ً إذ مل يكن مشهوراترمجت لراوي القصة ترمجة موجزة: ًاثالث

 ل العلماء يف معانيها وشروحهانقل أقواوواألشخاص ، البلداناملفردات الغريبة و

  .باهلامش خشية اإلطالة

بينت وجه األعجاز بعد ذكر الرواية من كتب الدالئل أو شروح احلديث : ًرابعا

  .وأن مل أجد فمن مفهوم احلديث

                                                                                                                                           

الغار،  بفم فوقفنا يتنيوحش محامتني وأمر وجه النيب يف فنسجت العنكبوت اهللا  وأمر=

 النيب من إذا كانوا حىت وسيوفهم وهراوهلم بعصيهم رجل بطن كل من قريش فتيان وأقبل

أصحابه إىل فرجع الغار بفم محامتني فرأى الغار يف بعضهم ينظر تعجل ذراعا أربعني قدر، 

 ليس فيه أن فعرفت الغار بفم محامتني رأيت: فقال الغار، يف تنظر مل لك له ما: فقالوا

 وفرض عليهن ومست هلن فدعا �ما درأ عنه قد اهللا أن فعرف: قال  ما النيب فسمع،أحد

  ). احلرم يف وأقررن جزاءهن

، واهليثمي يف كشف االستار عن زوائد البزار  ١٥/٤٤١أخرجه الطرباين يف الكبري 

  . ١٧٤١ح٢/٢٩٩

 أرقم بن وزيد مالك بن أنس تأدرك قال املكي مصعب أبا عن القيسي عمرو بنعن عون : مداره

 وفيه والطرباين أمحد رواه: ١/٥٢  اهليثمي يف ا�معقال. حيدثون فسمعتهم شعبة بن واملغرية

  .الصحيح رجال رجاله وبقية غريه، وضعفه حبان ابن وثقهي اجلزر عمرو بن عثمان

 نسج قصة يف روى ما أجود من هو و حسن إسناد هذا :١/١٤٦ ابن كثري يف سريته قال 

ده األلباين يف مشكاة املصابيح رأو،  رسوله و اهللا محاية من وذلك الغار فم على العنكبوت

  . وقال ضعيف٣/٢٩٠

  

  

  

  

  



       
 
 

 

 

٤٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

وذكر�ا كاملة يف فهرس  أثناء البحثأوردت أمساء بعض املراجع خمتصرة : ًاخامس

   . خشية التطويل يف الكتابة،املراجع

  : خطة البحث

 مقدمه مث ينتهي اتسبقهمبحثني هذا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل 

  .خبامته

   .منهج البحثو، أمهية املوضوع: وتتضمن: املقدمة

  .وموضوع علم الدالئل، دالئل وبه تعريف المث متهيد

  :  مطالب أربعة، وبهقبل النبوة  المحمديةدالئلال: المبحث األول

   . عند والدتهشق الصدر والنور الذي خرج من أمه  :ألولااملطلب 

 .)احلجر  ( سالم اجلمادات عليه : لثاينااملطلب 

  .ما رآه يف املنام من أنه سيهاجر إىل أرض �ا خنل: لثالثاملطلب ا

   :ًمطلبا  عشرأحد ، وبه بعد النبوةلمحمديةا دالئلال :المبحث الثاني

  . املكيةلدالئلعظم ا أ)القرآن الكرمي ( :املطلب األول

  . عندما دعاهااستجابة الشجرة ألمره : الثايناملطلب 

ذرة الرتاب على أعني املشركني فما أصاب أحد منهم حصاه إال :  الثالثاملطلب

    ً.قتل يوم بدر كافرا

 .لدالئلاهلجرة وما فيها من ا: املطلب الرابع

 يلبس بأنه له  وإعالمهدعائه على سراقه بن مالك ودعائه له : امساملطلب اخل

  . وتاجه كسرى سواري

    .حتطيم األصنام بإشارة من يده الشريفة: سادساملطلب ال

  .اء واملعراج وما فيها من الدالئلاإلسر: السابعاملطلب 

 .انشقاق القمر: الثامناملطلب 



       
 
 

 

 

٤٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 .حترك جبل حراء وسكونه مبجرد ركله برجله الشريفة  :التاسعاملطلب 

برمي األوساخ على ظهره الشريف مبجرد   موت من آذاه: العاشراملطلب 

  .ًدعاءه عليهم مجيعا يف غزوة بدر

  . جربيل على هيئته احلقيقيةرؤية: احلادي عشر املطلب

  .امتة فيها أهم النتائج والتوصيات خمث

                                                                   . ختدم البحثمث فهارس

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

 

 

٤٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  : يدـــهتم

عجزة وهو أن اخللق بامل مسى من اآليات والدالئلكل ما جاء األنبياء به      

على صدق نبيه، وهو خارج عن عجزوا عن االتيان مبثله وعجزهم عنه دليل منه تعاىل 

َّكإحياء املوتى، وقلب العصا حية، األنبياء قدر�م كبشر أن يأتوا مثل ما أعجز به 

، وكالم احلجر والشجر ونبع املاء وانشقاق القمر مما ال ميكن من صخرة ةوإخراج ناق

 ِّيكذبه من وحتدي تعاىل، اهللا فعل منالنيب ّأن يفعله أحد إال اهللا فيكون ذلك على يد 

 فهو أكثر الرسل معجزة وأظهرهم ّ، وهو ما أيد به نبينا حممد له تعجيز مبثله يأيت أن

  )١(.ىل يوم الدين بإذن اهللا تعاىلا  وداللةًبرهانا وأ�رهم آية

  :تعريف الدالئل

َّأدل عليه وتدلل انبسط) دلل ( : لغة َ َ َّ ِ أدل عليه وثق مبحبته  :وقال ابن دريد، ََ
َ َ

َفأفـرط عليه َّ أدل فأمل:ويف املثل، َْ ََ ََّ َّواالسم الدالة، َ ميشي على الصراط " ويف احلديث، َّ

�مدال  ِ
ًأي منبسطا ال خوف عليه" ُ َِّ وهو من اإلدالل والدالة على من لك عنده منزلة،َ َّ ِ ْ ِ ،

َْوالدالل والدل قريب املعىن من اهلدي ُّ َّ ْواملنظر، ومها من السكينة والوقار يف اهليئة، َّ
َ

 ،

  )٢(والشمائل وغري ذلك

  :ًاصطالحا 

 ما أيد اهللا به كل واحد من رسله مبا دل على صدقه من :ّعرف البيهقي الدالئل

  .)٣(املعجزات اليت باينوا �ا من سواهم مع استوائهم يف عني ما أيدوا به اآليات و

                                                           

  للقاضي عياضالشفا بتعريف حقوق املصطفى يف أنواع املعجزات ةًوينظر متاما للفائد) ١(

١/٣٩٤.  

   .٢٤٨ ، ٢٤٧ / ١١ لسان العرب ) (٢

   بتصرف ٧ / ١ي دالئل النبوة للبيهق ) (٣



       
 
 

 

 

٤٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

دالئل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله : وقال ابن تيمية

  )١(وأمره هلم بطاعته ففيها اإلعالم واإللزام

ني الواضحة  بأ�ا احلجج البالغة القاطعة، والرباه:ِّرف العلماء الدالئل النبويةوع

الته، ، وعلى مشول وعموم رسالساطعة، الدالة على صدق وصحة نبوة سيدنا حممد 

  .)٢(بدالالت واضحة ال جدل فيها

، املبينة لفضله، النافية لشك املرتابني، ًوهي أيضا املعجزات الدالة على صدقه

وفيها األدلة ، لوب املنافقني، القاهرة للكافريناملطمئنة لقلوب املؤمنني، الفاضحة لق

  .)٣( على من أنكر ذلكاته، والردعلى معجزاته وظهور آي

ّواسع املعىن واملضمون، يندرج حتته جل علوم السرية : وموضوع علم الدالئل  ُ
النبوية، كالشمائل، واخلصائص، واملعجزات املعنوية واملادية، ومجيع أبواب املغازي، وكل 

: بل قيل، واضح القاطع نبوته، ورسالتهبالنص الما ورد عنه يف القرآن الكرمي، مما يثبت 

إن القرآن الكرمي بإعجازه، وبيانه، وفصاحته، وقصصه، وأخباره عن األنبياء، وأقوامهم، 

وما ذكر عن اجلنة، والنار، والبعث واحلساب، وعن مشاهداته يف اإلسراء واملعراج، هو 

 البيهقي اإلمام وخباصة -  همبعض َّعد فقد هلذا كله من دالئل نبوته بالنصوص القطعية

 أمشل هي الدالئل كتب )النبوة دالئل (العظيمة موسوعته يف) هـ٤٥٨ ت (اهللا رمحه

 ومعجزات، وحوادث، وقصص، ومرويات، أخبار، من تضمنته ملا السرية، كتب وأعظم

 بشارات، من به يتعلق ما َّإن بل ،ُوخلقية َخلقية وصفات وطبائع، وخصائص،

 اهللا واصطفاء ونسبه، وحسبه، وعشريته، بقومه، يتعلق ما وكل اتومقدم وإرهاصات،

                                                           

   .١٧٠ / ١النبوات  )(١

  للشحاري منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم)(٢

٥٨/ ١ .  

  . ٣٥مصادر تلقي السرية النبوية  )(٣



       
 
 

 

 

٤٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 كلها هي وألمته، لنفسه فيهما اهللا أعطاه وما واآلخرة، الدنيا يف وفضله له، تعاىل

َّ عد ،واملعنوية احلسية باملعجزات املؤيدة رسالته وعموم نبوته صدق على واضحة دالئل

ُبعضهم صفاته اخللقية واخللقية الظاهرة  والباطنة ومجيع مشائله هي باب الدالئل على َ

  .)١(نبوته، ألن مجيع الصفات اإلنسانية جاءت فيه على الوجه األكمل واملثال األمجل

وقد ذكر البيهقي يف املدخل عن  ًودالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم كثيرة جدا 

 ونقل ،)٣(ف ومـائتنيي أ�ا تزيد على ألـــوذكر النوو ،)٢(بعض أهل العلم أ�ا بلغت ألفا

ألف معجزة وقيل ثالثة   من احلنفية أنه ظهر على يديه يابن حجر عن الزاهد

  .)٤(آالف

خارق للعادة أتصل مبكان   أنفرد به املكية لدالئلأما عن هذا الضرب من ا

ن منها يف الفرتة يبحث عن ما كافهو ، الذي هو موضوع حبثنامعني وزمان خاص 

الناسخ رفة والتعرف على تاريخ التشريع و ملا له فائدة يف املع،دوثحلااملكية ليوضح زمن 

 ً تأييدا والدالئل وبيان الكم الذي خصت به مكة املكرمة من املعجزاتواملنسوخ،

  .  على أعداءه وتسلية لفؤاده عليه الصالة والسالمونصرة  ومواساة له

  

                                                           

  .٣٥مصادر تلقي السرية النبوية  )(١

  .١/١٠دالئل النبوة  )(٢

  . ١/٢شرح النووي على مسلم  )(٣

  .٢٠٤فصول من السرية ص ) وقد مجع األئمة يف ذلك ما زاد على ألف معجزة: (ن كثريوقال اب

  ٦/٥٨٣فتح الباري ) (٤



       
 
 

 

 

٤٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

    .قبل النبوةالمحمدية  الدالئل: المبحث األول

  . عند والدتهشق الصدر والنور الذي خرج من أمه : ألوللب االمط

 النور الذي خرج من أمة من اظهر املعجزات املكية اليت حدثت منذ والدته    

وتديل النجوم منها، وشعور اليهودي الذي سكن مكة مبولد له من اخلوارق ما خيرج 

 هذا املولود حيث حبث عنه ليعلم من هوالنبوة من بين إسرائيل إىل قريش
)١(

.  

ِّالسلمي عتبة بن عبدعن 
)٢(

 أن أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول اهللا 

كانت حاضنيت : كيف كان أول شأنك يا رسول اهللا قال: ُ قال له رجلرسول اهللا 

ٍمن بين سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن هلا يف بـهم ْ َ
)٣(

يا :  فقلتً لنا ومل نأخذ معنا زادا

اد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أخي اذهب فأتنا بز

ََْنعم، فأقـبال : ُأحدمها لصاحبه أهو هو؟ قال اآلخر: أبيضان كأ�ما نسران، فقال

                                                           

 ينظر قصة اليهودي رواها ابن حجر عن يعقوب بن سفيان بإسناد حسن ، وقصة أم عثمان )١(

  .  ٥٨٣/ ٦فتح الباري . بن أيب العاص الثقفي عندما حضرت آمنة وهي يف وضع املخاض

بن حبان بأن اويقال بن عبد اهللا وال يصح وجزم : قال البخاري عتبة بن عبد بغري إضافة، )٢(

كان  إىل عتبة فغريه النيب  بة،ْشُ ويقال ن،لةَتَعتبة بن عبد اهللا السلمي أبو الوليد كان امسه ع

 يقول يوم قريظة من رميت يف احلصن ثالثة أسهم، ومسعت الرسول : ، يقولينزل بالشام

قال اهليثم ً يف احلصن سهما وجبت له اجلنة وهو أخر من مات من الصحابة بالشام، أدخل

 . سنة٦٤بن ا وهو هـ٨٧قال حممد بن عمر تويف سنة هـ، و٩٢ أو هـ٩١تويف سنة : بن عدي

  .٤/٤٣٦اإلصابة يف معرفة الصحابة ، ٧/٤١٣طبقات ابن سعد  ينظر

 فإذا سخال املعز وأوالد �ام البهم ومجع ،واألنثى الذكر الضأن ولد وهي �مة مجع البهم)٣(

  .والبهام البهم علهيما أصلق اجتمعا

النهاية يف غريب ينظر     .هم بالضم مجع البهيم وهو ا�هول الذي ال يعرفُوالب: وقال اخلطايب

  .١/١٦٧احلديث واألثر 



       
 
 

 

 

٤٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

َيبتدراين فأخذاين فـبطحاين ََ َ
ِ)١(

َّ للقفا فشقا بطين مث استخرجا قليب فشقاه فأخرجا منه  َّ

ٍايتين مباء برد :  ثلج فغسل به جويف، مث قالايتين مباء: علقتني سوداوين، فقال أحدمها

 ُهْصُلصاحبه ح يف قليب، مث قال أحدمها َّفغسل به قليب، مث قال ايتين بالسكينة فذره

 ُ    اصهَ   فح
)٢(

ً عليه خبامت النبوة، مث قال أحدمها لصاحبه اجعله يف كفة واجعل ألفا وختم ٍ َّ

َّر إىل األلف فوقي أشفق أن خير فإذا أنا انظ: ( َّمن أمته يف كفة، قال رسول اهللا 

َّعلي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به ملال �م مث انطلقا وتركاين، قال رسول اهللا َّ :

َّ فرقا شديدا مث انطلقت إىل أميوفرقت ً فأخرب�ا بالذي لقيت قأشفقت أن يكون قد  ً

َّأعيذك باهللا فرحلت بعريا هلا فجعلتين على الرحل،: ألتبس يب فقالت ً  وركبت خلفي ُ

َّحىت بـلغتنا إىل أمي فقالت َّأديت أمانيت وذميت وحدثتها بالذي لقيت قلم يرعها : ُْ َّ َّ

ًوقالت إين رأيت حني خرج مين يعين نورا أضاءت منه قصور الشام، ذلك َّ (
)٣(

          

                                                           

خيبط وجهه   (: قال القاضي قد جاء يف رواية للبخاري،معناه ألقى على وجهه: قال مجاعة) ١(

 هو يف اللغة وإمنا ، قال وهذا يقتضى أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه) بأخفافها

شرح مسلم للنووي  ينظر .فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره مبعىن البسط واملد،

٧/٦٤.   

