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ّ
امللخص
يتناول الباحث رواية نزول الوحي وتلقيه من قبل النبي االعظم 9وكيف نقلت بشكل

مش ّوه للحقيقة التي فارقت مقام الرسول واملرسل فضال مجانبتها لقواعد الوحي واصول

بعث االنبياء والرسل ،وقد تابع الباحث اصول هذه الروايات يف كتبها ووقف عندها بعني

ناقده شكال ومضمونا عارضا .بيئة الوحي النازل عىل النبي االعظم 9وكيف كان اللقاء

بالوحي (امللك) مظهر الحقائق يف هذا املوقف والحادثة العظيمة كاشفا عن جملة من

خصوصيات النبي املتعلقة بهذه الواقعة الرسالية وكيف كان النبي االعظم 9منزه عن
كل االساطري التي اختلقها صناع ووضاع هذه الروايات االسطورية الذين جهلوا حقيقة النبوة

ومقام النبي 9املؤكّد بالروايات الصحيحة املتواترة املعظّمة املنزلة عىل خاتم االنبياء
وسيد املرسلني قبل النبوة والرسالة وبعدها

الكلمات املفتاحية
{إقرأ ,الويح ,غار حراء ,ورقة بن نوفل}
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Abstracts
Read … Nor Am I A Reader: A Revelation or a Nightmare

Prof. Dr. Jawad Kadhem Al-Nasr
University of Basra / College of Arts

The researcher details the story of the revelation and its reception by the Great
Prophet (PBUH), as well as how the story was distorted from the truth upon
conveyance. Such tales are regarded below the Prophet’s status, in addition to
juxtaposing the rules of revelation and the origins of the resurrection of the
Prophets and Messengers.
Moreover, the researcher has made it his mission to follow up on the origins of
these tales in their resources. Accordingly, he has presented them with a critical eye in both form and content. Thus, the paper goes through all the trouble
to enumerate the environment of the revelation which was revealed to the
Great Prophet (PBUH) and how the encounter with the revelation (Al-Malik)
was the manifestation of the facts in this situation and also the great incident.
As a result, the research goes on to reveal a number of the Prophet’s peculiarities related to this missionary event and how the Great Prophet (PBUH) was
acquitted from all the myths invented by the tale-tellers, those who wrongfully
narrated these myths and were blindly ignorant to the truth of prophethood
and the status of the Prophet (PBUH).
Consequently, all was confirmed by authentic and repeative narratives that
were revealed to the Final Prophet and the Master of the Messengers, Prophet
Mohammed (PBUH), before and after the His prophethood and the message.
Keywords: Read; The Revelation; Cave of Hira; Waraqah Bin Nawfal

إقرأ ما انا بقارئ ويح ام كابوس

193

غدت رواية (إقرأ ..ما أنا بقارئ) كأنّها الرواية املثىل التي تحيك لنا كيف أصبح

النبي األكرم مح ّمد  pنب ّيا ،فهي الرواية املعتمدة يف كتب السرية والتاريخ والحديث والفقه
ّ

والتفسري واألدب واللغة وغريها ،ويف حياتنا املعارصة غدت حديث اإلذاعات والفضائيّات

ريا
والجرائد واملسابقات واملدارس والجامعات واملساجد ،مع أ ّن تلك الرواية تحمل كث ً

النبي p
ربر للغري يف الطعن بشخص
من اإلساءات ملقام
النبي األكرم  pوتعطي امل ّ
ّ
ّ

وعقل ّيته ونب ّوته.

أول من الوقوف عىل نّص الرواية أعاله التي
وألجل الوقوف عىل ذلك ال ب ّد ً

البخاري الذي أوردها م ّرتني
سننقلها من أه ّم مصادر الحديث عند املسلمني ،وهو صحيح
ّ
باختالف قليل:
الزهري عن عروة بن الزبري بن العوام عن أ ّم املؤمنني السيّدة عائشة أنّها قالت:
(( عن
ّ
صل الله عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة يف النوم،
أ ّول ما بدئ به رسول الله ّ

إل جاءت مثل فلق الصبح ،ث ّم حبّب إليه الخالء ،وكان يخلو بغار حراء،
فكان ال يرى رؤيا ّ
فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد يف الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود لذلك ،ثم

الحق ،وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقال:
يرجع إىل خديجة فيتز ّود ملثلها حتى جاءه
ّ

اقرأ ،قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ،

قلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ منى الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :إقرأ،

فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :إقرأ باسم ربك الذي خلق،

صل الله عليه وسلّم يرجف
خلق اإلنسان من علق اقرأ وربّك األكرم ،فرجع بها رسول الله ّ

ألذهب إىل هذا الوادي
أن جننت
فؤاده ،فأخذ يُح ّدث نفسه :أتتح ّدث ع ّني نساء قريش ّ
ّ
ني نفيس من حالق ،قال :فلام ذهب تب ّدى له جربئيل بصورته العظمى ،حينام يكون
وألق ّ

يف ست ماية جناح ،فانشغل بالنظر إليه حتى جاءته رسل خديجة ،فرجع إىل بيت خديجة،
فدخل عىل خديجة بنت خويلد فقال :ز ّملوين ز ّملوين! فز ّملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال
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كل والله ما يخزيك الله
لخديجة وأخربها الخرب :لقد خشيت عىل نفيس ،فقالت :خديجة ّ
أب ًدا ،إنّك لتَ ِ
الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل
ّ
صل الرحم ،وتحمل

نبي هذه األ ّمة ،فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن
الحقّ ،
نوائب
ّ
وإن ألرجو أن تكون ّ
تنص يف الجاهلّية ،وكان يكتب
نوفل بن أسد بن عبد الع ّزى ،ابن عم خديجة ،وكان امرأً قد ّ
ريا قد
ين ،فيكتب من اإلنجيل بالعربانيّة ما شاء الله أن يكتب ،وكان شيخًا كب ً
الكتاب العربا ّ

عمي ،فقالت له خديجة :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا

صل الله عليه وسلّم ما رأى ،فقال له ورقة:هذا الناموس الذي ن ّزل
ترى؟ فأخربه رسول الله ّ

الله عىل موىس ،يا ليتني فيها جذ ًعا ،ليتني أكون ح ًّيا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول الله
مخرجي هم؟ قال :نعم ،مل ِ
يأت رجل ق ّ
ودي،
ط مبثل ما جئت به ّ
صل الله عليه وآله :أَ َو
ّ
إل ُع َ
َّ
رصا مؤ ّز ًرا ،ث ّم مل ينشب ورقة أن ّ
توف ،وفرت الوحي)) [[[.
وإ ْن يدركني يومك ،أنرصك ن ً

النص يحيك لنا كيف أصبح
هذا
النبي مح ّمد  pنبيًّا ونحن بحاجة للوقوف عنده
ّ
ّ

طويل:
ً

أ ّولً  :مق ّدمات النب ّوة (الرؤيا الصالحة) :تؤكّد الرواية أ ّن أ ّول عالئم الوحي كان الرؤيا

إل وجاءت مثل فلق الصبح.
النبي pال يرى رؤيا ّ
الصالحة أو الصادقة يف النوم ،فكان ّ
وهنا نشري إىل:

أ ـ إ ّن الوحي مل يأت مبارشة ،وإنّ ا كانت له مق ّدمات ،وهي الرؤيا الصادقة أو الصالحة

يف النوم.

ب ـ ال إشكال أ ّن الرؤيا عند األنبياء من صور الوحي ،إذ إ ّن مصادر الوحي متع ّددة

وهي:

الصنعاين :املصنف 321/5
ّ
البخاري  3/1ـ  87/6 ،4ـ  67/8 , 88ـ ،68وينظر:
البخاري :صحيح
[[[ ينظر:
ّ
ّ
املقريزي :إمتاع
،137
ـ
135/2
ة
و
النب
دالئل
:
البيهقي
،233
ـ
232/6
أحمد
مسند
حنبل:
ابن
ـ،323
ّ
ّ
ّ
الصالحي :سبل
،92/1
الطالب
كفاية
:
السيوطي
العيني :عمدة القاري  46/1ـ،47
األسامع  3/3ـ ،11
ّ
ّ
ّ
الهدى والرشاد .236/2
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للنبي موىس  ،[[[ gوما حدث
1ـ اللقاء املبارش بالذات اإلله ّية ،وهذا ما حدث
ّ

مع
النبي  pحينام عرج[[[ به إىل السامء ،وانتهى إىل سدرة املنتهى ،فهناك كان لقاؤه مع
ّ
الذات اإللهيّة[[[.

ولعل أشهرهم املالك
ّ
 2ـ املالئكة :يع ّد لقاء األنبياء باملالئكة من مصادر الوحي،
[[[
النبي
جربئيل ،فهو صاحب الوحي ،وقد نعته القرآن ُ Nمطَا ٍع ثَ َّم َأ ِمنيٍ ، Mوكانت مه ّمته تبليغ ّ
.

p
ين ،ورشح معانيه ،واألحاديث القدس ّية ،وهي ما يصدر عن الله تعاىل وال
ّ
بالنص القرآ ّ
فضل عن مالئكة آخرين.
ّ
يدخل ضمن القرآن،

 3ـ اإللهام :معلومة إله ّية يقذفها الله يف ذات املخلوق سواء أكان إنسانًا أو حيوانًا أو
حلِ ،[[[M
ل ال َّن ْ
نباتًا أو جام ًدا ،قال تعاىل َ Nوأَ ْو َح ْي َنا إِ َل أُ ِّم ُم َ
وس ،[[[Mوقالَ N :وأَ ْو َحى َربُّكَ إِ َ
.

.

السمَ ِء َو ِه َي ُدخَانٌ َفق َ
َال لَ َها
وقالَ N :وأَ ْو َحى ِ
ف ك ُِّل َس َم ٍء أَ ْم َرهَا  ،[[[MوNثُ َّم ْ
ل َّ
اس َت َوى إِ َ
َولِ ْلَ ْر ِ
ني. [[[M
ض اِئْ ِت َيا طَ ْو ًعا َأ ْو كَ ْرهًا قَالَ َتا َأتَ ْي َنا طَائِ ِع َ
.

.

أ ّما بالنسبة إىل األنبياء ،فيع ّد اإللهام من مصادر الوحي التي ال تنقطع عن األنبياء

يحس بأنّه
النبي أو نفثه يف روعه) بصورة
عىل الدوام ،فيام يقال إنّه (إلقاء املعنى يف قلب
ّ
ّ
وس ت َ ْكلِيمً )) .سورة النساء اآلية .164
[[[ قال تعاىل (( َوكَلَّ َم اللَّ ُه ُم َ

[[[ يتص ّور بعض الناس أ ّن اإلرساء واملعراج أمر واحد ،وإنّا هام حادثتان مختلفتان ،فاإلرساء هو حركة
النبي pمن املسجد الحرام إىل املسجد األقىص ،وهو ما أشارت إليه سورة اإلرساء ،اآلية ( .)1أ ّما
ّ
النبي  pمن املسجد الحرام يف األرض إىل السامء السابعة ،وهو ما
حركة
وهو
الصعود،
فهو
املعراج
ّ
أشارت إليه سورة النجم اآليات  12ـ  .18ينظر :النرصالله :اإلرساء واملعراج ص 55ـ .80
[[[ سورة النجم اآليات  12ـ .16

[[[ سورة التكوير اآلية .21

[[[ سورة القصص اآلية .7

[[[ سورة النحل اآلية .68

فصلت اآلية .12
[[[ سورة ّ

فصلت اآلية .11
[[[ سورة ّ

 196ا  .د  .جواد كاظم النصر هللا

تلقّاه من الله تعاىل[[[.
 4ـ الرؤيا :إ ّن ما يراه النائم يف املنام يقسم إىل أقسام ثالث،
إنعكاسا ألحالمه ورغباته يف اليقظة،
أ ـ أضغاث أحالم :وهو ما يراه النائم يف املنام
ً

مم ال تأويل
فهو يتم ّنى أن ميلك شيئًا ما أو يقوم بعمل ما ،فريى تحقّق ذلك يف منامه ،فهو ّ
[[[
له كام ورد يف القرآن Nوقَالُوا أَضْ غ ُ
ح ُن ِب َتأْوِيلِ ْ
ني.M
الَ ْح َل ِم ِب َعالِ ِم َ
َاث أَ ْح َل ٍم َو َما نَ ْ
.

ب ـ الكابوس :وهو األمر املخيف واملرعب الذي يراه النائم يف منامه ،بسبب نومه

وهو خائف من أمر ما ،أو ينام وهو مريض أو ممتلئ من الطعام أو متعب ج ًّدا.

ج ـ الرؤيا :هي معلومة من الله يقذفها يف نفس النائم ،وهي نسبيّة بالنسبة إىل عموم

البرش ،ولكن كل ما يراه األنبياء واملعصومون يف املنام هو رؤيا فقط ،أي معلومات إله ّية،

النبي يوسف g
النبي إبراهيم  gمل ّا أمره الله بذبح ولده إسامعيل[[[ ،ورؤيا
كام يف رؤيا
ّ
ّ
التي أنبأته مبستقبل عالقته بوالديه وأخوته[[[ ،ورؤيا
النبي  pبدخول املسجد الحرام[[[،
ّ

ورؤيا الشجرة[[[.

