
 

 

 

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 
THE JUDGE ABDUL JABBAR HAMATHANI (415 A.H. /1024 A.D.) AND HIS EFFORTS IN 

PROPHETIC BIOGRAPHY THROUGH HIS BOOK " PROPHECY EVIDENCE 
STABILIZATION" 

 

Munther Dawood MAHMOOD1 
 

 Abstract: 

This study paper will address important aspects of the prophetic 

biography presented by Judge Abdul-Jabbar in his book 

Confirmation of Prophecies; He was devoted to report the validity 

of the Prophet's prophecy through his real-sense miracles and 

invisible distinctive features about the absentee, as they stated in 
the Holy Quran or the Prophet's hadith that he followed to show 

its credibility of historicity. 

In his book, Judge Abdul-Jabbar has a well-versed culture and an 

erudite knowledge that he quoted selective contexts from the 

prophetic biography. Remarkably, all of these contexts did not 

mention in preceding books written in this manner as a result He 
has saved them from loss. As well as, he has enriched the 

biographical preexisting traditions with unprecedented 

superseding information. The book's themes included an 

important inspection of the prophetic biography of both the Makki 

and Madani Era.  
Keywords: Biography, Prophecy, Miracle, Narration, Makki Era, 

Madani Era. 
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 ( م1024هـ /  415ت )القاضي عبد اجلبار اهلمذاين   
 وجهوده يف السرية النبوية من خالل كتابه

 تثبيت دالئل النبوة
 

 2منذر داود حممود 
 

 :امللخص
 ة النبوةة رضهها الااه  رب  ابجبا   ي تتاه  ثببي  لئال  النبو ة  سيتناول البحث جوانب مهمة من السي 

من خالل معجزاث  احلسية وما أخرب ه   صلى هللا رلي  وسلم الذي خصص  للح ةث رن صحة نبو ة النيب
مما جاء  ي الاضآن الكضمي أو احل ةث النبوي، فيتتبع هذه األخبا  ليبني ص قيتها  ي الواقع  ،من أمو  الغيب

  .لتا ةخوا
واسع، فا  أو ل  ي تتاه  هذا نصوصاً  من  إطالعومبا ةتمتع ه  الااه  رب  ابجبا  من ثاافة متنورة، و 

مل ثذتضها الكتب اليت سبات  اليت ألف   ي هذا املضما ، وهو هبذا العم  ةكون ق   ،السي ة انفضل هذتضها
ت مل ةسبق إليها، واقتبسها من جاء من حفظ لنا هذه النصوص من الضياع، وأثضى نصوص السي ة مبعلوما

 .هع ه. ومشل  موهورات الكتاب رلى مباحث مهمة من السي ة النبوةة ثناول  العه ةن املك  وامل ين
 .سي ة، نبو ة، ارجا،  واةة، ره  مك ، ره  م ين الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

من السي ة النبوةة ثناول  العه ةن املك  وامل ين  وق  مشل  موهورات تتاب الااه  رب  ابجبا  اهلمذاين مباحث مهمة 
ُرضف مؤلف  هسالسة األسلوب وحسن الصياغة وثناغم العبا  ة فجاء ح ةب  رن السي ة النبوةة هعبا ات سهلة املبىن رمياة املعىن 

 رلي  وسلم  سالت  النيب صلى هللا إرالنثنبئ رن متكن صاحبها من أساليب البالغة البيان، وثضمن  مباحث هذا الكتاب 
  .فذم آهلتهم وراب راال هم، وما ثبع ذلك من أذى قضةش ل  وألصحاه  ،هضاءث  مما تان ثعب ه العضب إرالنللعاملني مجيعاً، مث 

مث ثناول حالثة اإلسضاء وما فيها من معجزات لل  رلى ص ق نبوث ، مث ح ةب  رن انشااق الامض، وإخبا ه رن انتصا  
  .سالضوم رلى الفض 