  .١/٤٦١النهاية يف غريب احلديث واألثر . خاطه إذا حوصا حيوصه الثوب حاص)٢(

ِرجه الدارمي يف سننه ، باب كيف كان أَول شأن النيب أخ ) ٣( ْ َ ُ َّ ََ ْ َوساقه بسنده ١٣ ح ١/٢٠ 

 عمرو بن الرمحن عبد ثنا معدان بن خالد عن حبري عن بقية ثنا محاد بن نعيم فقال أخربنا

  .السلمي عبد بن عتبة عن السلمي

  .على بقية عن حبري عن خالد بن معدان عن عبد الرمحن عن عتبة: مداره

  . عن حيوه ويزيد بن عبد ربه به١٧٦٨٥ ح ٤/١٨٤واإلمام أمحد يف مسنده 

 حدثنا العنزي حممد بن أمحد احلسن أبو وساقه بسنده فقال حدثنا ٤/٣٥٤واحلاكم يف املستدرك 

خيرجاه ، ووافقه  ومل مسلم شرط على صحيح حديث وقال هذا، الدارمي به سعيد بن عثمان

  =              .الذهيب



       
 
 

 

 

٤٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  :وجه اإلعجاز 

 كذلك  وري وإخباره بذلك من عالمات نبوته وهو صغشق صدره      

 ظاهره على حممول احلديث وهذا: قال القرطيب، جود خامت النبوة بني كتفيه إثبات و

ُيستبعد وال ،ًعقال منه شيء يف َإحالة ال إذ وحقيقته؛ َ  ِالصدر ّشق ّإن ُحيث من ُ

ُّجل وكانت ،ٌّعادي أمر ذلك ّفإن ،للموت ٌموجب القلب وإخراج  ٌخارقة  ِأحواله ُ

                                                                                                                                           

 أمحد وإسناد املنت يسق ومل والطرباين رواه أمحد: ١٧/٤٣٨الدين اهليثمي يف ا�مع قال نور = 

  .حسن

 تدليس يدلس الوليد بن بقية ضعيف إسناده): حمقق سنن الدارمي ( قال حسني بن سليم أسد 

   .اإلسناد هذا يف عنعن وقد التسوية

 صحيح ( يف وقال وثبت) اهد أي للحديث شو( ،١/١٧ين يف صحيح السرية النبوية وأورده األلبا

  : مالك بن أنس عن ) مسلم

 قلبه عن فشق فصرعه فأخذه الغلمان مع يلعب وهو السالم عليه جربيل أتاه  اهللا رسول أن(  

 طست يف غسله مث. الشيطان حظ هذا: فقال سوداء علقة معه واستخرج القلب فاستخرج

 - ظئره: يعين - أمه إىل يسعون الغلمان وجاء مكانه يف أعاده مث ألمه مث زمزم مباء ذهب من

 ذلك أرى كنت وقد: أنس قال. اللون منتقع وهو فاستقبلوه. قتل قد حممدا إن: فقالوا

  يف النيب عن صعصعة بن مالك وعن أنس عن ) الصحيحني ( صدره ويف يف املخيط

   زمزم مباء غسل وأنه ليلتئذ الصدر شرح قصة اإلسراء حديث

 املأل إىل للوفود ليتأهب اإلسراء ليلة ومرة صغري وهو مرة: مرتني ذلك وقوع مالالحت منافاة وال 

   وتعاىل سبحانه يديه بني واملثول وجل عز الرب وملناجاة األعلى

 عادت مث صغري وهو وأهلها السعدية حليمة على حلت والسالم الصالة عليه بركته أن واملقصود 

 فمتوا بشهر مكة فتح بعد وذلك وقعتهم بعد همأسر حني فواصله - بكماهلم - هوازن على

  .إليهم وأحسن عليهم حتنن فأعتقهم برضاعه إليه

 مسلم يف فبقية له  وقال للحديث شواهد يتقوي �ا ١/٢٧ًوأورده أيضا يف السلسلة الصحيحة 

  .بالتحديث بقية صرح فقد حسن هذا إسناد و اخلزرجي قال كما متابعة حديث فرد



       
 
 

 

 

٤٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 أيب حديث يف املذكور ّالشق خالف هو ّالشق وهذا، ًكرامة ّوإما ،ًمعجزة ّإما ،للعادة

 ،الزمانان ّأما .واحلالني واملكانني الزمانني اختالف بدليل ؛)١( صعصعة بن ومالك ّذر

َصغره يف ّفاألول َكربه يف والثاين ،ِ
 عند ّمكة جهات ِببعض كان ّفاألول ،املكانان ّوأما .ِ

ِمرضعته
َنزِع ّفاألول ،احلاالن ّوأما .البيت عند والثاين ،ُ ُُّيضره كان ما قلبه من ُ ِوغسل َ ُ، 

ِغسل والثاين ،عصمته إىل إشارة وهو ِوملئ ُ
 إىل ُّالتهيؤ إىل إشارة وهو ،ًوإميانا ًحكمة ُ

ْتـلتفت وال .يشهده أن اهللا شاء ما مشاهدة
ِ
 واحدة ًّمرة كان ذلك ّإن قال َمن قول إىل ََْ

َِصغره يف ج من أمة عندما ولدته على خالف العادة يف إضافة إىل النور الذي خر، )٢(ِ

                .النفساء

  )الحجر ( سالم الجمادات عليه : انيثالمطلب ال

ً كان خارقا للعادة حىت أن اجلمادات كان تسلم عليه وحتن إليه جل أمره  

 )٣(مسرة بن جابر عن، فوللمسه بركته، ومن ذلك ما حصل مبكة من سالم احلجر عليه

                                                           

ْ عن) ١( َرسول َّأَن ؛ ٍَّذر َِأيب َ ُ َقال ـ ـ ِاهللا َ َفرج: (( َ ُسقف ُِ ْ َوأَنا َِْبـييت َ َمبكة َ َّ َفـنـزل ، َِ ُجربيل َََ
ِْ

َفـفرج ، ِ َ َ َ 

ِصدري ْ ُغسله َُّمث ، َ َ َ ْمن َ
ِماء ِ

ََزمزم َ َجاء َُّمث ، َْ ٍبطست َ
ْ َ ْمن ِ

ٍذهب ِ َ ٍممتلئ َ ِ ًحكمة َُْ َ ْ ًوإميانا ِ َ ِ
: قال ، َ

َفأفـرغها َ َ ْصد ِيف ََْ ُأَطبـقه َُّمث ، ِريَ َ ََأخذ َُّمث ، َْ ِبيدي َ
َ
َفـعرج ، ِ ََ َإىل ِيب َ ِالسماء ِ

َ  وذكر ،... )) َّ

  .احلديث

ْوعن َ ِمالك َ ِ
ِبن َ َصعصعة ْ َ َ َقال ؛ َْ َقال: َ ُّنيب َ َبـيـنا (( :ـ ـ ِاهللا َِ َعند َأَنا َْ ِالبـيت ِْ

َبـني َْْ ْ ِواليـقظان ِِالنَّائم َ َ ْ َْ ْإذ ، َ ِ 

ُمسعت ْ
ِقائال َِ ُيـقول َ ُ َُأحد :َ َِالثالثة َ َبـني َّ ْ ِالرجلني َ ْ َ ُ ُفأتيت ، َّ

َفانطلق ، َُِ
ُِ ْ ُفأتيت ، ِيب َ

ٍبطست َُِ
ْ َ ْمن ِ

ِ 

ٍذهب َ َفيها َ
ْمن ِ

ِماء ِ
ََزمزم َ َفشرح ، َْ ِ ُ ِصدري َ ْ َإىل َ َكذا ِ َقال (( .َ ُقـتادة َ َ ُفـقلت :ََ ُْ ِللذي َ ِمعي َِّ ِيـعين َما :َ ْ َ 

َقال ؟ َإىل :َ َِأسفل ِ َ ْبط ْ َفاستخرج (( ِِنهَ ِ ْ ُ ْ َفـغسل ، َِْقـليب َ
ِ ُ ِمباء َ

ََزمزم َِ َأُعيد َُّمث ، َْ َُمكانه ِ َ َحشي َُّمث ، َ
ِ
ُ 

ًإميانا َ ًوحكمة ِ َ َْ ُأُتيت َُّمث ، ِ
ٍَّبدابة ِ َ َأَبـيض، ِ ُيـقال َْ ُالبـراق :َهلا َُ َُْ.( ...  

  .٢/١٤٧املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ) ٢(

نادة بن جندب وأمه خالدة بنت أيب وقاص أخت سعد بن أيب وقاص له جابر بن مسرة بن ج )٣(

بن اقال ، أكثر من مائة مرة  وألبيه صحبة أخرج له أصحاب الصحيح جالس النيب 

وتويف يف والية بشر على ، ويقال يكىن أبا خالد نزل الكوفة يكىن أبا عبد اهللا،: السكن

  .١/٤٣١اإلصابة . هـ٧٤العراق سنة 



       
 
 

 

 

٤٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 ًحجرا ألعرف إين(:  اهللا رسول قال: قال
)١(

 أبعث أن قبل علي يسلم كان مبكة

  .)٢( )اآلن ألعرفه إين

  

  :وجه اإلعجاز 

 التميز يف بعض اجلمادات وهو موافق وإثبات يف هذا احلديث إعجاز له    

 وقوله، ٧٤: البقرة َّجح مج حج مث هت مت  خت ُّلقوله تعاىل يف احلجارة 

 مشهور خالف اآلية هذه ويف ،٤٤ :سراءاإل َّ ين ىن نن من زن رن ُّ  تعاىل

 احلجر ومنه ذكرنا كما حبسبه متييزا فيه تعاىل اهللا وجيعل يسبح حقيقة أنه والصحيح

 إحدى ومشى املسمومة الذراع كالمو  عليه الصالة والسالم،موسى بثوب ّفر الذي

 مجيع على نبينا تفضيل يف  ذلك وأشباه النيب دعامها حني األخرى إىل الشجرتني

 مبثله، يأتوا أن للبشر معجز للعادة، خارق أمر مجاد وهو احلجر سالم، ف)٣( اخلالئق

  . ودالئل نبوته احلبيب معجزات من هو فلذا

   .ما رآه في المنام من أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل: ثالثالمطلب ال

 بن ، قال علقمة)٤(ًالرؤيا من الوحي والنبوة فكانت شرعة ومنهاجا له       

َّقيس صاحب ابن مسعود أن أول ما يؤيت به األنبياء يف املنام حىت �دأ قلو�م مث ينزل 

                                                           

 وكان ًوخلفا ًسلفا مكة أهل وعليه املرفق بزقاق البارز وقيل األسود احلجر هو:  باحلجراملراد )١(

 .البعث بعد عليه تسلم كانت كلها احلجارة ألن به وقيد أرسل أي ) أبعث أن قبل ( ذلك

  .٣/١٩فيض القدير للمناوي 

 عليه راحلج وتسليم  النيب نسب فضل باب مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، أخرجه) ٢(

  .٢٢٧٧ح ١٧٨٢ /٤ النبوة قبل

  ٧/٣٩صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(

  . ٣٦٨/ ١االستذكار  )٤(



       
 
 

 

 

٤٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

َعن أيب موسى، ا من أجزاء النبوة ودالئلهاًفالرؤيا جزء. )١(الوحي بعد اليقظة ُ
 

 النيب عن

 املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض �ا خنل فذهب وهلي إىل أ�ا رأيت يف (: قال

اليمامة
)٢(

أو هجر 
)٣(

ًفإذا هي املدينة يثرب ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا 

فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد مث هززته أخرى فعاد أحسن ما 

ًكان فإذا هو ما جاء اهللا به من الفتح، واجتماع املؤمنني ورأيت فيها أيضا بقرا واهللا  ً
 اخلري بعد وثواب ِِاهللا به منأحد وإذا اخلري ما جاء خري فإذا هم النفر من املؤمنني يوم 

  )٤( )الصدق الذي آتانا اهللا بعد يوم بدر

  :وجه اإلعجاز 

 من الرؤيا الصاحلة الصادقة فكان ال يرى رؤية إال جاءت مثل فلق ما كان يراه 

 من هجرته إىل املدينة وانتصار املسلمني يوم ، بعد ذلكالصبح وحتقق كل ما رآه 

، فهذا من  املسلمون وهزميتهم يوم أحد والفتح وغريها من االنتصارات اليت انتصرهابدر

  . اإلعجاز ومن صدق دالئل النبوة

                                                           

  .  قال ابن حجر وإسناده حسن.٩/ ١فتح الباري البن حجر  )١(

 وسط الطريق بني مكة وهيمنقول عن اسم طائر يقال له اليمام واحدته ميامة : اليمامة )٢(

ث وعرضها مخس وثالثون درجة وكان فتحها وقتل مسيلمة إ�ا يف اإلقليم الثال، والبحرين

 للهجرة وفتحها أمري املسلمني خالد ٢١الكذاب يف أيام أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه سنة 

بن الوليد عنوة مث صوحلوا وبني اليمامة والبحرين عشرة أيام وهي معدودة من جند وقاعد�ا 

معجم البلدان ،  وكان امسها قدميا جواحجر وتسمى اليمامة جوا والعروض بفتح العني

٥/٤٤٢، ١/٣٤٧.  