لكن مث ّة إشكال هنا مفاده أ ّن هذه الرؤيا التي ُوصفت بالصادقة أو الصالحة إنّ ا

جاءت متهي ًدا للنب ّوة أو تنبي ًها
للنبي  pليتقبّل نب ّوته ،وكأنّه مل يكن يعلم بنب ّوته ،فيقول
ّ
نبي مبعوث
ّ
املاوردي وهو يجعل الرؤيا الصادقة أ ّول مدارج النب ّوة حتى علم ّ
النبي  pبأنّه ّ

ورسول مبلّغ( :الرؤيا الصادقة يف منامه مبا سيؤول إليه أمره ،فكان ذلك إنكا ًرا بها لري ّوض
الهيثمي:
الطويس :تهذيب األحكام .321/6
الكليني :الكايف .80/5 ،74/2
الشافعي :املسند ص.233
[[[
ّ
ّ
ّ
ّ
مجمع الزوائد .71/4

[[[ سورة يوسف اآلية .44

[[[ سورة الصافات اآليات  102ـ .107

[[[ سورة يوسف اآليتان  4ـ .5

[[[ سورة الفتح اآلية .27

[[[ سورة اإلرساء اآلية .60
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يل)[[[.
لها نفسه ،ويخترب فيها حواسه ،فيقوم بها إذا بعث ،وهو عليها ّ
قوي ،وبها م ّ
النبي  pيراها يف املنام وتأيت مثل فلق
ويبقى السؤال ما هي تلك الرؤى التي كان ّ

النبي  pيعمل مبقتضاها كوحي؟ .هل أخرب أح ًدا عنها؟.
الصبح؟ .وهل كان ّ

إ ّن املسألة أعاله أخذت حيّ ًزا أكرث مام ينبغي ،فتع ّدت مقام التهيئة والتنبيه إىل أن
يكون لقاؤه مع الوحي عرب الرؤيا ،فتكون الرؤيا هي الصورة األوىل للوحي التي نُبِّأَ بها

صل الله عليه وآله وسلّم .واملالحظ أنّه بدلً من أن تأخذ الرؤيا مه ّمة التهيئة للنب ّوة،
النبي ّ
ّ

النبي  pشاكًّا مرتابًا ،وات ّهم نفسه باتهامات وظنون غري الئقة كام أدلت بذلك
فإنّها جعلت ّ

النبي p
الرواية التي نحن بصددها ،فَ َغ َدت هذه الرؤى واملنامات من موارد الطعن يف نب ّوة ّ
وثغرة ينفذ منها الخصوم لرضب اإلسالم ونبيّه العظيم[[[.
نعم ،سيتضح الهدف من هذه الرؤيا بعد قليل.
ثان ًيا :الخالء:

للنبي p
ح ّبب
تشري الرواية أنّه كان من مق ّدمات النب ّوة بعد الرؤيا الصالحة أن ُ
ّ

الخالء ،بعي ًدا عن أهل مكّة ،وح ّددت الرواية خلوة
النبي  pيف غار حراء ،جاء يف الرواية
ّ

حبّب إليه الخالء ،وكان يخلو بغار حراء ،فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد يف الليايل
أعاله (( :ث ّم ُ
ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود لذلك ،ث ّم يرجع إىل خديجة ،فيتزود ملثلها ،حتى

جاءه الحق وهو يف غار حراء)).
هنا لدينا جملة أمور
أ ـ الخالء:

النبي الخالء ،وهو البعد واملجانبة للناس ،واالنفراد
حبّب إىل
تقول الرواية أنّه ُ
ّ
املاوردي :أعالم النب ّوة :ص .235
[[[
ّ
[[[ الع ّواد :السرية النبويّة ص.427
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بنفسه عنهم[[[ ،ومن هنا س ّمي الغائط بالخالء ،ألنّه يقع بعي ًدا عن البيوت[[[.
ب ـ التح ّنث.
حب
يظهر من
النبي  pللخالء لغرض التع ّبد ،وهذا شأن
ّ
النص أ ّن الهدف من ّ
ّ

الصالحني والعارفني ،فمع الخلوة فراغ القلب ،وهي معيْنة عىل التأ ّمل يف ملكوت الله

تعاىل ،وبها ينقطع عن مألوف البرش[[[ ،وهو ما ُعرف بالتح ّنث،أو التح ّنف ،بإبدال الثاء
فاء ،وقد تُ ْب َدل الفاء ثا ًء يف كثري من كالمهم[[[ ،وهي إشارة إىل ما جاء يف القرآن من وصف

ني ،[[[Mوالحنيف هو املائل عن الرش
إبراهيم  gبـ Nكَانَ َح ِنيفًا ُم ْسلِ ًم َو َما كَانَ ِم َن الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
.

إىل الخري ،أو املائل عن الرشك إىل التوحيد ،فيكون عاب ًدا عىل ملّة إبراهيم الحنيفيّة[[[ .وقد

ف ك ُِّل
جا ِو ُر ِ
َوصف أمري املؤمنني  gتلك الخلوة والتح ّنث بالجوار فقال(( :ولَ َق ْد كَا َن يُ َ
َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء)[[[ ،والجوار -بالكرس -مبعنى املجاورة ،وهي االعتكاف[[[ ،وال فرق بني الجوار

واالعتكاف إال من وجه واحد ،وهو أن االعتكاف ال يكون إال داخل املسجد ،والجوار قد

يكون خارج املسجد؛ ولذلك مل يس ّم جواره  pاعتكافًا؛ أل ّن حراء ليس من املسجد،
ولكنه من جبال الحرم[[[.

الجوهري :الصحاح  ،2330/6ابن فارس :معجم مقاييس اللغة .204/2
الفراهيدي :العني ،306/4
[[[
ّ
ّ
[[[ ابن منظور :لسان العرب .394/1

النووي :رشح صحيح مسلم ،198 / 2 :ابن حجر :فتح الباري .21/1
[[[
ّ

[[[ ابن هشام :السرية النبويّة ،154/1 :ابن حجر :فتح الباري .21/1

[[[ سورة آل عمران اآلية .67

املفصل يف تاريخ العرب 351/6
[[[ عن األحناف ينظر :اآللويس :نهاية اإلرب 236 /2ـ  ،276جواد عيل:
ّ
ـ .399
الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ

الفراهيدي :العني ،206-205/1 :وهو من
[[[ االعتكاف :لغة مأخوذ من عكف :أي اإلقبال عىل اليشء.
ّ
إل لحاجة رضوريّة كزيارة مريض أو تشييع
العبادات وفحواه املكوث يف املسجد ،وعدم الخروج منه ّ
النووي:
ص،180،209
املقنع:
الصدوق:
يقل عن ثالثة أيّام .ينظر:
جنازة ،ويجب أن يكون صامئًا وأن ال ّ
ّ
يل  gيف رحاب البرصة ص.153
املجموع ،474/6 :النرصالله :اإلمام ع ّ

السهييل :الروض اآلنف .256/2
ّ
[[[
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ج ـ غار حراء
غار :نقب يف الجبل وجمعه غريان[[[.
رصفه،
حراء :بكرس أ ّوله ممدود ،عىل وزن ِف َعال :جبل مبكة ،بعضهم يذكّره وي ّ
[[[
رصفه.
وبعضهم يؤنّثه وال ي ّ
وحراء هو جبل طويل بينه وبني مكّة نحو ثالثة أميال[[[ عىل يسار الذاهب من مكّة

[[[
ل فيه يرى الكعبة وهي يف واد بني جبال؛ أل ّن
إىل منى  ،ومن خصائص هذا الغار أ ّن املص ّ

الغار أعىل من الجبال التي حولها ،فكأنّه مفصل للعبادة مع استقبال الكعبة ومشاهدتها[[[.

النبي  pيعتكف لعبادة الله يف ذلك الغار؛ إذ كان ج ّده عبد املطلب أ ّول من
فكان ّ

تح ّنث فيه ،فيت ّعبد فيه الليايل ذوات العدد ،فإذا دخل شهر رمضان صعده وأطعم املساكني[[[.
يقول ابن حجر[[[( :وكأنّه مام بقي عندهم من أمور الرشع عىل سنن االعتكاف ...إنّا مل
النبي  pيف غار حراء مع مزيد الفضل فيه عىل غريه؛ أل ّن ج ّده عبد املطلب أ ّول من
ينازعوا ّ

كان يخلو فيه من قريش ،وكانوا يعظّمونه لجاللته وكرب سنه ،فتبعه عىل ذلك من كان يتألّه،
فكان  pيخلو مبكان ج ّده ،وسلّم له ذلك أعاممه لكرامته عليهم).

والغريب أ ّن مث ّة من يذهب إىل أ ّن عادة التح ّنث يف غار حراء إنّ ا كانت عاد ًة عا ّم ًة

خاصة
القريش ،وليست
يف املجتمع
حدين ،فريون أ ّن القرش ّيني
ّ
بالنبي  pوببعض املو ّ
ّ
ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .21/1

[[[ معجم ما استعجم  ،432/2ابن منظور :لسان العرب .174/14

[[[ امليل :ثلث الفرسخ أو أربعة آالف ذراع عند املحدّثني ،ويساوي  1609مرت .العاميل :االصطالحات
الفقهيّة ص.213

النووي :رشح صحيح مسلم .198/2
[[[
ّ

الكوراين :السرية النبويّة برواية أهل البيت ص.169
ّ
[[[

[[[ زيني دحالن :السرية الدحالنيّة.22/1
[[[ فتح الباري .312/12
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الوثن ّيني كانوا ميارسونها يف الجاهل ّية أيضا[[[ ،لكن هذا ما ال توافقه املعلومات عىل اعتزاله
حنثون شهريًّا .وملاذا يتح ّنثون وهم
عن عادات قريش وتقاليدهم ومل يرد ذكر إىل أنّهم يت ّ

وثنيّون ،والتح ّنث تعني العبادة لله؟ فهل كانوا ميارسونها دينيًّا أم اجتامعيًّا أم ماذا؟

[[[

صل الله عليه وآله وسلّم؟ فهل عىل رشيعة
النبي ّ
أي رشيعة كان يتعبّد
ولكن عىل ّ
ّ

من تق ّدمه من األنبياء ،أم برشيعة مح ّددة من الرشائع السابقة كنوح أو إبراهيم أو موىس أو
عيىس ،أم أنّه مل يتع ّبد برشع أحد[[[ .فمام ال ّ
ح ًدا،
النبي مح ّمد  pكان مؤم ًنا مو ّ
شك فيه أ ّن ّ

يعبد الله ويلتزم مبا ثبت له أنّه رشع الله تعاىل مام هو من دين الحنيف ّية رشيعة إبراهيم ،g

الفطري السليم ،وأنّه كان مؤيّ ًدا مس ّد ًدا ،وأنّه كان أفضل الخلق وأكملهم
ومبا يؤ ّدي إليه عقله
ّ

فضل عن أنّنا
ً
وعقل ،وكان امللك ي ّعلمه ويدلّه عىل محاسن األخالق .هذا
ً
خلُقًا
خلْقًا و ُ
َ
نجدهم ينقلون عنه  :pأنّه كان يلتزم بأمور ال تُعرف إلّ من قبل الرشع ،وكان ال يأكل

امليتة ،ويلتزم بالتسمية والتحميد ،إىل غري ذلك مام يجده املتت ّبع لسريته .ومن املعلوم أ ّن

مث ّة آيات ودالئل تشري إىل أ ّن إبراهيم الخليل g
والنبي مح ّمد  pهام أصحاب رشيعة
ّ
عامل ّية وقد بُعثا إىل الناس كافة .بينام كان موىس وعيىس  gقد بُعثا إىل بني إرسائيل

خاصة ،ورمبا ميكن القول :إ ّن جميع األنبياء  ،gمنذ آدم وإىل
النبي الخاتم  pكانوا
ّ
ّ
يعرفون جميع أحكام الرشيعة ،ويعملون بها يف أنفسهم ،وإن كانت دعوتهم للناس لها هذا

الشمول والسعة[[[ .فضلً عن أن اآليات القرآنيّة املتع ّددة قد حرصت عىل ربط هذه األ ّمة
بإبراهيم .[[[ g

الطربي :تاريخ  48/2ـ  ،49ابن سيد الناس :عيون األثر 115/1
[[[ ابن هشام :السرية النبويّة  154/1ـ ،157
ّ
ـ .116

[[[ عبد الجبار ناجي :نقد الرواية التاريخ ّية ص.243 ،228
املاوردي :أعالم النب ّوة ص .234 – 233
[[[
ّ

النبي األعظم .90/2 :p
ّ
[[[
العاميل :الصحيح من سرية ّ

[[[ ينظر :سورة البقرة اآلية  .135سورة آل عمران اآليتان  ،95 ،68سورة النساء اآلية  ،125سورة األنعام اآلية
 161سورة النحل اآلية  ،123سورة الحج اآلية .78
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النبي  pقد أمر بذلك بعد البعثة ،وبعد نزول الوحي
إ ّن هذا وإن كان ظاهره أ ّن
ّ

عليه ،لك ّنه يثبت أيضً ا :أنّه ال مانع من تع ّبده  pقبل بعثته مبا ثبت له أنّه من دين الحنيف ّية،

نبي الله
ومن رشع إبراهيم  ،gوليس يف ذلك ّ
أي غضاضة ،وال يلزم من ذلك أن يكون ّ
إبراهيم أفضل من
النبي  ،pفإ ّن التفاضل إنّ ا هو يف ما هو أبعد من ذلك .هذا كلّه ،لو
ّ

مل نقتنع باألدلة الدالّة عىل نب ّوته منذ صغره  .pيضاف إىل ذلك إشارة الروايات أعاله إىل
تح ّنثه وما دلّت عليه هذه اللفظة من تع ّبده بالحنيف ّية .واستنا ًدا إىل ذلك تبطل الروايات التي

تتناىف مع إميانه وتسديده
اإللهي ،مام ينسب إليه  pمن مخالفة رشائع الله مام ه ّم به أو
ّ
فعله قبل البعثة[[[.