وما جضى  ي معضتة  .وإذا ما انتالنا إىل العه  امل ين، جن ه ةتح ث رن حماوئات اليهول  ي امل ةنة للاضاء رلى اإلسالم
ه   من آايت، وما جضى من أح اث  ي معضتة أح ، وحماولة اليهول قت  النيب صلى هللا رلي  وسلم  ي هين النضي وما ثبع ذلك 

وق وم وف  نصا ى  ،لل  إىل ملوك الفضس والضوم ومصض، تما ثناول أح اث وقع   ي فتح مكةمن إخضاجهم من امل ةنة، و سا
جنضان، وثكمن أمهية هذا البحث  ي رضه  لنصوص من السي ة مل ثضل  ي ابق  تتب السي ة املعضوفة، وألمهية هذه النصوص جعل  

  .من ةؤلف  ي السي ة النبوةة من هع ه ةاتبسها من 
 
 

                                                           

muntherala978@gmail.com 
،العضاق، لالض ة املؤسسات ال ةنية واخليةة -لةوان الوقف السين ، الباحث 3  
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 التمهيد 
 تعريف ابلقاضي عبد اجلبار اهلمذاين :أوال

 امسه وكنيته 
)البغ الي،  ،(1)هو قاه  الاضا ة،  أهو احلسن رب  ابجبا  هن أمح  هن أمح  هن اخللي  هن رب  هللا اهلمذاين األس  آابلي

  (211صحيفة  1، جزء1962)السمعاين، (، 114صحيفة 11جزءهـ، 1417
وأن  رّمض حىت جاوز  (م1024هـ / 415) أن هعضها ذتضت أن ات ةخ وفاث  سنة مل حت ل تتب الرتاجم ات ةخ مول ه، إئا

هـ / 325)، ورلى هذا ثكون سنة وئالث  رلى وج  التاضةب  ي ح ول (677، صحيفة7هـ، جزء1415)األثي،  التسعني،
 م(. 936

وراش  ي  قة حال  ،(386فة، صحي3،جزء1986)العساالين،  نشأ الااه  رب  ابجبا  فاياً، فا  تان أهوه حالجاً،
ت )، مث ثغي حال  رن ما أ س  الوزةض الصاحب هن ربال (21، صحيفة18، جزء2000)الصف ي،  وقلة من ذات الي ،

ةسأل  أن ةبعث  (م979هـ / 369ت )إىل أستاذ الااه  رب  ابجبا  أيب رب  هللا احلسني هن رل  البصضي  (م995هـ / 385
  أتبض مما ة روهم هعلم  ورمل ، فأنفذ إلي  رب  ابجبا ، فضأى من  جب  رلم وأخالقاً  مهذهة،)املص   إلي   جاًل ة رو الناس هعال

هع  متنع وإابء من الااه   (م977هـ / 367)نفس (، فأرجب ه  الوزةض، وتتب ل  تتاب ثوليت  الاضاء خبط ة ه، وذلك سنة 
كان قاهياً  رلى الضي وقزوةن وزجنان وقم ولةناون ، مث أهيف إلي  ، ف(119، صحيفة3، جزء1987)الازوةين،  وإحلاح من الوزةض

، 18، جزء2000)الصف ي،  قضاء جضجان وطربستان  فعاش  ي سعة من احليا ة ونعمة ساهغة، واقتىن األموال والعاا 
 (21صحيفة

ملنصب الضفيع ئا ةنال  هيسض وهذا ا ،، وشا ك  ي أح اثها، فهو قاه  الاضا ة(2)راصض الااه  رب  ابجبا  ال ولة البوةهية
معجباً  ابلااه ، ئا ةضل ل  طلباً، مع ما تان  ،فا  تان الوزةض الصاحب هن ربال ،إئا ملن تان  ل  مكانة رن  ذوي السلطان

 ةب ة  الااه  من ارتزاز مبكانت  وثات  هنفس . 
، فنام رلي  فخض ال ولة أهو (م995هـ / 385)ها  الااه   ي منصب  م  ة طوةلة، إىل أن ثو ي الوزةض الصاحب سنة 