مدينة : البحرين وهجر جنران وهجر جازان وهجر حصنة من خمالف مازن، وهجر:  هجر)٣(

ناحية البحرين كلها هجر، وهو : وهي قاعدة البحرين، ورمبا قيل اهلجر، باأللف والالم، وقيل

   .٣٩٣/ ٥، معجم البلدان الصواب

  .٢٢٧٢ ح ١٧٧٩ ، ٤ باب النيب  كتاب الرؤيا، ،أخرجه مسلم )٤(



       
 
 

 

 

٤٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  . بعد النبوةالدالئل المحمدية: المبحث الثاني

   :أعظم المعجزات المكية ) القرآن الكريم ( :المطلب األول

ذه املعجزات  على أعظم هقبل البدء يف سرد املعجزات املكية جيب التنويه     

مبكة  يف شهر رمضان املبارك وأكربها وأعظمها  أال وهو القرآن الكرمي الذي نزل

 به البلغاء من قريش ّ يف حد ذاته معجزة حتدىعلى احلبيب املصطفى املكرمة 

والفصحاء من العرب فما استطاعوا أن يأتوا وال بأقصر آية من آياته اجلسيمة العظيمة 

 جي يه ىه مه جه ين خنمنىن حن ُّ  :ا لقوله تعاىلعجزوا عنه

فقد  ٨٨: اإلسراءَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي

، قال احلافظ اجتمع يف القرآن كل شروط األعجاز بأقوى ما يكون من أعظم املعجزات

 القرآن ومن أظهر معجزات وهلذا أطلق األئمة أن معظم معجزات النيب: ابن حجر

ر ذلك حتديه اليهود أن يتمنوا املوت فلم يقع القرآن إبقاؤه مع استمرار اإلعجاز وأشه

َّممن سلف منهم وال خلف من تصدى لذلك وال أقدم مع شدة عداو�م هلذا الدين 

َّوحرصهم على إفساده والصد عنه فكان يف ذلك أوضح معجزة
)١(

   

  عندما دعاها  استجابة الشجرة ألمره : ثانيالمطلب ال

 بأمر من اهللا تعاىل فمن ذلك الدالئل كانت حتصل له بعض تسلية لفؤاده   

َ      وهو  َِّ      الله ِ     رسول إىل ُ     جربيل جاء: قال ،ٍ     مالك ِ   بن ِ    أنس عنروى ما  ُ  ٌ     حزين ٌ     جالس َ

ْ      وقد َ َ     ختضب َ  من ِ      بالدم)٢(َّ
   ْ
ْمن َ    مكة ِ    أهل ِ    فعل ِ

 ُّحتب ْهل َِّالله َرسول يا: ُجربيل َفقال ٍقريش، ِ

ْأن َأريك َ َفدعا َ�ا ُادع: َفقال ِِورائه من ٍشجرة إىل َفنظر »نعم«: َقال ًآية َ َ ْفجاءت َِ�ا َ َ َ 

                                                           

  . ٥٨٢/ ٦ فتح الباري )١(

ًخضبه خيضبه خضبا )٢( ْ َ َُ ُُ َ
ِ َْ ِلونه أَو غيـر لونه حبمرة أَو صفرة أَو غريمها: َ ْ ُ ٍ ْ ُ َ ََْ ََََّ تاج  .، أي تلون بالدم األمحرَّ

  .١/٤٥٨العروس 



       
 
 

 

 

٤٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

ْوقامت َ َبـني َ ْ َفـقال ِيديه َ َ َمرها: َ ْ ْفلرتجع ُ
َفأمرها ِ َ ْفرجعت َ َ َ ِْحسيب«:  َِّالله ُرسول َفقال َ َ 

ِْحسيب َ«)١(  

   :وجه اإلعجاز

 تصديق على باملعجزات الرسل فتستدل: أورده املاوردي يف أعالم النبوة وقال عقبه

 كونيو بالرسالة تصديقهم على األنبياء مبعجزات األمم وتستدل بالوحي الئكةامل

 أن جيوز وال ًوحيا كان إن اللفظ مقام قام ما أو ًقرآنا كان إن ًلفظا امللك أخطب

 إىل الرسول يؤدي ال كما الرسول بلسان إال ربه عن حتمله ما الرسول إىل امللك يؤدي

 امللك بني واسطة والرسول ربه وبني الرسول بني واسطة امللك كونيو .بلسا�م إال قومه

  . )٢( ووحي قرآن: ضربان قومه إىل الرسول ليؤديه الرسول إىل امللك يؤديه وما قومه وبني

 التراب على أعين المشركين فما أصاب أحد منهم هذر: المطلب الثالث

 ً.حصاه إال قتل يوم بدر كافرا

بعد موقف املشركني  حصل له يف غزوة بدر  مامن نصرة اهللا تعاىل إعجاز له 

ِابن ِنَفعمنه،  ٍعباس ْ ََّ
 

َ     قال َّإن": َ َالمأل ِ َ ْمن ْ
ٍقـريش ِ ُاجتمعوا َُْ َ َ ِاحلجر ِيف ْ ْ

ُفـتـعاقدوا ِْ َ ََ ِبالالت َ َّ ِ 

َُّوالعزى ْ َومناة َ ََ َِالثالثة َ
ِ َاألخرى َّ ْ َونائلة ُ ََِ ٍوإساف َ

َ
ِ
ْقد َْلو َ ًحممدا َََْرأيـنا َ َّ ْلقد َُ َقمنا ََ ْ ِإليه ُ

َقيام َِْ َ
ٍرجل ِ ُ َ 

ٍواحد ِ
ْفـلم َ ُنـفارقه ََ ِْ َّحىت َُ ُنـقتـله َ َُ ْ ِفأقـبـلت َ ُابـنته ََََْ ُفاطمة َُْ َ

ِ ِتـبكى َ
َّحىت َْ ْدخلت َ َ َ ِرسول ََعلى َ

ُ  َِّالله َ

                                                           

 ح ١/٢٨٧ن إميان الشجر والبهائم  يف سننه، باب ما أكرم اهللا به نبيه مالدارميأخرجه  ) ١(

 سفيان أيب عن األعمش ثنا أبو معاوية ثنا إبراهيم بن إسحاق أخربنا:  وساقه بسنده قال٢٢

   .مالك بن نسأ عن

  .على أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن أنس: رهمدا

   به ٤٠٢٨ ح ٢/١٣٣٦ن ماجه يف سننه واب

  .)صحيح ( وقال األلباين يف حتقيقه  ٥٩٢٤ ح ٣/٢٨٨رده التربيزي يف مشكاة املصابيح  وأو

  .صحيح: حسني سليم أسد الداراينقال حمقق كتاب الدارمي 

  .١/٢٩٣ ، وينظر فتح املنان شرح وحتقيق كتاب الدارمي ١/٦٥أعالم النبوة  ) ٢(



       
 
 

 

 

٤٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 
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فـقالت ْ َ َ َِهؤالء َ ُ ُالمأل َ َ ْمن ْ
ٍقـريش ِ ْقد َُْ ُتـعاقدوا َ َ َ َعليك َ ْقد َْلو ََْ َرأوك َ ْلقد ََْ َإليك ُامواَق ََ َِْ 

َفـقتـلوك ُ ََ َفـليس َ ْمنـهم ََْ ُ ْ ٌرجل ِ ُ َّإال َ ْقد ِ َعرف َ ُنصيبه ََ َ
ِ ْمن َ

َدمك ِ ِ
َفـقال. َ َ ُبـنـية َيا َ ِأريىن ََُّ ًوضوءا َِ ُ َ 

َفـتـوضأ َّ َ َدخل َُّمث ََ َ ُعليهم َ
ِ َالمسجد ََْ

ِ
ْ َ َّفـلما ْ ُرأوه ََ ُقالوا ََْ َهو َها َ ُوخفضوا َذا ُ َ َ ْأبصارهم َ ُ َ َ ْوسقطت َْ َ َ َ َ 

ْأذقانـهم ُ ُ َ ْ ْصدورهم ِيف َ
ِِ ُ ُوعقروا ُ

ِ
َ ْجمالسهم ِيف َ

ِ ِ ِ
ْفـلم ََ ُيـرفـعوا ََ َ ِإليه َْ

ًبصرا َِْ َ َْومل َ ْيـقم َ ُ ِإليه َ
ْمنـهم َِْ ُ ْ ٌرجل ِ ُ َ 

َفأقـبل ُرسول َََْ ُ َّحىت َِّالله َ َقام َ ْرءوسهم ََعلى َ
ِ ِ

ُ َفأخذ ُ َ ًقـبضة ََ َ َمن َْ
ِالتـراب ِ

َفـقال َُّ َ ِشاهت: َ
َ َ 

ُالوجوه ُ ْحصبـهم َُّمث ُْ ُ ََ َفما َِ�ا َ َأصاب َ َ ًرجال َ ُ ْمنـهم َ ُ ْ ْمن ِ
َذلك ِ

َاحلصى َِ ٌحصاة َْ َ َّإال َ َقتل ِ
َيـوم ُِ ْ ٍبدر َ ْ َ 

ًكافرا ِ َ")١(.  

  

  : وجه اإلعجاز

 مبا سيكون من موت النفر من قريش يوم بدر يف السنة الثانية من  أخبارهف
لم ال يعلمه أحد إال مبا علمه به اهلجرة من أدل عالمات النبوة فاإلخبار باملغيبات ع

 َّجل:)٢( ً فذلك من املعجزات فهو خارقا للعادة كما قال القرطيب،سبحانه وتعاىل

 علم: قال املاوردي يف تفسري علم الغيبو ،ً خارقا للعادة أما معجزة أو كرامةأحواله 
 عليه لعهأط ومن تعاىل اهللا إال يعلمه ال املستقبل أن إال ومستقبل ماض عن غاب ما

 أو معاين خملوق من إما وجهني أحد من املخلوقون يعلمه فقد املاضي وأما أنبيائه من

                                                           

 إسحاق ثنا أيب حدثين اهللا عبد حدثنا وساقه بسنده فقال ٢٧٦٢ح ١/٣٠٣ أمحد أخرجه ) ١(

  .عباس ابن عن جبري بن سعيد عن عثمان بن اهللا عبد عن سليم بن حيىي ثنا سىعي بن

   .نادين ورجال أحدمها رجال الصحيحبإسرواه أمحد    :٨/٤١٧ جممع الزوائد  يف ل اهليثمي قا

  .٦/٣٢٣رده األلباين يف السلسلة الصحيحة وأو

 بن حيىي يف أن إال لصحيحا رجال ثقات رجاله حسن  إسناده):حمقق املسند (  األرناؤوط قال

   .الصحيح رتبة عن حيطهً كالما سليم

  .٢/١٤٧املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ) ٢(



       
 
 

 

 

٤٨٢
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 فإن املاضية فأما املعجزة تعاىل اهللا آيات من املستقبلة األخبار فكانت خمرب خالق من

  .)١(معجزة آية كانت أحد �ا يعلم مل وإن معجزة تكن مل املخرب غري �ا علم
 هجرة إلى المدينة وما فيها من المعجزاتال :المطلب الرابع

 واملسلمني أذى قريش من املشركني، أذن اهللا هلم عندما اشتد على النيب 

باهلجرة إىل أرض طيبة الطيبة ففي الطريق إليها وقبل دخوهلا حدث عدد من املعجزات 
هشام بن حبيش بن خويلد رواه  جاء يف حديثاليت منها ما

)٢(
 صاحب رسول اهللا 

و أبو بكر   إىل املدينة،ً                    خرج من مكة مهاجراأن رسول اهللا ( : ً             أذكره خمتصرا وس

، عامر بن فهرية: و موىل أيب بكر
)٣(

 ودليلهما الليثي عبد اهللا بن أريقط،
)٤(

 مروا 
 معبد اخلزاعيةأمعلى خيميت 

)٥(
 و كانت امرأة برزة ،

)٦(
جلدة

)٧(
حتتيب بفناء اخليمة ،

)٨(
 

                                                           

  .١/١٤٧أعالم النبوة  ) ١(

ال أدري له صحبة أم ال، وقال : هشام بن حبيش بن خالد بن األشعر، قال حيىي بن يونس)٢(

  .٥/٤١٣ الغابة دأس  .مسع عمر: له صحبة، وقال البخاري: ابن حبان

 فاشرتاه أبو ،وكان للطفيل بن عبد اهللا بن سخربة  من األزد،ًعامر بن فهرية التيمي كان مولدا)٣(

 دار  أسلم قبل أن يدخل رسول اهللا ،أحد السابقني يكىن أبا عمرو، بكر منه فأعتقه،

ُيعذبوكان ممن  أسلم وهو مملوك، األرقم، استشهد ببئر بن إسحاق فيمن اوذكره   يف اهللا،َّ

 أسدوينظر ،  ٤٤١٨ -٣/٥٩٤ اإلصابة. معونة سنة أربع من اهلجرة وهو ابن أربعني سنة

  .٣/١٣٣ الغابة

 بقاف بصيغة - :  ويقال- بالدال بدل الطاء املهملتني -عبداهللا بن أريقط ويقال أريقد )٤(

 ثبت ذكره يف ،ة وأيب بكر ملا هاجرا إىل املدين دليل النيب ،الليثي مث الديلي -التصغري 

  .٤٥٢٩ -٤/٥ اإلصابة،  وأنه كان على دين قومه الصحيح،

 مشهورة ،بيش بن خالدُأخت ح عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة،: أم معبد اخلزاعية ) ٥(

 اإلصابة .قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت  ملا هاجر، نزل عليها النيب  بكنيتها،

  .١/٤٠٦  االستيعاب وينظر، ١٢٢٥٩-٨/٣٠٥

امرأة برزة إذا كانت كهلة ال حتتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة : يقال)٦(

  .١/٧١١ النهاية. جتلس للناس وحتدثهم، من الربوز وهو الظهور واخلروج

  .١/٧٨٩ النهاية. القوة والصرب: دََ يف نفسه وجسمه، واجللَْاجللد القوي)٧(

  ألن االحتباء مينعهم من السقوط، ؛دوا أن يستندوا احتبوا فإذا أرا،أي ليس يف الرباري حيطان)٨(

  .١/٨٨٠ النهاية، ويصري هلم ذلك كاجلدار



       
 
 

 

 

٤٨٣
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  من ذلك،ً                      فلم يصيبوا عندها شيئا ليشرتوا منها،؛ ً        ومتراً        وها حلما فسأل،طعمتمث تسقي و

