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دراسة :(اإلشارات القرآنیة إلى أحداث السیرة النبویة في العھد المكي
)موضوعیة في الُعشر األخیر من القرآن الكریم  

  الملخص

الحم��د هللا رب الع��المین، وال��صالة وال��سالم عل��ى خی��ر الب��شر محم��د، المبع��وث   

  .رحمة للعالمین أما بعد

ات القرآنیة المكیة المتعلقة بالحدیث سعت ھذه الدراسة إلى التعرف على اإلشارفقد 

عن إثبات النبوة ومصدر القرآن الكریم في الُعشر األخیر من القرآن،  وذلك من خالل 

تحلیل ھذه اآلیات وربطھا بأحداث السیرة النبویة، ولتحقیق ذلك تضمنت الدراسة  

یة مبحثین في كل مبحث مطلبان،  تناول المبحث األول اإلشارات القرآنیة المك

وطرائق القرآن الكریم في عرض أحداث السیرة النبویة، أما المبحث الثاني فتناول 

اإلشارات القرآنیة المكیة إلى أحداث السیرة النبویة المتعلقة برسول اهللا صلى اهللا 

أن منھج القرآن الكریم علیھ وسلم ورسالتھ والقرآن الكریم، وخلصت الدراسة إلى 

لسیرة النبویة من المصادر األخرى، حیث تناول النص ُیعد أكثر شموًال ألحداث ا

القرآني المتعلق بأحداث السیرة جوانب نفسیة وانفعالیة وما تخفیھ النفوس، بخالف 

المصادر األخرى التي اقتصرت على سرد الحدث المتعلق بالسیرة في جوانبھ 

ن عبر  في حین كان النص القرآني یكشف عما یدور خلف تلك األحداث م ،الظاھرة

كما أنھ غلب على تلك اإلشارات القرآنیة المتعلقة بأحداث السیرة ، ودالالت وعظات

النبویة في العھد المكي اإلیجاز؛ ألن الھدف من تلك اإلشارات التركیز على التوحید 

أكثر من التركیز على شبھات الكافرین حول النبوة والقرآن مع مالحظة أن تلك 

  .ھا تضمنت الرد البلیغ وقطع الشبھة بالحجة والبرھاناآلیات على الرغم من إیجاز

  .اإلشارات القرآنیة، السیرة النبویة، العھد المكي: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
This study aims to introduce the Holy Quran signs 

related to the Prophecy and the source of the Quran in 
the last ten chapters of the Qur'an in the Meccan era. To 
achieve this, the study includes two topics and four 
demands. The first topic deals with concepts and terms 
related to the subject of the study, such as the 
linguistic meaning of the sign and the meaning of the 
Quran signs. Moreover, this topic deals with Quranic 
methods in depicting the events in the Prophetic 
biography. The second topic includes the Quran signs 
related to the proof of the Prophet’s prophecy and the 
source of the Quran, whereby these signs are 
presented by linking them to the events that took place 
in Mecca. 

The study concludes that the Quranic approach is 
more comprehensive for the events of the Prophet's 
biography than other sources since the Quranic verses 
on the events of the biography tackle some 
psychological and emotional aspects, unlike the other 
sources which are limited to narrating the events 
related to the biography in its apparent aspects. The 
Quranic text also digs deep into the connotations and 
themes behind these events. The Quran signs related to 
the events of the Prophet's biography during the 
Meccan era are brief and concise as well, and this is 
because the aim of these signs is to focus on 
monotheism (the belief that there is only one God) 
rather than on the suspicions of the disbelievers about 
prophecy and the Qur'an. Despite their conciseness, 
these verses are characterized by being the ideal 
eloquent response and the downright proof and 
evidence. 
 

Keywords: Holy Quran Signs; Biography of the Prophet; 
Meccan era. 
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مة   :مق

 صحبھالحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آلھ و
  :ومن تبعھم إلى یوم الدین وبعد

فإن اهللا تعالى أرسل نبیھ الكریم بالھدى ودین الحق لطمس معالم الشرك 
والكفر، حیث كانت الجاھلیة منتشرًة في مكة وما حولھا، لیكون خاتًما للشرائع 

 نبیًا -علیھ الصالة والسالم-فى اهللا عز وجل عبده محمدًا والرسل، وقد اصط
ورسوًال، فبدأ بدعوة الناس إلى التوحید وترك ما كانوا علیھ من الكفر، والتخلي 
عن عاداتھم وأخالقھم الذمیمة، فأنكر الكافرون ذلك وعارضوا دعوة الحق، 

أنكروا أن ورموه علیھ الصالة والسالم بالجنون والسحر والشعر والكھانة، و
  .یكون القرآن الكریم كالم اهللا، وأن ھناك حیاة أخرى بعد الموت

 وقد واكبت اآلیات القرآنیة في العھد المكي األحداث التي مّر بھا النبي صلى 
اهللا علیھ وسلم ابتداًء من لحظة تعّبده في غار حراء وحتى وفاتھ صلى اهللا علیھ 

ن الكریم نجد أن بعض اإلشارات وسلم، وباستعراض الُعشر األخیر من القرآ
القرآنیة قد عرضت للكثیر من المواقف واألحوال التي تتعلق بجوانب السیرة 
النبویة خالل العھد المكي، وبإمعان النظر نجد فیھا مواضیع متعددة، مثل 
المواضیع المتعلقة بالعقیدة وإرساء أركانھا، ومواكبة لتلك األحداث عارضة 

ة إیاھا  بالحجة والبرھان، مبّینة في الوقت ذاتھ ما یثبت للشبھ واألكاذیب مفند
  .صدق الدعوة، ویبطل شبھات الكافرین، وعدة أمور أخرى

  أھمیة البحث  -

الكشف عن طرائق القرآن الكریم في العھد المكي في عرض أحداث  -١
 .السیرة النبویة الشریفة

محمد التعرف على اإلشارات القرآنیة المكیة المتعلقة بإثبات نبوة  -٢
 .صلى اهللا علیھ وسلم

الوقوف على اإلشارات القرآنیة المكیة المتعلقة بإثبات مصدر القرآن  -٣
 .الكریم

الكشف عن سبب اعتماد العلماء اآلیات القرآنیة في العھد المكي  -٤
أساسًا لتدوین السیرة النبویة یعطي العدید من المیزات التي تتسم 

ك اآلیات، وفي ھذا إرشاد بالیقین والقطع لألحداث التي واكبتھا تل
 . للباحثین ضرورة انتقاء األحداث التي اتسمت بالصحة 

بر والدروس من أحداث السیرة النبویة وذلك من خالل استخالص الِع -٥
 .التركیز على غایات الحدث أكثر من االنشغال بتفصیالتھ
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  :الدراسات السابقة -

إال أنھ لم یعثر الباحث على قام الباحث بعملیة استقصاء للجھود البحثیة السابقة، 
دراسة خاصٍة تناولت اإلشارات القرآنیة إلى أحداث السیرة النبویة في العھد المكي 

  .بالُعشر األخیر من القرآن الكریم

  :منھج البحث -

  :اتبع الباحث في ھذا البحث المنھجین اآلتیین

المنھج االستقرائي؛ حیث تم جمع اآلیات القرآنیة التي عرضت ألحداث  -١
لسیرة النبویة في الُعشر األخیر من القرآن الكریم والمتعلقة بإثبات نبوة ا

 .النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومصدر القرآن الكریم
المنھج التحلیلي؛ حیث تم تحلیل اآلیات القرآنیة موضوع الدراسة الحالیة  -٢

وبیان منھجیة القرآن في إثبات نبوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ومصدر 
 .ن الكریمالقرآ

  خطة البحث -

  :اشتمل ھذا البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة على النحو اآلتي
  .وفیھا أھمیة الموضوع وسبب اختیاره وأھدافھ ومنھجھ وخطة الدراسة: المقدمة

اإلشارات القرآنیة المكیة وطرائق القرآن الكریم في عرض :          المبحث األول
  . أحداث السیرة النبویة

  :وفیھ مطلبان        

  .اإلشارات القرآنیة والسیرة لغًة واصطالحًا:         المطلب األول

  .طرائق القرآن الكریم في عرض أحداث السیرة النبویة:         المطلب الثاني

اإلشارات القرآنیة المكیة إلى أحداث السیرة النبویة المتعلقة برسول :المبحث الثاني
  .لتھ والقرآن الكریماهللا صلى اهللا علیھ وسلم ورسا

  :        وفیھ مطلبان

اإلشارات القرآنیة المكیة المتعلقة بالحدیث عن نبوة محمد صلى اهللا : المطلب األول 
  .علیھ وسلم

  .اإلشارات القرآنیة المكیة المتعلقة بالحدیث عن القرآن الكریم: المطلب الثاني

  .لباحثواشتملت على أھم النتائج التي توصل إلیھا ا: الخاتمة

  واهللا ولي التوفیق
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 املبحث األول

اإلشارات القرآنية املكية وطرائق القرآن الكريم يف عرض أحداث 

 السرية النبوية

تقتضي طبیعة البحث عرضًا ألبرز المفاھیم التي تضمنھا، وطرائق القرآن 
الكریم في عرض أحداث السیرة النبویة، ومن شأن ذلك أن یشكل مدخًال مھمًا 

ن في كیفیة التعامل مع اآلیات القرآنیة المتعلقة بالسیرة النبویة، من أجل للباحثی
التمییز بین اآلیات ذات الداللة الصریحة والداللة الضمنیة على أحداث السیرة 

  .النبویة

  اطب اول

ًطوا ً رةوا رآرات اا  

ل أل الح�ا: لف  ص  .إلشا لغة 

 :إلشا لغة -١

تناول اللغویون مصطلح اإلشارة بالبحث والتفصیل، وكانت عباراتھم تدور حول 
الشین :" معنى اإلیماء، والتلویح، وإظھار الشيء، وإبداء الرأي، قال ابن فارس

إبداء شيء وإظھاره وعرضھ، : والواو والراء أصالن مطردان، األول منھما
شاورت فالنًا في أمري، : لبابمن ھذا ا: وقال بعض أھل اللغة.. أخذ شيء: واآلخر

أشار إلیھ :"وقال صاحب لسان العرب . )١(.."فكأن المستشیر یأخذ الرأي من غیره
وعند صاحب  .)٢("وتكون اإلشارة بالید أو العین أو الحاجب ونحو ذلك..بمعنى أومأ

: القاموس المحیط أن أصل اإلشارة في اللغة یكون بإظھار الشيء في جانبین
. )٣(وھو اإلیماء بالید والعین والحاجب، واآلخر معنوي وھو الرأيأحدھما حسّي 

: أي:" ، قال ابن عاشور)٢٩:مریم) (َفَأَشاَرْت ِإَلْیِھ: (وفي التنزیل قولھ تعالى
 لیسألوه عن -عیسى علیھ السالم–أشارت إلیھ إشارة دلت على أنھا تحیلھم علیھ 

إلشارة أن التعریفات تختلف ومن المالحظ بالنسبة للمعنى اللغوي ل. )٤("قصتھ
غلب " الباء"باختالف السیاق الذي وردت فیھ الكلمة، فإذا كانت التعدیة بحرف 

                                                           

: ، معج�م مق�ایس اللغ�ة، تحقی�ق    )م١٠٠٤/ ھ�ـ   ٣٩٥: ت(ن زكری�ا  ابن فارس، أبو الحسین أحمد ب     ) ١(
 ).شور(، مادة )ت.د(عبدالسالم ھارون، بیروت، دار الجیل، 