ورزل  رن الاضاء وصال  أموال  لضفض  الصال ة رلى الوزةض الصاحب ألن  مل  (م997هـ / 387ت )احلسن رل  هن  تن ال ولة 
 .(386، صحيفة3، جزء1986)العساالين،  ةعلم ل  ثوهة رن الكبالض اليت ا ثكبها

يني، ليتفضغ للعلم والتأليف وإفال ة طلبة العلم والتح ةث، فأل تت  املنية  ي وهكذا انته  رالقة الااه  رب  ابجبا  ابلبوةه
 . (22، صيفة18،جزء2000)الصف ي،  ولفن  ي لا ه  ي م ةنة الضي, (م1024هـ / 415)ذي الاع  ة من رام 

 
 عقيدته ومكانته العلمية

رتزال وإمام   ي زمان ، فللي  انته   ساسة ، متنوع الباافة، رضف أبن  شيخ ائاطالعتان الااه  رب  ابجبا ، واسع اإل
، نصض ة ملذهب ، حىت ُرّ  من (94، ص1972)املضثضى،  املعتزلة، فا  رمض طوةاًل ومل ةناطع رن التأليف والت  ةس طيلة حياث 

  .، هسبب متسك  ابئارتزال وائاستمضا  رلي  ولفار  رن (97، صحيفة5هـ، جزء1413)السبك ،  غالهتا
رب  ابجبا  حياث  العلمية فايهاً  رلى مذهب اإلمام الشافع ، مث ثفضغ ل  اسة رلم الكالم هع  أن وج  رلى ه أ الااه  

 . (94، صحيفة1972)املضثضى،  وفق ثعبيه قلة اإلقبال رلي ، ألن صاحب  ئا جيين من مثضث   ي ال نيا، هينما ةطلب الفا  للعيش
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ملماً  هشىت فضوع الباافة اإلسالمية املعضوفة آنذاك، ل اسة وث  ةساً  وأتليفاً، وخالصة الاول، إن الااه  رب  ابجبا ، تان 
تما تان ملماً  ابلفلسفة اليواننية واملنطق، حىت   ،فا  لّ س وألف  ي أصول الفا  والتفسي ورلوم الاضآن واحل ةث ورلم الكالم

، وهذا  قم ةب و من ظاهضه مبالغ (94، صحيفة1972ضثضى، )امل هلغ  مؤلفاث  حنواً من أ هعمالة ألف و قة مما صنف  ي ت  فن
 في . 

 
 ثناء العلماء على مؤلفاته 

متيز تتاب ثببي  لئال  النبو ة رلى ابق  مؤلفات الااه  ابلبناء ابجمي  من العلماء، فاال رن  اهن تبي: "من أج     
  وقال اهن حجض: "وصنف (373، صحيفة1، جزء1993اهن تبي، )مصنفاث  وأرظمها، وق  أابن في  رن رلم وهصي ة جي  ة "

 .(386، صحيفة3، جزء1986)العساالين،  لئال  النبو ة فأجال في  وهضَّز"
 منهج القاضي عبد اجلبار اهلمذاين يف كتابه تثبيت دالئل النبوة :اثنيا

هصو  ة خاصة، وةلح رلى  صلى هللا رلي  وسلم سول هللا ثبات نبو ة إرن الااه  رب  ابجبا   ي هذا الكتاب ةتح ث 
ح  ةص قها  أي ىلإمبينًا  األخبا ، فيتتبع هذه احل ةث النبوي ي  أم ي الاضآن الكضمي  جاءتجانب اإلخبا  رن الغيوب سواء 

 الواقع والتا ةخ.
و ة،  هم لئال  النبأوةضى اإلرالم رن الغيوب من ، ةؤمن ابملعجزات احلسية اليت و لت  ي الاضآن والسنة الصحيحة فهو

ابلغيوب، وحجة ملا في  من  اإلخبا حجة ملا في  من و حجة من طضةق الفصاحة والبالغة،   الاضآن  ي  أة  حجة من نواح ثالثف
وارلم أن الاضآن حجة من ثالثة أوج : فك  سو  ة من  حجة من طضةق الفصاحة والبالغة، وهو ، فياول: "التنبي  رلى لئال  العاول