لنيَ  مْ  رُ             وكان القوم م
)١(

نْ  سُ    م
تنيِ  

)٢(
 إىل شاة يف كسر اخليمة فنظر رسول اهللا ،

)٣(
 

شاة خلفها اجلهد: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: فقال
)٤(

هل �ا :  عن الغنم قال

بأيب أنت و : أتأذنني يل أن أحلبها؟ قالت: قال هي أجهد من ذلك،: من لنب؟ قالت

 اهللا ىَّ                     فمسح بيده ضرعها ومس فدعا �ا رسول اهللا ، فاحلبهاً                    أمي إن رأيت �ا حلبا
 ودعا هلا يف شا�ا فتفاجت عليه،تعاىل

)٥(
ودرت فاجرتت ،

)٦(
بْ  رُ              فدعا بإناء يـ ،

ُ  ضِ  
)٧(

 

الرهط
)٨(

ً  اَّ            فحلب فيه ثج ،
)٩(

حىت عاله البهاء
)١٠(

و سقى  حىت رويت،مث سقاها  ،

و شرب آخرهم حىت أراضوا أصحابه حىت رووا،
)١١(

مث حلب فيه الثانية على  ،
ٍ  ةَ  دِ  ه

)١٢(
ْ                     فقل ما لبثت حىت ،مث بايعها وارحتلوا عنها مث غادره عندها، حىت مأل اإلناء، َِ َّ

                                                           

  .٢/٦٤٥ النهاية.  أي نفد زادهم)١(

  .٢/١٠١١ النهاية. وهي القحط واجلدب أي جمدبني أصابتهم السنة،)٢(

  .٤/٣١٢ ايةالنه  .أي جانبها، ولكل بيت كسران عن ميني ومشال، وتفتح الكاف وتكسر)٣(

مها : املبالغة والغاية، وقيل:  املشقة، وقيل- وبالفتح -  الوسع والطاقة-  بالضم -: اجلهد )٤(

: لغتان يف الوسع والطاقة، فأما يف املشقة والغاية فالفتح ال غري، ويريد به يف حديث أم معبد

  .١/٨٤٨ النهاية، اهلزال

  .٣/٧٨٤ النهاية  .الطريق:  وهو من الفجاملبالغة يف تفريج ما بني الرجلني،: التفاج )٥(

  .١/٧٢٩ النهاية   ،ليمضغه مث يبلعه؛ ما خيرجه البعري من بطنه : اجلرة )٦(

أي يرويهم ويثقلهم حىت يناموا و ميتدوا على األرض، من ربض يف املكان يربض إذا لصق به،  )٧(

  .٢/٤٦٠ النهاية.  لهًوأقام به مالزما

 النهاية. وال تكون فيهم امرأة إىل األربعني،: دون العشرة، وقيلمن الرجال ما : الرهط )٨(

٢/٦٧٥.  

  .١/٥٨٥ النهاية. ً كثرياً سائالً أي لبنا)٩(

  .١/٤٤٣ النهاية.  أراد �اء اللنب وهو وبيص رغوته )١٠(

أي :  بعد �ل حىت رووا، من أراض الوادي إذا استنقع فيه املاء، وقيل أراضواًأي شربوا علال)١١(

  .١/٨٠ النهاية. حىت صبوا اللنب على األرض:  وقيل-وهو البسط  -ا على اإلراض نامو

ِ وكل شيء حركته فقد هدته �يده ،معناه أصلحه، وأصله أن يراد له اإلصالح بعد اهلدم)١٢( َِ َ
  .٣/١٧٢ سالم البن احلديث غريب، َفكأن املعىن أنه يهدم مث يستأنف بناؤه ويصلح َهيدا،
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جاءها زوجها أبو معبد
)١(

ً    افاَ  جِ    عً              ليسوق أعنزا
)٢(

يتساوكن
)٣(

ما  فل، قليلَّ  نُ  هُُّ     خم،ً       هزاال

 والشاء عازب حائل،من أين لك هذا يا أم معبد: قال رأى أبو معبد اللنب أعجبه،
)٤(

، 
 بنا رجل مبارك من حاله كذا َّ          إال أنه مر ال و اهللا،: وال حلوب يف البيت؟ قالت

 ، ما ذكرهاهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمرهذا و:  قال أبو معبد......ذاكو

 )ً                        لهن إن وجدت إىل ذلك سبيال و ألفع،ولقد مهمت أن أصحبه
)٥(

  

                                                           

عبد العزى بن منقذ بن : ابن أيب اجلون وامسه: أكثم بن اجلون، وقيل: زاعيأبو معبد اخل ) ١(

 يقول مسعت رسول اهللا : ربيعة بن أصرم بن ضبيص بن حرام، زوج أم معبد، قال أبو هريرة

ً يا أكثم بن اجلون رأيت عمرو بن حلي جير قصبه يف النار فما رأيت رجال: ألكثم بن اجلون

،  ال إنك مؤمن وهو كافر:  قال؟عسى أن يضرين شبهه : كثمقال أ أشبه برجل منك به،

  .١/٦٩ الغابة أسد

  .٣/٤٠٨ النهاية، مجع عجفاء وهي املهزولة )٢(

  .٢/١٠٣٧ النهاية، أراد أ�ا تتمايل من ضعفها )٣(

  .١/١٠٨٨ النهاية ،غري حامل )٤(

 بن حممد بن أمحد سعيد أبو حدثنا وساقه بسنده فقال ٥/١١ أخرجه احلاكم يف املستدرك )٥(

 بن احلكم بن سليمان حدثنا اخلزاز الربيع بن محيد بن احلسني ثنا بالكوفة االمخسي عمرو

 حممد بن وسامل احلكم بن أيوب أخي ثنا اخلزاعي بشار بن ثابت بن سليمان بن أيوب

  .خويلد بن حبيش بن هشام أبيه عن هشام بن حزام عنً مجيعا اخلزاعي

 بن هشام عن أيب حمرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن خالد عن أبيه ٤/٤٨طرباين يف الكبري وال

 صحته على يستدل و خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث  هذا:احلاكم قال، لداخ بن حبيش

  .وذكرها. .بدالئل رواته صدق و

  .صحيح :التلخيص قي الذهيب يقتعل

  .أعرفهم مل عةمجا إسناده ويف الطرباين رواه :٦/٧٠ اهليثمي يف ا�مع قال

 إلى يرقى وقد ضعيف (:وقال األلباين يف حتقيقه٣/٢٩٢ده التربيزي يف مشكاة املصابيح أور

  .)طرقه بتعدد الحسن



       
 
 

 

 

٤٨٥
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   :وجه اإلعجاز

ً                                                  مسح على الضرع فدر لبنا وذلك الفعل ال يكون لغريه فكونه  َّ إذ مسح إال 

 حتت باب فيما: قال املاوردي.  ال تقارن بغريه الن جل شأ�ا معجزةأن أفعاله 

جمهودة ومن أعالمه شاة أم معبد اخلزاعية وكانت : أفعاله  معجزات من شوهد

 وبقيت على ً             وامتألت مسناً                  ضرعها فدرت لبناعجفاء وضراء فمسح رسول اهللا 

حاهلا إىل أن وافها أجلها وأهدت له أم شريك عكة فيها مسن فأخذ منه شيا ورد العكة 

 عليها فلم تزل العكة تصب مسنا مدة طويلة إىل أمثال هذا ونظائره
)١(

.   

  

  ً                                 وأجابت اهللا تعالى له تأييد وإعجازا مالك دعائه على سراقه بن: المطلب الخامس

 هو من مجلة من توجه لطلبهومالك بن سراقة  لقيهعندما ليلة اهلجرة نصرة له       

 إىل جاء أبو بكر : (يقول عازبفعن الرباء بن له  ً         إعجازادعاؤهتعاىل أجاب اهللا ف

 قال فحملته معه عيعث ابنك حيمله م، فقال لعازب ابً                      يف منزله فاشرتى منه رحالأيب 

 صنعتما حني سرت مع رسول يا أبا بكر حدثين كيفوخرج أيب ينتقد مثنه فقال له أيب 

                نعم أسريـنا ليـلتـنا ومن الغد حىت قام قائم الظهرية وخال الطريق ال مير فيه :  قال اهللا
 
 

 
  
    

                                                                             ُُّ َ َ َ َُ َِّْ ََّ ْ َْ َ
ِ
َ

ِ
ُ َ
ِ َِ ِ

َ َ َْ ْ َ َ َ

           أحد فـرفعت لنا صخرة طويلة هل
                                ٌَ َِ ٌَ ُْ َ َْ
ِ َ ٌ َ              ا ظل مل تأت عليه الشمس فـنـزلنا عندهَ

                                       ُ ََ ِْ َِ َْ َ ُ ْ َّ
ِ َْ     وسويت للنيب ،ٌّ

 
                 ِّ َِّ ِ
ُ ْ َّ َ َ

مكانا بيدي يـنام عليه وبسطت فيه فـروة               
                                          ً َ ََْ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ
ِ ِ ً ُ        وقـلت ،َ ُ                                        من يا رسول الله وأنا أنـفض لك : ُْ ُ َْ َِّ َ ُ َ َْ

      ما حولك فـنام وخرجت أنـفض ما حوله فإذا أنا براع م
                                                                   ُ َ ٍَ َ َ
ِ ُ َُ َْ ُْ َْ ُ ْ َ َ َ ََ     قبل بغنمه إىل الصخرة يريد منها َ

                                         ُ ُِ ِ
َ ْ َّ ِ ِ ََ ِ ٍ ِ ْ

      مثل الذي أردنا
               َ ْْ ََ َ
     لمن أنت يا غالم فقال:  فقلت،ِ

                    ُ َ ُ ْ َ
    لرجل من أهل المدينة أو مكة: ِ

  
  
                                 َ َّ َ ُ

َِ
ِ ِ
َ ْ ِ ٍْ َ َ، 

ٌ                   أيف غنمك لنب: قلت ََ َ ِ ََ ُ                 أفـتحلب قال:  قلت،نعم:  قال،َِ ُ ْ ً              فأخذ شاة ،نعم: َََ َ َ َ : فقلت ،ََ

َ                   انـفض الضرع م ْْ َّ ُ           ن التـراب والشعر والقذىْ
                        َ َْ َ َِ َ َّ ُِّ
 فـرأيت البـراء يضرب إحدى يديه على : قال ،َ

         
 

  
                                         ِ

ْ ْ َْ َ َْ َ َ
ِ

ُ ِ
َ َ َْ ُ َ َ

     األخرى يـنـفض فحلب يف قـعب كثبة من لنب ومعي إداوة محلتـها للنيب 
            

                                                                                ِّ ََِّ ِ
َ ُْ َْ ٌَ ََ ِْ ِ

َ َ َ ٍَ َ َُ ً ْ ُُ ٍ ْ َ ََ َ ْ َ ُ  يـرتوي منها                ِ ََْ

                                                           

  .١/١٤٤أعالم النبوة ) ١(
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ُ                                         يشرب ويـتـوضأ فأتـيت النيب  َْ َْ َُ َّ َ ََ ََ ُ َفك      َ                    رهت أن أوقظه فـوافـقته حني استـيـقظ فصببت من َ
                                                  ُ ُْ ََْ َ َ ََ ََ َ ُْ ُ ُْ َ
ِ ُ َْ ِْ

         الماء على اللنب حىت بـرد أسفله فقلت
   

                                   ُ ْ َُ َ َ َ ََ
ِ َّ ِ

َ َِّ                         اشرب يا رسول الله: ْ َ ُ َ ْ َ   قال فشرب حىت رضيت ،ْ
 
                       ُ

ِ
َ َ ِ َ َ

ِ                       أمل يأن للرحيل: َُّ       مث قال ِ َّ ِ ِ َْ َْ ْ                             فارحتلنا بعد ما مالت :  قال،ََ      بـلى: قلت ،َ َ َ َََْ ْ َُ                                  الشمس واتـبـعنا سراقة َ َ ُ ََ ََّ َ ُ ْ َّ

  بن مالك فقلت
             ٍ ِ
ِ                                أتينا يا رسول الله فقال : َ َِّ َ ُ َ َ  ٤٠:ةلتوبا َّ جخ مح جح مج حج ُّ ُ

َ                  فدعا عليه النيب  َ َفارتطمت به فـرسه إىل بطنها أرى يف جلد من األرض شك زهيـر        
         

                                                                ٌ ْ َُ َّْ َ
ٍ َ ََ ََ َُ َ

ِ ِْ ُ ُ ََ َِ َْ، 

َّ                                  إين أراكما قد دعومتا علي: فقال ََ ََُ ْ َ َ َُ َ                                                                          فادعوا يل فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له ُ َ َُ َ َ ََ
ََّ ََّ ُ َُ ُْ َّ َ َْ َ ُ َ ْ

ُ                                                                                                       فـنجا فجعل ال يـلقى أحدا إال قال كفيتكم ما هنا فال يـلقى أحدا إال رده قال النيب  َّ َ ً ًَ َ َ َ َ ََ ََ َ َْ َْ َُ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ

َ          ووىف لنا َ     ا.)١()َ

  

  : وجه اإلعجاز

ً                نصرة له وتسهيال  لدعائه استجابة اهللا ه من أوجه بث الطمأنينة يف نفس      

 ملا أنه: قال املاوردي أراده أعدائه للمضي يف طريق الدعوة خاصة ليلة اهلجرة عندما 

 قريش من ليستخفي ثور جبل يف ً     غارا فدخل بكر أبو ومعه مكة من خرج اهلجرة أراد

 من مجلة من وهو مجعش بن مالك بن سراقة فلقيه منه خرج مث أيام ثالثة فيه أقام و

 اكفنا اللهم:  اهللا رسول فقال قرب قد سراقة هذا: بكر أبو له فقال لطلبه توجه

  يطلقين أن اهللا ادع حممد يا: سراقة فقال إبطها إىل فرسه قوائم األرض فأخذت سراقة

ً       صادقا كان إن اللهم فقال أبدا عليك أعني ال و يطلبك جاء من أرد أن علي لكو

                                                           

  .٣/١٣٢٣أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املناقب ، باب عالمات النبوة يف اإلسالم ) ١(

 رأى ذراعي سراقة بن مالك بن جعشم دقيقني أشعرين أنه: ١١٧  النبوةقال املاوردي يف أعالم

، فلما فتحت فارس دعاه عمر وألبسه » كيف بك إذا ألبست بعدي سواري كسرى«: فقال

قل احلمد هللا الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن : سواري كسرى وقال له

  .جعشم
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إضافة إىل الظل ،)١(إسالمه وحسن سراقة أسلم مث عنه اهللا فأطلق هفرس عن فأطلق