، ٤، ج ١٩٨٥، لسان العرب، بیروت، دار ص�ادر،        )م١٣١١/ه٦٣٠: ت(ابن منظور، جمال الدین   ) ٢(
 .٤٣٦ص

، بی��روت، مؤس��سة ، الق��اموس المح��یط)م١٤١٥/ ه٨١٧:ت( الفی��روز أب��ادي، محم��د ب��ن یعق��وب )٣(
 ).شار(، مادة ١٩٨٧الرسالة، 

، )م.د(، التحری���ر والتن���ویر، دار س���حنون، )م١٩٧٣/ه٣٩٣: ت(اب���ن عاش���ور، محم���د الط���اھر) ٤(
 .٩٧، ص١٧،ج)ت.د(
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، أما إذا "أشار بحاجبھ"، أو "أشار بیده:" علیھا معنى التلویح واإلیماء كقول القائل
  .)١(أشار علیھ بكذا،  یكون المعنى حینئذ إبداء الرأي"  على"كانت التعدیة بحرف 

الح�اإل -٢   :شا ص

  :)٢(إن داللة الكالم على المعنى باعتبار النظم على ثالث مراتب
  .أن یدل على المعنى، ویكون المعنى ھو المقصود: المرتبة األولى
  .أن یدل على المعنى، وال یكون  مقصوًدا أصلیا، بل تبعیا: المرتبة الثانیة
اللفظ وموضوعھ وال یكون أن یدل على معنى ھو من لوازم : المرتبة الثالثة
  .مقصوًدا أصلیا

اإلشارة ھو الثابت بنفس الصیغة من غیر أن یسبق لھ الكالم :" قال الجرجاني
العمل بما ثبت بنظم الكالم لغة :" ، كما أوضح الجرجاني أن إشارة النص تقتضي"

  .)٣(.."لكنھ غیر مقصود وال سیق لھ النص

نية: لف لثاني   :إلشا لق

ایًة ال بد من التنبیھ إلى أن المقصود باإلشارة القرآنیة في ھذه الدراسة غیر بد
الذي عناه األصولیون عند حدیثھم عن أنواع الكالم، وكذلك غیر الذي عناه 

ویشكل معنى ". اإلشارة"اللغویون عند حدیثھم عن الجانب اللغوي لمعنى كلمة 
 بالسیرة النبویة، وسیعتمد الباحث اإلشارة القرآنیة المدخل لفھم اآلیات المتعلقة
اشتمال اآلیة القرآنیة على حدٍث :" المعنى اآلتي لإلشارات القرآنیة في ھذا البحث

" من أحداث السیرة النبویة صراحًة أو ضمًنا مما یصلح معھ أخذ الدروس والعبر
وبناء على ھذا التعریف تكون اإلشارة القرآنیة إلى أحداث السیرة النبویة على 

  : ریقتینط

يحة -١ وردت بعض أحداث السیرة النبویة بطریقة ظاھرة وواضحة حیث  :إلشا لص

 :تضمن النص القرآني وصًفا بّیًنا للحدث ومن ذلك وصف غزوة بدر في قولھ تعالى
،  )٤٢:ألنفالا ()اْلُقْصَوىٰ َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَیا َوُھم ِإْذ َأنُتم ِباْلُعْدَوِة (

فھذه اآلیة وصفت مشھًدا من مشاھد غزوة بدر من حیث أماكن تواجد جیش 
جانب الوادي مما یلي المدینة، وجیش : أي: المسلمین، ومكانھ الُعدوة الدنیا

:" المشركین بالعدوة القصوى، أي مما یلي مكة، ومكان القافلة والركب أسفل منكم
 .)٤("أي قافلة أبي سفیان

                                                           

 .٤٣٦، ص٤ابن منظور، لسان العرب،ج) ١(

ح ، العزیز شرح الوجیز المعروف بال�شر )م١٢٢٦/ ھـ  ٦٢٣: ت(الرافعي، عبد الكریم بن محمد) ٢(
 .٢٥٥، ص١٩٩٧علي معوض وعادل عبد الموجود، بیروت، دار الكتب العلمیة، :الكبیر، تحقیق

، التعریف���ات، بی���روت، دار الكت���ب العلمی���ة،   )م١٤١٣/ه٨١٦: ت( الجرج���اني، عل���ي ب���ن محم���د  )٣(
 .٣١، ص٢٠٠٣

ن، ، الجامع ألحكام الق�رآ    )م١٢٧٢/ه٦٧١:ت(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر         ) ٤(
 .٢٧، ص٨، ج١٩٦٤أحمد البردوني وإبراھیم اطفیش، القاھرة، دار الكتب المصریة، : تحقیق



 - ٢٩٣٧ -

وردت بعض أحداث السیرة النبویة بطریقة اإلیحاء حیث تضمن  :ضمنيةإلشا ل -٢

النص القرآني وصًفا غیر ظاھٍر ولكنھ ُیفھم من مجموع أحداث السیرة النبویة ومن 
ِإلَّا َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ( :"ذلك قولھ تعالى

ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ َمَعَنا  َفَأنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ َوَأیََّدُه 
ْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلىٰ  َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا  َواللَُّھ َعِزیٌز ِبُجُنوٍد لَّ

   فھذا النص القرآني الشریف احتوى على إشارتین ضمنیتین .)٤٠:التوبة(، )َحِكیٌم
 :)١(ھما

 .ھذا الخروج كان عام الھجرة -

لنص القرآني الشریف كان سیدنا أبا بكر، رضي اهللا إن الصاحب الذي أشار إلیھ ا -
 .عنھ

ية: لف لثال  :لسي لنب

 :لسي لغة -١

وردت لفظة السیرة عند أھل اللغة بعّدة دالالٍت، فھي تشیر أحیاًنا إلى الحالة 
التي یكون علیھا الشخص أو الطریقة والھیئة، أو سلوك اإلنسان من ناحیة الخیر 

ًنا ُیشار إلیھا لتدل على المغازي، وفیما یلي مجمل ما ذكره أھل اللغة أو الشر، وأحیا
الحالة التي یكون علیھا : السیرة: "فقد قال الراغب األصفھاني: في ھذا الباب

فالٌن لھ سیرٌة حسنٌة، وسیرٌة قبیحٌة، : اإلنسان وغیره، غریزًیا كان أو مكتسًبا، یقال
أي الحالة التي كانت علیھا كونھا ) ٢١:طھ(، )وَلىَسُنِعیُدَھا ِسیَرَتَھا األ: (وقولھ
أما  ،)٣(وتأتي السیرة عند الزبیدي على عدة معاٍن؛ الطریقة أو الھیئة  .)٢ ("عوًدا

: السین والیاء والراء أصل یدل على مضي وجریان، یقال: َسَیَر:"ابن فارس فقد قال
یقة في الشيء والسنة، الطر:سار یسیر سیًرا، وذلك یكون لیًلا ونھاًرا، والسیرة 

السیرة الطریقة، وسارت الناس سیرة :"وقال الفیومي . )٤("ألنھا تسیر وتجري
حسنة أو قبیحة، والجمع سیر، وغلب اسم السیر في ألسنة الفقھاء على المغازي، 

السیرة جمع ِسَیر؛ وھي :"قال الجرجاني . )٥(" والسیرة أیًضا الھیئة والحالة

                                                           

، تف��سیر الق��رآن )م١٣٧٣/ ھ��ـ٧٤٢:ت(اب��ن كثی��ر، أب��و الف��داء عم��اد ال��دین إس��ماعیل ب��ن عم��ر  ) ١(
 .٢٤، ص٤ه،ج١٤١٩ محمد حسین شمس الدنیا، بیروت، دار الكتب العلمیة، :العظیم، تحقیق

، المف�ردات ف�ي   ) م١١٠٨/ ھ�ـ   ٥٠٢ :ت(ص�فھانى، أب�و القاس�م الح�سین ب�ن محم�د      الراغ�ب األ ) ٢(
 ٤٣٣، ص١،ج)١ط(ھ�ـ  ١٤١٢صفوان عدنان الداودي، دم�شق، دار القل�م،   : غریب القرآن، تحقیق

  ).سار(مادة 
،  تاج العروس من جواھر الق�اموس، الق�اھرة،          )م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥:ت(الزبیدي، محمد مرتضى    ) ٣(

 ).سیر(بي، مادة مطبعة البابي الحل

 ).سیر( ابن فارس، معجم مقایسس اللغة، مادة )٤(

، الم��صباح المنی��ر، بی��روت، مكتب��ة لبن��ان،  )م١٣٦٨/ ھ��ـ ٧٧٠ :ت(الفی��ومي، أحم��د ب��ن محم��د ) ٥(
 .١١٤ -١١٣، ص١٩٨٧

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=649&idto=649&bk_no=49&ID=660
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=649&idto=649&bk_no=49&ID=660
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=649&idto=649&bk_no=49&ID=660
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=649&idto=649&bk_no=49&ID=660
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فالٌن ذو سیرٍة حسنٍة، وفالن ذو سیرٍة : ًرا أو شًرا، إذ یقالالطریقة سواًء كانت خی
  .)١ ("سیئة

ال -٢   :لسي في الص

یشیر المعنى االصطالحي للسیرة إلى جزء من تاریخ اإلنسان بخیره وشره، وما 
یشملھ ذلك التاریخ من أحداث ووقائع مختلفة، لذا غلب على السیرة في االصطالح 

   .)٢(" شخص ما أو تاریخ حیاتھترجمة حیاة:"العام بأنھا

ية -٣   : لسي لنب

بعد النظر والتأمل في التعریفات الواردة في مصطلح السیرة النبویة في الكتب 
المحققة ُیالحظ الباحث أنھ غلب على ھذه التعریفات الجمع بین السیر والمغازي، 

أن المعنى وھذا یعني أن المغازي جزء من السیرة، ولعلھ الجزء األھم، وعلة ذلك 
االصطالحي للسیرة یتضمن معنى السَّیْر للعدو، لذا تم الجمع بین السیر والمغازي 

السیرة النبویة تختص بسیر النبي صلى اهللا : "وقال المرغیناني. )٣(في باب واحد
ھذا :" وقال ابن عابدین في مقدمة كتاب الجھاد، في الدر)٤("علیھ وسلم في مغازیھ
 من السْیر، فتكون -بالكسر–یر والجھاد والمغازي، والسیرة الكتاب ُیعبر عنھ بالس

لبیان ھیئة السیر وحالتھ، إال أنھا غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما 
ومن المعاصرین من عّرف السیرة . )٥(.. "یتعلق بھا، كالمناسك على أمور الحج

 علیھ وسلم وغزواتھ فرٌع من التاریخ، یختص بحیاة النبي صلى اهللا:"النبویة بأنھا
 من النبي صلى اهللا علیھ وسلم حیاة في یبحث الذي العلم:" أو ھي .)٦("وأعمالھ

 ومعجزاتھ، ونشأتھ، وبعثتھ، بنسبھ الشریف، التعریف مع وفاتھ، إلى مولده
 .)٧ ("والغزوات التي خاضھا صلى اهللا علیھ وسلم وأخالقھ، ومراحل دعوتھ،

ریف أنھ أعم من مجرد حصر السیرة في المغازي، وُیالحظ الباحث على ھذا التع
                                                           

 .٢٠٥ الجرجاني، التعریفات، ص)١(

 للن��شر دار الم��أمون الك��ردي، راج��ح، ش��عاع م��ن ال��سیرة النبوی��ة ف��ي العھ��د المك��ي، عم��ان،     ) ٢(
 .١، ص٢٠١٤والتوزیع، 