النبي  pيف غار حراء ،فقد وصفتها الرواية ((كان
أ ّما عن م ّدة إقامة ومجاورة وخلوة ّ

يخلو بغار حراء ،فيتح ّنث فيه ،وهو التعبّد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتز ّود

لذلك ،ثم يرجع إىل خديجة فيتز ّود ملثلها)) .فيظهر أنّها ال تتجاوز الليايل ذوات العدد،
ول ّعلها تقصد ليايل رمضان يف العرشة األخرية التي صادفت فيام بعد نزول القرآن الكريم،
وأ ّن مجاورته من فرتة ألخرى ،فيعود لخديجة ويتز ّود منها ثم يعود لخلوته ومجاورته وتع ّبده.
ً
وأشارت بعضها أ ّن م ّدة اإلقامة يف غار حراء تدوم شه ًرا
خصت بعض الروايات
كامل[[[ .بل ّ

أنّها يف الليايل ذوات العدد[[[ .وأشارت روايات أخرى إىل أ ّن اللقاء بالوحي إنّا كان أثناء

تع ّبده يف غار حراء يف شهر رمضان تحدي ًدا[[[ .فهل انتخب
النبي  pشهر رمضان لخلوته
ّ
جريًا عىل عادة ج ّده عبد املطلب ؟.

ف ك ُِّل َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء،
جا ِو ُر ِ
ويقول أمري املؤمنني  gعن تلك املجاورة(:ولَ َق ْد كَا َن يُ َ
النبي األعظم .98 – 91/2
ّ
[[[
العاميل :الصحيح من سرية ّ

[[[ ابن هشام :السرية النبويّة  .154/1ابن س ّيد الناس :عيون االثر .115/1

البخاري :الصحيح.67/8 ،88/6 ،3/1 :
الصنعاين :املصنف .322/ 5 :ابن حنبل :املسند.233/6 :
ّ
[[[
ّ
الطربي :تاريخ.47/2 :
ّ
الذهبي :تاريخ اإلسالم .131/1
الطربي :تاريخ.48/2 :
[[[
ّ
ّ
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فَأَ َراه ولَ يَ َراه غ َْيِي) [[[ ،وهذا يعني أ ّن تربية أمري املؤمنني  gمل تقترص عىل وجوده يف

النبي وتح ّنثه[[[؛ إذ يشري  gإىل ذلك
النبي  ،pبل كان يتبعه حتى خارج مكّة أيّام تع ّبد ّ
بيت ّ
ف ك ُِّل َس َن ٍة ب ِ
ِح َرا َء ،فَأَ َراه َ
ول يَ َراه غ َْيِي)[[[ .فيشري اإلمام أمري
جا ِو ُر ِ
رصاحة بقوله( :ولَ َق ْد كَا َن يُ َ

النبي  pقبل أو قبيل بعثته الرشيفة ،وهو دأب
املؤمنني  gإىل حدث مه ّم متعلّق بحياة
ّ
كل سنة ،وهذا ما يتفق مع مرويّات التاريخ التي
النبي  pعىل املجاورة يف غار حراء يف ّ
ّ

تواترت يف ذكر هذه الحادثة [[[.

النبي  pوحده يف الغار أم كان معه أحد.؟
ولكن هل كان ّ
هنا لدينا ع ّدة آراء:
األ ّول :أنّه كان وحده ومل يرافقه أحد[[[.
الثاين :كان برفقته الس ّيدة خديجة .[[[ g
الثالث :وجود (أهله معه) [[[،ومل يعرف لنا من هم أهله وقتذاك ،ومنهم من يضيف( :

يل بن أيب طالب وخادم)[[[.
ومعه أهله خديجة وع ّ

يل  gرصيح بكونه مع
النبي  pوهو يتحدث عن هذا
الرابع :إ ّن كالم اإلمام ع ّ
ّ
املفصل امله ّم من حياة
النبي  pقبل البعثة الرشيفة ،إذ يشري إىل اختصاصه  gبرفقة
ّ
الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ
عيل يف فكر معتزلة بغداد ص 155ـ
[[[ عن تربية اإلمام عيل  gيف بيت الرسالة ينظر :النرصالله :اإلمام ّ
 ،250النب ّوة واإلمامة يف مرحلة التأسيس ص 17ـ .52
الريض :نهج البالغة :ص.300
[[[ الرشيف
ّ

البخاري :الصحيح .88 /6 ،3/1 :مسلم :الصحيح  .97/1الحاكم :املستدرك .183/3
[[[
ّ

الصنعاين :املص ّنف  ،322 -321/5البخاري :الصحيح.67/8 :
ّ
[[[
املقريزي :إمتاع األسامع.19/3 :
[[[
ّ

ي واملغازي :ص.121
[[[ ابن إسحاق :الس َ

[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  ،208/13املجليس :بحار األنوار .363/15
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النبي  pيف اعتكافه يف ذلك الغار ،فيقول :فَأَ َراه َ
ول يَ َراه غ َْيِي[[[ .وجاء ما يعضد ذلك يف
ّ

الروايات ويف كالم أمري املؤمنني نفسه يف الخطبة ذاتها[[[.
ثالثًا :اللقاء بالوحي:

النبي مح ّمد  pوبني امللك جربئيل:
لرنى كيف كان أ ّول لقاء بني ّ
الحق ،وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقال :اقرأ،
جاء يف الرواية(( :حتى جاءه فجئه
ّ

قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ثم أرسلني ،فقال :اقرأ ،قلت:

ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما

أنا بقارئ ،فأخذين فغطَّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان
من علق اقرأ وربّك األكرم)).

نالحظ أنّه ليس مث ّة مق ّدمات لهذا اللقاء الذي كان مفاجئًا
للنبي  ،pومل يعرف
ّ

كيف بدأ اللقاء ،إذ تشري الرواية (( فجاءه امللك ،فقال :اقرأ)).
نالحظ هنا:

النبي  pامللك؟ هل بصورة برشيّة؟ أم بصورة أخرى؟
أ ّو ًلّ :
بأي صورة رأى ّ
ثان ًيا :املالحظ أنّه مل يحصل تعريف بني االثنني ،فلم يخرب امللك عن هويّته وعن

مه ّمته ،كام سرنى يف قصة موىس .g
[[[ الرشيف الريض :نهج البالغة :ص.300

[[[ حني تحدّث قائلً « :وقَ ْد َعلِ ْمتُ ْم َم ْو ِ
ل الله عليه وآله ،بِالْ َق َرابَ ِة الْ َقرِيبَ ِة والْ َم ْن ِزلَ ِة
ض ِعي ِم ْن َر ُسو ِل اللَّه ص ّ
ف ِف َر ِ
الْخ ِ
وي ُِّس ِني َج َسدَه ،ويُ ِش ُّم ِني
جرِه وأَنَا َولَ ٌد يَضُ ُّم ِني إِ َ
ص ْدرِه ،ويَ ْك ُن ُف ِني ِ
يص ِةَ ،وضَ َع ِني ِ
ل َ
َص َ
اشه ُ
ف ِح ْ
صل
ف ِف ْعلٍ  ،ولَ َق ْد قَ َر َن اللَّه بِه ّ
ف قَ ْو ٍل َ
ول َ
خطْلَ ًة ِ
ل كَ ْذبَ ًة ِ
ج َد ِ
َع ْرفَه ،وكَا َن َ ْ
الش َء ث ُ َّم يُلْ ِق ُم ِنيه ،و َما َو َ
يضَ ُغ َّ ْ
َ
َ
ح ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
اس َن أَخ َْلقِ
م
و
،
ر
َا
ك
م
ل
ا
ِيق
ر
ط
ِه
ب
ُك
ل
س
ي
ه،
ت
ك
ئ
ل
َ
م
ن
م
َك
ل
م
م
ظ
ع
أ
يم
َط
ف
ن
َا
ك
ن
أ
ن
د
ل
ن
م
الله عليه وآله ْ ُ ْ ْ َ
ً ْ َ َ
ْ َ َ َْ
َ َ مِ َ َ
ت أَت َّ ِب ُعه اتِّ َبا َع الْف ِ
ن
الْ َعالَمِ لَ ْيلَه ونَ َها َره ،ولَ َق ْد كُ ْن ُ
ف ك ُِّل يَ ْومٍ ِم ْن أَخ َْل ِقه َعل ًَم ،ويَأْ ُم ُر ِ
ل ِ
َصيلِ أَث َ َر أُ ِّمه ،يَ ْرفَ ُع ِ
ب ِ
الريض :نهج البالغة :ص.300
ِالقْ ِتدَا ِء بِه» .الرشيف
ّ
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ثالثًا :أنّ اللقاء بدأ بأمر من جربئيل Nاقرأ. M
.

النبي  pكتاب؟ أم
النبي p؟ هل كان عند ّ
ولكن ما معنى اقرأ هنا؟ وما الذي يقرأه ّ

النبي p
أي يش صنع؟ ثم أمل يكن
أ ّن جربئيل جلب كتابًا؟ وما طبيعة هذا الكتاب؟ ومن ّ
ّ

ال يعرف القراءة والكتابة كام يزعم بعضهم؟ فكيف يأمره جربئيل بالقراءة؟[[[ أم أ ّن األمر من

رصف من ذاته؟ فكيف يصدر عنه
النبي ال يعرف القراءة؟ أم أ ّن جربئيل يت ّ
الله؟ فالله يعلم أ ّن ّ

أمر وهو األمني عىل الوحي؟

النبي pحسب الرواية؟
ولكن ماذا كان جواب ّ
جاء يف الرواية(( :قال :ما أنا بقارئ ،قال :فأخذين فغطّني حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم

أرسلني ،فقال :اقرأ ،قلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثانية حتى بلغ م ّني الجهد ث ّم

أرسلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطّني الثالثة ث ّم أرسلني ،فقال :اقرأ باسم

ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربّك األكرم)).

حسب الرواية أ ّن
النبي  pأجاب بأنّه ((ما أنا بقارئ)) ،فامذا كان ر ّد فعل امللك؟
ّ

يظهر من ظاهر الرواية أنّه عاقب
النبي  pعىل عدم متكّنه من القراءة ،وذلك ((غطّني))،
ّ
والغ ّ
ِربيل
حي :فأَخَذين ج ُ
ط هو العرص الشديد [[[.قال ابن منظور[[[(( :ويف حديث ابتداء ال َو ْ
س ،ومنه ال َغ ُّ
ختَ ِبه
ص ،قيل :إِمنا َغطَّه لِ َي ْ
ط يف املاء ال َغ ْو ُ
ص الشديد وال َك ْب ُ
فَ َغطَّ ِني؛ ال َغطُّ :ال َع ْ ُ

النبي  pهل
هل يقول من تلقاء نفسه شيئًا)) ،ولكن ما الهدف والقصد من هذ الت ّ
رصف مع ّ

هو عقوبة أم أمر آخر؟!!

قال ابن حجر(( :الحكمة يف هذا الغّط شغله عن االلتفات ليشء آخر أو إلظهار

الش ّدة والج ّد يف األمر تنبي ًها عىل ثقل القول الذي سيلقى إليه .فلام ظهر أنّه صرب عىل ذلك
(النبي األ ّم ّي) وإشكال ّية عدم املعرفة بالقراءة والكتابة ينظر :النرصالله :الجاهل ّية فرتة
[[[ عن مصطلح
ّ
زمنيّة أم حالة نفسيّة؟ ص 9ـ .12
الزبيدي :تاج العروس ،354/10
[[[ بنظر :ابن األثري :النهاية ،373/3
ّ
[[[ لسان العرب .362/7
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لعل املراد إبرازه للظاهر بالنسبة
ألقى إليه ،وهذا وإن كان بالنسبة إىل علم الله حاصل ،لكن ّ

صل الله عليه وسلّم ،وقيل :ليخترب هل يقول من قبل نفسه شيئًا؟ فلام مل ِ
يأت بيشء ّ
دل
إليه ّ

عىل أنّه ال يقدر عليه ،وقيل :أراه أن يعلّمه أ ّن القراءة ليست من قدرته ،ولو أكره عليها .وقيل:
فلم وقع ذلك لجسمه
الحكمة فيه أ ّن التخييل والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسمّ ،

صل الله عليه وسلّم؛
النبي ّ
عىل أنّه من أمر الله ،وذكر بعض من لقيناه أ ّن هذا من خصائص ّ
إذ مل يُنقل عن أحد من األنبياء أنّه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك)).