  .ّ                                   وهو يف الطريق محاية له من حر الشمسالذي تابعه 

  تحطيم األصنام بإشارة من يده الشريفة : دسالمطلب السا

عبدها قومه وصدوا عن كة بتحطيم األصنام اليت  بعد فتح م  نبياتعاىلاهللا أيد 

 مكة، دخل النيب:  قال، فعن  عبداهللا بن مسعودًعجازاإو نصرة له دعوته 

ًُوحول الكعبة ثالث مائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود يف يده،   وجعل يقول ُ :

 )٢() اآلية ٨١: اإلسراء  َّنن من رنزنُّ 

  : وجه اإلعجاز

َيبق وثن استقبله إال سقط على قفاه مع أنبينا حممد أنه مل ل فمن تأييد اهللا  َ َ ُ َ َِّ َنـها ْ َّ

ِكانت ثابتة باألرض َْ ْ
ِ َِ َ َ ِ وقد شد هلم إبليس أقدامها بالرصاص وفعل ذلك ،َ َِ َ ََ َ َْ ِْ َُ ّ إلذالل 

َْاألصنام وعابديها  َ ْ أنـها ال تـنـفع وال تضر وال تدفع عن نفسها شيئاوإلظهارْ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ْ ، وهذا )٣(ََّ

 فتح مكة من أمر معجز خارق للعادة، فقد أدرجه السيوطي حتت باب ما وقع يف

  )٤(وأورده القاضي عياض يف إعجاز سائر اجلماداتاملعجزات، 

 .اإلسراء والمعراج وما فيها من الدالئل: المطلب السابع

إىل السماء وهو ما يسمي باإلسراء  بصعود نبيهشاءت إرادة اهللا تعاىل         

 كذبين ملا( : يقول  اهللا رسول مسع أنه: قال جابرفعن  ً،قريشا ، وقد أنكرتهواملعراج

                                                           

  .١/١٣٢أعالم النبوة ) ١(

ّ هل تكسر الدنان اليت فيها :ابتاب املظامل والغصب، بأخرجه البخاري يف صحيحه، ك) ٢(

ًاخلمر، أو خترق الزقاق، فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما ال ينتفع ً ُ هل تكسر ً َ ْ ُ ْ َ
ًالدنان اليت فيها اخلمر، أَو خترق الزقاق، فإن كسر صنما، أَو صليبا، أَو طنبور ُ ْ ً ْ ْ ُْْ ِ ِ

َ َ ًَ َ َ َ َُ ْ َِ َ ُُ ُ َِّّ َُ َ َِّ َ َا، أَو ما ال ِّ َ ْ
ِِيـنتـفع خبشبه َ َ َِ

ُ َُ    . ٢٤٧٨ ح٣/١٣٦ ْ

   .١٧/ ٨ فتح الباري )٣(

  .١/٣٠٦ ، وينظر الشفا بتعريف حقوق املصطفى ١/٤٤٢اخلصائص الكربى للسيوطي  )٤(
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فجلى ِاحلجر يف قمت قريش
)١(

 وأنا آياته عن أخربهم فطفقت ،املقدس بيت يل اهللا

 )إليه أنظر
)٢(

 مثله أكرب مل ًكربا فكربت ،أثبتها مل أشياء عن فسألوين  (:، وقال

 )به نبأ�م إال شيء عن يسألوين ما ،إليه أنظر املقدس بيت يل اهللا فرفع ،قط
)٣(

.  

قال  ملعجزات اليت حدثت ليلة اإلسراء واملعراج ما رواه أنس بن مالكومن ا   

ٍَّكان أبو ذر
)٤(

َِّ حيدث أن رسول الله  َ ُ َ َّ َفرج عن سقف بـييت وأنا مبكة فـنـزل (:  قال َ َ ََ َُ َّ َِ َِْ
ِ ْ َ َ ِ

ُْجربيل فـفرج صدري مث غسله مباء زمزم مث جاء بطست من ذهب مم ٍْ َِ َ ٍَ ِ
ْ ََ َِ َّ َُّ َُ ََ َْ

ِ
َ ُ َ

ِ
َ َ َ ُ ْ

ًتلئ حكمة وإميانا ِ ًَ ِ
َ َ ْ ِ ٍ ِ

َ

ُفأفـرغه يف صدري مث أطبـقه مث أخذ بيدي فـعرج يب إىل السماء الدنـيا فلما جئت إىل  ْ ِ ِ
َ َ َْ ُّ ِ

َ ََّ ِ َ ََ ََ َِ َ َ َ َ ََّ َُّ ُُ َُ ْ ِ ْ َ ْ

َْالسماء الدنـيا قال ُّ
ِ

َ ْجربيل خلازن السماء افـتح قال: َّ َْ
ِ

َ َّ ِِ َ
ِ ِ

ُ
ُهذا جربيل قال هل : قال ،من هذا: ِْ

ِْ
ِ

َمع ٌك أحدَ َ َ ٌ قال نعم معي حممد ؟َ َّ َُ
ِ
َ،فقال أرسل إليه َ

ِ
َ فلما فـتح علونا ، نعم: قال،ُْ ََْ َ ََ

ِِالسماء الدنـيا فإذا رجل قاعد على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل ميينه  ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ُ َ
ِ

ََ ََ ٌ ٌَ َِ ِْ َْ َِِ
َ َ َ َ ٌَ َ ٌ ْ ُّ َ َّ

َضحك وإذا نظر قبل يساره بكى  َ َ َِِ
َ َ

ِ
ََ َ َ ِ

ِفقال مرحبا بالنيب الصالح واالبن الصالحَ ِِ َِّ َِّ ْ
ِ
َ ِّ َِّ ِ

ً َ : قلت ،َْ

َجلربيل من هذا 
ِْ
ِ هذا آدم وهذه األسودة عن ميينه ومشاله نسم بنيه فأهل اليمني :َقال؟ ِِ ِ

َ َْ ُ ْ ََ
ِ ِ ِ ِِ ِ

ُ َ َ ِ ِ
َ
ِ
َ ََ ُ َ َِ ْ َ ْ ِ

َ ُ

                                                           

  .)جلي (  مادة ١/٤٦ينظر خمتار الصحاح . رأيته حىت وبينه بيين احلجب كشف أي)١(

سبحان الذي ( تاب فضائل الصحابة ، باب قوله تعاىل أخرجه البخاري يف صحيحه ، ك ) ٢(

  .٣٦٧٣ ح ٣/١٤٠٩) ًأسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى 

  .١/١١٣أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ٣(

أبو ذر الغفاري الزاهد املشهور الصادق اللهجة خمتلف يف امسه واسم أبيه واملشهور أنه  ) ٤(

ويقال إن إسالمه كان بعد أربعة وانصرف إىل بالد قومه فأقام ، جندب بن جنادة بن سكن

 املدينة ومضت بدر وأحد ومل تتهيأ له اهلجرة إال بعد ذلك وكان  �ا حىت قدم رسول اهللا

 . وقيل يف اليت بعدها وعليه األكثرهـ٣١ وفاته بالربذة سنة كانت، ً أمسر اللون حنيفاًطويال

  ٩٨٧٧ ترمجة رقم ٧/١٠٥اإلصابة 
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َّمنهم أهل اجلنة واألسودة اليت عن مشاله أهل الن َ َّ َُ ُْ ْ
ِ ِِ

َ
ِ

ُ َ ِ ْ َ ْ َْ َار فإذا نظر عن ميينه ضحك وإذا نظر َ ََ ََ ََ ِ ِِ ِ
َ َ ِ

َقبل مشاله بكى َ َ
ِِ ِ

َ
ِ

ِ حىت عرج يب إىل السماء الثانية فقال،َ ِ
َ َّ ِ

َ ََّ ِ ْ خلاز�ا افـتح:ََ َْ َ
ِِ َ

َ فقال له خاز�ا ،ِ
ِِ َ

َمثل ما قال األول فـفتح ََ َْ ُ ََّ ْ َ
ٌ قال أنس،ِ ِ فذكر أنه وجد يف السماوات آدم وإدري:ََ ْ َِ ََ َ َ َ َس وموسى ََُّ ُ َ َ

َوعيسى وإبـراهيم صلوات الله عليهم ومل يـثبت كيف منازهلم غري أنه ذكر أنه وجد آدم  ََ ََ َ َ َُ َ َُ َُّ ََّ ََ َ ََ ََ َُُِْ َ ْ ْْ ِْ ِ َِّ ُ َ
ِ ِ

َ
ِيف السماء الدنـيا وإبـراهيم يف السماء السادسة
َ
ِ َّ َّ َِّ ِ

َ َ ََ َ
ِ

ِْ َْ ٌ قال أنس،ُّ ِّ فلما مر جربيل بالنيب :ََ َِّْ ِ
ُ

ِ ِ َّ َ 

ْبإد َريسِِ
ِ مرحبا بالنيب الصالح واألخ الصالح فقلت من هذا: قال،ِ ِ ِِ َِّ ََّ ْ َ ِّ َِّ ِ

ً َ ُهذا إدريس : قال؟َْ
ِ ْ ِ، 

َمث مررت مبوسى ُِ ُ َْ َ ِ مرحبا بالنيب الصالح واألخ الصالح: فقال،َُّ ِ ِِ َِّ ََّ ْ َ ِّ َِّ ِ
ً َ  هذا : قال؟ قلت من هذا،َْ

َموسى َ مث مررت بعيسى،ُ
ِ ِ ُ َْ َ ًَ مرحبا: فقال،َُّ ِ باألخ الصالح والنيب الصالحَْ ِ ِِ َِّ َِّّ َِّ َ َ ْ  ؟قلت من هذا ،ِ

َقال هذا عيسى
َ مث مررت بإبـراهيم،ِ َ َ

ِ
ْ ِِ ُ ْ َ ِ فقال مرحبا بالنيب الصالح واالبن الصالح،َُّ ِِ َِّ َِّ ْ

ِ
َ ِّ َِّ ِ

ً َ :  قلت،َْ

ُ إبـراهيم ؟من هذا قال هذا َ
ِ

ٍبن شهابا قال صلوات اهللا عليه،ِْ
َ
ِ فأخبـرين :ِ

َ َ ْ َّزم أن َبن حاََ َ ٍ
ْ

ِبن عباس وأبا حبة األنصاري كانا يـقوالنا َ ُ َ ََ َ ََ َّ ِ َ َْ ْ َّ َََّ ٍ ُ مث عرج يب حىت ظهرت  قال النيب :َ ْ ََ ِ َ ِ ُ َُّ

َلمستـوى أمسع فيه صريف  ِ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ
ِ          األقالمِ َ َْ ْ

)١(
ٍبن حزم وأنس بن مالكا قال ، ِ

َ َُ َََ
ٍ
  قال النيب :ْ

َفـفرض اهللا على أميت مخسني صال َ َ
ِ َْ َِ َُّ َ َ َة فـرجعت بذلك حىت مررت على موسى فقال َ ُ َ َُ َْ ََ

ِ َ ِ ُ ْ َ ما ً

َفـرض اهللا لك على أمتك َُِّ َ ً فـرض مخسني صالة:قلت؟ ََ َ َ َ
ِ َْ ََ َ فارجع إىل ربك فإن :قال، َ َِّ ْ

ِ
ْ َ

ُأمتك ال تطيق ذلك
ِ ُ َ َ َ فراجعين فـوضع شطرها،ََُّ َْ َ َ َ َ ََ فـرجعت إىل موسى قلت وضع شطره،َ َْ َ َ ََ َ ُ َُ ْ َ، 

ِ راج:فقال
ُع ربك فإن أمتك ال تطيقَ ْ

ِ ُ َ َ َ ََّ َُّ ْ فـراجعت فـوضع شطرها فـرجعت إليه فقال ارجع ،َ
ِ
ْ ُ ْ ُ َْ ََ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ

ُإىل ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك
ِ ُ َ َ َ ََُّ ُ فـراجعته فقال هي مخس وهي مخسون ال يـبدل ،َِّ َّ َُ ََ َ ُ َْ َْ ََ َ

ِ ِ
َ ٌ ُ ُْ َ

ْالقول لدي فـرجعت إىل موسى فقال راجع
ِ
َ َ ُ َُ ْ ََ َّ َ َ ُ ْ َ ربكَْ َ فقلت استحيـيت من ريب مث انطلق ،ََّ ََْ ِّْ َُّ َ ُ ْ َْ َ

                                                           

 اللوح من ينسخونه ما أو، ووحية تعاىل اهللا أقضية من بأقالمها املالئكة تكتبة ما  صوت)١(

، ورائه إىل رجوعه يف تصويته هو: القلم صريف أن:  ويقال.ذلك من اهللا شاء ما أو، احملفوظ

  .٢/١١٤فتح الباري البن رجب    .حلرف كتابته مثل
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 
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ََّيب حىت انـتـهى يب إىل سدرة المنتـهى وغشيـها ألوان ال أدري ما هي مث أدخلت اجلنة  ُ َ ََ َْ ُْ
ِ ِ ِْ َُّْ َ

ِ ِ َ ٌ َْ َْ َ ََ َ ُ ََ َْ ِ ْ ِ ِْ

ُفإذا فيها حبايل
ِ
َ َ

)١(
ُ اللؤلؤ وإذا تـرابـها المسك ْْ

ِ ْ َ ُ َُ
ُِ ُّ( )٢(.   

 وعيسى قبله لقوله يف لقاءه موسى األنبياء  النيبلقى  ءويوم اإلسرا     

 -  رجل فإذا -  النيب فنعته - السالم عليه موسى لقيت يب أسري حني( : وإبراهيم

شنوءة رجال من كأنه الرأس رجل مضطرب - : قال حسبته
)٣(

 عيسى ولقيت: قال ،

 ورأيت: قال ً،امامح: يعين .دمياس من خرج كأمنا أمحر ربعة فإذا -  النيب فنعته - 

 اآلخر ويف لنب أحدمها يف بإناءين فأتيت به ولده أشبه وأنا عليه اهللا صلوات إبراهيم

 إنك أما الفطرة هديت: فقال فشربته اللنب فأخذت ،شئت أيهما خذ: يل فقيل .مخر

)أمتك غوت اخلمر أخذت لو
)٤(

.   