، طلب��ة الطلب��ة ف��ي  )م١١٤٢/ ھ��ـ ٥٣٧ :ت( الن��سفي، نج��م ال��دین أب��و حف��ص عم��ر ب��ن محم��د     )٣(
محم��د ح��سن ال��شافعي، بی��روت، دار الكت��ب    : االص��طالحات الفقھی��ة، عل��ق علی��ھ ووض��ع حواش��یھ    

 .١٤٣، كتاب السیر، ص)ت.د(العلمیة، 

، الھدایة ف�ي ش�رح بدای�ة    )م١١٩٧/ ھـ٥٩٣ :ت(المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ) ٤(
 .٣٧٨، ص٢،ج )ت.د(طالل یوسف، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث، : المبتدي، تحقیق

محت�ار عل�ى   ، رد ال)م١٨٣٦/ھ�ـ ١٢٥٢ :ت(ابن عابدین، محمد أمین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز      ) ٥(
 .١١٩، ص٤، ج)٢ط(م، ١٩٩٢الدر المختار، بیروت، دار الفكر، 

عویضة، محمد عب�داهللا، م�نھج التعام�ل م�ع ال�سیرة النبوی�ة، ف�رزة م�ن مجل�ة المجم�ع العلم�ي،              ) ٦(
 .١٥٣، ص٢٠٠١، بغداد، ٤٨، مجلد ١ج
دم لج�ائزة   ھرماس، عبد الرزاق، مصادر ال�سیرة النبوی�ة ب�ین المح�دثین والم�ؤرخین، بح�ث مق�                 ) ٧(

، ٢٠٠٧ن��ایف ب��ن عب��دالعزیز آل س��عود لل��سنة والدراس��ات اإلس��المیة المعاص��رة، ال��دورة الثالث��ة،      
 .١٣ص
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وإن كان الباعث على الجمع أن حیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد غلب علیھا 
المواجھة مع األعداء من لحظة الجھر بالدعوة وصوًلا إلى الحرب المباشرة مع 

  . األعداء سواًء في المعارك أو الغزوات
لح السیرة بشكل عام ومصطلح السیرة ویرى الباحث أن ھناك فرقًا بین مصط

النبویة على وجھ الخصوص؛ ألن السیرة في سیاقھا العام تطلق على األحداث التي 
مر بھا الشخص في فترة زمنیة معینة، أما السیرة النبویة فھي األحداث الخاصة 

  .بحیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم من لحظة الوالدة إلى لحظة الوفاة

بع لس لمكية(لعه لمكي : لف ل   ):آليا 

اختلفت كلمة العلماء في تعریف اآلیات والسور المكیة إلى أقواٍل كثیرة 
وباعتبارات كثیرة، ولكني سأعتمد في بحثي ھذا على ما رجحھ جمھور العلماء، قال 

أو في سفر من  مكة ما نزل بعد الھجرة فإنما ھو مدني وإن نزل في:"ابن عطیة
المكي ما نزل قبل الھجرة، سواء :" كثیر، وقال ابن ١)  (""بي علیھ السالمأسفار الن

  .٢) ("كان بالمدینة أو بغیرھا من أي البالد كان، حتى لو كان بمكة أو عرفة

ب اطا  

ورة اداث ارض أ  مررآن اق اطرا  

شرفھا لتنشئة المسلم تنشئًة ُتعّد السیرة النبویة من أفضل النماذج بل أجّلھا وأ     
صلى اهللا مبنیًة على أسٍس قویمة، وتعلیمھ للتعرف على أحكام اإلسالم؛ ألن النبي 

صلى اهللا  خیر معلٍم ومرٍب، إضافًة إلى التعرف على من عاش مع النبي علیھ وسلم
  . وصحابتھ الكرام رضوان اهللا علیھمعلیھ وسلم

أنھا متكاملٌة بحیث تناولت تفاصیل حیاة النبي وتتمیز السیرة النبویة الشریفة ب     
 ولم تترك أي جزٍء من حیاتھ الكریمة، وھذا بخالف أي سیرٍة صلى اهللا علیھ وسلم

أخرى، مما یجعل منھا أسوًة حسنًة یقتدي بھا المسلم حیثما حّل وارتحل، كما أنھا 
  .تعین على استیعاب القرآن الكریم وفھم آیاتھ الكریمة

السیرة النبویة بأنھا أصح سیرٍة لتاریخ نبي مرسل، فقد وصلت إلینا من تتفرد      
أصح الطرق العلمیة وأقواھا ثبوًتا مما ال یترك مجاًال للشك في وقائعھا البارزة، 

 مبسوطًة شاملًة لجمیع صلى اهللا علیھ وسلموأحداثھا الكبرى، وقد جاءت سیرتھ 
، كما صلى اهللا علیھ وسلمآمنة حتى وفاتھ  أبیھ عبداهللا بأمھ قبل میالدمراحل حیاتھ، 

تتمیز السیرة النبویة بكونھا شاملة لجمیع النواحي اإلنسانیة في المجتمع مما یجعلھ 
  .)٣ (القدوة الصالحة لكل داعیة، وكل قائد

                                                           

 .٣، ص٢ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،ج ١) (
 .٢٣، ص١ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٢) (
ت الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، آل عاب��د، أب��و ب��در محم��د، ح��دیث الق��رآن الك��ریم ع��ن غ��زوا  ) ٣(

  .٢٤، ص١،ج٢٠١١تونس، دار الغرب اإلسالمي،  
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إن السیرة النبویة ھي الترجمة العملیة للقرآن الكریم والنموذج التطبیقي لما دعا      
خالق ومكارمھا، فالسیرة النبویة تعین المفسرین على فھم بعض إلیھ من محاسن األ

آیات القرآن الكریم إذ إن بعضھ ال یمكن فھمھ بمعزٍل عن البیئة التي نزل فیھا 
  .والظروف والمالبسات التي شھدت نزولھ

  

وھذا الفن :"قال ابن كثیر في أھمیة دراسة السیرة النبویة وعنایة الصحابة بھا      
ي االعتناء بھ واالعتبار بأمره والتھیؤ لھ، وأسند ابن كثیر من قول علي بن مما ینبغ

 كما ُنَعلَُّم السورة من صلى اهللا علیھ وسلمكنا ُنَعلَُّم مغازي النبي :" الحسین قولھ 
  .)١ (.."القرآن

  

لكتاب اهللا ألنھم عاصروا التنزیل فھم سلیم وقد كان للصحابة رضوان اهللا علیھم      
 واّطلعوا على أحوال سیرتھ العطرة، وھم صلى اهللا علیھ وسلم سنة النبي وفھموا

بذلك الفھم أشد معرفًة من المتأخرین الذین لم یعاینوا التنزیل ولم یطلعوا على 
  .)٢ (السیرة العطرة إال من خالل المصنفات أو المشافھات

  

صلى اهللا علیھ  ودراسة السیرة النبویة تعین على فھم جوانب من شخصیة النبي     
 وھي ُتعدُّ غایة في األھمیة للدعاة لیعرفوا كیف یصلون إلى قلوب الناس وسلم

وأفئدتھم، وذلك من أجل ضمان إبالغ الشریعة بأسلوب حكیم یجعلھم یرون في 
  .)٣(السیرة النبویة المعتَصم الذي یلوذون بھ عند اضطراب السبل

  

 السیرة النبویة وأثرھا في حیاة المسلم، وبعد ھذا البیان الموجز ألھمیة دراسة     
فال بد من التعرف إلى مصادر السیرة النبویة وبیان الكیفیة التي اعتمدھا أھل العلم 
في تحدید تلك المصادر الستیعاب جوانب السیرة النبویة الشریفة، بغیة أن یجد 

  .المسلم سیرًة تتمتع بالصحة والیقین من حیث الروایة
  

صلى اهللا ة النبویة في مفھومھا العام ھي البحث في جوانب حیاة النبي إنَّ السیر     
 منذ مولده الشریف إلى وفاتھ، وكذا ال یمكن البحث فیھا من ناحیة العقل علیھ وسلم

ھو النقل عن طریق  صلى اهللا علیھ وسلم  بل إن المعتبر في سیرتھ العطرة فحسب،
تم عن طریق الروایة فإن ذلك یقتضي ثم إذا كان تلقي السیرة ی. الروایة الصحیحة

بالضرورة تنوع مصادر تلقي السیرة، إال أن المشھور عند علماء السیرة أن تلك 

                                                           

لبن�ان،   بی�روت،   والنھای�ة،  ، البدای�ة )م١٣٧٣/ ھ�ـ ٧٤٢:ت(اب�ن كثی�ر، أب�و الف�داء عم�اد ال�دین      ) ١(
   . ٢٤٢، ص٣ ،ج)٢ط(، ١٩٧٧ المعارف، مكتبة

عب�د ال�رحمن   : اوى، تحقی�ق ، مجم�وع الفت�  )م١٣٢٨/ ه٧٢٨ :ت( ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم )٢(
بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ال�شریف، المدین�ة النبوی�ة، المملك�ة العربی�ة                

  .٢٠٠، ص١٩، ج١٩٩٥السعودیة، 
  .٢٥ آل عابد، حدیث القرآن الكریم عن غزوات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ص)٣(
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المصادر تتمثل بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وكتب السیر وكتب 
  . )١(التاریخ

أحداث ویرى الباحث أن القرآن الكریم لم یتخذ أسلوًبا معیًنا في الحدیث عن      
السیرة النبویة؛ ولعل مرد ذلك إلى أن القرآن الكریم لم ینزل دفعًة واحدة وإنما نزل 
منجًما، وبالتالي فقد كانت اآلیات القرآنیة تتناول أحداث السیرة بما ینسجم وطبیعة 
المرحلة التي نزلت فیھا تلك اآلیات، فالقرآن الذي نزل في العھد المكي أسھب في 

اة التي واجھھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع خصومھ، فصّور الحدیث عن المعان
البیئة التي نشأ فیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم وما كان علیھ قومھ من الشرك 
والوثنیة، في حین أن القرآن الذي نزل في العھد المدني تناول أحداثا كان جّلھا یتعلق 

ھود، إضافًة إلى بعض األحكام بغزوات النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتعاملھ مع الی
  .الشرعیة التي تنظم المجتمع

وعند الحدیث عن طرائق القرآن الكریم في تناول أحداث السیرة النبویة فال بد           
بدای�ًة م��ن معرف��ًة دالالت ألف��اظ الق��رآن الك��ریم كونھ��ا ت��شكل الم��دخل ال��رئیس لفھ��م  

  . الطریقة التي تناول فیھا النص القرآني تلك األحداث
وكان علماء األصول أول من تكلم في موضوع ألفاظ القرآن الكریم ودالالتھا     

 ) ٢(: في ثنایا كتبھم، ویمكن تلخیص ذلك بشكل عام فیما یلي
 ).  ٩١: النمل ()ْيٍءَش َلُھ ُكلَُّو :(لفٌظ عاٌم أرید بھ العموم، ومثالھ قولھ تعالى -١
ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي :(لفٌظ خاٌص أرید بھ الخصوص، ومثالھ قولھ تعالى -٢

َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا : (مع قولھ تعالى ) ٧١:ص) (مِّن ِطیٍن َخاِلٌق َبَشًرا
فآدم ) ١٤:الحجرات) َباِئَل ِلَتَعاَرُفواَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَق َذَكٍر َوُأْنَثى ِمْن َخَلْقَناُكْم

، وال عیسى علیھ السالم ال یدخل في سیاق اآلیة الثانیة مع أنھ من الناس
 .علیھ السالم 