 .(86، صحيفة1، ج1966)اهلمذاين،  "ابلغيوب، وهو حجة ملا في  من التنبي  رلى لئال  العاول إلخبا حجة ملا في  من ا
وةضى الااه  رب  ابجبا  أن سي ة النيب صلى هللا رلي  وسلم وحياث ، وما مضت ه  ال رو ة سواء  ي العه  املك  أو امل ين 

، فكيف ةتسىن لضج  واح  ئا ميلك من أسباب الاو ة (3)سي ةمن أح اث، ثعكس صو  ة من صو  اإلرجاز الذي متيزت ه  هذه ال
والتمكني أن ة رو إىل ثوحي  هللا، وثضك ما تان  العضب ثعب ه من لون هللا، وثسفي  ما تانوا رلي  من أمو  ابجاهلية، وةصرب رلى 

ن  سيظهض رليهم، ه  وةع هم أذى قضةش وابق  العضب، وش  ة ر اوهتم ل  وحضصهم رلى قتل ، وهو مع ذلك ةتح اهم وخيربهم أ
  .إن هم آمنوا ه  سيملكون من هع ه هالل فا س والضوم

وق  استطاع الااه  رب  ابجبا   ي تتاه  هذا من ثوظيف تم تبي من نصوص السي ة النبوةة ليبب  من خالهلا ص ق نبو ة 
ا الااه  رمن سبا  من املؤ خني  ي هذا املضما ، الضسول صلى هللا رلي  وسلم، وةشي إىل وج  اإلرجاز فيها  وهذه ميز ة امتاز هب

وهو هبذا العم  ق  فتح اجملال لغيه من العلماء أبن حيذوا حذوه، ه  وةسموا تتبهم هتسمية تتاه  أو قضةباً  منها  منهم أهو نعيم 
ورل  هن حمم   م(،1040هـ / 432ت )، وجعفض هن حمم  املستغفضي (م1038هـ / 430ت )حمم  هن رب  هللا األصفهاين 

 م(، وأمح  هن احلسني البيها  1058هـ / 450ت )املاو لي، 
  .م(1140هـ / 535ت )م(، وإمساري  هن حمم  اإلمساريل 1065هـ / 458ت )

واسع، فا  أو ل  ي تتاه  هذا نصوصاً  من السي ة انفضل  إطالعومبا ةتمتع ه  الااه  رب  ابجبا  من ثاافة متنورة، و 
ضها الكتب اليت سبات  اليت ألف   ي هذا املضما ، وهو هبذا العم  ةكون ق  حفظ لنا هذه النصوص من الضياع، مل ثذت ،هذتضها

  .وأثضى نصوص السي ة مبعلومات مل ةسبق إليها، وةاتبسها من جاء من هع ه
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 هذا اجملال أو واحلق إن هذا الكتاب األول من نور   ي موهور ، فضة   ي منهج ، وئا أرلم أن أح  سبق الااه   ي
 ةفوق  أو ةص  إىل مضثبت . 

  منهج البحث :اثلثا  
لغضض الوصول إىل اهل ف املضجو من هذا البحث، تان من الضضو ي أن أستاضئ  تتاب الااه ، مث استخضج النصوص 

الضواايت، أو اليت ألف  من  اليت أو لها  ي تتاه  ومن مث أوازن هينها وهني ما جاء  ي تتب السي ة اليت سبا  أتليف  فيما خيص هذه
  .هع ه، ألستخضج النصوص اليت انفضل هذتضها

والذي حتص  ل ي أن ر ل النصوص اليت انفضل الااه  هذتضها ومل ثضل  ي املصال  اليت سبات  هلغ  مثانية نصوص، 
  .ارتم ت املصال  اليت أُلف  من هع ه ستة نصوص منها، هينما مل ثشض إىل النصني اآلخضةن