[[[

النبي
إ ّن هذا العرص الشديد تك ّرر ثالث م ّرات ،حسب تكرار أمر امللك ،واستمرار
ّ
رصا شدي ًدا ،وال نعرف السبب
 pعىل قوله بأنّه ((ليس بقارئ)) ،فيعمد امللك إىل عرصه ع ً

النبي  pثالث م ّرات ،وعرصه ثالث م ّرات ،ث ّم قرأ
يف تكرار أمره ثالث م ّرات ،وجواب
ّ

امللك آيات من سورة العلق ،والغريب أ ّن ابن حجر قد ب ّرر حاالت العرص الثالث بحوادث
صل الله عليه وآله وسلّم ،فقال(( :ويف تكرير الغ ّ
ط اإلشارة إىل
النبي ّ
تاريخيّة سيم ّر بها
ّ

الشدائد الثالث التي وقعت له ،وهي الحرص يف الشعب وخروجه يف الهجرة وما وقع له يوم

أحد ويف اإلرساالت الثالث إشارة إىل حصول التيسري له عقب الثالث املذكورة يف الدنيا

والربزخ واآلخرة)).

[[[

النبي  pبقوله ((ما أنا بقارئ))؟
ولكن ماذا كان يقصد ّ
هنا ميكن أن نضع أربع احتامالت:
األ ّول :ما أنا بقارئ :أ ّن ما هنا (نافية) [[[ .فهنا
النبي  pينفي معرفته بالقراءة ،فال َملَك
ّ

يطلب منه أن يقرأ ،فكان جوابه أنّه ال يعرف القراءة؟ ولكن السؤال هنا ملاذا عاقبه امللك

بالعرص الشديد؟!!.

[[[ فتح الباري  551/8ـ .552

[[[ ابن حجر :فتح الباري .552/8
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1
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فالنبي  pليس لديه
ثانيًا :ما أنا بقارئ :تأيت ما هنا (استفهاميّة) [[[ أي ما الذي أقرأ،
ّ

كتاب ،وامللك مل يأت بكتاب ،إذًا ماذا يقرأ؟ وهنا أيضّ ا يتك ّرر السؤال وهو أنّه ملاذا عاقبة
امللك بالعرص الشديد؟!!

[[[
النبي  pيرفض القراءة
ثالثًا :ما أنا بقارئ :تأيت ما هنا مبعنى (الرفض واالمتناع)  :هنا ّ

النبي p
يصح ذلك من
بال سبب ،وبسبب رفضه عاقبه امللك بالعرص الشديد ،ولكن هل
ّ
ّ

أو امللك؟!!

النبي  pبالقراءة ،وإنّ ا
النبي  pفهم مراد امللك خطأ؛ إذ إ ّن امللك ال يأمر ّ
راب ًعا :أ ّن ّ

النبي
امللك بصدد قراءة السورة[[[ ،فبمج ّرد أن يبدأ بالكلمة األوىل منها وهي (اقرأ) ،يبادره
ّ
 pفيقول :ما أنا بقارئ؟ فيعمد امللك إىل محاسبته بالعرص الشديد ،وقد تك ّررت العقوبة

النبي  pفعندها
النبي  pمعارضً ا امللك ،ولكن بعد امل ّرة الثالثة ،سكت ّ
ثالث ًا لتكرار قول ّ
أكمل امللك قراءة اآليات.

براءة.

كل سورة ما عدا سورة
ولكن املالحظ أ ّن امللك نيس البسملة التي هي جزء من ّ

راب ًعا :كيف انتهى اللقاء؟
إ ّن اللقاء انتهى مجهول النهاية كام كانت بدايته مجهولة ،فالرواية تكتفي بقراءة

النبي p
امللك بضعة آيات من سورة العلق ،وال تشري كيف انتهى اللقاء .من هنا مل يفهم
ّ

صل الله عليه وسلّم يرجف فؤاده)).
ما حصل؟ بل أصابه الخوف(( ،فرجع بها رسول الله ّ

قليل عند الرؤية القرآن ّية لبعثة األنبياء،
وقبل أن ننتقل إىل تفاصيل ما بعد اللقاء لنقف ً

ولنأخذ ً
النبي موىس  ،gوكيف حصل اللقاء األ ّول بينه وبني الذات اإللهيّة،
مثال عىل ذلك ّ

سنجد أ ّن الله يعرف بذاته ومبوىس ،ثم يوضح له طبيعة امله ّمة التي يجب أن يضطلع بها،
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .22/1

[[[ ابن حجر :فتح الباري .551 /8
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جه أسئلة إىل الله تعاىل وقد أجابه تعاىل عىل أسئلته.
وبعد أن فهم موىس املراد منه ،و ّ
قال تعاىلَ N :وه َْل أَتَاكَ َح ِد ُ
وس  إِ ْذ َرأَى نَا ًرا َفق َ
َال ِلَ ْهلِ ِه ا ْمكُثُوا إِ ِّ
ت
ن آَن َْس ُ
يث ُم َ

وس  إِ ِّ
ن أَنَا
نَا ًرا لَ َع ِّل آَتِيك ُْم ِم ْن َها ِب َق َب ٍ
ي يَا ُم َ
س أَ ْو أَجِ دُ َع َل ال َّنا ِر هُدً ى  َفل ََّم أَتَاهَا نُو ِد َ

َاس َت ِم ْع لِ َم يُو َحى إِنَّ ِني أَنَا
خل َْع نَ ْع َل ْيكَ ِإنَّكَ بِالْ َوا ِد الْ ُم َقدَّ ِ
َربُّكَ فَا ْ
ْتتُكَ ف ْ
س طُ ًوى  َوأَنَا اخ َ ْ
ج َزى ك ُُّل
السا َع َة َآ ِت َي ٌة َأكَا ُد ُأ ْ
اللَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل أَنَا فَا ْع ُبدْ ِن َوأَ ِق ِم َّ
خ ِفي َها ِل ُت ْ
الص َل َة لِ ِذكْرِي  إِنَّ َّ
نَف ٍ
َتدَى َو َما تِلْكَ ِب َي ِمي ِنكَ
ْس بِ َا ت َْس َعى  ف ََل يَ ُ
صدَّ نَّكَ َع ْن َها َم ْن َل يُ ْؤ ِم ُن ِب َها َواتَّ َب َع َه َوا ُه ف َ ْ

وس ق َ
خ َرى ق َ
اي أَتَ َوكَّأُ َعلَ ْي َها َوأَه ُّ
َال
ِب أُ ْ
َال ِه َي َع َ
ل ِفي َها َمآَر ُ
يَا ُم َ
ص َ
ُش ِب َها َع َل َغ َن ِمي َو ِ َ

الُ َ
ريتَ َها ْ
وس َفأَلْقَاهَا َفإِ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْس َعى ق َ
ول
َال ُ
خ ْذهَا َو َل تَخ ْ
أَلْ ِق َها يَا ُم َ
َف َس ُن ِعيدُ هَا ِس َ
خ َرى لِ ُ ِ
خ ُر ْج بَ ْيضَ ا َء ِم ْن غ ْ ِ
ُبى
َي ُسو ٍء آَيَ ًة أُ ْ
َواضْ ُم ْم يَدَكَ إِ َل َج َنا ِحكَ تَ ْ
نيَكَ ِم ْن آَيَاتِ َنا الْك ْ َ

َب إِ َل ِف ْر َع ْونَ إِنَّهُ طَغَى ق َ
س ِل أَ ْمرِي َوا ْحل ُْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن
اش ْح ِل َ
َال َر ِّ
ا ْذه ْ
ب َْ
صدْ رِي َويَ ِّ ْ

شكْهُ
ان يَ ْف َق ُهوا َق ْو ِل َوا ْج َع ْل ِل َوزِي ًرا ِم ْن أَه ِْل هَا ُرونَ أَ ِخي اشْ دُ ْد ِب ِه أَ ْزرِي َوأَ ْ ِ
لِ َس ِ

ت ِب َنا بَ ِ
يت
ريا  ق ََال َقدْ أُوتِ َ
ريا إِنَّكَ كُ ْن َ
ف أَ ْمرِي َ ْ
ِ
ك ن َُس ِّب َ
ص ً
ريا  َونَ ْذكُ َركَ كَ ِث ً
حكَ كَ ِث ً
ف
وس  َولَ َقدْ َم َن َّنا َعلَ ْيكَ َم َّر ًة ُأ ْ
خ َرى  إِ ْذ َأ ْو َح ْي َنا إِ َل ُأ ِّمكَ َما يُو َحى َأنِ ا ْق ِذ ِفي ِه ِ
ُس ْؤلَكَ يَا ُم َ

ال َّتابُ ِ
ح َّب ًة
خ ْذهُ عَدُ ٌّو ِل َوعَدُ ٌّو لَهُ َوأَلْ َق ْي ُ
ِالسا ِحلِ يَأْ ُ
وت فَا ْق ِذ ِفي ِه ِ
ت َعلَ ْيكَ َم َ
ف الْ َي ِّم َفلْ ُيلْ ِق ِه الْ َي ُّم ب َّ

ص َن َع َع َل َع ْي ِني ِإ ْذ تَ ِ
ختُكَ َف َتق ُ
ج ْع َناكَ إِ َل
ْش أُ ْ
ِم ِّني َو ِل ُت ْ
ُول ه َْل أَ ُدلُّك ُْم َع َل َم ْن يَكْ ُفلُهُ َف َر َ
ف أَ ْهلِ
ج ْي َناكَ ِم َن الْغ َِّم َو َف َت َّناكَ ُف ُتونًا َفلَ ِبث َ
ح َزنَ َو َق َتل َ
أُ ِّمكَ َ ْ
ْت ِس ِن َ
ني ِ
ْت نَف ًْسا َف َن َّ
ك تَ َق َّر َع ْي ُن َها َو َل تَ ْ

اصطَ َن ْعتُكَ لِ َنف ِ
ات َو َل تَ ِن َيا
َب أَن َ
َمدْ يَ َن ثُ َّم جِ ْئ َ
وس َو ْ
ْت َوأَخُوكَ ِبآَيَ ِ
ْس ا ْذه ْ
ت َع َل َقدَ ٍر يَا ُم َ

ْش ق َ
ف ِذكْرِي ا ْذ َه َبا إِ َل ِف ْر َع ْونَ إِنَّهُ طَغَى َفق َ
َال َربَّ َنا
ُول لَهُ َق ْو ًل لَ ِّي ًنا لَ َعلَّهُ يَ َت َذكَّ ُر أَ ْو يَخ َ
ِ

َاف أَنْ يَ ْف ُر َ
َال َل تَخَافَا إِنَّ ِني َم َعك َُم أَ ْس َم ُع َوأَ َرى َفأْتِ َيا ُه َفق َ
ط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ يَطْغَى ق َ
ُول
إِنَّ َنا نَخ ُ
إِنَّا َر ُس َ
سائِ َ
الس َل ُم َع َل َمنِ
يل َو َل تُ َع ِّذ ْب ُه ْم َقدْ جِ ْئ َناكَ ِبآَ َي ٍة ِم ْن َر ِّبكَ َو َّ
ول َر ِّبكَ َفأَ ْر ِس ْل َم َع َنا َب ِني إِ ْ َ
ب َوتَ َو َّلM
اب َع َل َم ْن كَ َّذ َ
اتَّ َب َع الْ ُهدَ ى إِنَّا َقدْ أُو ِح َي إِلَ ْي َنا أَنَّ الْ َع َذ َ

.