) ُكلَّ َشْيٍء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت:(لفٌظ عام أرید بھ الخصوص، ومثالھ قولھ تعالى -٣
 تفید فھذه اآلیة وإن وردت بصیغة العموم إال أنھا) ١٥٦:األعراف(

 .الخصوص حیث استثني إبلیس من رحمة اهللا تعالى

                                                           

ة ف�ي ض�وء الق�رآن وال�سنة، دم�شق، دار القل�م،            أبو شھبة، السیرة النبوی�    :  انظر تفصیل ذلك في    )١(
، ودروزة، محم��د، س��یرة الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ص��ور مقتب��سھ م��ن     ٢٧، ص١، ج١٩٩٢

، والسباعي، مصطفى، السیرة النبویة دروس     ٥ت، ص .القرآن الكریم، بیروت، المكتبة العصریة، د     
سیرة النبوی��ة ف��ي ض��وء   ، وأحم��د، مھ��دي، ال��  ٢٨ت، ص.وعب��ر، دم��شق، المكت��ب اإلس��المي، ، د   

المصادر األصلیة دراسة تحلیلیة، مركز الملك فی�صل للبح�وث والدراس�ات اإلس�المیة، جامع�ة المل�ك            
  .١٥، ص١٩٩٢سعود، 

الزحیل��ي، محم��د، ال��وجیز ف��ي أص��ول الفق��ھ، دم��شق، دار الخب��ر للن��شر والطباع��ة والتوزی��ع،        ) ٢(
  . وما بعدھا٤٩، ص٢،ج٢٠٠٦

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya91.html
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َوَأنَُّھ ُھَو َربُّ :(لفٌظ خاص أرید بھ العموم، ومثالھ قولھ تعالى  -٤
فھذه اآلیة وإن وردت بصیغة الخصوص إال أنھ أرید ) ٤٩:النجم)(الشِّْعَرى

  .بھا العموم؛ ألن اهللا عز وجل رب الشعرى وغیر الشعرى
الموجز لطبیعة األلفاظ في القرآن الكریم ودالالتھا نعرض ألبرز وبعد ھذا البیان      

  :)١(طرائق القرآن الكریم في عرض اإلشارات الدالة على أحداث السیرة النبویة 
إیجاز الحدث في بعض اآلیات دون االھتمام بالتفاصیل، ألن الھدف ھو أخذ العبر  -١

 :(ذلك قولھ تعالى والدروس من الحدث أكثر من مجرد الوصف والسرد، ومثال 
فھذه اآلیة على الرغم من قصر جملھا ) ٦-٥:عبس)(َفَأْنَت َلُھ َتَصدَّى اْسَتْغَنى َمِن َأمَّا

إال أنھا تناولت حدًثا بارًزا من أحداث السیرة وھو التعرض لألغنیاء من المشركین 
  . )٢ (ُیسِلموا رجاء أن

ن الكریم، واالقتصار تكرار تناول الحدث نفسھ في أكثر من موضع في القرآ -٢
أحیاًنا على وصف الحدث في سورة واحدة، ومثال ذلك غزوتا بدر وأحد، فغزوة بدر 
تناولھا النص القرآني في أكثر من موضع من القرآن الكریم، ففي سورة آل عمران 

یِل اللَِّھ َوُأْخَرىٰ َقْد َكاَن َلُكْم آَیٌة ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِب: ( یقول عز وجل 
َكاِفَرٌة َیَرْوَنُھم مِّْثَلْیِھْم َرْأَي اْلَعْیِن  َواللَُّھ ُیَؤیُِّد ِبَنْصِرِه َمن َیَشاُء  ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلِعْبَرًة 

َخْصَماِن  َذاِنَھٰ:(، أما سورة الحج ففي قولھ تعالى)١٣:آل عمران) (لُِّأوِلي اْلَأْبَصاِر
 عن أبي ذر رضي اهللا عنھ  وقد ورد في الصحیحین) ١٩:الحج)(بِِّھْمَر ِفي اْخَتَصُموا

البخاري،  ( )٣أنھ أقسم أن ھذه اآلیة نزلت في حمزة وصاحبیھ وعتبة وصاحبیھ
حدیث ) ھذان خصمان اختصموا في ربھم(صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب 

صمان اختصموا في ھذان خ(، مسلم، صحیح مسلم، كتاب التفسیر، باب ٤٤٦٦رقم 
 ).٣٠٣٣حدیث رقم ) ربھم

تجرید الحدث من أسماء األشخاص، وفي ھذا توجیٌھ لطیٌف ومٌن من اهللا تعالى   -٣
للحفاظ على المشاعر وإتاحة الفرصة للمخطئ للرجوع عن خطئھ، فمن ذلك قولھ 

ِبَما  ُم اْلَأْرُضِإَذا َضاَقْت َعَلْیِھ َحتَّىٰ َوَعَلى الثََّلاَثِة الَِّذیَن ُخلُِّفوا:(تعالى 
فالقرآن الكریم لم یذكر أسماءھم صراحًة وإنما ذكرھا تعریًضا، ) ١١٨:التوبة)(َرُحَبْت

 .كما أن القرآن الكریم ُیعرض عن ذكر األسماء أًیا كانت المعصیة التي وقعوا فیھا

                                                           

، ھرم��اس، عب��د ال��رزاق، م��صادر  ٢٤ النبوی��ة دروس وعب��ر، صال��سباعي، م��صطفى، ال��سیرة) ١(
 ف�ي  النبوی�ة  ال�سیرة  ال�صبور،   ، م�رزوق، عب�د  ٣٨ال�سیرة النبوی�ة ب�ین المح�دثین والم�ؤرخین، ص     

 وما بعدھا، البك�ري، محم�د   ١٥، ص١٩٩٧الكریم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  القرآن
ع الملك فھد لطباعة الم�صحف ال�شریف بالمدین�ة المن�ورة،            أنور، مصادر تلقي السیرة النبویة، مجم     

  .٢٣، ص)ت. د(
  .٢٤/١٠٧، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، ) ٢(
علي وحمزة وعبی�دة، وش�یبة ب�ن ربیع�ة وعتب�ة ب�ن ربیع�ة              : ھم الذین خرجوا للمبارزة یوم بدر     ) ٣(

ھ��ذان خ��صمان (لق��رآن، ب��اب البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، كت��اب تف��سیر ا : والولی��د ب��ن عتب��ة، انظ��ر 
  .٤٤٦٦حدیث رقم ) اختصموا في ربھم
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دقة عرض القرآن الكریم ووصفھ لبعض أحداث السیرة النبویة من حیث مكان  -٤
ال التي تمت أثناء الحدث والنتائج المترتبة على ذلك الحدث، ومن ذلك الحدث واألحو

أحداث غزوة الخندق حیث وصف مكان الغزوة وأحوال المقاتلین والنتیجة التي 
 :انتھت إلیھا الغزوة بكل دقٍة ووضوح، وفیما یلي تفصیل ذلك

) ِمْنُكْم ْن َأْسَفَلَفْوِقُكْم َوِم َجاُءوُكْم ِمْن ِإْذ(قولھ تعالى :  وصف مكان المعركة -
 ).١٠:األحزاب(

َبَلَغِت اْلُقُلوُب (بیان حال المؤمنین، رغم ما أصابھم من خوٍف شدید كقولھ تعالىٍ  -
، ومع ذلك كانت ثقتھم باهللا وبنصره مؤكدًة، قال )١٣:األحزاب) (اْلَحَناِجر

 َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَصَدَق َما َھَٰذا َقاُلوا اْلَأْحَزاَب َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن:(تعالى
 ).٢٢:األحزاب) (اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَما َزاَدُھْم ِإلَّا ِإیَماًنا َوَتْسِلیًما

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا : (بیان النتیجة التي آلت إلیھا الغزوة، قال تعالى -
َوَكاَن  ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریًحا َوُجُنوًدا لَّْم َتَرْوَھا  ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم

 ).٩:األحزاب(.)اللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیًرا
وثمة أمور أخرى أكثر وأكثر نستطیع أن نستخلصھا من اآلیات تدل على 

 .تفاصیل المعركة
در منھ في بعض  وأنھ قد یصصلى اهللا علیھ وسلمالتأكید على بشریة النبي  -٥

األحیان ما ھو خالف األولى، فیأتي النص القرآني لعرض الحدث كما ھو والتعقیب 
، بل صلى اهللا علیھ وسلمعلیھ، بھدف اإلرشاد والتوجیھ مع مراعاة حال النبي الكریم 

صلى اهللا علیھ إن النص القرآني وفي سیاق العرض لبعض األحوال الخاصة بالنبي 
َیا َأیَُّھا :(ث بأسلوب فیھ رقة ولطف، ومن ذلك قولھ تعالى فإنھ یعرض للحدوسلم
) َأْزَواِجَك َواللَُّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم َمْرَضاَت َتْبَتِغي ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّھ َلَك ِلَم النَِّبيُّ

 مزید العنایة صلى اهللا علیھ وسلمولعل في عتاب اهللا تعالى للنبي ) ١:التحریم(
 .ذ ھو القدوة الحسنة للمسلمین في األحوال جمیعھاواالھتمام بھ، إ

إیراد أحداث السیرة النبویة غیر مرتبٍة ترتیًبا زمنیًا، ومثال ذلك ما ورد في  -٦
سورة األنفال عن غزوة بدر، حیث بدأ الحدیث في السورة عن األنفال واختالف 

نما یلفت إلى المسلمین حولھا، ومن ثم تم ذكر أحداث الغزوة، وھذا المنھج القرآني إ
األمور الھامة التي لھا تأثیر كبیر في النفوس، إضافًة إلى ترسیخ مبادئ تنظیم 

 .المجتمع اإلسالمي من أجل تصحیح المسار وتقویمھ
الولوج إلى أعماق النفس البشریة للشخصیات الواردة في أحداث السیرة  -٧

للشخصیات الواردة في النبویة، حیث تناول القرآن الكریم الكثیر من األحوال النفسیة 
األحداث بدءًا بالنبي علیھ الصالة والسالم وأصحابھ الكرام، وكذلك شخصیات 

  .المشركین والمنافقین
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حیث أورد القرآن الكریم جانبًا من سریرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، مما لم یعرفھ 
أورده القرآن أقرب الناس إلیھ سواًء من أزواجھ أو صحابتھ الكرام، ومثال ذلك ما 

الكریم من حزن النبي علیھ الصالة والسالم الشدید على مصیر المشركین الذین 
َفَلَعلََّك َباِخٌع :(تشبثوا بالكفر وتركوا اللحوق بركب المؤمنین، وذلك في قولھ تعالى 

  ).٦:الكھف) (ِإن لَّْم ُیْؤِمُنوا ِبَھَٰذا اْلَحِدیِث َأَسًفا نَّْفَسَك َعَلىٰ آَثاِرِھْم
من خالل العرض السابق لطرائق القرآن الكریم في عرض أحداث السیرة     

النبویة یظھر أن غایة النص القرآني كانت تتمثل بترسیخ عقیدة التوحید، إضافًة إلى 
إعطاء الدروس والعبر مع التركیز على األحداث المفصلیة من خالل المقدمات أو 

 . العرض أو النتائج



 - ٢٩٤٥ -

  املبحث الثاني

ت القرآنية املكية إىل أحداث السرية النبوية املتعلقة برسول اهللا اإلشارا

  صلى اهللا عليه وسلم ورسالته والقرآن الكريم

تناول القرآن الكریم في كثیٍر من آیاتھ ما یدلل على صدق نبوة محمٍد علیھ   
الصالة والسالم ومصدر المعجزة التي جاء بھا ألمة العرب وللناس كافة، حیث 