ا تان الااه  ق  نبض هذه النصوص  ي ثنااي تتاه ، غي انظض إىل ثضثيبها الزمين، فا  ث اخل   واايت العه  املك  ومل
ابلعه  امل ين، فكان من الالزم أرال ة ثضثيب هذه النصوص وفق التسلس  التا خي  لألح اث، وق  اجته ت  ي وهع هذه 

  . سيما ما ثعلق منها ابلعه  املك الضواايت همن سياقها التا خي  ق   املستطاع، وئا
رلى إن هذا البحث مل ةتناول نصوص السي ة اليت ذتضها الااه   ي تتاه  مجيعها، ه  ثناول منها ثلك النصوص اليت انفضل 

 هذتضها. 
و ب سال  ةسأل ه  الذةن جاءوا من هع  الااه  اطلعوا رلى املصال  نفسها اليت استاى منها الااه  مالث ، أم 

وللي  ذلك أان نضى هذه النصوص هعينها ق   ،رتم وا رلى ما جاء  ي تتاه ؟، والذي ةرتجح ل ي أهنم ارتم وا ما جاء  ي تتاه ا
  .نال  حضفياً   ي هذه املؤلفات

 .ثبضي ال  اسات التا خيية، وئا سيما  ي حبوث السي ة املشضفة ،وهبذا نكون ق  وهعنا أة ةنا رلى نصوص غاةة  ي األمهية
 

 عرض الرواايت وفق التسلسل التارخيي هلا
 الرواية األوىل )العهد املكي( 

مواهلم، وقالوا: ما ح ث هذا إئا لفناء ال نيا واناضاء م هتا، فاال أ خذ الناس  ي اخلضوج منأن الكواتب ملا انتاض  "إ
ىل الكوتب املناضة، فلن تان  إعب، فانظضوا ثالف  ثشق وثصإفال ة املال هع  إالباف  أله  ثايف: أمهلوا فلن و رب  انللة هن رمض 

من الكواتب املعضوفة املتا مة فهو لفناء ال نيا، وإن تان  تواتب اآلن ح ث  واآلن خلا  فهو ألمض. فح ث  إح ى الليايل، 
من قضةش مبكة  ن  جالً أاتهم أذا ق  لخبا ، فمواهلم وثضقبوا ما أيثيهم من األأفنظضوا فلذا ه  تواتب اآلن ح ث ، فأمسكوا رن 

ىل خلا  لينذ هم، فاالوا: لع  هذا ائاناضاض شاه  هلذا املنذ ، وثربتوا هضأي هذا الضج  املشي وصا  إ سل  أن هللا إق  زرم 
 .(68، صحيفة1،جزء1966)اهلمذاين،  "موالكمأهوان الذي حبس رليكم أل  ولول ه من هع ه، حىت ةاولوا لبايف  مفخضاً 

ن ةكون ق  تان قب  مبعث أما ننكض فس  ي ثفني  أقوال الفالسفة وطعنهم  ي هذه املعجز ة فاال: " وق  أطال الااه  الن
النيب ش ء من اناضاض الكواتب، ولكنا ق  رلمنا ابل لي  الذي ق منا ان  ق  ح ث رن  مبعث النيب ش ء انتاض  ه  العال ة، 

جة  فصا  ذلك مبنزلة الطوفان، فلن املاء ق  تان قب  نوح رلي  السالم مض املعتال ه  احلوامتألت السماء ه ، فتلك الزايل ة رلى األ
ةزة  زايلات تبي ة معضوفة معتال ة، فلما جاء نوح صلى هللا رلي  زال املاء زايل ة انتاض  ه  العال ة وخضج رن األمض املعتال، فكان  

  .(69فة، صحي1، املص   نفس  ج1966)اهلمذاين،  "ثلك الزايل ة ه  اآلةة وه  احلجة
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وهذه الضواةة مل ثنالها تتب السي ة، ه  وحىت تتب التفسي رلى تبضهتا، مل ثتكلم رن هذه احلالثة إئا حب ول ألفاظ ثفسي 
)الضازي،  سو  ة ابجن، مث جن  أن صاحب التفسي الكبي ةنا  هذه الضواةة، ومعتم اً  رلى تالم الااه   ي ثعلي  هذه املعجز ة