! حممد يا: فقال يب أسري ليلة إبراهيم لقيت  (: يف لقاء إبراهيم لاقف      

 وأ�ا ،واسعة وأرضها ،املاء عذبة ،الرتبة طيبة اجلنة أن وأخربهم السالم أمتك أقرئ

                                                           

َّمواضع مرتفعة كحبال الر ) ١( َ ُ َ َ
ِ ِ

ْ
ِ

ْمل، كأنه مجع حبالة، وحبالة مجع حبل،َ ُ َْ ُ َ َْ َْ ََ َِ ِ ََّ   ١/٣٣٤النهاية َ

صلوات يف اإلسالم ، باب كيف فرضت الأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة) ٢(

  .٣٤٢ ح ١/١٣٥

َوأَزد شنوءة، قبيلة من اليمن: الرجل الشنوءة)٣(
ِ ٌَ َِ ََ ُ َ   .١/١٠٢لسان العرب . ُ

بفتح املعجمة وضم النون وبعد الواو مهزة مفتوحة ويف : ٩٢/ ٤حقال احلافظ ابن حجر يف الفت

النسب كذلك، وقيل بفتح النون بعدها مهزة مكسورة بال واو، وشنوءة هو عبداهللا بن كعب 

  . بن مالك بن نضر بن اآلزد ومسي شنوءة لشنآن كان بينيه وبني قومه

َوهل أَتاك حديث موسى  (تعاىل، باب قول اهللا أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األنبياء)٤( ُ َُ
ِ َ َ ْ َ َ

ًوكلم اهللا موسى تكليما()
ِ ْ َ َ ُ َ

َّ   .٣٢١٤ ح٣/١٢٤٣) ََ
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 قوة وال حول وال أكرب واهللا اهللا إال إله وال هللا واحلمد اهللا سبحان: غراسها وأن ،قيعان

 )باهللا إال
)١(

.  

فئات لبعض  يوم األسراء من ألوان العذاب راها عن مشاهد  نقلو      

 وألسنتهم شفاههم تقرض قوم على مررت يب عرج ملا( : ا�تمع املسلم فقال

 يقولون الذين أمتك خطباء هؤالء: قال ،جربيل يا هؤالء من: فقال نار، من مبقاريض

 )يفعلون ال ما
)٢(

.  

 �ا خيمشون حناس من أظفار هلم بقوم مررت يب عرج ملا: (     وقال 

 الناس حلوم يأكلون الذين هؤالء :قال جربيل؟ يا هؤالء من فقلت وصدورهم وجوههم

)أعراضهم  يف ويقعون
)٣(

.  

 حذيفة قالوالنار، ونعيمها  اجلنة رأىوأخرب بانه من مجلة ما شاهد أنه       

 :النيب يصل مل  ؟ امسك ما: حذيفة فقال ،بلى: فقلت  املقدس؟ بيت يف 

                                                           

ِ، كتاب الدعوات عن رسول الله  يف سننهأخرجه الرتمذي ) ١( َِّ ِ
َ َ َّ َ باب ما جاء يف فضل ، ِ ْ َ َ

ِالتسبيح والتكبري والتـهليل والتحميد  ِِ
ْ َّ َّ َّ ََّ َ َِ ْ ِ ِ ِْ ِ ٌذا حديث حسن غريب  ه:لقاو، ٣٤٦٢ ح ٥/٥١٠ْ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ

ِمن هذا الوجه من حديث 
ْ ٍبن مسعوداَْ

ُ ْ َ.  

  .حسنإسناده : ١٠٥ح ٢١٥/ ١ األلباين يف السلسلة الصحيحة قال

 سلمة بن محاد ثنا وكيع ثنا وساقه بسنده فقال ١٢٨٧٩ح٣/١٨٠ أمحد يف مسنده أخرجه) ٢(

  .أنس عن جدعان بن زيد بن علي عن

  . عن مالك بن دينار عن أنس١/٢٤٩  يف صحيحه ن حبانواب

  .ضعيف:   وقال األلباين٣/٤٠ه التربيزي يف مشكاة املصابيح أور

 بن علي أجل من ضعيف إسناد وهذا ، صحيح حديث :)حمقق املسند  ( األرنؤوط شعيب يقتعل

  جدعان بن زيد

  .٤٨٧٨ ح ٤/٢٦٩أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، باب الغيبة  ) ٣(

  . )الصحيحة ( يف خمرج وهو صحيح سنده: ١/٥٢:اين يف اإلسراء واملعراج وقالده األلبأور
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :اقرأ: حذيفة فقال ،زر: قلت

 فيه صلى لو إنه صلى؟ جتده فهل اآلية، ١:اإلسراء  َّ جن يم ىم  مم

 أيت  اهللا رسول إن ،بالبيت الطواف عليكم كتب كما فيه الصالة عليكم لكتب

 أنا ظهرها زايلنا فما (: قال البصر َّمد خطوها الرباق: هلا يقال ممدود الظهر طويل بدابة

)والنار اجلنة رأينا حىت الرباق هرظ أو الدابة ظهر يعين السالم عليهما وجربيل
)١(

.  

 حافتاه بنهر أنا إذا اجلنة يف أسري أنا بينما السماء إىل يب عرج ملا: ( قال     و

 فإذا ربك أعطاك الذي الكوثر هذا :قال جربيل؟ يا هذا ما فقلت ا�وف اللؤلؤ قباب

)أذفر  مسك طينه
)٢(

  

عون يف ثبا�ا يوم شم الرائحة ابنة فرقصة ماشطة يوم اإلسراء  وحكى       

 ملا:  اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عنف الطيبة ومل يعلم مصدرها 

 ؟ الطيبة الرائحة هذه ما جربيل يا: فقلت طيبة رائحة على أتيت يب أسري ليلة كانت

 شطمت هي بينا: قال ؟ شأ�ا وما: قلت وأوالدها فرعون ابنة ماشطة رائحة هذه: قال

: فرعون ابنة هلا فقالت اهللا بسم: فقالت يدها من املدرى سقط إذ يوم ذات فرعون ابنة

 فأخربته نعم: قالت ؟ بذا أخربه: قالت اهللا أبيك ورب ريب ولكن ال: قالت أيب؟

 ( ببقرة وأمر اهللا وربك ريب نعم: قالت ؟ غريي ربا لك وإن فالنة يا: فقال فدعاها

 تلقى أن أمر مث فأمحيت حناس من ) والفتح والتوسعة الشق من وأصله البقر من: والبقرة

 أن أحب: قالت ؟ حاجتك وما: قال حاجة إليك يل إن: له قالت فيها وأوالدها هي

 .احلق من علينا ذلك: قال ً،مجيعا فتدفننا واحد ثوب يف أوالدي وعظام عظامي جتمع

                                                           

  .٢٩١٥ ح ٧/٣١٥أخرجه البزار يف مسنده  ) ١(

 رجال أمحد ورجال واألوسط الكبري يف والطرباين والبزار أمحد رواه : ١/٢٣٢ اهليثمي يف ا�مع قال

  .الصحيح

  .٤٦٨٠ ح ٤/١٩٠٠يف صحيحه أخرجه البخاري  ) ٢(
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 هلا صيب إىل ذلك انتهى أن ىلإ ًواحدا واحدا أيديها بني فألقوا بأوالدها فأمر: قال

 من أهون الدنيا عذاب فإن اقتحمي أمه يا: قال أجله من تقاعست كأ�ا مرضع

 السالم عليه مرمي بن عيسى صغار أربع تكلم: عباس ابن قال فاقتحمت اآلخرة عذاب

)فرعون ابنة ماشطة وابن يوسف وشاهد جريج وصاحب
)١(

.  

  

   :وجه اإلعجاز

 فكونه من اإلعجاز يف أحاديث اإلسراء واملعراج أوجه عديدة ظهر      ت

 ،يصعد من األرض إىل السماء يقظة بروحه وجسده ورأى فيها من املعجزات الباهرة

 ومجيعها أمور وغريها من لقاء األنبياء وأوصاف اجلنة وأصناف العذاب لقوم بعينهم،

 حادثة اإلسراء واملعراج وقد كتب الكثري يفً                             اإلسراء واملعراج خارقا للعادة فأمر  غيبيه،

ً                          قدميا وحديثا منها االبتهاج  أليب:  للمؤلف،واملعراج اإلسراء قصة عن املعراج يف ً

 ، والسيوطي،لأللباين:  واإلسراء واملعراج،السبيت دحية ابن حسن بن عمر بن اخلطاب

فيها طرهوين فوجه اإلعجاز  رزق بن حملمد: واإلسراء واملعراج الرؤية املتكاملة الصحيحة

  .ظاهر عنه 

  

 انشقاق القمر: ثامنالمطلب ال

 نصرة له كغريه من األنبياء  من أجل املعجزات اليت خص �ا نبينا حممد       

  عن أنس بن مالك ف  انشاق القمر،عندما سأهلم أقوامهم اآليات والدالئل على صدقهم
                   ٍ ِ
َ ِ ََ

                                                           

ُثنا أبو عمر الضرير  وساقه بسنده فقال ٢٨٢٢ ح ١/٣٠٩أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  ) ١( َ
ِ َّ َ ُ

ِأنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبـري عن  َ ْ ٍَ َُِ َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ َ ََ َ ُ ٍبن عباساََّ ََّ.  

 وفيه واألوسط الكبري يف والطرباين والبزار أمحد رواه: ١/١٢٥ل نور الدين اهليثمي يف ا�مع  قا

  .اختلط ولكنه ثقة وهو السائب بن عطاء
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 أنه حدثـهم                     ْ ُ َ َّ َ َ                              أن أهل مكة سألوا ر( ََُّ َُ َ ََ َ َّ َ َ ْ َِّ             سول الله َّ َ ُ أن يريـهم آية فأراهم انشقاق                                                َ َ ًِ ْ ْ ُْ ََ ََ َ َ ُُ ِ ْ

ِ          القمر  َ َْ()١(.  

  :وجه اإلعجاز 

  على النيب يف زمن باب انشقاق القمر أي: قال ابن حجر يف شرحه     

َّفمنهم من قال بأنه مره ، النبوة عالمات يف مبعىن ذلك ترجم وقد له املعجزة سبيل

 جزم من اعرف وال باإلمجاع مرتني وانشق: قال ابن حجر: نيومنهم من قال بأ�م مرت

 شراح من أحد لذلك يتعرض وملزمنه يف االنشقاق بتعدد احلديث علماء من

 تارة األفعال �ا يراد املرات :فقال الرواية هذه على القيم بنا وتكلم الصحيحني

 الناس بعض على يخف وقد مرتني القمر انشق الثاين ومن أكثر واألول أخرى واألعيان

 فإنه غلط انه والسري ،احلديث أهل يعلم مما وهذا مرتني وقع القمر انشقاق أن فادعي

 ولعل نظر مرتني فيها اليت الرواية يف كثري بن العماد قال وقد، واحدة مرة إال يقع مل

فرقتني أراد قائلها
)٢(

.  

                                                           

 يريهم أن املشركني سؤال باب املناقب، كتاب  أخرجه البخاري يف صحيحه ) متفق عليه (  ) ١(

لم يف صحيحه ، كتاب صفة ومس. ٣٤٣٨ ح ٣/١٣٣١القمر انشقاق فأراهم آية  النيب

ِباب انشقاق القمر ، القيامة واجلنة والنار َ َ َْ ِ ِ ْ   .٢٨٠٠ ح ٤/٢١٥٨ َ

  .٧/١٨٢فتح الباري  ) ٢(

 اهللا رضي وقد رواها عدة من الصحابة انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا : قال القاضي

قال الزجاج وقد أنكرها بعض املبتدعة املضاهني  عنهم مع ظاهر اآلية الكرمية وسياقها،

فيها ألن القمر خملوق هللا تعاىل يفعل املخالفى امللة وذلك ملا أعمى اهللا قلبه وال إنكار للعقل 

  . آخر أمرهيففيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره 

 معرفته ومل خيتص  واشرتك أهل األرض كلهم يفًوأما قول بعض املالحدة لو وقع هذا لنقل متواترا

 الليل ومعظم الناس نيام غافلون االنشقاق حصل يف �ا أهل مكة فأجاب العلماء بأن هذا

=  إال الشاذ إليها السماء أو ينظر غلقة وهم متغطون بثيا�م فقل من يتفكر يفواألبواب م
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                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

  

  يفة  تحرك جبل حراء وسكونه بمجرد ركله برجله الشر:تاسعالمطلب ال

 

وقد وقع حلبيبنا يف للبشر عجاز اخلارق للعادة حترك اجلمادات واستجابتها إلمن ا

ََعن أيب هريـرةمكة، ف َْ َِّ أن رسول الله (: ُ َ ُ َ َّ َكان على حراء ٍ
َ
ُ هو وأبو بكر وعمر )١(ِ َ َُ ٍ ْ َ

ُوعثمان وعلي وطلحة والزبـيـر فـتحركت الصخرة ََ ُْ ٌَّّ َْ َّ َ َ َََ ْ ُّ َ َ َ َ َُ ْْ ِ
َ َاهدأ فما عليك : َِّسول الله  فقال ر،ُُ ََْ ْ َ ْ

يق أو شهيد ٌإال نيب أو صدِّ ِ َ ٌ
ِ

ٌّ َِ( )٢(.  

ٍأنس بن مالك رضي اهللا عنهعن و ِ
َ َ َّحدثـهم أن النيب (: ََ َ ْ ُ َ َّ َ صعد أحدا وأبو بكر ٍ ْ َ ًُ َُ ِ

َ
ْوعمر وعثمان فـرجف �م فقال

ِِ
َ َ َ َُ ُ َ َ َ َُْ ِ اثـبت أحد فإمنا عليك نيب وص:ُ

َ ٌّ َِ َ ََْ َََِّ ُ ُ ُُ ْ ِدِّيق وشهيدانْ َ ِ َ َ ٌ(   )٣(  

                                                                                                                                           

ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغريه من العجائب واألنوار الطوالع  النادر=

 الليل يقع وال يتحدث �ا إال اآلحاد وال يف السماء يفوالشهب العظام وغري ذلك مما حيدث 

 الليل لقوم سألوها واقرتحوا يفه وكان هذا االنشقاق آية حصلت علم عند غريهم ملا ذكرنا

 اليت بعض ا�ارى واملنازل يفرؤيتها فلم يتنبه غريهم هلا قالوا وقد يكون القمر كان حينئذ 

تظهر لبعض اآلفاق دون بعض كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم كما جيد الكسوف أهل 

  ٩/١٤٥ للنووي شرح مسلم ، بلد دون بلد واهللا أعلم

ما استعجم  معجم وينظر ،٢/٢٣٣ البلدان معجمأميال  ثالثة على مكة جبال من جبل)١(

١/٤٣٢.  