ت القرآنیة للعدید من اإلشارات والتي ُیفھم من مجموعھا أن محمًدا عرضت اآلیا
صلى اهللا علیھ وسلم كان قد اشتھر في مكة بالصدق واألمانة، ولم ُیجِرب علیھ القوم 
كذًبا، ولعل في ذلك تھیئة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم لیكون نبًیا، ولیكون صدقھ قبل 

  .البعثة دلیًلا عل صدقھ بعد البعثة
ما فیما یتعلق بالقرآن الكریم فقد شھد المشركون لھ منذ أن سمعوا آیاتھ بأنھ أ  

لیس من كالم البشر، وأنھ ال یعلو فوقھ كالم، وھذه الشھادة بحد ذاتھا كانت قطعیًة 
على َمْصدر القرآن الكریم بأنھ من عند اهللا، حیث تضمن من البالغة واإلعجاز ما لم 

بل، وسیتم في ھذا المبحث عرض اإلشارات القرآنیة تسمع العرب كالمًا مثلھ من ق
التي تناولت أحداث السیرة النبویة المتعلقة بإثبات النبوة ومصدر القرآن الكریم في 

  .العھد المكي

  اطب اول

 ثد ا ا رآرات اة اا  د وة ن

  وام

إلتیان بمثلھ األولون واآلخرون من اإلنس إن القرآن الكریم الذي عجز عن ا
والجن لھو أكبر داللة وأصدق شھادٍة على نبوة محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وھذا 

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْلِإنُس َواْلِجنُّ َعَلىٰ َأن َیْأُتوا ِبِمْثِل َھَٰذا القرآن َلا :(مصداق قولھ تعالى 
، كما ورد عن النبي )٨٨: اإلسراء) (َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیًراَیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن 

ما من األنبیاء من نبي، إال قد ُأعطي من اآلیات، ما : "علیھ الصالة والسالم قولھ
مثلھ آمن علیھ البشر، وإنما كان الذي ُأوتیُت وحیًا َأوحى اُهللا إلّي، فأرجو أن أكون 

، صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب  البخاري"(أكثرھم تابعًا یوم القیامة
مسلم، صحیح مسلم، كتاب ) ٤٦٩٦: (حدیث رقم  كیف نزول الوحي وأول ما نزل،

 إلى جمیع -صلى اهللا علیھ وسلم-اإلیمان، باب وجوب اإلیمان برسالة نبینا محمد 
قال ابن حجر في معنى ). واللفظ لمسلم) ٤٠٢: (الناس ونسخ الملل بملتھ حدیث رقم

أن معجزتي التي َتحّدیُت بھا، الوحي : أي": "إنما كان الذي أوتیُت وحًیا: "ولھق
الذي ُأنِزل علّي، وھو القرآن لما اشتمل علیھ من اإلعجاز الواضح ولیس المراد 
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حصر معجزاتھ فیھ وال أنھ لم یؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمھ بل المراد أنھ 
  ١) (".غیرهالمعجزة العظمى التي اختص بھا دون 

وتجمع كتب السیر واألخبار أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان قبل البعثة 
موصوفًا بالصادق األمین لحسن أخالقھ، عند أھل مكة قاطبًة وھم كفرة مشركون، 
فقد روى البخاري من حدیث عبد اهللا بن عباس أن أبا سفیان بن حرب أخبره أن 

وا تجارًا  بالشام، في المدة التي كان ھرقل أرسل إلیھ في ركب من قریش، وكان
أبا سفیان وكفار قریش، فأتوه وھم ٢)  (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ماد فیھا

فھل ...فدعاھم في مجلسھ وحولھ عظماء الروم ثم دعاھم ودعا بترجمانھ٣) (بإیلیاء
.."( ال: فھل یغدر، قلت: ال، قال: كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال، قلت 

فھذه األخالق التي  )٧:البخاري، صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، حدیث رقم
  .اتصف بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم كانت ممھدًة لحملھ الرسالة اإللھیة للناس كافة

وقد كانت حیاة النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم قبل البعثة حیاة فاضلًة شریفًة، "
 علیھ فیھا زّلة، لقد شّب رسول اهللا یحوطھ اهللا لم تعرف لھ فیھا ھفوة، ولم تحص

سبحانھ وتعالى بعنایتھ، ویحفظھ من أقذار الجاھلیة؛ لما یریده لھ من كرامتھ 
ورسالتھ، حتى صار أفضل قومھ مروءًة، وأحسنھم خلًقا، وأكرمھم حسًبا، وأحسنھم 

 الفحش جواًرا، وأعظمھم حلًما، وأصدقھم حدیًثا، وأعظمھم أمانًة، وأبعدھم من
، كما ٤)  (" واألخالق التي تدنس الرجال، تنّزھًا وتكرمًا حتى صار معروًفا باألمین

عصم اهللا عز وجل نبیھ قبل البعثة مما كان موجوًدا في البیئة من السمر واللھو وما 
شابھ ذلك من ضروب األخالق التي كان أھل مكة یتخلقون بھا، فقد روي عنھ أنھ 

كان أھل الجاھلیة یھمون بھ من النساء إال لیلتین كلتاھما ما ھممت بشئ مما :"قال
 ونحن في رعاء غنم أھلھا -قلت لیلة لبعض فتیان مكة .عصمني اهللا عز وجل فیھما

أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فیھا كما یسمر الفتیان فقال  فقلت لصاحبي –
لغرابیل والمزامیر، فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عزًفا با: قال. بلى

فجلست أنظر وضرب اهللا على أذني فواهللا ما . فقلت ما ھذا؟ قالوا تزوج فالن فالنًة
ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شیًئا ثم : أیقظني إال مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال

ففعل ] بمكة[أخبرتھ بالذي رأیت، ثم قلت لھ لیلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر 

                                                           

،  ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح  )م١٤٤٩/ھ��ـ٨٥٢ :ت(اب��ن حج��ر الع��سقالني، أحم��د ب��ن عل��ي  ١) (
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج�ھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى            : البخاري، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ    

عب�د العزی�ز ب�ن عب�د اهللا ب�ن ب�از، بی�روت، دار               : م�ة محب الدین الخطیب، علی�ھ تعلیق�ات العال       : طبعھ
 .٦، ص٩ه،ج ١٣٧٩المعرفة، 

اب�ن  : أي جع�ل بین�ھ وبین�ھ م�دة ص�لح الحدیبی�ة، انظ�ر       ) بت�شدید ال�دال  (یعني ماد فیھا أبا سفیان ٢) (
 .١٨٦، ص١حجر العسقالني، فتح الباري، ج

الحم��وي، ی��اقوت ب��ن عب��د اهللا : معن��اه بی��ت اهللا، انظ��ر: اس��م مدین��ة بی��ت المق��دس، قی��ل: إیلی��اء٣) (
، ص ١، ج)٢ط( م،١٩٩٥ ، معج��م البل��دان، بی��روت، دار ص��ادر،  ،)م١٢٢٩/ ھ��ـ٦٢٦ :ت(الروم��ي

٢٩٣. 
 .٢٣٥السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، ص أبو ُشھبة، محمد، ٤) (
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فسألت، فقیل نكح فالن . ئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك اللیلةفدخلت فلما ج
فالنة، فجلست أنظر، وضرب اهللا على أذني فواهللا ما أیقظني إال مس الشمس، 
فرجعت إلى صاحبي، فقال ما فعلت؟ فقلت ال شيء ثم أخبرتھ الخبر، فواهللا ما ھممت 

  ١)  (".وتھوال عدت بعدھما لشيء من ذلك حتى أكرمني اهللا عز وجل بنب
وقد ورد في الُعشر األخیر من القرآن الكریم العدید من اإلشارات القرآنیة المتعلقة     

بأحداث السیرة النبویة سواًء قبل البعثة أو بعدھا، وبعد عملیة االستقراء لإلشارات 
  . آیًةة عشرىحدإالقرآنیة حول ھذا الجزء من الدراسة تبین أنھا وردت في 

لى َأَلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوى، َوَوَجَدَك :( مما قبل البعثة قولھ تعالى :إلشا أل

وجدك ال أم لك، وال أب، : أي"، )٨-٦:الضحى) (َضاال َفَھَدى، َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى
بل قد مات أبوه وأمھ وھو ال یدبر نفسھ، فآواه اهللا، وكفلھ جده عبد المطلب،  

اب وال اإلیمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك ألحسن ووجدك ال تدري ما الكت
ووجدك فقیرًا فأغنى بما فتح اهللا علیك من البلدان التي ُجبیت لك . األعمال واألخالق

أموالھا وخراجھا، فالذي أزال عنك ھذه النقائص، سیزیل عنك كل نقص، والذي 
، وقال ابن ٢)     ( "أوصلك إلى الغنى، وآواك ونصرك وھداك، قابل نعمتھ بالشكران

والمقصود من ھذا إیقاع الیقین في قلوب المشركین بأن ما وعده اهللا بھ :"عاشور
محقق الوقوع قیاسا على ما ذكره بھ من مالزمة لطفھ بھ فیما مضى وھم ال یجھلون 
ذلك عسى أن یقلعوا عن العناد ویسرعوا إلى اإلیمان، وإال فإن ذلك مساءة تبقى في 

رعب تخالج خواطرھم، ویحصل مع ذلك المقصود امتنان على نفوسھم وأشباح 
 وتقویة الطمئنان نفسھ بوعد اهللا تعالى إیاه، واالستفھام - صلى اهللا علیھ وسلم-النبي

بمعنى ألفى وصادف، وھو الذي یتعدى إلى ) وجد(مضارع ) یجدك(تقریري، وفعل 
) عائًلا(و ) اًلاض(حال، وكذلك ) یتیما(مفعول واحد ومفعولھ ضمیر المخاطب، و

والكالم تمثیل لحالة تیسیر المنافع للذي تعسرت علیھ بحالة من وجد شخصا في شدة 
  .٣) ("یتطلع إلى من یعینھ أو یغیثھ

فھذه اآلیات الكریمة تأتي الستعراض البیئة التي نشأ بھا النبي صلى اهللا علیھ      
  .وسلم ومعاناتھ من الفقر والیتم، إال أن الرعایة اإللھیة لھ كانت قبل البعثة وبعدھا

ثم تتوالى الرعایة اإللھیة للنبي علیھ الصالة والسالم، وتأتي اإلشارات القرآنیة      
اق ھذه الرعایة لتھیئتھ علیھ السالم لتحمل الرسالة، اإلشارة المكیة مؤكدًة في سی

، قال البیضاوي حول ھذه اآلیة )١:الشرح)(َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك:(الثانیة قولھ تعالى
ألم نفسحھ حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائبًا حاضرًا، أو : "الكریمة

                                                           

إحی�اء  عل�ي ش�یري، دار   : اب�ن كثی�ر، أب�و الف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر، البدای�ة والنھای�ة، تحقی�ق          ١) (
، رواه اب��ن إس��حاق وإس��حاق ب��ن راھوی��ھ والب��زار  ٣٥٢، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٨٨الت��راث العرب��ي، 

 .وإسناده حسن متصل: وابن حبان، قال ابن حجر
، تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر      )م١٩٥٦/ه١٣٧٦ :ت(ال�سعدي، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر      ٢) (