 . (669، صحيفة30هـ، جزء1420
  (العهد املكي)الرواية الثانية 

ةذتض الااه  قصة إسالم خال  هن سعي  هن العاص األموي، وموقف أهي  من ، ولوم قضةش لسعي  هن العاص، وهو من 
هسبب هعف  وهتاون  مع اهن ، ور م ابج   ي  له رن اإلسالم، وةنا  لنا الااه  ح ةباً  لا  هني أيب جه  رمضو هن  ،أشضافهم
م املخزوم  حني ئام  رلى هعف موقف ، فيل رلي  سعي  هن العاص  أبن ما غاظ  من أمض النيب صلى هللا رلي  وسلم هو أن  هشا

شضةف النسب، معضوف أبلاء األمانة، وص ق احل ةث واخللق احلسن فجاء ه ةن ج ة ، وختوف  من إن أمض النيب صلى هللا رلي  
اوى هبم مث ة خ  هبم رلى أه  مكة، فيل رلي  أهو جه ، أبن ةكتم هذا ئا خيرب هبذا وسلم سوف ةظهض، وإن  خا ج إىل قوم ة

  .أح ا ً 
ن  خا ج إىل قوم ةاوي هبم مث ة خ  هبم رليكم. قال أهو جه : ئا ثا  هذا، إ -وهو صالق -وأخضى إن ص قين ظين"

، (4)..... فخضج من رن ه وهو ةاول: ثغّي أهو أحيحة.نا،خضاج  وحتوةل  رن لاي ان، فلن  إن خضج رالت إلفتإفما الفضج لنا إئا  ي 
 .(352، صحيفة2، جزء1966)اهلمذاين، " ما هو إئا الكرب، ما اجرتىء رلي  هبذا حىت أنسوا هعفاً 

وهذه الضواةة مما انفضل ه  الااه  رب  ابجبا   ي تتاه  املميز، فلم ثذتضها تتب السي ة همن مالهتا الغزةض ة، وئا حىت تتب 
   .التا ةخ أو الكتب اليت ثضمج  للصحاهة

  (العهد املكي)الرواية الثالثة 
أيب طلحة طلحة هن أن  سول هللا صّلى هللا رلي  وسلم وهو مبكة قب  اهلجض ة جاء لي خ  الكعبة ف فع  ربمان اهن " 

ك مبفتاح الكعبة  ي ة ي أهع  حيث العب  ي ومنع  من لخوهلا، فاال ل  النيب صّلى هللا رلي  وسلم: ئا ثفع  اي ربمان فكأن
، 1966)اهلمذاين،  "شئ  فاال ل  ربمان: لا  ذل  قضةش ةومئذ وقّل ، فاال النيب صلى هللا رلي  وسلم: ه  تبضت ورزت

 .(437، صحيفة2جزء
حالثة سوف وهذه الضواةة من لئال  اإلرجاز  ي السي ة اليت نب  رليها الااه ، فا  أخرب النيب صلى هللا رلي  وسلم رن 

ثاع هع  سنني طوةلة، فبع  فتح مكة أخذ النيب صلى هللا رلي  وسلم املفتاح من ربمان هن طلحة، مث لفع  إلي  وقال ل : " هاك 
 . (73، صحيفة5هـ، جزء1414)هشام،  مفتاحك اي ربمان، اليوم ةوم هض ووفاء"

، 1999)املاضةزي،  : "ه  تبضت ورزت"، ونالها رن  املاضةزيوق  ثفضل الااه  هذتض قول النيب صلى هللا رلي  وسلم
  .(387، صحيفة4جزء

  (العهد املكي)الرواية الرابعة 
تانوا أسوأ  أاًي وئا أرجز  ي أمض  سول هللا صلى هللا رلي    ما  أة  قوماً  للحكم هن أيب العاص بج ها:اهن قال  هن  "