[[[

هكذا كان اللقاء األ ّول بني الله تعاىل وبني موىس  .gفيا ترى كيف كان اللقاء

[[[ سورة طه اآليات  9ـ .48
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النبي مح ّمد  pوبني امللك!؟.
الحقيقي بني ّ
ّ
النبي  pوما حصل بعد رحيل امللك عنه ،تشري الرواية
ولنعد اآلن لنكمل ّ
قصة بعثة ّ

أ ّن
أن جننت)).
النبي  pوهو يف الطريق أخذ يح ّدث نفسه (( :أتتح ّدث ع ّني نساء قريش ّ
ّ

النبي p
النبي  pالنساء؟ هل كان
لكن األمر الغريب أنّه ملاذا يتبادر إىل ذهن
ّ
ّ

زير نساء؟ فهل عرف بعالقاته مع النساء؟ أليس األجدر
بالنبي  pأن يقول :ماذا تتح ّدث
ّ

ع ّني أرشاف العرب أو حكامء العرب ،ال أن يذهب فكره مع النساء؟ وهذا يلقي بظالله عىل
النبي .p
الراوي ،وتو ّ
جهاته النفس ّية والعقديّة تجاه ّ

الحل
ّ
النبي  pمن تق ّوالت النساء عنه ،وجد
وحسب ظاهر الرواية أنّه حتّى يتخلّص ّ

نب إىل هذا الوادي ،وألقني نفيس من حالق)) ،وهنا يقصد
رسي ًعا بقتل نفسه منتح ًرا (( ،ألذه ّ
أي جبل هو من جبال مكّة الكثرية.
النبي ً p
جبل يف مكّة ،ولكن الراوي نيس أن يذكر ّ
ّ
النبي p؟
ولكن هل انتحر ّ
هنا الراوي يبتدع من خياله (( ،فلام ذهب تب ّدى له جربئيل بصورته العظمى)) ولكن

ما هذه الصورة؟ يرشح لنا ذلك ((حينام يكون يف ست ماية جناح)) ،وال نعلم ملاذا (())600
البدوي يومذاك نظر إىل الطائر الذي يحتاج إىل جناحني
يب
ّ
جناح ،ويظهر أ ّن العقل العر ّ

لريتفع إىل مكان قريب عن األرض ،ولكن جربئيل يطري إىل السامء ،وهي مسافة بعيدة

ريا من األجنحة حتّى يصل إىل السامء .ومع ذلك يبقى السؤال ملاذا 600
تتطلّب عد ًدا كب ً
جناح تحدي ًدا.؟

النبي  pبالنظر إليه عن محاولته االنتحار حتى جاءته
هذه الصورة الغريبة شغلت ّ

رسل خديجة .والسؤال هنا :ملاذا ذكرت الرواية (رسل خديجة)؟ ولعلّها تأيت يف سياق
النبي  pوأولئك الرسل (الغلامن) هم لخديجة ،فهو ال ميلك شيئًا.
التأكيد عىل فقر ّ

وحينام عاد
النبي  ،pفهو مل يعد إىل بيته وإنّ ا إىل بيت خديجة ،وهي إشارة
ّ

إىل تلك الروايات التي أكّدت عىل فقر
وترب عىل يد أيب طالب،
يتيم،
ّ
النبي p؛ إذ ُولد ً
ّ
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النبي  pليكون تارة راع ًيا للغنم يف ديار
الذي أكرثت الروايات الحديث عن فقره مام دعا
ّ

كصبي دون
بني سعد حينام أخذته حليمة لإلرضاع[[[ ،وال ندري هل أخذته حليمة لإلرضاع
ّ

السنتني أم راعيًا لألغنام ،وهذا يعني أ ّن عمره أكرب من ذلك؛ لذلك اقتىض األمر اختالق
النبي  pلست سنوات يف ديار بني سعد[[[.
األسباب لبقاء ّ

وتارة يكون
النبي  pراع ّيا ألهل مكّة كأجري مقابل قراريط ،وهي نقود ت ُدفع
ّ
للحاج ّيات الحقرية[[[ ،إشارة إىل قلّة املبلغ الذي يُعطى للنبي  pلقاء رعيه للغنم.
ولكن ّ
أن للنبي  pأن يكون راع ًيا للغنم يف مكًة.
أ ـ من الناحية الجغرافيّة :أ ّن أرض مكّة أرض جبليّة ال تصلح للزراعة والرعي ،فهي كام

النبي إبراهيم عيله السالم ِ Nب َوا ٍد غ ْ ِ
َي ِذي َز ْرعٍ .[[[M
وصفها ّ
.

ب ـ من الناحية االجتامع ّية :أ ّن
النبي مح ّمد  pمن أرسة كرمية عريقة فهو من بني
ّ

هاشم ،وج ّده عبد املطلب الذي دعته العرب بـ(إبراهيم الثاين)[[[ ،الذي نحر مئة من اإلبل

يو ًما ما[[[ ،فكيف لحفيده أن يكون راع ًيا عند أهل مكّة ،وهل هناك يف مكّة من هو أرقى
النبي مح ّمد .p
اجتامعيًّا من ّ

من هنا أكّدت الروايات عىل فقر
النبي  pحتّى اضطر للزواج من امرأة ثريّة يف
ّ
النبي  pيف ديار بني سعد .ينظر :ابن إسحاق :السري واملغازي
[[[ ملزيد من التفاصيل عن دعوى إرضاع ّ
ص ،51 ،48ابن سعد :الطبقات الكربى  ،53/1النرصالله :رضاعة األنبياء ص.84
النبي يف ديار بني سعد ص.11
[[[ النرصالله :نشأة ّ

الجوهري :الصحاح1151/3 :؛ ابن حجر :فتح الباري.364/4 :
[[[
ّ
[[[ سورة إبراهيم اآلية .37

[[[ اليعقويب :التاريخ .11/2

[[[ تشري رواية ابن إسحاق ومن تاله أ ّن عبد املطلب نذر إن ُولد له عرشة من األبناء ،أن ينحر أحدهم
عند الكعبة ،وقد خرجت القرعة عىل ابنه عبد الله الذي فداه مبئة من اإلبل ،يف رواية يغلب عليها الطابع
األسطوري .ينظر :ابن إسحاق :السري واملغازي ص 33ـ  ،40ابن سعد :الطبقات الكربى  88/1ـ .89
ّ
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األربعني من عمرها وكانت متز ّوجة من اثنني قبله[[[ ،وانتقل لبيتها وعندها تف ّرغ للعبادة.
كل ذلك ال واقع له،
إ ّن ّ
كأي فرد من أبناء قومه مع
ً
فالنبي  pكان
عامل يف التجارة ّ
ّ

ع ّمه أيب طالب[[[ ،ونتيجة لرباعته يف التجارة ونجاحه عرضت عليه خديجة الزواج ،وكانت
يف الثامنة والعرشين من عمرها ،ومل تكن متز ّوجة قبله[[[.

لكن الرواية هنا يف صدد رفع مكانة خديجة عىل حساب
النبي  ،pفهي صاحبة
ّ

فضل عن موقفها املتّزن حيال ما رآه
ً
البيت،
صل
النبي ّ
النبي  pيف الغار مقابل موقف
ّ
ّ

الله عليه وآله وسلّم ،ففي الوقت الذي كان فيه
النبي  pخائفًا مذعو ًرا ،يصيح ز ّملوين!
ّ

ز ّملوين! ،أي لفّوين (والتزميل التلفيف ،وقال ذلك لش ّدة ما لحقه من هول األمور جرت
العادة بسكون الرعدة بالتلفيف)[[[.

كابوسا
النبي يف الغار إنّ ا كان
هل أرادت الرواية أن تشري بطرف
ً
خفي إىل أ ّن ما رآه ّ
ّ

رآه يف منامه ،ولقد انتبه من نومه فز ًعا ،مام رآه من غ ّ
ط امللك إيّاه ثالث ًا حتى بلغ منه الجهد،
وإذا به ينتبه ليجد أ ّن ما كان إنّ ا هو كابوس رآه يف النوم؛ لذا أخذ يصيح ز ّملوين ز ّملوين.

(كل ،والله ما يخزيك الله أب ًدا،
وإذا بخديجة يف غاية االت ّزان والحكمة ،فقالتّ :

الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب
ّ
إنّك لتصل الرحم ،وتحمل
الحقّ ،
نبي هذه األ ّمة)) [[[.
ّ
وإن ألرجو أن تكون ّ

هنا ح ّددت خديجة صفات كان
النبي  pيتّصف بها ،وهي :صلة الرحم ،وحمل
ّ

الحق.
الكل ،وإكساب املعدوم ،وقرى الضيف ،واإلعانة عىل نوائب
ّ
ّ
الرشهاين :حياة الس ّيدة خديجة ص 75ـ .158
ّ
[[[

املقريزي :إمتاع األسامع .14/1
البالذري :أنساب األرشاف  96 /1ـ ،97
[[[ ينظر:
ّ
ّ

البالذري :أنساب
[[[ ابن سعد :الطبقات الكربى  ،17/8 ،136/4 ،131/1ابن حبيب :املحرب ص،79
ّ
األرشاف .97./1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .553/8

البخاري :صحيح  ،67/8 ،88/6 ،58/3 ،3/1مسلم :صحيح مسلم .97/1
[[[
ّ

إقرأ ما انا بقارئ ويح ام كابوس

211

نبي هذه األ ّمة.
وترى من خالل هذه الصفات أنّها تؤهل زوجها مح ّمد  pليكون ّ
ولكن:
أ ّو ًل :هذه صفات أخالق ّية معروفة عند كثري من العرب قبل اإلسالم.
النبي وما سمعه يف الغار فيه داللة عىل النب ّوة.
ثان ًيا :هل ما رآه ّ
نبي هذه األ ّمة؟
ثالثًا :من أين جاءت لخديجة فكرة النب ّوة ،وأنّها ترجو أن يكون زوجها ّ
وتنتقل الرواية لبيان إجراء اتخذته خديجة ليك تتأكد من أن ما حصل للنبي  pهو

النبي  pإىل شخص يدعى ورقة بن نوفل لتعرض عليه ما جرى للنبي .p
النب ّوة ،فأخذت ّ
تقول الرواية(( :فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد

ين،
الع ّزى ابن عم خديجة ،وكان امرؤ قد ّ
تنص يف الجاهلّية ،وكان يكتب الكتاب العربا ّ

ريا قد عمي ،فقالت له
فيكتب من اإلنجيل بالعربان ّية ما شاء الله أن يكتب ،وكان شيخًا كب ً
خديجة :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه رسول

الله  pما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي ن ّزل الله عىل موىس يا ليتني فيها جذ ًعا،

أومخرجي هم؟ قال :نعم ،مل ِ
يأت
ليتني أكون ح ًّيا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول الله :p
ّ

رجل ق ّ
رصا مؤ ّز ًرا ،ثم مل ينشب
ط مبثل ما جئت به ّ
إل ُعودي ،وإن يدركني يومك ،أنرصك ن ً
ورقة أن ّ
توف ،وفرت الوحي.))...

نالحظ يف الرواية أنّها ت ّعرف بورقة بن نوفل ،فهو ابن ع ّم السيّدة خديجة؛ إذ هو ورقة

بن نوفل بن أسد بن عبد الع ّزى ،أ ّما السيّدة خديجة فهي خديجة ابنة خويلد بن أسد ،وتشري
إىل أنّه ترك عبادة األوثان ،واعتنق النرصان ّية قبل اإلسالم ،وأنّه كان يكتب باللغة العربان ّية؛ لذا
هو يكتب من اإلنجيل بالعربيّة ،ث ّم هو شيخ كبري قد أصابه العمى.
وهنا نالحظ:
 1ـ إ ّن العقيدة التي تب ّناها ورقة بعد تركه األوثان موضع خالف حولها ،فهل غدا ورقة
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النبي إبراهيم  ،gأم أنّه اعتنق املسيح ّية كام تذهب بعض
من األحناف ،وهم بقايا ملّة
ّ
األخبار بذهابه إىل الشام[[[.

 2ـ كيف تعلم اللغة العربان ّية؟ وملاذا مل يتعلّم الرسيان ّية اللغة التي كُتب فيها اإلنجيل،

ّ
وتدل عىل ثقافة الراوي املتواضعة؛ إذ يجهل أ ّن اللغة التي يتب ّناها
أم أ ّن هذا خطأ من الراوي
النصارى هي الرسيان ّية ،أ ّما العربان ّية فهي لغة اليهود.

التوحيدي ودوره يف مكّة؟ وما موقف أهل مكّة منه؟ هل دخل يف
 3ـ ما هو أثر ورقة
ّ

سجال معهم؟ هل وجد نق ًدا آللهتهم؟.

ث ّم تشري الرواية إىل أ ّن السيّدة خديجة ق ّدمت
النبي  pإىل ورقة قائلة(( :يا ابن
ّ

عم! اسمع من ابن أخيك)) ،فهو بالنسبة لها ابن ع ّم ،وهذا صحيح ألنّهام من أسد بن عبد
العزى بن قيص ،فهي تقابل ورقة يف النسب ،أ ّما بالنسبة
للنبي  ،pفهو مح ّمد بن عبد الله
ّ

النبي p
بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص؛ إذ إ ّن ورقة يقابل عبد الله والد ّ
يف النسب لذلك قالت له :اسمع من ابن أخيك.

النبي  pعام رأى وأخربه
وملا سأل ورقة
النبي  pمبا رأى قال ورقة (( :هذا
ّ
ّ

الناموس الذي نزل الله عىل موىس)) ،وهنا نتساءل:

 1ـ ما معنى الناموس؟ قيل :هو صاحب الرس ،وقيل هو صاحب رس الخري ،والجاسوس

صاحب رس الرش؛ واألول هو الصحيح الذي عليه الجمهور ،واملراد بالناموس هنا جربيل

.g

[[[

نبي
نبي اليهود ،وكان األجدر أن يذكر عيىس ّ g
 2ـ ملاذا ذكر ورقة موىس  gوهو ّ
النصارى.
 3ـ أ ّن موىس مل يأته ناموس (الوحي) ،وإنّ ا كُلّم مبارشة من الله تعاىل ﴿ َوكَل ََّم اللَّهُ
املفصل يف تاريخ العرب  391 /6ـ .394
[[[ ينظر :االآلويس :بلوغ اإلرب  ،263 /2جواد عيل:
ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .23/1
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يم ﴾ [[[.
وس تَكْلِ ً
ُم َ
 4ـ ما الذي رآه
دليل عىل النب ّوة ،فكل الذي حصل
النبي  pيف الغار حتى ع ّده ورقة ً
ّ

جم عىل
النبي  pوعرصه بش ّدة ،ث ّم ع ّدة آيات لفظيّات ال ندري كيف استقى منه ّن
هو ته ّ
ّ

ورقة فعرف أ ّن األمر هو نب ّوة.