 .٩٢٨، )١ط(م، ٢٠٠٠ة الرسالة، عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسس: كالم المنان، تحقیق
 .٣٣٩ ص٣٠ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٣) (
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أزلنا عنھ ضیق الجھل، أو بما یسرنا لك تلقي ألم نفسحھ بما أودعنا فیھ من الحكم و
أن جبریل علیھ : "الوحي بعد ما كان یشق علیك، وقیل إنھ إشارة إلى ما روي

الصالة والسالم أتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في صباه أو یوم المیثاق، 
نى ولعلھ إشارة إلى نحو ما سبق ومع" فاستخرج قلبھ فغسلھ ثم مأله إیمانًا وعلمًا

قال ابن ١)  (".االستفھام إنكار نفي االنشراح مبالغة في إثباتھ ولذلك عطف علیھ
النفي، والمقصود التقریر على  استفھام تقریري على: ألم نشرح لك صدرك:"عاشور

وھذا التقریر مقصود بھ التذكیر ألجل أن یراعي ھذه المنة عندما . إثبات المنفي
قوم یرید صالَحھم وإنقاَذھم من النار ورفَع یخالجھ ضیق صدر مما یلقاه من أذى 

 قال ٢) (،"شأنھم بین األمم، لیدوم على دعوتھ العظیمة َنشیطًا غیر ذي أسف وال َكَمٍد
أن شرح الصدر المذكور ھو تنویره بالحكمة وتوسیعھ لتلقي ما یوحى :" ابن عطیة

 في وقت ھذه إشارة إلى شرحھ بشق جبریل عنھ:  إلیھ، وقال ابن عباس وجماعة
وإنما خص الصدر ألنھ محل أحوال النفس من العلوم :"  وقال الشوكاني٣) (".صغره

واإلدراكات، والمراد االمتنان علیھ صلى اهللا علیھ وسلم بفتح صدره وتوسیعھ حتى 
قام بما قال بھ من الدعوة، وقدر على ما قدر علیھ من حمل أعباء النبوة وحفظ 

  ٤) (".الوحي
أم :"في قولھ تعالى ) لك(أى فائدة في زیادة : ن قلتإ:"قال الزمخشري 

في زیادة لك ما في طریقة اإلبھام : ، والمعنى مستقل بدونھ؟ قلت"نشرح لك صدرك
صدرك، فأوضح : ألم نشرح لك، ففھم أن ثم مشروًحا، ثم قیل: واإلیضاح، كأنھ قیل

  ٥) (."ما علم مبھًما، وكذلك َلَك ِذْكَرَك وَعْنَك ِوْزَرَك
 ثبت في صحیح مسلم من طریق حّماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن وقد

 وھو یلعب مع - علیھ السالم-أن رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم أتاه جبریل"مالك 
الغلمان فأخذه فصرعھ، فشّق عن قلبھ فاستخرج القلب، واستخرج منھ علقة سوداء، 

اء زمزم، ثم ألمھ، ثم أعاده ھذا حظ الشیطان، ثم غسلھ في طست من ذھب بم: فقال
إن محمدا قد قتل، : فقالوا- یعني ظئره-في مكانھ، وجاء الغلمان یسعون إلى أمھ

 "(وقد كنت أرى أثر ذلك المخیط في صدره: قال أنس. فاستقبلوه وھو منتقع اللون

                                                           

 أن��وار التنزی��ل ،)م١٢٩٢/ه٦٩١ :ت(البی��ضاوي، ناص��ر ال��دین أب��و س��عید عب��د اهللا ب��ن عم��ر  ١) (
 ١٤١٨محمد عبد الرحمن المرعشلي، بیروت، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي،    : وأسرار التأویل، تحقیق  

 .٣٢١، ص٥،ج )١ط(ه، 
 .٤٠٨ ص٣٠ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٢) (
ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غال�ب، المح�رر ال�وجیز ف�ي تف�سیر الكت�اب العزی�ز، تحقی�ق         ٣) (

 .٤٩٦، ص٥ـ ،ج )١ط( ه، ١٤٢٢عبد السالم عبد الشافي محمد، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
، فتح القدیر، دم�شق، بی�روت، دار   )م١٨٣٤/ه١٢٥٠ :ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ٤) (

  .٥٦٢، ص٥،ج )١ط(ھـ،١٤١٤ابن كثیر، دار الكلم الطیب، 
، )م١١٧٤/ه٥٣٨: المت��وفى(الزمخ��شري ج��ار اهللا، أب��و القاس��م محم�ود ب��ن عم��رو ب��ن أحم��د،  ٥) (

 ٤ج ھ��ـ، ١٤٠٧، ٣الك��شاف ع��ن حق��ائق غ��وامض التنزی��ل، دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت، الطبع��ة      
  .٧٧١ص
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مسلم، صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب اإلسراء برسول اهللا إلى السموات وفرض 
  ).٤٣١:ث رقمالصلوات، حدی

أن اهللا أزال :"والذي یظھر أن الحكمة من شق صدره علیھ الصالة والسالم ھي      
عنھ كل ما كان یتحرج منھ من عادات أھل الجاھلیة التي ال تالئم ما َفطر اهللا علیھ 
نفسھ من الزكاة والُسُموِّ وال یجد ُبدا من مسایرتھم علیھ فوضع عنھ ذلك حین أوحى 

 ("لة، وكذلك ما كان یجده في أول بعثتھ من ثقل الوحي فیسَّره اهللا علیھإلیھ بالرسا
  . وعلى كل حاٍل فتلك الحادثة كانت تھیئًة للنبي علیھ الصالة والسالم للرسالة،١)
واإلشارة الثالثة التي تقرر إثبات أخالقھ الحمیدة صلى اهللا علیھ وسلم مما    

م، فقد أثنى اهللا عز وجل على أخالق یؤكد ویدلل على نبوتھ علیھ الصالة والسال
قال العوفي :(قال ابن كثیر) ٤:القلم)(َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم:(النبي المصطفى بقولھ

، وكذلك قال والربیع ابن )أي وإنك لعلى دیٍن عظیم، وھو اإلسالم: عن ابن عباس
ط احتمالھ استعظم خلقھ لفر:" ، وقال الزمخشري٢) ("أنس، والضحاك، وابن زید

ھو الخلق : وقیل. من قومھ وحسن مخالفتھ ومداراتھ لھم) الموجعات(الممضات 
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن :"الذي أمره اهللا تعالى بھ في قولھ تعالى

  .٣)  ()"١٩٩:االعراف(اْلجاِھِلیَن 

اهللا علیك بھ، وحاصل عالًیا بھ، مستعلًیا بخلقك الذي من : أي:"قال لسع

خلقھ العظیم، ما فسرتھ بھ أم المؤمنین، عائشة رضي اهللا عنھا لمن سألھا عنھ، 
، فكان صلى اهللا علیھ وسلم سھال لینا، قریًبا من ٤) ("كان خلقھ القرآن: "فقالت

الناس، مجیًبا لدعوة من دعاه، قاضًیا لحاجة من استقضاه، جابًرا لقلب من سألھ، ال 
 یرده خائًبا، وإذا أراد أصحابھ منھ أمًرا وافقھم علیھ، وتابعھم فیھ إذا لم یحرمھ، وال

یكن فیھ محذور، وإن عزم على أمر لم یستبد بھ دونھم، بل یشاورھم ویؤامرھم، 
وكان یقبل من محسنھم، ویعفو عن مسیئھم، ولم یكن یعاشر جلیًسا لھ إال أتم عشرة 

لظ علیھ في مقالھ، وال یطوي عنھ بشره، وأحسنھا، فكان ال یعبس في وجھھ، وال یغ
وال یمسك علیھ فلتات لسانھ، وال یؤاخذه بما یصدر منھ من جفوة، بل یحسن إلى 

  ٥)  (.عشیره غایة اإلحسان، ویحتملھ غایة االحتمال صلى اهللا علیھ وسلم
ومما سبق یظھر كیف بّینت اآلیات أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أصبح مھیئًا      
الة بما من اهللا علیھ من العصمة واألخالق الحمیدة، ثم تأتي اإلشارة القرآنیة للرس

إلى اإلیذان بتسلمھ علیھ الصالة والسالم لمھام الرسالة، ویظھر ذلك من اإلشارة 
اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ :(الرابعة في قولھ تعالى 

                                                           

  .٤١٠ ص٣٠عاشور، التحریر والتنویر، جابن ١) (
 .٨٥، ص١٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،ج ٢) (
  .٥٨٥ ص٤الزمخشري، الكشاف، ج٣) (
ال��سید أب��و :  الم��سند، تحقی��ق،)م٨٥٥/ ه٢٤١ :ت(اب��ن حنب��ل، أب��و عب��د اهللا أحم��د ب��ن محم��د ٤) (

 ).٢٤٦٤٥(، حدیث رقم )١ط(م، ١٩٩٨المعاطي النوري، بیروت، عالم الكتب، 
 .٨٧٨السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص٥) (
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، فقد روى البخاري عن عائشة أم )٤ -١:العلق) (بَُّك اَألْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِمَوَر
أول ما بدئ بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الوحي : المؤمنین أنھا قالت

الرؤیا الصالحة في النوم، فكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلیھ 
 اللیالي ذوات العدد قبل أن - وھو التعبد - بغار حراء فیتحنث فیھ الخالء، وكان یخلو

ینزع إلى أھلھ، ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا، حتى جاءه الحق 
فأخذني : " ، قال"ما أنا بقارئ: "اقرأ، قال: وھو في غار حراء، فجاءه الملك فقال

ما أنا بقارئ، فأخذني : قرأ، قلتا: فغطني حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني، فقال
ما أنا بقارئ، : اقرأ، فقلت: فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني، فقال

خلق اإلنسان من . اقرأ باسم ربك الذي خلق:(فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال
، صحیح البخاري، باب بدء الوحيالبخاري، ) (٣-١: العلق) (اقرأ وربك األكرم. علق

مسلم، صحیح مسلم، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ ) ٣(حدیث رقم 
   ).واللفظ للبخاري) ٢٥٢(وسلم، حدیث رقم 

وتتوالى بعد ذلك اإلشارات القرآنیة المكیة المؤكدة على نبوتھ علیھ الصالة      
دادًا لحمل والسالم، فتصف واقعھ وتأمره بأداء ما أوجب اهللا علیھ من العبادات استع

الرسالة، وتنبیھھ للصعاب التي قد یتعرض لھا في سبیل ذلك في اإلشارة الخامسة 
َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر، ُقْم َفَأنِذْر، َوَربََّك َفَكبِّْر، َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر، َوالرُّْجَز َفاْھُجْر، َوال :(قال تعالى

، فعن یحیى بن أبي كثیر سألت أبا سلمة )٧-١:المدثر() َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر، َوِلَربَِّك َفاْصِبر
اْقَرْأ {یقولون : قلت} َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر{: بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال

سألت جابر عن عبد اهللا رضي اهللا عنھما عن : فقال أبو سلمة} ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق
ال أحدثك إال ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا : فقال جابرذلك، وقلت لھ مثل الذي قلت، 

فنودي . جاورت بحراء، فلما قضیت جواري ھبطت: "علیھ وعلى آلھ وسلم قال
فنظرت عن یمیني فلم أر شیئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شیئا، ونظرت أمامي فلم 

: ة فقلتأر شیئا، ونظرت خلفي فلم أر شیئا، فرفعت رأسي فرأیت شیئا، فأتیت خدیج
: قال فنزلت". فدثروني وصبوا علي ماء باردا: دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال"
 ورغم االختالف في أول ما نزل من القرآن الكریم إال أن ،)َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر، ُقْم َفَأْنِذْر(