  .٢٤١٧ ح ٤/١٨٠، باب حرم املدينة  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة ) ٢(

 ح ٣/١٣٤٤، باب إذا انتفلت الدابة يف الصالة األذن كتاب أبواب أخرجه البخاري ، ) ٣(

٣٤٧٢.  



       
 
 

 

 

٤٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

اإلعجازوجه 
)١(

   

 هؤالء شهداء أن منها إخباره يف هذا احلديث معجزات لرسول اهللا      

 بكر شهداء فان عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبري وأيب وماتوا كلهم غري النيب 

باع بقرب رضي اهللا عنهم قتلوا ظلما شهداء فقتل الثالثة مشهور وقتل الزبري بوادي الس

 سهم فقتله فأصابه للقتال ً للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركاً تاركاًالبصرة منصرفا

 اآلخرة وعظيم ثواب أحكام فهو شهيد واملراد شهداء يف ً من قتل ظلماأنوقد ثبت 

 إثبات يف الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤالء وفيه وأماالشهداء 

 مل خيف عليه فتنة إذا يف وجهه اإلنسانجاز وجواز التزكية والثناء على التمييز يف احل

 ذكر سعد بن أيب وقاص يف الشهداء يف الرواية الثانية فقال وأما وحنوه بإعجاب

باجلنة مشهود له ألنه مسي شهيدا إمناالقاضي 
)٢(

 للجبل  من تكليمه كذلك ما فيه،

                                                           

وكال الروايتني ) أثبت حراء ( ويف صحيح مسلم ) أثبت أحد ( جاء يف صحيح البخاري  )١(

  صحيح 

  .فحمل ابن حجر ذلك على تعدد القصة

 عن سعيد حراء واألول أصح ولوال احتاد أخرووقع يف رواية ملسلم وأليب يعلى من وجه : فقال

 فاين وجدته يف مسند  االختالف فيه من سعيدأناملخرج جلوزت تعدد القصة مث ظهر يل 

احلارث بن أيب أسامة عن روح بن عبادة عن سعيد فقال فيه أحدا أو حراء بالشك وقد 

وإسناده صحيح وأخرجه أبو يعلى من )  حراء : (أخرجه أمحد من حديث بريدة بلفظ

 وإسناده صحيح فقوي احتمال تعدد القصة وتقدم ) أحد: (حديث سهل بن سعد بلفظ

خرج مسلم من حديث أيب أو) حراء ( حديث عثمان أيضا حنوه وفيه الوقف منأواخريف 

هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر انه كان على حراء ومعه املذكورون هنا وزاد معهم غريهم 

  .٧/٣٨فتح الباري  ،   واهللا اعلم

  .١٥/١٩٠شرح النووي ملسلم ) ٢(



       
 
 

 

 

٤٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

ليمه للجمادات معجز فال حيصل لغريه  فتك،وركله حىت يهدأ فهدأ عند مساع صوته 

.  

  

 برمي األوساخ على ظهره الشريف  موت من آذاه: عاشرالمطلب ال

  .ً                          عليهم جميعا في غزوة بدرئهبمجرد دعا

 أؤيد �ا علية الصالة والسالم نصرة له ما من أوجه اإلعجاز اليت           

َِّعبد الله بحصل للقوم من قريش الذين آذوه، فعن  َ َّن مسعود حدثه أن النيب َْ َ ٍ
ُ ْ َ : )

ْكان يصلي عند البـيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بـعضهم لبـعض أيكم  ْ ٌُ َُّ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ
ِ

ُ َُ ْ ِ ُ ٌ َ ٍ ِ
ْ ْ َ ِْ ِّ

ِجييء بسلى جزور ُ َ َ َ
ِ
ُ

َِ)١(
ِ بين فالن فـيضعه على ظهر حممد إذا سجد فانـبـعث أشقى القوم 

ْ َ َْ ْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َُ َ
ٍ َّ َُ ِ ْ َ َُ َ ٍ ِ

َفجا َء به فـنظر حىت سجد النيب َ َ َ ََ ََ ِِ
َ َوضعه على ظهره بني كتفيه وأنا أنظر ال أغري شيئا ُ َُ َْ ِ ِ

َْ َ ِِ ْ ُ َ َ َ
ِلو كان يل منـعة قال فجعلوا يضحكون وحييل بـعضهم على بـعض ورسول الله  َِّ ُ ُ ََ ٍَ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ُ ُ ٌَ ُ ْ ُ َ َ 

َساجد ال يـرفع رأسه حىت جاءته فاطمة فط ََ َ َُ َ َ
ِ

ُ َُْ َ ََ ُ َْ ْ ٌ َُّرحت عن ظهره فـرفع رأسه مث قالِ ُ َ ََْ َ ََ َ
ِِ ْ َ ْ  اللهم (: َ

ٍعليك بقريش ثالث مرات َّ َ َ َ ََ ٍ ْ َُْ
ِ َ َ فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يـرون أن الدعوة يف )َ ََ ْ ََّ َّ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ْ ِ َّ َ

ُْذلك البـلد مستجابة مث مسى اللهم عليك بأيب جهل وعليك بعت
ِ َِ َ َْ َْ َ ََ ََ ٍْ ِْ َ َ َ ُ ََ َّ َْ َُّ ٌ َبة بن ربيعة وشيبة بن ِ َ ََ َْ َ َ ََ ِ

َربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة  َ َ ْ ََ َ َْ ُ َُ َ َ َ
ٍ َ َ َّ ُ ِ ِ

َْ َ  بن أيب معيط وعد السابع فلم حنفظه قالِ
     

 
                                     َ

ِ َّ َّ َ َ
ٍ
َْ ُ :

      فـوالذي نـفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله 
                                                       ِ َِّ َّ َ َ
ِ َِّ َّْ َ َ َ صرعى يف القليب                    ِ َِْ َ ْ َ

)٢(
ِ         قليب َِ 

ٍبدر ْ َ(
)٣(.  

                                                           

يه وقيل هو يف املاشية السلى ويف الناس  فًاجللد الرقيق الذي خيرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا)١(

  .١٤/٣٩٦لسان العرب . املشيمة واألول أشبه ألن املشيمة خترج بعد الولد

  .٤/٩٨النهاية . البئر اليت مل تطو)٢(

َِّ أَبـواب ستـرة المصلي، ، البخاري يف صحيحه، كتاب الصالةأخرجه)٣( ُ ْ
ِ
َ ْ ُ ُ َ ُباب المرأَة تطرح عن ْ َْْ َ ِ

َ ْ َ
َِّالمصلي شي ُ َ من األذىًئاْ َ   .٤٩٨ح ١/١٩٤ْ



       
 
 

 

 

٤٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 على القوم من قريش الذين اعتدوا عليه حتقق ما دعي به  :وجه اإلعجاز   

فرآهم مجيعهم يوم بدر صرعى يسحبون إىل بئر ، برمي األقذار على ظهره الشريف 

  .ً فكون ذلك له من النفر من قريش معجزة يف مو�م مجيعا يوم بدر،بدر ويرمون فيه

  . جبريل على هيئته الحقيقيةةرؤي :لحادي عشرا          المطلب 

قال  ، جلربيل عليه السالم حىت سدت الرؤيةن أعظم املعجزات املكية رؤيته م

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :تعالى

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب

 ىنين نن من زن امممرن يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

         ١٨ – ٧: النجم َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

  وجه اإلعجاز              

 األفق، سدا جناحان منها جناح ستمائة وله يف مكة جربيل النيب رأى      

 وقلوب فخذيه، على ويديه ركبتيه على ركبتيه يضع  حىت النيب من يدنو وكان

 من مستقره يف وهو الدنو هذا يدنو كان أنه املمكن من بأن لإلميان تتسع املؤمنني

  :اآلية هذه عن عليه السالم حبيش بن زر سألت: قال الشيباين عن ،)١(السموات

 جربيل رأى: اهللا عبد قال: قال،١٨: النجم َّجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ُّ 

  .)٢()جناح مئة ست له صورته يف

  والحمد هللا رب العالمين

                                                           

  .بتصرف ٢/٢٦٩سبل اهلدي والرشاد  ) ١(

  .١٩/٣٠٦أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،  ) ٢(

  .إسناده صحيح على شرط الشيخني:  شعيب األرناوؤطقال



       
 
 

 

 

٤٩٩
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   : اخلامتة    

  

ًاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما  ً ً ً
ًواملنَّة أوال وآخر وظاهرا، َّفلله وحده احلمد والشكر،  ربنا ويرضىحيب ً، 

وعلى آله ، سيدنا حممد، ُوالصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني

  .وصحبه أمجعني

  : أما بعد

املعجزات املكية يف الفرتة  (  بفضل اهللا ومنته من كتابةالتمامفبعد 

يب وختريج للروايات وعزو وتوثيق وشرع للغرمابني دراسة ومجع ) النبوية

املوضوعات اليت تربز فيها ّجل يعد من أالذي ، خدمة هلذا املوضوع

ًعلى تأيد من يشاء مبا شاء من أمور تكون خارق للعادة القدرة اإلهلية 
ختلق صلة وثيقة بني العبد ورب يف إذعا�ا لبارئها واإلميان به واإلحسان 

يف عبادته فقد مجعت من استطعت من املعجزات املكية لرسول األمية 

   .وبعد االنتهاء  عليه وسالمهخري الربية صلوات ريب

   : ّت إليها في بحـثي بفضــل اهللا ومنـةأذكر أهم النتائج التي توصل

تعد معجزة القرآن الكرمي ونزوله يف مكة من أعظم تلك املعجزات  .١

  . جلربيل عليه السالم اليت سدت الرؤيةتليها رؤيته 

،  والدالئلخصت مكة املكرمة بعدد ال يستهان به من املعجزات .٢

 . وهذا دليل على عظم املكان

 حصلت له اليتراج الكثري من الدالئل  حادثة اإلسراء واملعمحلت .٣

فيها . 
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  لــتوصيــات ا

أوصى الباحثني والباحثات باالهتمام مبوضوع اإلعجاز والبحث  .١

فيه ، فله فروع كثرية يف السنة النبوية كاإلعجاز الغييب ، واجلسد الشريف 

  .  له 

تعترب كتب الدالئل من أحسن الكتب املصنفة للكشف عن  .٢

 لذا فأوصى .لكتب السري والصحاح والسنن احلديثةاملعجزات إضافة 

بالعناية �ا وقراء�ا للفائدة يف مثل هذا املوضوع وغريه من مواضع 

 .اإلعجاز

قدرته جل يف عاله عظيمة فخشية اهللا واخلوف منه ومراقبته  .٣

 ما بعث من معجزات تعجب هلا ومن أدل ذلك، وآالءه جسيمة

ّ القلوب واإلقتداء به يف جل  يفإضافة إىل تفعيل حمبته ، األلباب
 . البغضاءومقاطعة من عاده وكىن له، شؤون احلياة

ً أسأل اهللا العلي القدير أن جيعل عملي خالصا لوجه وفي الختام

. .وأن يلهمين الرشد والصواب، َّوأن يتجاوز عن ما زل به قلمي، الكرمي

  ..أنه وىل ذلك والقادر عليه

واهللا أعلم ، جلسدي والعقليهذا مبلغ ما وصل إليه جهدي ا

واحلمد ، بالصواب وهو املوفق للسداد وصلــى اهللا وسلــم على نبينا حممد

ًهللا أوال وأخرا ً.  

  



       
 
 

 

 

٥٠١
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 فهرس املصادر واملراجع 
 حبان بن أمحد بن حبان بن حبان، حملمد ابن صحيح تقريب يف  اإلحسان .١

َمعبد، بن معاذ بن ْ  عالء األمري:  ترتيبُالبسيت، الدارمي، حامت، أبو التميمي، َ

 شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج الفارسي، حققه بلبان بن علي الدين

 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل بريوت، الطبعة الرسالة، األرنؤوط، مؤسسة

 عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر االستذكار، ألبو .٢

 دار: معوض، الناشر يعل حممد عطا، حممد سامل: القرطيب، حتقيق النمري

 . ٢٠٠٠ – ١٤٢١ األوىل، بريوت، الطبعة – العلمية الكتب

 بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر االستيعاب يف معرفة األصحاب،  ألبو .٣

 حممد علي: ، احملقق)هـ٤٦٣: املتوىف (القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد

 -  هـ ١٤١٢ األوىل، بريوت، الطبعة اجليل، دار: البجاوي، الناشر

 .م١٩٩٢

 بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أسد الغابة، ألبو .٤

 معوض حممد علي: األثري، احملقق ابن الدين عز اجلزري، الشيباين الواحد عبد

 العلمية، الطبعة الكتب دار: املوجود، الناشر عبد أمحد عادل - 

 م  ١٩٩٤ - هـ١٤١٥األوىل،

 الرمحن عبد صحيحها، أليب وبيان وخترجيها أحاديثهما  وذكراإلسراء واملعراج .٥

األلباين،  األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد

 هـ١٤٢١ م٢٠٠٠اإلسالمية،  املكتبة: الناشر

 أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل  اإلصابة يف معرفة الصحابة، ألبو .٦

معوض،  حممد وعلى املوجود عبد أمحد لعاد: العسقالين، حتقيق حجر بن

 .هـ ١٤١٥ - األوىل بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر

 البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أعالم النبوة، ألبو .٧



       
 
 

 

 

٥٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

: بريوت، الطبعة – اهلالل ومكتبة دار: باملاوردي، الناشر الشهري البغدادي،

 .هـ ١٤٠٩ - األوىل

 احلسيين، ّالرزاق عبد بن ّحممد بن ّالقاموس، حملمد جواهر نتاج العروس م .٨

 احملققني، دار من جمموعة: َّالزبيدي، احملقق مبرتضى، ّامللقب الفيض، أبو

 . اهلداية

 ضبطه: اجلرجاين، احملقق الشريف الزين علي بن حممد بن ، لعليالتعريفات   .٩

 العلمية الكتب دار: الناشر، الناشر بإشراف العلماء من مجاعة وصححه

  .م١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ األوىل لبنان، الطبعة– بريوت

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل �ذيب التقريب، ألبو .١٠

 سوريا، الطبعة األوىل، – الرشيد دار عوامة، حممد: العسقالين، احملقق

١٩٨٦ – ١٤٠٦. 