ث ّم تشري الرواية إىل رسعة تنبّؤ ورقة مبصري دعوة
النبي p؛ إذ سيؤول األمر إىل
ّ

قائل(( :يا ليتني فيها جذًعا ،ليتني أكون ح ًّيا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول
إخراجه من مكّة ً
مخرجي ه ّم؟ قال :نعم ،مل يأت رجل ق ّ
الله ّ
إل
ط مبثل ما جئت به ّ
صل الله عليه وآله :أَ َو
ّ

رصا مؤ ّز ًرا )).
ُعودي ،وإ ْن يدركني يومك ،أنرصك ن ً

النبي  pمن مكّة ،أو ليته يكون شابًّا
هنا ورقة يتم ّنى أنّه يكون ح ًّيا حينام يت ّم إخراج ّ

النبي  pهل األمر يستدعي إخراجي ،فيجيب بنعم؛ ألنّه مل يأت أحد بالنب ّوة
قويًّا ،فيتساءل ّ
ّ
رصا مؤ ّز ًرا ،وهنا نالحظ:
النبي  pن ً
إل عودي من قومه ،ث ّم أكّد ورقة أنّه إ ْن بقي ح ًّيا فسينرص ّ

 1ـ ماذا يقصد ورقة عن اليوم بقوله(( :وإن يدركني يومك)) ،هل يوم بدء الدعوة[[[؟ فها

[[[
حي ،فأين دوره .أ ّما أنّه كان يقصد يوم الهجرة
فالنبي
النبي  pقد كُلّف وورقة بن نوفل ّ
هو ّ
ّ
 pبعد الهجرة هيأ الله له أنصا ًرا من خارج مكّة ،وهم أهل يرثب.

 2ـ ماذا يقصد ورقة بالنرصة هنا ،هل النرصة الجسديّة؟ والحال أنّه مل يكن ورقة بن

نوفل معروفًا بالشجاعة ،س ّيام أ ّن الرواية تشري إىل أنّه أصبح شيخًا وقد عمي!!!.

أم النرصة االجتامع ّية؟ ومل يكن لورقة تلك املكانة االجتامع ّية الكبرية يف قريش!!.
إل أنّه مل يعهد أن ورقة قد جاهر قريشً ا بالتوحيد ونبذ
أم أنّه يقصد النرصة العقديّة؟ ّ

عبادة األوثان.

[[[ سورة النساء اآلية .164

[[[ ابن حجر :فتح الباري .25/1

[[[ ابن حجر :فتح الباري .26/1
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للنبي  ،pفمن
النبي  pفهل هو معلّم
 3ـ ما الذي يُفهم من موقف ورقة هنا من
ّ
ّ

النبي  pأنّه أصبح نب ًّيا ،وأ ّن ما جرى له يف الغار هو لقاء مع الوحي ،فمن التابع
خالله عرف ّ

ومن املتبوع ،أليس األجدر هنا اختيار ورقة للنب ّوة.

مسلم ،وهل يكون أّول املسلمني؟ هل ميكن القول إنّه ترك
 4ـ هل يع ّد ورقة هنا
ً

النرصان ّية واعتنق اإلسالم ،إذن يكون هنا أ ّول من أسلم وعندها نسدل الستار يف الفكر
يل أم أيب بكر؟!!
اإلسالمي حول من هو أ ّول من أسلم ع ّ
ّ
 5ـ ولكن ماذا عن خديجة ،فهي قد سبقت ورقة بن نوفل يف اكتشاف أمر ما جرى

نبي هذه األ ّمة ،فهي هنا سبقت أبا بكر
يف الغار ،وتنبّأت أ ّن ما جرى يفيد أ ّن زوجها أصبح ّ
يل  gبل حتى ورقة بن نوفل ،إذا وجب أن تكون هي أ ّول من أسلم ،ولوال أ ّن
واإلمام ع ّ

النساء ال ميكن أن يك ّن نب ّيات ،لكان األوىل أن تختارها السامء نب ّية ،وهي األبرص باألمر من
النبي  pالذي ق ّدمته الرواية ال يعي شيئًا.
ّ

 6ـ ات ّضح أ ّن ما ذكره امللك يف الغار بقوله  Nإقرأ باسم ربك الذي خلق  خلق

اإلنسان من علق* إقرأ وربك األكرم  الذي علّم بالقلم  علّم اإلنسان ما مل يعلم ،Mإنّها
.

النبي ببضعة آيات قرآن ّية،
أ ّول ما نزل من القرآن عىل ّ
النبي  ،pفالسامء استفتحت العالقة مع ّ

مل يفهم
ين ،ومع ذلك فإ ّن مث ّة
النبي  pاملراد منها  -كام م ّر  -لوال ورقة بن نوفل النرصا ّ
ّ

من علامء املسلمني من يرى أ ّن أ ّول ما نزل من القرآن هو فاتحة الكتاب أي سورة الحمد[[[.
ث ّم انتهت الرواية للقول (( :ث ّم مل ينشب ورقة أن ّ
توف)) .ويظهر من الرواية رسعة

النبي  pمن حريته حول ما جرى يف غار حراء وأنّه أصبح
وفاة ورقة بن نوفل ،بعد أن أخرج ّ

جب حول إخراجه
النبي  ،pفو ًرا دون ّ
أي تساؤالت منه سوى ما أبداه من تع ّ
نب ًّيا ،وقد اقتنع ّ

من مكّة ،فأكّد له ورقة ذلك؛ ألنّه مل ِ
يأت أحد مبثل ما جاء به
ودي .ومل
النبي ّ p
إل ُع َ
ّ

النبي  pبدأ دعوته وورقة ال زال حيًّا أم ال؟
يتضح كم بقي ورقة بن نوفل بعد ذلك؟ وهل أ ّن ّ
[[[ ابن حجر :فتح الباري .548/8
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تشري بعض الروايات أ ّن ورقة بقي حيًّا إىل زمان محنة املسلمني؛ إذ كان مي ّر ببالل وهو

يعذّب ،ويقول( :لنئ قتلتموه عىل هذا ألتّخذنه حنانًا) [[[ ،فأين نرصته يا ترى؟

النبي p
ث ّم جاء يف الرواية بعد وفاة ورقة بن نوفل(( :وفرت الوحي فرتة حتى حزن ّ

فيام بلغنا حزنًا غدا منه مرا ًرا يك يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال ،فكلّام أوىف بذروة جبل

ليك يلقي منه نفسه تب ّدى له جربيل ،فقال :يا مح ّمد! إنّك رسول الله حقًّا .فيسكن لذلك

جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع ،فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك ،فإذا أوىف بذروة
جبل ،تب ّدى له جربيل .فقال له مثل ذلك)).

وفتور الوحي هنا يعني توقّفه عن النزول ،ويظهر أ ّن هذا التوقّف مبارشة بعد أحداث

ويفس ابن حجر ذلك(( :وفتور الوحي عبارة عن تأخّره م ّدة من الزمان وكان ذلك
الغار،
ّ

ليذهب ما كان  pوجده من الروع وليحصل له التش ّوف إىل العود ،فقد روى املؤلف يف
التعبري من طريق معمر ما ّ
يدل عىل ذلك))[[[.

حة ما قاله ورقه له ،فيحزن حزنًا
النبي  pمل يكن متأكّ ًدا من ص ّ
لكن الرواية تؤكّد أ ّن ّ

النبي  pيقرر أن ينتحر ((يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال)) ،لك ّنه كلّام
شدي ًدا ،لذلك كان ّ

أوىف بذروة جبل ليك يلقي منه نفسه تب ّدى له جربيل .فيقول له :يا مح ّمد إنّك رسول الله

حقًّا! فيسكن لذلك جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع عن االنتحار ،لكن الوحي مل ينزل ،فيعاود

النبي  pلينتحر ((يرت ّدى من رؤوس شواهق الجبال)) ،فيعاد ذات السيناريو ،فكلّام أوىف
ّ

بذروة جبل ليلقي منه نفسه ،تب ّدى له جربيل ،فيقول له :يا مح ّمد ،إنّك رسول الله حقًّا!
فيسكن لذلك جأشه ،وتق ّر نفسه ،فريجع عن االنتحار.

النبي pنبيًّا.
وهنا تنتهي الرواية التي تحيك لنا كيف أصبح ّ

[[[ ابن إسحاق :السري واملغازي  ،275/2ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق  ،441/10ابن حجر :فتح الباري
.26/1
[[[ ابن حجر :فتح الباري .26/1
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سلسلة السند
ليتبي لنا مكانة رواتها ومدى مقبول ّيتهم وفق
علينا اآلن الوقوف عند سند الرواية؛
ّ

حا يف سندها،
العلمي
املنهج
التاريخي ،فعند النظر يف سلسلة السند سنجد ضعفًا واض ً
ّ
ّ

ورواتها هم:
ّ
الزهري
أـ

الزهري ت 124من التابعني ،نزيل
هو أبو بكر مح ّمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
ّ

ً
الشام ،وكان
عامل لبني أ ّم ّية[[[ ،وفد يف حدود سنة 80هـ عىل عبد امللك بن مروان الذي

أعجب به ووصله وقىض دينه ،ثم صار مؤ ِّدبًا لولد هشام بن عبد امللك ،ومن جلسائه[[[.
وقد عاب عليه بعض العلامء صحبته للخلفاء.[[[ .

اختلف يف أمره ،فهناك من ذهب إىل توثيقه وتعديله[[[ ،وهناك من اتهمه

بالتدليس ،[[[.وع ّده ابن أيب الحديد[[[ من املنحرفني عن اإلمام ّ
الزهري أ ّن
عيل  .gوا ّدعى
ّ

أ ّول من أسلم هو زيد بن حارثة[[[ ،وروى روايات يف مسألة فدك يف صالح نظام الحكم.
النبي  pبستة أشهر ليبعد التهمة عن خصومها.
وا ّدعى أ ّن الس ّيدة فاطمة  Bتوفّيت بعد ّ

[[[
[[[

[[[ ابن شهر اشوب :مناقب آل أيب طالب .298/3
الذهبي :تذكرة الحفّاظ .109/1
[[[
ّ

الذهبي :سري أعالم النبالء .344/5
[[[
ّ

العجيل :معرفة الثقات  ،253/2ابن أيب حاتم :الجرح والتعديل
ّ
البخاري :التاريخ الكبري  220/1ـ ،221
[[[
ّ
الذهبي :سري أعالم النبالء  326/5ـ  ،350ابن حجر:
،309/55
دمشق
مدينة
تاريخ
عساكر:
ابن
،74
،72/8
ّ
تهذيب التهذيب .396/9
العجمي :التبيني ألسامء املدلّسني ص ،50ابن حجر :طبقات
الذهبي :سري أعالم النبالء ،338/5 :ابن
[[[
ّ
ّ
املدلّسني ص.45
[[[ رشح نهج البالغة.102/4 ،69/4 :

[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة  124/4ـ .125
[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .217/16

[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .280/16
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من هنا فإ ّن الزهري ر ّوج لهذه الرواية الهادفة إىل الح ّ
النبي األعظم .p
ط من قدر ّ
ب ـ عروة بن الزبري:
تابعي ،من أبرز فقهاء املدينة ،كان مالز ًما
هو أبو عبد الله عروة بن الزبري بن العوام،
ٌ

الفكري
لخالته أ ّم املؤمنني عائشة[[[ ،حتى ع ّدوه أعلم الناس بحديثها[[[ ،فبدا وكأنّه الوريث
ّ
لها؛ إذ إ ّن مث ّة نسبة كبرية من األحاديث املنسوبة لها مت ّر عن طريق عروة[[[ ؛ لذا وث ّقوه[[[،

لك ّنه كان معاديًا ألمري املؤمنني g؛ ولذا ع ّده ابن أيب الحديد من املنحرفني عنه[[[؛ إذ كان
أحد الذين انتدبهم معاوية يف لجنة شكّلها ،وكان من أبرز مهامها تحريف التاريخ وسلب
األموي ،ومن ندماء
فضائل اإلمام  gووضع املثالب له[[[ .وكان من املق ّربني من البالط
ّ
عبد امللك بن مروان[[[ .تويف سنة 101هـ.