لي  إ هنية ئا أح ثك إئا ما  أة  هعييّن هاثني  ثوار ان مع قضةش لنأخذه، فلما لنوان منكم اي هين أمية، فاال: ئا ثلومينا اي وسلم
خلفنا ظننا أن  ما ها  هتهامة جب  إئا ثفت ، فغش  رلينا وما رالنا حىت قضى صالث  و جع إىل أهل ، مث ثوار ان ليلة  مسعنا صواتً 

هللا ما نفعنا ذلك حىت  زقنا هللا والتاى أح مها ابآلخض فحائا هيننا وهين  فلي ، قال فضأة  الصفا واملضو ة ق  إأخضى فلما جاء هنضنا 
 .(484، صحيفة2،جزء1966)اهلمذاين،  "اإلسالم
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مل ثذتض تتب السي ة اليت ألف  قب  تتاب الااه  هذه احلالثة، وهذلك ةكون ق  انفضل هضواةتها، وحفظ لنا نصاً  مهماً  
 صلى هللا رلي  وسلم.  من نصوص السي ة ومعجز ة من معاجزه

(   )السيوط ، ل.ت(   209، صحيفة1، جزء1986)األصفهاين،  ونال  هعض تتب السي ة املؤلفة ئاحااً  هذه الضواةة
 . (128، صحيفة4، جزء1999)املاضةزي، 

  (العهد املكي)الرواية اخلامسة 
ن رفان، و ي احلجض رابة هن أيب معيط، وأهو ةطوف ابلبي  وة ه  ي ة  ربمان ه تان  سول هللا صلى هللا رلي  وسلم"  

 وألخ  أصاهع   ي أصاهع ربمان وطافوا مجيعاً  ،جه ، وأمية فمض هبم  سول هللا هني أيب هكض وربمان، فلما حاذاهم أمسعوه ما ةكضه
نؤان  مث مضى رنهم ، أن  ثنهاان أن نعب  ما ةعب  آاب(5)قال أهو جه : وهللا ما نصاحلك ما هّ  حبض صوفة فلما حاذاهم أةضاً 

وصنعوا ه   ي الشوط الباين تذلك، حىت إذا تان  ي الشوط الضاهع انهضوه، وقام أهو جه  ةضة  أن أيخذ مبجمع ثوه ، ف فع 
رابة هن أيب معيط، فأفضجوا رن  ربمان  ي ص  ه فوقع لافاه، ولفع أهو هكض أمية هن خلف، ولفع  سول هللا صلى هللا رلي  وسلم

، ....، فما منهم  ج  إئا  ربأما وهللا ليحّلّن هكم رااه  راجالً  ى هللا رلي  وسلم، فاال هلم صلى هللا رلي  وسلم: سول هللا صل
رلى أيب هكض وربمان  هئس الاوم أنتم لنبّيكم، مث أقب   سول هللا صلى هللا رلي  وسلم مث قال هلم وهم  ي ثلك احلال من الضرب:

، فاال ربمان ثضون جيضي هللا ذحبهم أبة ةكم راجالً  ن  ومتمم تلمت  وانصض نبّي ، إن هؤئاء الذةنأهشضا فلن هللا مظهض لة»فاال: 
، 2، جزء1966)اهلمذاين،  "فوهللا ألجضى هللا ذحبهم رلى أة ةنا ةوم ه   :وهو ةذاتض الصحاهة هبذه الاصة

 .(489ـ488صحيفة
يب ئا ةشك أن  للي  من أللة النبو ة اليت تان  سول هللا صلى وال ئالة اإلرجازةة  ي هذا النص واهحة، فإلرالم أبمض غي

 هللا رلي  وسلم ةواج  هبا قضةشاً والعضب. 
وق  انفضل الااه  هذتض هذه احلالثة، وهذلك حفظ لنا نصاً  من نصوص السي ة، وفال  ة مهمة ثزال رلى فوال  هذا 

 الكتاب. 
هذه الضواةة  ي تتبهم تاهن سي  الناس واملاضةزي والسيوط   ونا  هعض من ألف  ي السي ة ممن جاء من هع  الااه 