 ؤوفالر بعبد املدعو حممد الدين التوقيف على مهمات التعاريف، لزين .١١

القاهري،  املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني تاج بن

 القاهرة، الطبعة األوىل،-ثروت اخلالق عبد ٣٨ الكتب عامل: الناشر

 .  م١٩٩٠- هـ١٤١٠

 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن القرآن، حملمد تأويل يف البيان جامع .١٢

الرسالة،  شاكر، مؤسسة مدحم أمحد: الطربي، احملقق جعفر أبو اآلملي،

  .م  ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ األوىل، الطبعة

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع .١٣

 البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن البخاري، حممد صحيح وأيامه، وسننه

 عن مصورة (النجاة طوق الناصر، دار ناصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق

 األوىل ، الطبعة)الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية

  .هـ١٤٢٢



       
 
 

 

 

٥٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

عنه،  اهللا رضي جابر عنه رواها كما وسلم عليه اهللا حجة النيب صلى .١٤

 – اخلامسة بريوت، الطبعة اإلسالمي املكتب األلباين، الدين ناصر حملمد

 .م١٣٩٩

 بن عمر بن ختار، حملمدامل النيب سرية يف األسرار ومطالع األنوار حدائق .١٥

جدة،  املنهاج ، دار»ََْحبرق «بـ الشهري الشافعي، احلضرمي احلمريي مبارك

 .هـ ١٤١٩ - عزقول، الطبعة األوىل نصوح غسان حممد: حتقيق

 السيوطي، دار الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن اخلصائص الكربى، لعبد .١٦

 . بريوت – العلمية الكتب

 .األلباين الدين ناصر السرية، حملمددفاع عن احلديث النبوي و .١٧

 موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهللا عبد بن أمحد نعيم دالئل النبوة، ألبو .١٨

 الرب عبد جي، قلعه رواس حممد الدكتور: األصبهاين، حققه مهران بن

 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الثانية، بريوت، الطبعة النفائس، عباس، دار

 نبوته وأعالم فضائله وذكر عباد،ال خري سرية يف والرشاد، اهلدى سبل .١٩

 الشامي، حتقيق الصاحلي يوسف بن واملعاد، حملمد املبدأ يف وأحواله وأفعاله

 معوض، دار حممد علي الشيخ املوجود، عبد أمحد عادل الشيخ: وتعليق

 .م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ األوىل، لبنان، الطبعة – بريوت العلمية الكتب

 عبد وفوائدها، ألبو فقهها نم وشيء الصحيحة األحاديث  سلسلة .٢٠

 األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن

 ملكتبة (األوىل، الرياض، الطبعة والتوزيع، للنشر املعارف األلباين، مكتبة

 .)املعارف

 وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة سنن ابن ماجه، البن .٢١

 -  العربية الكتب إحياء الباقي، دار عبد فؤاد حممد: يقيزيد، حتق أبيه اسم

 .احلليب البايب عيسى فيصل



       
 
 

 

 

٥٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود سنن أبو داود، ألبو .٢٢

ْالسجستاين، احملقق األزدي عمرو بن شداد
ِ احلميد،  عبد الدين حميي حممد: ِّ

 . بريوت – صيدا العصرية، املكتبة

ْسورة بن عيسى بن مدحمل سنن الرتمذي، .٢٣  الضحاك، بن موسى بن َ

 وحممد)٢ ،١ جـ (شاكر حممد  أمحد:وتعليق عيسى، حتقيق أبو الرتمذي،

 الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة ، وإبراهيم)٣ جـ (الباقي عبد فؤاد

مصر، الطبعة  – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،)٥ ،٤ جـ(

 . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية

 بن إمساعيل الفداء ، أليب)كثري البن والنهاية البداية من (النبوية السرية .٢٤

 املعرفة الواحد، دار عبد مصطفى: الدمشقي، حتقيق القرشي كثري بن عمر

 .م ١٩٧٦ -  هـ ١٣٩٥لبنان،  بريوت والتوزيع والنشر للطباعة

دار َّالسرية النبوية عرض ووقائع وحتليل أحداث، حملمد علي الصاليب،  .٢٥

 . هـ١٤٢٧املعرفة بريوت لبنان، الطبعة السابعة 

عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ، لالسرية النبوية البن هشام .٢٦

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري : حتقيق،املعافري، أبو حممد، مجال الدين

 مصطفى البايب احلليب وأوالده ، شركة مكتبة ومطبعة،وعبد احلفيظ الشليب

 . م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥ة الثانية، الطبع ،مبصر

 مذيال باحلاشية املسماة مزيل اخلفاء - الشفا بتعريف حقوق املصطفى  .٢٧

،  الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيبيب، ألعن ألفاظ الشفاء

 دار الفكر الطباعة والنشر ،أمحد بن حممد بن حممد الشمىن: احلاشية

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩، والتوزيع

 -  اإلسالمية األلباين، املكتبة الدين ناصر ة، حملمدالنبوي السرية صحيح .٢٨

 .األوىل األردن، الطبعة – عمان



       
 
 

 

 

٥٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 بالوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهللا عبد الكربى، أليب الطبقات .٢٩

 – صادر عباس، دار إحسان: سعد، احملقق بابن املعروف البغدادي البصري،

 .م ١٩٦٨ األوىل بريوت، الطبعة

 بن أمحد بن حممود حممد البخاري، أليب صحيح حشر القاري عمدة .٣٠

 إحياء ، دار)العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن أمحد بن موسى

 .بريوت – العريب الرتاث

 اهلروي اهللا عبد بن ّسالم بن القاسم ُعبيد احلديث، أليب غريب .٣١

 ثمانية،الع املعارف دائرة خان، مطبعة املعيد عبد حممد. د: البغدادي، احملقق

 م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ األوىل، الدكن، الطبعة -آباد حيدر

 الفضل أبو حجر بن علي بن البخاري، ألمحد صحيح شرح الباري فتح .٣٢

 وأبوابه كتبه ، رقم١٣٧٩ بريوت، - املعرفة الشافعي، دار العسقالين

: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي ،قام عبد فؤاد حممد: وأحاديثه

 .باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات اخلطيب، عليه الدين حمب

 بن أمحد بن الرمحن عبد الدين البخاري، لزين صحيح شرح الباري فتح .٣٣

 -  ١:احلنبلي، حتقيق الدمشقي، مث البغدادي، َالسالمي، احلسن، بن رجب

 ٣الشافعي،  اخلالق عبد بن جمدي - ٢املقصود،  عبد بن شعبان بن حممود

 بن حممد -  ٥املرسي، عزت السيد -  ٤القاضي،  إمساعيل بن راهيمإب - 

 بن مصطفى بن عالء -  ٧املصرايت،  سامل بن صالح -  ٦املنقوش،  عوض

 املدينة - األثرية الغرباء الشافعي، مكتبة اخلالق عبد بن صربي -  ٨مهام، 

 القاهرة، الطبعة األوىل، – احلرمني دار حتقيق مكتب: النبوية، احلقوق

 .م  ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧

 الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أيب الدارمي كتاب وحتقيق شرح املنان فتح .٣٤

 أبو/السيد اخلطية األصول على وقابله شرحه ، اجلامع املسند ب املسمي



       
 
 

 

 

٥٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 ، املكية املكتبة ، اإلسالمية البشائر دار ، الغمري هاشم بن نبيل عاصم

  .هـ١٤١٩ األوىل الطبعة

 التجارية املناوي، املكتبة الرؤوف الصغري، لعبد جلامعا شرح القدير فيض .٣٥

 .١٣٥٦، األوىل مصر، الطبعة – الكربى

 عبد أبو الدين الستة، لشمس الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .٣٦

ْقامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا  أمحد عوامة حممد: احملقق الذهيب، َ

 القرآن، علوم مؤسسة -  اإلسالمية للثقافة القبلة اخلطيب، دار منر حممد

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ األوىل، جدة، الطبعة

 سليمان بن بكر أيب بن علي الدين كشف االستار عن زوائد البزار، لنور .٣٧

 بريوت، الطبعة الرسالة، مؤسسة األعظمي، الرمحن حبيب: اهليثمي، حتقيق

 . م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ األوىل،

 ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لسان العرب، حملمد .٣٨

 - الثالثة بريوت، الطبعة – صادر اإلفريقى، دار الرويفعى األنصاري منظور

  .هـ١٤١٤

 العزيز عبد بن اهللا عبد عبيد واملواضع، أليب البالد أمساء من استعجم ما .٣٩

 .هـ١٤٠٣ الثالثة، بريوت، الطبعة الكتب، األندلسي، عامل البكري حممد بن

 للنشر املعارف مكتبة القطان، خليل بن ، ملناعلوم القرانمباحث يف ع .٤٠

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ الثالثة والتوزيع، الطبعة

 بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن الفوائد، أليب ومنبع الزوائد جممع .٤١

القاهرة،  القدسي، القدسي، مكتبة الدين حسام: اهليثمي، احملقق سليمان

 .م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر عام

 القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين لزين تار الصحاح، خم .٤٢

 الدار -  العصرية حممد، املكتبة الشيخ يوسف: الرازي، احملقق احلنفي



       
 
 

 

 

٥٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠ اخلامسة، صيدا، الطبعة – بريوت النموذجية،

 أبو حممد،) سلطان (بن املصابيح، لعلي مشكاة شرح املفاتيح مرقاة .٤٣

 لبنان، الطبعة – بريوت الفكر، القاري، دار اهلروي املال الدين رنو احلسن

 .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ األوىل،

 بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد الصحيحني، أليب على املستدرك .٤٤

 املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن ُنعيم بن محدويه بن حممد

بريوت،  العلمية الكتب ، دارعطا القادر عبد مصطفى: البيع، حتقيق بابن

  ١٩٩٠ - ١٤١١ األوىل، الطبعة

 بن عيسى بن حيىي بن ُاملثىن بن علي بن أمحد يعلى يعلى، أليب أيب مسند .٤٥

 – للرتاث املأمون أسد، دار سليم حسني: املوصلي، احملقق التميمي، هالل

 .١٩٨٤ – ١٤٠٤ األوىل، دمشق، الطبعة

 بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا دعب حنبل، أليب بن أمحد اإلمام مسند .٤٦

وآخرون،  مرشد، عادل -  األرنؤوط شعيب: الشيباين، احملقق أسد بن هالل

 األوىل، الرسالة، الطبعة الرتكي، مؤسسة احملسن عبد بن اهللا عبد د: إشراف

 .م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١

الشيباين،  عبداهللا أبو حنبل بن حنبل، ألمحد بن أمحد اإلمام مسند .٤٧

 .القاهرة – ةقرطب مؤسسة

 عبد بن عمرو بن أمحد بكر الزخار، أليب البحر باسم املنشور البزار مسند .٤٨

 الرمحن حمفوظ: بالبزار، احملقق املعروف العتكي اهللا عبيد بن خالد بن اخلالق

 من األجزاء حقق (سعد بن ، وعادل)٩ إىل ١ من األجزاء حقق (اهللا، زين

 العلوم مكتبة ،)١٨ اجلزء حقق( الشافعي اخلالق عبد ، وصربي)١٧ إىل ١٠

 )م٢٠٠٩ وانتهت م،١٩٨٨ بدأت (األوىل، املنورة، الطبعة املدينة - واحلكم

 عبد بن اهللا عبد حممد ، أليب)الدارمي سنن (بـ املعروف الدارمي مسند .٤٩



       
 
 

 

 

٥٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

السمرقندي،  التميمي الدارمي، الصمد عبد بن َ�رام بن الفضل بن الرمحن

 العربية اململكة والتوزيع، للنشر املغين ين، دارالدارا أسد سليم حسني: حتقيق

 م  ٢٠٠٠ -  هـ ١٤١٢ األوىل السعودية، الطبعة

 اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح  املسند .٥٠

: النيسابوري، احملقق القشريي احلسن أبو احلجاج بن ملسلم وسلم، عليه

 بريوت - العريب اثالرت إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد

املكتب اإلسالمي  ، مد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، حملمشكاة املصابيح .٥١

 حممد ناصر الدين :حتقيق، ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة الثالثة  ، بريوت

  .األلباين

: البكري، الناشر علي حممد بن أنور النبوية، حملمد السرية تلقي مصادر .٥٢

 .املنورة باملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع

 والنهاية البداية كتاب من (- وسلم عليه اهللا صلى - النيب  معجزات  .٥٣

 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء ، أليب)كثري البن

  .التوفيقية املكتبة حممد، أمني إبراهيم السيد: وتعليق الدمشقي، حتقيق

 الرومي اهللا عبد بن وتياق اهللا عبد أبو الدين معجم البلدان، لشهاب .٥٤

 م ١٩٩٥ بريوت، الطبعة الثانية، صادر، احلموي، دار

 الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الكبري، لسليمان املعجم .٥٥

 تيمية ابن السلفي، مكتبة ا�يد عبد بن محدي: الطرباين، احملقق القاسم أبو

 الثانية  القاهرة، الطبعة –

 اجليل دار، زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أليب، اللغة مقاييس  معجم  .٥٦

 عبد: حتقيق، الثانية الطبعة، م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ -  لبنان - بريوت - 

  .هارون حممد السالم

 العباس أمحد بن عمر يبأل املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، .٥٧



       
 
 

 

 

٥٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

                                  وعية يف ضوء الكتاب والسنة النبوية                                      الدالئل املحمدية يف الفرتة املكية دراسة موض 

 -  أمحد حممد السيد -حمي الدين ديب مستو : احملقق ،بن إبراهيم القرطيب

 – ١٤١٧  ، الطبعة األوىل حممود إبراهيم بزال- بديوي يوسف علي

١٩٩٦. 

 - الفكر دار، الزرقاين العظيم عبد حملمد، القرآن علوم يف العرفان مناهل .٥٨

 .األوىل الطبعة، م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ -  لبنان

 وآله عليه اهللا صلى الرسول مشائل إىل الوصول وسائل على السؤل منتهى .٥٩

 مث الشحاري، ّاحلضرمي ّاللحجي عبادي حممد بن سعيد بن اهللا وسلم، لعبد

 جدة، الطبعة – املنهاج دار ، الناشر)هـ١٤١٠: املتوىف (املكي مث املراوعي،

 م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٦ الثالثة،

 بن حيىي الدين حميي زكريا احلجاج، أليب بن مسلم صحيح شرح املنهاج .٦٠

 .هـ١٣٩٢ نية،الثا بريوت، الطبعة – العريب الرتاث إحياء دار النووي، شرف

 أمحد احلسني أليب، اللغة مقاييس النهاية يف غريب احلديث واألثر معجم .٦١

، م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ - لبنان -  بريوت  اجليل دار، زكريا بن فارس بن

 .هارون حممد السالم عبد: حتقيق، الثانية طبعةال