[[[

جـ ّ
السيدة عائشة:
هي الثالثة من زوجات
النبي  ،pوالتي اختُلِف يف أمرها هل كانت متز ّوجة قبل
ّ

النبي  pأم ال؟[[[ والظاهر أ ّن صغر س ّنها جعلها تخلق متاعب
للنبي  pحتى وصل األمر
ّ
ّ

[[[1
النبي  pاختلفت اآلراء هل دفن  pيف بيتها أم يف
إىل أن ه ّددها القرآن . .وحينام تويف ّ

[[[ ابن سعد :الطبقات  178/5ـ  ،182الذهبي :سري أعالم النبالء  421/4ـ .422
ي:تهذيب الكامل .18/20
[[[ امل ّز ّ

عيل املنسوبة لغريه ،ص139ـ .140
[[[ النرص الله :فضائل أمري املؤمنني ّ

ي:
ّ
[[[ الطبقات الكربى ،179/5
العجيل :معرفة الثقات  ،133/2ابن ح ّبان :الثقات  194/5ـ  ،195امل ّز ّ
الذهبي :تذكرة الحفّاظ  62/1ـ  ،63ابن حجر :تهذيب التهذيب  163/7ـ .166
تهذيب الكامل ،179/20
ّ
[[[ ابن أيب الحديد :رشح نهج البالغة .63/4

[[[ ينظر:النرص الله :هيئة كتابة التاريخ برئاسة معاوية :ص 89ـ .117
الدينوري :األخبار الطوال :ص 315ـ .316
[[[
ّ

[[[ ملزيد من التفاصيل ينظر :الفارس :السرية النبويّة يف مرويّات عروة بن الزبري ص 9ـ .163

[[[ ابن سعد :الطبقات .58/ 8

[ [[1الواحدي :أسباب النزول ص  292ـ  .293الطربيس :مجمع البيان  58 /10ـ.64
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بيت الص ّديقة فاطمةB؟

[[[

وعىل أثر اختالفات السقيفة فاز أبوها بالحكم ،وما لبثت أن ازدادت مكانتها لدى

الخليفة عمر بن الخطاب ،حيث أصبحت املفضّ لة يف العطاء عىل سائر نساء
النبي[[[،p
ّ
إل أّن اختالفها مع الخليفة عثامن جعلها تش ّن حمله دعائيّة ض ّده حتى مقتله ،إلّ أنّها مل ّا
ّ

يل  gالخالفة تظاهرت بالندم عىل قتل عثامن ،فقادت املعادين
ّ
علمت
بتول اإلمام ع ّ
يل  gنحو البرصة ،فكانت حرب الجمل التي أسفرت عن هزمية أصحاب الجمل،
لإلمام ع ّ
يل  gبسوء حتى مقتل أخيها
وإرجاعها مع ّززة إىل بيتها ،ولكنها استمرت تذكر اإلمام ع ّ

يل  gبدأت تذكر فضائل اإلمام
مح ّمد بن أيب بكر عىل يد معاوية ،ث ّم بعد استشهاد اإلمام ع ّ

 ،gوما لبثت أن ماتت يف ظروف غامضة.

[[[

املالحظ أ ّن الس ّيدة عائشة تحمل الرقم الثاين بعد أيب هريرة يف من يروي األحاديث

النبويّة ،حيث روت  2210حديثًا عن
حة أكرثها،
النبي [[[،pوهذه األحاديث مل يثبت ص ّ
ّ
ومث ّة عدد كبري منها ُروي عن ابن أختها عروة بن الزبري ،س ّيام األحاديث التي ترفع من شأن
يل ،gوال نعلم عىل وجه الدقّة هل حقًا
أرسة آل العوام وآل حزام ،وتقلّل من شأن اإلمام ع ّ

أ ّن هذه األحاديث أل ّم املؤمنني؟ أم أنّها ُد ّست من قبل الزبرييّني واألمويّني!!.

يبقى السؤال حول إنفراد السيّدة عائشة برواية الحدث األه ّم من أحداث السرية

النبويّة ،مع العلم أنّها مل تكن مولودة بعد عىل بعض الروايات ،وحتى لو كانت مولودة عىل
فضل عن أنّها مل تكن
ً
روايات أخرى فإ ّن عمرها ال يساعد عىل رواية هذه الرواية املبكرة،

للنبي  pوقتذاك ،ومل تذكر لنا من الذي أخربها بذلك ،فهل هو
زوجة
النبيp؟ فإذا كان
ّ
ّ

اختصها
كذلك فلامذا
النبي  pدون سائر زوجاته بذلك؟ أم أ ّن من أخربها هو والدها أبو
ّ
ّ
النبي pص 3وما بعدها .العاميل :دراسات يف التاريخ  169/1ـ.182
[[[ برو :أين دفن ّ
املاوردي :األحكام السلطانيّة .228/1
[[[
ّ

الطايئ :اغتيال الخليفة أبو بكر والسيّدة عائشة ص 107ـ .109
ّ
[[[

العسكري :أحاديث أ ّم املؤمنني عائشة  19/2وما بعدها.
[[[ مرتىض
ّ
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بكر فلامذا
النووي
النبي  pدون سائر الصحابة من املهاجرين واألنصار .وقد ع ّد
ّ
ّ
اختصه ّ

[[[

روايتها هذه مرسلة.

أم أ ّن املسؤول عن صنع أحداث الرواية هو عروة بن الزبري الذي جعل من زوجتي

فضل
ً
للنبي) وهي من أرسة عروة
النبي  ،pوهام خالته عائشة (الراوية) وخديجة (املنقذة
ّ
ّ

عن ورقة بن نوفل من أرسة عروة بن الزبري أيضً ا.

نخلص للقول إ ّن الرواية أرادت القول أ ّن
النبي  pأصبح نبيًّا مل ّا بلغ األربعني،
ّ

بنبي ،وهذا خالف الرؤية القرآن ّية التي تؤكّد أ ّن النب ّوة
أي أنّه أمىض أربعني سنة من عمره ليس ّ
صفة مالصقة
النبي عيىس  gالذي أعلن عن نب ّوته من اليوم
للنبي منذ والدته ،كام يف ّ
قصة ّ
ّ

َال إِ ِّ
ص ِب ًّيا  ق َ
ن
األ ّول لوالدته ،قال تعاىلَ N :فأَشَ ا َر ْ
ت إِلَ ْي ِه قَالُوا كَ ْي َ
ف الْ َم ْه ِد َ
ف نُكَل ُِّم َم ْن كَانَ ِ

ِالص َل ِة َوال َّزكَا ِة
اب َو َج َعلَ ِني نَ ِب ًّيا  َو َج َعلَ ِني ُم َبا َركًا أَيْ َن َما كُ ْن ُ
ص ِ
ت َوأَ ْو َ
ان ب َّ
َان الْ ِك َت َ
َع ْبدُ اللَّ ِه آَت ِ َ

وت
ت َويَ ْو َم أَ ُم ُ
ل يَ ْو َم ُولِدْ ُ
َما ُد ْم ُ
ت َح ًّيا  َوبَ ًّرا ِب َوالِدَ ِ
ت َول َْم يَ ْ
ج َعلْ ِني َج َّبا ًرا شَ ِق ًّيا  َو َّ
الس َل ُم َع َ َّ
َويَ ْو َم أُبْ َع ُ
ث َح ًّيا .[[[ M
.

نبي يكون نب ًّيا منذ والدته ،لك ّن الله يح ّدد له الزمن الذي يجهر بدعوته،
إذن ّ
كل ّ

يل g
فكان
النبي  pعىل مشهور الروايات أنّه بعث مل ّا بلغ األربعني ،وقد أشار اإلمام ع ّ
ّ

النبي  pكان مس َّد ًدا منذ كان
إىل أ ّن
فطيم من قبل أحد املالئكة ،إذ قال (( :gولَ َق ْد قَ َر َن
ً
ّ
ح ِ
يم أَ ْعظَ َم َمل ٍ
اس َن
َك ِم ْن َم َلئِ َك ِته ،يَ ْسل ُُك بِه طَر َ
اللَّه بِه ِ pم ْن لَ ُد ْن أَ ْن كَا َن ف َِط ً
ِيق الْ َمكَار ِِم ،و َم َ
أَخ َْلقِ الْ َعالَمِ لَ ْيلَه ونَ َها َره)) [[[ .بل مثّ ة من ينسب
للنبي  pأنه قال ((كنت نب ًّيا وآدم بني املاء
ّ
القديس(( :يا مح ّمد،
والطني))[[[ ،وذ ّمة من يذهب إىل أبعد من ذلك ،مستن ًدا عىل الحديث
ّ

[[[ رشح صحيح مسلم .197/2
[[[ سورة مريم اآليات  29ـ .33

الريض :نهج البالغة ص.300
[[[ الرشيف
ّ
املقريزي :إمتاع األسامع .119/3
[[[
ّ
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النبي  pسابقة للخلق بأجمعه ،بل هو علّة
لوالك ملا خلقت األفالك)) [[[ ،فتكون نب ّوة
ّ
الخلق.

وخالصة القول هل ما حصل
كابوسا مرع ًبا،
للنبي  pيف الغار كان وح ًيا أم كان
ً
ّ

النبي مح ّمد  .pوهذه الرواية هي واحدة من كثري من الروايات
صورته عقول ال تفقه حقيقة ّ

النبي p
التي تعاطت مع السرية النبويّة دون دراسة مع ّمقة للواقع
ّ
النبوي ،وهنا يأيت حديث ّ

إل الله وأنت.
يل ال يعرفني ّ
لإلمام ع ّ
يل  :gيا ع ّ

النبي  pمن الرجوع ألمري املؤمنني  ،gفعنده
إذًا أصبح لزا ًما علينا ملعرفة حقيقة ّ

يل للحقيقة املح ّمديّة[[[.
نجد الفهم الواضح والبيان الج ّ

الدمياطي :إعانة الطالب ّيني .13/1
املازندراين :رشح أصول الكايف ،61/9
ّ
[[[
ّ

[[[ ينظر تفاصيل ذلك :انتصار عدنان الع ّواد :السرية النبويّة يف رؤية أمري املؤمنني  gدراسة يف نهج
البالغة (الصفحات جمي ًعا).
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مصادر الدراسة
1.1القرآن الكريم
البغدادي (1342هـ1924 /م).
اآللويس :محمود شكري
2.2
ّ
ّ
األثري ،ط ،1دار
3.3بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،تصحيح :مح ّمد بهجة
ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت2009 ،م.

4.4ابن األثري :مجد الدين أيب السعادات املبارك بن مح ّمد 606-544هـ.
الصناجي ،ط،4
الزواوي -محمود
 5.5النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تح :طاهر
ّ
ّ
قم1364 ،ش.

 6.6ابن إسحاق :مح ّمد ت151هـ.
7.7السري واملغازي ،تح :سهيل زكّار ،ط ،1دار الفكر ،ب .مكا1978 ،م.
البخاري :أبو عبد الله إسامعيل بن مح ّمد ت 256هـ.
8.8
ّ
9.9التاريخ الكبري ،املكتب اإلسالم ّية ،ديار بكر ،ب.ت.
1010الصحيح ،دار الفكر ،بريوت 1401 ،هـ.
1111برو:مح ّمد عيل.
اإلسالمي ،قم1417 ،هـ.
النبي  ،pط ،3مؤسسة النرش
 1212أين ُدفن ّ
ّ
البكري :أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ت 487هـ.
1313
ّ
1414معجم ما استعجم ،تح :مصطفى السقّا ،ط ،3عامل الكتب ،بريوت1983 ،م.
البالذري :أحمد بن يحيى بن جابر ت279هـ.
1515
ّ
األعلمي ،ط ،1بريوت،
املحمودي ،منشورات
1616أنساب األرشاف ،تح :مح ّمد باقر
ّ
ّ
1974م.
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1717ـ أنساب األرشاف ،تح :سهيل زكار ـ رياض زركيل ،ط ،1دار الفكر ،بريوت،
ب.ت.

البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسني (458 - 384ه).
1818
ّ
1919دالئل النب ّوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة ،وث ّق أصوله وخ ّرج حديثه وعلّق
عليه :عبد املعطي قلعجي ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بريوت1985 ،م.

2020جواد عيل ( 1907ـ 1987م).
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،1آونددانش2006 ،م.
2121
ّ
حمد ،ت ( 393هـ1003/م).
2222
الجوهري :إسامعيل بن ّ
ّ
2323الصحاح ،تح :احمد عبد الغفور ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت1987 ،م.
الرازي ت 327هـ.
2424ابن أيب حاتم :عبد الرحمن بن مح ّمد بن إدريس
ّ
2525كتاب الجرح والتعديل ،ط ،1مط :دائرة املعارف العثامنيّة ،النارش :دار إحياء
يب ،بريوت1952 ،م.
الرتاث العر ّ
النيسابوري :مح ّمد بن مح ّمد ت405هـ.
2626الحاكم
ّ
يل ،دار املعرفة ،بريوت1406 ،هـ.
2727املستدرك ،تح :يوسف املرعش ّ
التميمي ت 354هـ.
البستي
2828ابن حبان :مح ّمد
ّ
ّ
2929كتاب الثقات ،ط ،1حيدر آباد الدكن ،الهند1393 ،هـ.
البغدادي ،ت ما بعد 279هـ.
3030ابن حبيب :مح ّمد
ّ
التجاري للطباعة والنرش ،بريوت.1942 ،
 3131املحرب ،تح:ايلزة ليخنت شتري ،املكتب
ّ
ين :أحمد بن عيل ت 852هـ
3232ابن حجر العسقال ّ
3333تهذيب التهذيب ،تح :صدقي جميل العطّار ،ط ،1دار الفكر.1995 ،
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3434طبقات املدلّسني ،تح :عاصم بن عبد الله ،ط ،1مكتبة املنار ،األردن ،ب.ت.
3535فتح الباري ،ط  ،2دار املعرفة ،بريوت ،ب.ت.
املدائني 656-586هـ.
3636ابن أيب الحديد :عز الدين عبد الحميد بن هبة الله
ّ
3737رشح نهج البالغة ،تح :مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار الجيل ،بريوت.1987 ،
3838ابن حنبل :أبو عبد الله أحمد بن مح ّمد ( 241-164هـ ).
3939املسند ،ب.محق ،دار صادر ،بريوت ،ب.ت.
البكري بن السيّد مح ّمد شطّا ،ت1310هـ.
الدمياطي :أبو بكر
4040
ّ
ّ
4141ـ إعانة الطالبني ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1997 ،م.
الدينوري :ابو حنيفة ت282هـ
4242
ّ
4343األخبار الطوال ،تح :عبد املنعم عامر ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية1960،م.
الذهبي :شمس الدين مح ّمد بن أحمد 748ه1347/م.
4444
ّ
يب ،بريوت.1987 ،
 4545تاريخ اإلسالم ،تح :عمر عبد السالم ،دار الكتاب العر ّ
املكّ ،ب.مكا ،ب.ت.
ّ
4646تذكرة الحفّاظ ،ب.محق ،ب.ط ،مكتبة الحرم
العمروي ،ط ،1بريوت.1997 ،
4747سري أعالم النبالء ،تح :محب الدين
ّ
الزبيدي :مح ّمد مرتىض ت 1205هـ.
4848
ّ
4949تاج العروس ،مكتبة الحياة ،بريوت ،ب.ت.
5050زيني دحالن :احمد ت 1304هـ
يب ،بريوت ،ب.ت.
5151السرية النبويّة ،الطبعة الجديدة ،دار إحياء الرتاث العر ّ
العجمي :ت 841هـ.
5252سبط ابن
ّ
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5353كتاب التبيني ألسامء املدلّسني ،تح :يحيى شفيق ،ط ،1دار الكتب العلميّة،
بريوت1986 ،م.