 ما نزل في غار ھي أول) اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق: (أصح ما ورد بأن قولھ تعالى
حراء، كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة في حدیث أول ما ُبِديء بھ الرسول من 

، وذلك لحدیث رواه البخاري )َیا َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر: (إن أول ما نزل إطالًقا: الوْحي، وقیل
ومسلم أیًضا عن جابر بن عبد اهللا، ویمكن الجمع بین الروایتین بأن اول ما نزل 

َیا :(وأول ما نزل بعد فترة الوحي قولھ تعالى) اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق(قًا ھو إطال
أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ  جابر بن عبد اهللا، وذلك لما ورد عن )َأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر

فبینا أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت : "وسلم یحدث عن فترة الوحي، قال
قاعد على كرسي بین السماء  بحراء الذي جاءني بصري قبل السماء فإذا الملك

منھ حتى ھویت إلى األرض فجئت أھلي فقلت زملوني زملوني واألرض فجئثت 
البخاري، (، یا أیھا المدثر قم فأنذر إلى قولھ فاھجر فأنزل اهللا تعالى" فزملوني
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 القرآن، سورة المدثر، باب قولھ والرجز فاھجر حدیث صحیح البخاري، كتاب تفسیر
  .١) ().٤٦٤٠:باب قولھ وربك فكبر، حدیث رقم: وكذلك البخاري) ٤٦٤٢: (رقم

 ثم تأتي اإلشارات القرآنیة المكیة في معرض إثبات النبوة بتكلیفھ علیھ 
حده، وذلك الصالة والسالم بالصالة اللتزام أوامر اهللا، وتأكید عبودیتھ المطلقة هللا و

َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل، ُقْم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال، ِنْصَفُھ َأْو اْنُقْص :(في اإلشارة السادسة قولھ تعالى 
، فقد جاء عن ابن عباس )٤-١: المزمل)(ِمْنُھ َقِلیًال، َأْو ِزْد َعَلْیِھ َوَرتِّْل القرآن َتْرِتیًال

ومون نحوا من قیامھم في شھر رمضان، حتى لما نزلت أول المزمل كانوا یق: قال
   ٢)  (.نزل آخرھا، وكان بین أولھا وآخرھا سنة

وتتابع اإلشارات القرآنیة لتحدد دور النبي علیھ الصالة والسالم وتحصره 
َفَذكِّْر ِإنََّما :(بتبلیغ ما أمره بھ اهللا عز وجل، ومن ذلك اإلشارة السابعة في قولھ تعالى 

عظ : فذكر، أي: "قال البغوي) ٢٢-٢١:الغاشیة) ( َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُمَسْیِطرَأْنَت ُمَذكِّر،
  ٣) (".یا محمد إنما أنت مذكر، لست علیھم بمسلط فتقتلھم وتكرھھم على اإلیمان

لترتیب األمر بالتذكیر على ما ) َفَذكِّْر: (والفاء في قولھ تعالى:"قال اآللوسي 
فاقتصر على التذكیر وال تلح علیھم، : النظر، أيینبىء عنھ اإلنكار السابق من عدم 

. تعلیل لألمر) ِإنَّما َأْنَت ُمَذكٌِّر: (وال یھمنك أنھم ال ینظرون وال یتذكرون، وقولھ تعالى
تقریر لھ وتحقیق لمعنى اإلنذار أي لست ) َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُمَصْیِطٍر:( وقولھ سبحانھ

  ٤) ("بمتسلط علیھم تجبرھم على ما ترید
ومن اإلشارات القرآنیة المكیة على إثبات نبوة محمٍد علیھ الصالة والسالم 

، روى البخاري )٣: الضحى) (َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى:(اإلشارة الثامنة قولھ تعالى
اشتكى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلم یقم لیلة أو لیلتین، فأتت : "عن جندب قال

والضحى (: فأنزل اهللا عز وجل.  أرى شیطانك إال قد ترككیا محمد، ما: امرأة فقالت
البخاري، صحیح البخاري، كتاب فضائل )(واللیل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

، وفي ھذه الحادثة )٤٦٩٨: القرآن، باب كیف نزل الوحي وأول ما نزل، حدیث رقم 
 على األنبیاء ما یدلل على أن النبوة كانت باختیار اهللا عز وجل وأن نزول الوحي

  .یكون بإذنھ تعالى ال باختیار النبي ذاتھ
 الكریم رسوًلا ومبّلًغا صدع النبي علیھ الصالة والسالم نبیھوبعد اختیار اهللا 

برسالتھ معلنًا ألھل مكة ما أمره اهللا بالتزامھ، مذكرًا أھل مكة بصدقھ وأمانتھ التي 
                                                           

 .٢٤٩الوادعى، الصحیح المسند من أسباب النزول، ص١) (
 ، ال��صحیح الم��سند م��ن أس��باب الن��زول، )م٢٠٠١/ھ��ـ١٤٢٢ :ت(ال��وادعى، مقب��ل ب��ن ھ��ادي  ٢) (

أبواب قیام اللیل، باب ، الصالة، سنن أبي داود، كتاب ٢٤٨ ص م،١٩٨٧مكتبة ابن تیمیة،    ،  القاھرة
 .١٣٠٥نسخ قیام اللیل والتیسیر فیھ، حدیث رقم 

 مع��الم التنزی�ل ف��ي تف��سیر  ،)م١١٢٣ /ھ��ـ٥١٦ :ت(البغ��وي، أب�و محم��د الح��سین ب�ن م��سعود   ٣) (
 .٢٤٦، ص٥جم ،١٩٩٧عبد الرزاق المھدي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، : القرآن، تحقیق

ـ� روح المع�اني ف�ي    )م١٨٥٤/ه١٢٧٠:ت(د بن عب�د اهللا الح�سیني  شھاب الدین محمواآللوسي، ٤) (
 بی�روت،  ،دار الكت�ب العلمی�ة   علي عبد الباري عطیة، :تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق  

 .٣٣٠ ص١٥،جھـ١٤١٥، ١ط
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 أن النبي صلى اهللا علیھ :شاعت بینھم، حیث أورد البخاري من حدیث ابن عباس
فاجتمعت إلیھ " یا صباحاه: "وسلم خرج إلى البطحاء، فصعد إلى الجبل فنادى

" أرأیتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسیكم، أكنتم تصدقوني؟: "قریش، فقال
 البخاري، صحیح .."(فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید: "نعم، قال: قالوا

وتب ما أغنى عنھ مالھ وما :"قرآن، باب تفسیر قولھ تعالى البخاري، كتاب تفسیر ال
فرغم اعتراف المشركین بأخالقھ علیھ الصالة والسالم ، )٤٧٩٢، حدیث رقم"كسب

إال أنھم حاولوا التشكیك في رسالتھ من خالل طرح شبھات في طریق الرسالة، إال أن 
 تعالى كما أنزل الصادق المصدوق علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم یبلغ وحي اهللا

بصدٍق وأمانة، وعدم معرفتھ صلى اهللا علیھ وسلم بأمور الغیب، فكان رد القرآن 
الكریم على الكافرین بھذه الجزئیة ما یثبت علّو أخالقھ وأمانتھ على الوحي بالقول 

قل إن أدري أقریب ما توعدون أم یجعل لھ ربي أمًدا، عالم :(في اإلشارة التاسعة
یرید أنھ ال یعرف : قال عطاء). "٢٦-٢٥:الجن ()ر على غیبھ أحداالغیب فال یظھ

 (".یوم القیامة إال اهللا وحده، والمعنى أن علم وقت العذاب علم غیب ال یعلمھ إال اهللا

وكذا علم الساعة، فھي من األمور التي أخفاھا اهللا عز وجل عن نبیھ علمھ ١)
َیْسَأُلوَنَك َعْن السَّاَعِة َأیَّاَن ُمْرَساَھا، :(بالساعة، ومن ذلك اإلشارة العاشرة قولھ تعالى

، فقد أخرج الحاكم عن )٤٤- ٤٢: النازعات) (ِإَلى َربَِّك ُمنَتَھاَھا. ِفیَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَھا
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یسأل عن الساعة حتى أنزل علیھ 

 (فانتھى" نت من ذكراھا إلى ربك منتھاھایسألونك عن الساعة أیان مرساھا فیم أ"

ثم جاء النص القرآني بإشارتھ الضمنیة على أن النبي علیھ الصالة والسالم یبلغ ، ٢)
َوَلْو َتَقوََّل :(الوحي كما سمعھ وأمره اهللا بھ في اإلشارة الحادیة عشرة في قولھ تعالى

ِمیِن ، ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن، َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعَلْیَنا َبْعَض اَألَقاِویِل، َألَخْذَنا ِمْنُھ ِباْلَی
أي لو أن محمد، قال بعض األقاویل :" ، قال الطبري)٤٧-٤٤:الحاقة) (َعْنُھ َحاِجِزیَن

الباطلة، وتكذب علینا، ألخذنا منھ بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منھ نیاط القلب، 
لو :" ، وقال البغوي٣) (".یعاجلھ بالعقوبة، وال یؤخره بھاوإنما یعني بذلك أنھ كان 

، ألخذناه ..تخّرص واختلق علینا محمد بعض األقاویل وأتى بشيء من عند نفسھ
) ٢٨:الصافات) (كنتم تأتوننا عن الیمین: (وانتقمنا منھ بالیمین أي بالحق، كقولھ

  ٤) (".من قبل الحق: أي

ب عاش ألخذناه بقوة، أي دون إمھال فالباء  ) بالیمینألخذنا منھ( ومعنى:"قال 

الید الیمنى كّني بھا عن االھتمام بالتمكن من المأخوذ، ألن الیمین :للسببیة، والیمین

                                                           

 .٣٧٢، ص٥الشوكاني، فتح القدیر، ج١) (
، الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین،    )م١٠١٥/ه٤٠٥ :ت(الح�اكم، أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن عب�د اهللا       ٢) (

، ٥٥٨، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٠م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا، بی��روت، دار الكت��ب العلمی��ة،   : تحقی��ق
 .حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: وقال

 .٥٩٢، ص٢٣،ج  جامع البیان في تأویل القرآنالطبري،٣) (
  .٢١٤، ص٨البغوي، معالم التنزیل في تفسیر القرآن،ج ٤) (
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: أقوى عمًال من الِشمال لكثرة استخدامھا فنسبة التصرف إلیھا شھیرة، المعنى
خذ فلذلك لم یقَتَصْر ألخذناه أخذًا عاجًال فقطعنا وتینھ ، وفي ھذا تھویل لصورة األ

  .١) ("ألْھلكناه: على نحو 
فالخالصة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما زاد على الوحي شیًئا وال أنقص منھ 
شیًئا، فاهللا تعالى رّد على الكافرین بأن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان صادقًا فیما 

عقوبة، فھذي من أكبر أخبر وبّلغ، ولو كان غیر ذلك لما أمھلھ اهللا ولعّجل لھ ال
الشھادات التي شھد بھا الحق سبحانھ وتعالى بأنھ نبي صادق فیما بلغ أمیٌن فیما 

  .دعا إلیھ

ب اطا  

  ارات ارآ ا ا دث ن ارآن ارم

أید اهللا نبیھ بمعجزة داّلة على صدق نبوتھ، فأنزل علیھ القرآن وتكفل 
ى بحفظھ وتعلیمھ للنبي علیھ الصالة والسالم، ومن خالل متابعة سبحانھ وتعال