5454ابن سعد :مح ّمد ت230هـ.
5555الطبقات الكربى ،تح :إحسان عباس ،بريوت1978 ،م.
يل :أبو القاسم عبد الرحمن ،ت 581ه.
5656السهي ّ
5757الروض اآلنف يف رشح السرية النبويّة ،تعليق :عمر عبد السالم ،ط ،1دار إحياء
يب ،بريوت2000،م.
الرتاث العر ّ

5858ابن س ّيد الناس :مح ّمد بن عبد الله بن يحيى 734-671هـ.
مؤسسة عز الدين ،ب.ط ،بريوت.1986 ،
5959عيون األثرّ ،
السيوطي :أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر ت911هـ.
6060
ّ
يب 1320 ،هـ.
6161كفاية الطالب اللبيب يف خصائص الحبيب ،دار الكتاب العر ّ
الشافعي :أبو عبد الله مح ّمد بن إدريس (204-150هـ ).
6262
ّ
الشافعي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ب .ت.
6363مسند
ّ
ين :حسني عيل.
6464ـ الرشها ّ
6565حياة الس ّيدة خديجة بنت خويلد ،ط ،1دار ومكتبة الهالل ،بريوت2005 ،م.
الريض :أبو الحسن مح ّمد بن الحسني (406-359هـ).
6666الرشيف
ّ
نصه وابتكر فهارسه العلميّة :صبحي الصالح ،ط  ،6دار األسوة،
6767نهج البالغة ،ضبط ّ
طهران 1429 ،هـ.

6868ابن شهر آشوب :أبو عبد الله مح ّمد بن عيل ت 588هـ.
6969مناقب آل أيب طالب ،املطبعة الحيدريّة ،النجف1376 ،هـ.
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الشامي ت942هـ.
الصالحي :مح ّمد بن يوسف
7070
ّ
ّ
7171سبل الهدى والرشاد يف سرية خري العباد ،تح :عادل أحمد ،ط ،1دار الكتب
العلميّة ،بريوت1414 ،هـ.

7272الصدوق :أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن الحسن بن بابويه الق ّم ّي ت 381هـ.
مؤسسة اإلمام الهادي g، 1415هـ.
7373املقنعّ ،
ين :أبو بكر عبد الرزاق بن هامم211 ،هـ827/م.
7474الصنعا ّ
األعظمي ،املجلس العلمي ،ب .ت.
7575املصنف ،تح :حبيب الله
ّ
7676الطايئ :نجاح.
7777اغتيال الخليفة أبو بكر والسيدة عائشة ،ط ،1دار الهدى للرتاث ،بريوت1998 ،م.
الطربيس :أبو عيل الفضل بن الحسن ت 548هـ.
7878
ّ
7979مجمع البيان يف تفسري القرآن ،حقّقه وعلّق عليه :لجنة من العلامء ،ق َّدم له :الس ّيد
األعلمي ،بريوت.1995 ،
مؤسسة
يل ،طّ ،1
محسن األمني العام ّ
ّ

الطربي :أبو جعفر مح ّمد بن جرير ت 310هـ.
8080
ّ
األعلمي ،بريوت ،ب .ت.
مؤسسة
8181تاريخ األمم وامللوكّ ،
ّ
الطويس :أبو جعفر مح ّمد بن الحسن (  385ـ 460هـ ).
8282
ّ
8383تهذيب األحكام ،تح :السيد حسن الخرسان وآخرين ،ط ،4دار الكتب اإلسالم ّية،
1390هـ.

يل :جعفر مرتىض ( 1945ـ 2019هـ).
8484العام ّ
اإلسالمي ،قم1409،هـ.
8585دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم ،ط ،2مؤسسة النرش
ّ
8686الصحيح من سرية
اإلسالمي للدراسات،
النبي األعظم  ،pط ،6املركز
ّ
ّ
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بريوت 2010،م.
8787العاميل :ياسني عيىس.
8888االصطالحات الفقه ّية يف الرسائل العمل ّية ،ط ،1دار البالغة ،بريوت1993 ،م.
يل :أحمد بن عبد الله ت 261هـ.
8989العج ّ
9090معرفة الثقات ،ط ،1مكتبة الدار باملدينة املنورة1405 ،هـ.
الشافعي ( 571-499هـ ).
9191ابن عساكر :أبو القاسم عيل بن الحسن ابن هبة الله
ّ
9292تاريخ مدينة دمشق ،تح :عيل شريي ،ب.ط ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م.
العسكري :مرتىض ت2007م.
9393
ّ
9494أحاديث أم املؤمنني عائشة ،ط ،7مطبعة القدير ،نرش كلّ ّية أصول الدين ،بريوت،
1425ه.

9595العواد :انتصار عدنان.
9696السرية النبويّة يف رؤية أمري املؤمنني  gدراسة يف نهج البالغة ،ط ،2دار الفيحاء،
بريوت.2015 ،

العيني :بدر الدين ت  855هـ.
9797
ّ
يب ،بريوت،
9898عمدة القارئ رشح صحيح
ّ
البخاري ،ب .ط ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ب .ت.

9999ابن فارس :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا ت 395هـ.
10100معجم مقايس اللغة ،تح وضبط :عبد السالم مح ّمد هارون ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم 1404 ،هـ.
ّ

10101الفارس :مح ّمد خضري جاسم.
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10102السرية النبويّة يف مرويّات ومد ّونات عروة بن الزبري التاريخيّة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلّ ّية اآلداب ،جامعة البرصة2010 ،م.

الفراهيدي :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (  100ـ  175هـ ).
10103
ّ
يئ ،دار الهجرة ط ،2
10104العني ،تح :مهدي املخزومي و إبراهيم السامرا ّ
1409هـ.

10105الكليني :أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب ت  329هـ.
10106الكايف ،تح عيل أكرب غفّاري،ط ،3دار الكتب اإلسالميّة 1388 ،هـ.
10107الكوراين :عيل.
10108السرية النبويّة برواية أهل البيت  ،gالطبعة الجديدة ،دار املرتىض،
بريوت 2009 ،م.

ين :موىس مح ّمد صالح ت 1081هـ.
 10109املازندرا ّ
11110رشح أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :عيل عاشور ،ط  ،1دار إحياء الرتاث
يب ،بريوت.2000 ،
العر ّ

البرصي ت450هـ.
املاوردي :أبو الحسن عيل بن مح ّمد
11111
ّ
ّ
البارودي ،املكتبة
 11112األحكام السلطان ّية والواليات الدين ّية ،تح :عامد زيك
ّ
التوفيق ّية ،القاهرة ،ب .ت.

11113أعالم النب ّوة ،تح :سعيد مح ّمد اللحام ،ط ،1دار مكتبة الهالل ،بريوت،
.1989

املجليس :مح ّمد باقر ت1111هـ.
11114
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت.1983 ،
11115بحار األنوار ،طّ ،2
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11116املزي :أبو الحجاج يوسف ت  742هـ.
مؤسسة
11117تهذيب الكامل يف أسامء الرجال ،تح :د .بشار عواد ،ط،4
ّ
الرسالة 1406 ،هـ.

11118مسلم بن الحجاج النيسابوري ت  261هـ.
11119صحيح مسلم ،ب .محق ،دار الفكر ،بريوت ،ب .ت.
املقريزي :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عيل (ت845هـ1442/م).
12120
ّ
للنبي من األحوال واألموال والحفدة واملتاع ،تحقيق
12121إمتاع األسامع مبا
ّ
وتعليق :مح ّمد عبد الحميد ،منشورات مح ّمد عيل بيضون ،ط  ،1دار الكتب
العلميّة ،بريوت.1999 ،

12122ابن منظور :أبو الفضل جامل الدين مح ّمد بن مكرم ت 711هـ1311/م.
يب ،أدب الحوزة ،ب .ت.
12123لسان العرب ،ط ،1دار أحياء الرتاث العر ّ
12124ناجي :عبد الجبار.
جة البيضاء،
جا ،ط ،1دار املح ّ
12125نقد الرواية التاريخ ّية عرص الرسالة أمنوذ ً
بريوت 2011 ،م.

12126النرصالله :جواد كاظم
12127اإلرساء واملعراج دراسة يف ر ّد الشبهات االرسائيليّة ،منشور ضمن كتاب
(الرسول األعظم  pنرباس الحقيقة ومنطلق الكامل) ،ملجموعة من الباحثني،
دار الفيحاء2015 ،م .ص 55ـ .80

يل  gيف رحاب البرصة ،مطبعة الغدير ،البرصة،
12128أمري املؤمنني اإلمام ع ّ
.2013
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مؤسسة علوم نهج البالغة،
يل  gيف فكر معتزلة بغداد ،طّ ،1
12129اإلمام ع ّ
العتبة الحسين ّية ،كربالء2017 ،م.

13130ـ الجاهليّة فرتة زمنيّة أم حالة نفسيّة ،مجلّة أبحاث البرصة ،مج  ،31العدد
( ،)1الجزء (أ) ،كلّ ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية ،جامعة البرصة2006 ،م .ص 5ـ .43

13131ـ رضاعة
النبي  pبني الرؤية العقديّة والرواية التاريخيّة ،مجلّة العقيدة،
ّ
االسرتاتيجي1437،هـ2018/م .ص 67ـ .116
العددان ( 11ـ  ،)12املركز
ّ

يل  gاملنسوبة لغريه،الحلقة األوىل (الوالدة يف
13132فضائل أمري املؤمنني ع ّ
الكعبة) ،ط ،1مركز األبحاث العقائديّة ،النجف.2009 ،

13133النب ّوة واإلمامة يف مرحلة التأسيس .منشور ضمن كتاب (النب ّوة واإلمامة
مؤسسة علوم نهج البالغة2018 ،م.
يف عرص التأسيس) ملجموعة باحثني ،طّ ،1

ص 9ـ .101

النبي  pيف ديار بني سعد ،مجلّة دراسات تاريخ ّية ،العدد التاسع،
13134ـ نشأة ّ
كلّيّة دراسات تاريخيّة ،جامعة البرصة .2010 ،ص 1ـ .33

13135هيأة كتابة التاريخ برئاسة معاوية ،مجلّة رسالة الرافدين ،العدد الخامس،
 .2008ص 89ـ .117

الدمشقي ( 676_631هـ).
النووي :محيي الدين أبو زكريا يحيى بن رشف
13136
ّ
ّ
يب ،بريوت.1987 ،
13137رشح صحيح مسلم ،ب.محق ،ط  ،2دار الكتاب العر ّ
13138املجموع من رشح املهذّب ،دار الفكر ،ب.ت.
الحمريي ت  218هـ.
13139ابن هشام :أبو مح ّمد عبد امللك
ّ
14140السرية النبويّة ،تح :مح ّمد محيي الدين ،النارش :مكتبة مح ّمد عيل ،مرص،
.1963
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الهيثمي :نور الدين عيل بن أيب بكر (ت807هـ).
14141
ّ
القديس ،القاهرة1353-1352 ،هـ.
14142مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،مكتبة
ّ
النيسابوري ت  478هـ
الواحدي :أبو الحسن عيل بن أحمد
14143
ّ
ّ
الحلبي ،القاهرة.1986 ،
14144أسباب النزول ،دار الباز ،مؤسسة
ّ
يب :أحمد بن أيب يعقوب ت بعد  292هـ.
14145اليعقو ّ
14146التاريخ ،تح مح ّمد صادق بحر العلوم ،ط ،4النجف.1974 ،