اإلشارات القرآنیة المتعلقة بھذا الجزء من الدراسة فقد تبین أن ھناك سبع آیات 
 األولى جاءت اإلشارات القرآنیة لتقریر اإلشارةكریمة قد تناولت ھذا الجانب، ففي 

َتْنِزیٌل ِمْن َربِّ :(ى، كقولھ عز وجلأن ھذا الكتاب الكریم من عند اهللا سبحانھ وتعال
، ثم جاءت إشارات في اإلشارة الثانیة إثباتًا وتقریرًا لمصدر )٤٣: الحاقة) (اْلَعاَلِمیَن

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة :(ھذا القرآن وتعظیمًا لشأنھ ولفتًا لألنظار للعنایة بھ قال تعالى 
الكریم كان ذا أثر بالغ في النفوس حتى أن ، كما أن القرآن )١:القدر) (اْلَقْدر

 المشركین وجدوا ھذا التأثیر واستحسنوا آیاتھ، وعلموا أنھ لیس من قول البشر،
وفي ذلك ما تناولتھ اآلیة الثالثة فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن الولید بن المغیرة 

أنھ رق لھ، فبلغ جاء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم فقرأ علیھ القرآن فك
لم؟ : قال". یا عم إن قومك یریدون أن یجمعوا لك ماال: "ذلك أبا جھل فأتاه، فقال

قد علمت قریش أني من : لیعطوكھ فإنك أتیت محمدًا لتعرض ما قبلھ، قال: قال
وماذا أقول، فواهللا ما : قال. فقل فیھ قوال یبلغ قومك أنك منكر لھ: أكثرھا ماال، قال

 باألشعار مني وال أعلم برجزه وال بقصیده مني وال بأشعار الجن، منكم رجل أعرف
وواهللا إن لقولھ الذي یقولھ حالوة، وإن علیھ . واهللا ما یشبھ الذي یقول شیئا من ھذا

. لطالوة، وإنھ لمثمر أعاله، مغدق أسفلھ، وإنھ لیعلو وال یعلى، وإنھ لیحطم ما تحتھ
فلما فكر . قف عني حتى أفكر فیھ: قال. ال یرضي عنك قومك حتى تقول فیھ: قال
َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحیًدا، َوَجَعْلُت : (إن ھذا إال سحر یؤثر یأثره عن غیره فنزلت: قال

 ، فھذه )٣٨٧٢: الحاكم، المستدرك، حدیث رقم )"(َلُھ َماًلا َمْمُدوًدا، َوَبِنیَن ُشُھوًدا
 كالم البشر، ولكن الِكبر والعناد أخذھم شھادٌة من األعداء بأن القرآن الكریم لیس من

ولم یكن ھذا التأثیر للقرآن الكریم وإعجاز ألفاظھ مقتصًرا على . كل مأخٍذ فیما بعد
اإلنس، بل إن الجن كذلك قد أعجبوا بھ أیما إعجاب، وجاءوا إلى النبي علیھ الصالة 

                                                           

 .١٤٦ ص٢٩ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج١) (
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قْل :(ة الرابعةوالسالم لیستمعوا إلیھ، وھذا ما دّل علیھ قولھ عز وجل في اإلشار
ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّھ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمْن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا، َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد 

انطلق : ، فقد روى ابن عباس قال)٢-١: الجن) (َفآَمنَّا ِبِھ َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحدًا
على آلھ وسلم في طائفة من أصحابھ عامدین إلى سوق رسول اهللا صلى اهللا علیھ و

عكاظ، وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء، وأرسلت علیھم الشھب، فرجعت 
حیل بیننا وبین خبر السماء، وأرسلت علینا : مالكم؟ فقالوا: فقالوا. الشیاطین

 األرض ما حال بینكم وبین خبر السماء إال ما حدث، فاضربوا مشارق: قال. الشھب
فانطلقوا فضربوا مشارق األرض . ومغاربھا، فانظروا ما ھذا األمر الذي حدث

فانطلق : قال. ومغاربھا ینظرون ما ھذا األمر الذي حال بینھم وبین خبر السماء
الذین توجھوا نحو تھامة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم بنخلة، وھو 

فلما سمعوا القرآن تسمعوا . حابھ صالة الفجرعامد إلى سوق عكاظ، وھو یصلي بأص
فھنالك رجعوا إلى قومھم فقالوا یا . ھذا الذي حال بینكم وبین السماء: لھ فقالوا

) ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا، َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا: (قومنا
ُقْل : ( عز وجل على نبیھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلموأنزل اهللا) ٢-١:الجن(

صحیح البخاري، أبواب صفة البخاري، ) (ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّھ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ
، مسلم، صحیح مسلم، )٧٣٩: (الصالة، باب الجھر بقراءة صالة الفجر، حدیث رقم
: القراءة على الجن، حدیث رقمكتاب الصالة، باب الجھر بالقراءة في الصبح و

ولعل بالغة القرآن وفصاحتھ وشدة تأثیره في النفوس مما یعجز البشر عن ، )٤٤٩
اإلتیان بآیٍة من مثلھ كانت السبب الرئیس في إیمان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، 

 بن حنبل بسنده عن الخامسة والسادسة فقد روى اإلمام أحمداإلشارتین وذلك في 
خرجت أتعرض رسول اهللا  صلى اهللا علیھ : الخطاب، رضي اهللا عنھ، قالعمر بن 

وسلم قبل أن أسلم، فوجدتھ قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفھ، فاستفتح سورة 
ھذا واهللا شاعر كما قالت : فقلت: الحاقة، فجعلت أعجب من تألیف القرآن، قال

، )َوَما ُھَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِلیًلا َما ُتْؤِمُنوَنِإنَُّھ َلَقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم، : (فقرأ: قریش، قال
، )َوَلا ِبَقْوِل َكاِھٍن َقِلیًلا َما َتَذكَُّروَن، َتْنِزیٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن: (كاھن، قال: قلت: قال

  ١)  (.فوقع اإلسالم في قلبي كل موقع: قال. إلى أخر السورة

لسالم أن یتعجل القراءة مع جبریل،  وقد كان من شدید حرصھ علیھ الصالة وا
فجاءت اإلشارات القرآنیة الخاصة بالقرآن الكریم أثناء تنّزلھ وفقًا بما تقتضیھ 

ال ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ، ِإنَّ :( السابعة وذلك في قولھ تعالىاإلشارةالدعوة في 
، )١٩-١٦:القیامة) ( َفاتَِّبْع ُقْرآَنُھ، ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُھَعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَنُھ، َفِإَذا َقَرْأَناُه
كان رسول اهللا : قال) ال ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبھ(فعن ابن عباس في قولھ تعالى 

                                                           

، والحدیث فیھ ضعف، الفالوذة، أبو إب�راھیم محم�د إلی�اس عب�د              ١٧، ص ١ ابن حنبل، المسند،ج   ١)(
دراس��ة موثق��ة لم��ا ج��اء عنھ��ا ف��ي الق��رآن الك��ریم   ال��رحمن، الموس��وعة ف��ي ص��حیح ال��سیرة النبوی��ة

ی�ًا مرتب�ة عل�ى أع�وام عم�ر النب�ي ص�لى اهللا        واألحادیث الصحیحة والروایات التاریخیة المعتم�دة علم  
 .٤٢٧، ص)١ط(ھـ،١٤٢٣، مكة، مطابع الصفا، )العھد المكي(علیھ وسلم 
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صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم یعالج من التنزیل شدة، وكان مما یحرك شفتیھ، فقال 
حركھما لكم كما كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم ابن عباس فأنا أ

وقال سعید أنا أحركھما كما رأیت ابن عباس یحركھما فحرك شفتیھ، فأنزل . یحركھما
قال جمعة لھ في ) ال ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ، ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ َوُقْرآَنُھ(اهللا تعالى 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم بعد ذلك إذا أتاه ف. صدره وتقرأه
جبریل استمع فإذا انطلق جبریل قرأه النبي صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم كما 

البخاري، صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، سورة القیامة، حدیث (قرأه
دیث صحیح مسلم، كتاب الصالة، باب االستماع للقراءة، ح. )٤٦٤٣:(رقم
   ).٤٤٨:رقم

 السابقة المتعلقة بإثبات  المكیةوالذي یظھر من جملة اإلشارات القرآنیة
مصدر القرآن الكریم أن تلك اإلشارات ترافقت مع مواقف لبعض المشركین أحیانًا 
حین أعلنوا أن ھذا القرآن لیس من كالم البشر، وفي بعض األحیان كانت تلك اآلیات 

 اهللا علیھ وسلم سببًا في إسالم بعضھم، على أن ھذا التي تتنزل على النبي صلى
التأثیر لم یقتصر على اإلنس وحدھم بل امتد إلى الجن أیضًا وكان سببًا في إسالم 
بعضھم، وھذا من آكد األدلة على أن مصدر القرآن الكریم ھو الوحي اإللھي، إذ لو 

بھ، ولكن عجزھم عن كان من عند غیر اهللا لوجد المشركون مدخًال للطعن والتشكیك 
ذلك ومجاھرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالعداوة وِكبرھم وعنادھم كان دلیًال على 

  . أنھ من عند اهللا سبحانھ وتعالى
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  لخاتمة
  :ظھر من خالل البحث االستنتاجات اآلتیة

 .أن القرآن الكریم ھو أھم مصادر السیرة النبویة -١

النبویة یركز على الحدث ألخذ إن منھج القرآن الكریم في عرض السیرة  -٢

العبرة منھ أكثر من تركیزه على الشخوص؛ ألن العبرة بأخذ الدروس ومعرفة 

 .سنة اهللا تعالى ولیس بذكر أسماء األشخاص ونحو ذلك

إن منھج القرآن الكریم ُیعد أكثر شموًال ألحداث السیرة النبویة من المصادر  -٣

 .األخرى

داث السیرة جوانب نفسیة وانفعالیة وما  تناول النص القرآني المتعلق بأح -٤

تخفیھ النفوس، بخالف المصادر األخرى والتي اقتصرت على سرد الحدث 

المتعلق بالسیرة في جوانبھ الظاھرة في حین كان النص القرآني یكشف عما 

 .یدور خلف تلك األحداث من عبر ودالالت وعظات

ت النبوة تناولت بعض  وفي سیاق عرضھا إلثبا المكیة إن اآلیات القرآنیة -٥

اإلشارات المتعلقة بجوانب من حیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم سواًء قبل 

 .البعثة كشق الصدر وتذكیره بیتمھ وإیواءه وھدیھ من قبل اهللا عز وجل

جاءت اإلشارات القرآنیة المكّیة لتأكید على مبدأ بشریة النبي صلى اهللا علیھ  -٦

 .الوحي كما ھو دون زیادٍة أو نقصانوسلم وأن دوره یقتصر على تبلیغ 

 المتعلقة بمصدر القرآن الكریم شبھات  المكیةأظھرت اإلشارات القرآنیة -٧

المشركین حول مصدر القرآن الكریم والرد علیھا في سیاق مواجھة النبي 

 .صلى اهللا علیھ وسلم للكافرین في مكة

 النبویة في العھد  المتعلقة بأحداث السیرةالمكیةغلب على اإلشارات القرآنیة  -٨

المكي اإلیجاز؛ ألن الھدف من تلك اإلشارات التركیز على التوحید أكثر من 

التركیز على شبھات الكافرین حول النبوة والقرآن مع مالحظة أن تلك اآلیات 

  .على الرغم من إیجازھا تضمنت الرد البلیغ وقطع الشبھة بالحجة والبرھان