 .  (416، صحيفة1هـ، جزء1427)احلليب،    (123، صحيفة1، جزء1993)الناس،  والربهان احلليب
  (العهد املكي)الرواية السادسة 

أان  سول هللا فمن جييين  ىل هللا وةاول:إه  املواسم ة رو أوما زال  سول هللا صّلى هللا رلي  وسلم ةعضض نفس  رلى "
يب طالب، أهو هكض الص ةق ورلّ  هن أحىت أهلغ  سالة  يب؟ وقضةش ثتبع  ومتنع من اثبار . وق  رضض نفس  رلى الابال ، ومع  

ء، هو هلب ةاول لتلك الابال : حنن أهل  وأرلم ه  فال ثسمعوا من  وئا ثابلوا قول ، فتلاى ثلك الابال   سول هللا اببجفاأورم  
ىل ذه  هن شيبان، فكلمهم إىل  هيعة و إن انتهى أىل إوةاولون ل : قومك أرلم هك، ولو تان رن ك خي ئا ثبعوك، فأمسك رنا، 

، وهذا الذي ، وئا نؤوي حم ثً خذ رلينا تسضى أئا حن ث ح ثً أوثال رليهم الاضآن، فاالوا: إان رلى هذا املاء من ذي قا ، وق  
ن جنيك إئا من امللوك فعلنا، فاال صّلى هللا رلي  وسلم: ما أسأمت ابلضل إذ أه  امللوك، فلن شئ  لي  ثكض إأثي  ه  ولروت 

 ههم أهل  إئا من حاط  من مجيع جوانب ، أ أةتم إن أظهضتم هللا رليهم، وأو ثكم أأفصحتم ابلص ق، إن هذا ال ةن ئا ةكون من 
)اهلمذاين،  "جاهوهأمث انصضف رنهم وما ... .  حق ربالث ؟ فتعجبوا من قول  مواهلم وأفضشكم نساءهم أثطيعون  وثعب ونأولاي هم و 
 .(22ـ21،صحيفة1،ج1966
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وألن جباهض ة  ،وةعلق الااه  رلى هذا النص أبن  من معجزاث  صلى هللا رلي  وسلم فكيف ةزول ملك تسضى ه روث ؟   
مث ةاولون: هذا راق ، ومل ةكن لياول هذا " ،ذا الوحي  الفاي؟األ ض األقوايء األغنياء ما استطاروا إزالة ملك ، فكيف ةزول هب

  ." وةعّضض نفس  للملوك إئا وهو رلى ثاة
ونال  رن  هعض من جاء من هع ه ممن ألف  ي  ،وهذا النص مل ثنال  مصال  السي ة اليت ألف  قب  تتاب الااه    

 . (168، صحيفة2، جزء1976النبوةة، )تبي، السي ة  ،(64، صحيفة4هـ، جزء1412)السهيل ،  السي ة،
  (العهد املكي)الرواية السابعة 

حني لخ   سول هللا صّلى هللا رلي  وسلم وأهو هكض الغا ، هضه  العنكبوت رلى ابه  هعشاش هعضها رلى هعض، "  
اال قال  منهم: الخلوا الغا ، فاال اناطع األثض، ف (7)ةطلب آث مها، فلما انتهى إىل ثو ( 6)فلما انتهوا إىل فم الغا  ومعهم الاالف

. وحتضق أهو جه  رلى فوات النيّب صّلى هللا رلي  .....تان  قب  ميالل حمم  أمية هن خلف: وما أ أبتم للغا ، إن رلي  لعنكبواتً 
، 1966ين، )اهلمذا"ةضاان، ولكن هعض سحضه ق  أخذ رلى أهصا ان  وسلم، واستب  أسف ، وقال: أما وهللا إين ألحسبن  قضةباً 

 . (365، صحيفة2جزء
وحالثة اهلجض ة غين رن التعضةف، فما من تتاب ألف  ي سي ة النيب صلى هللا رلي  وسلم إئا وأسهب  ي ذتضها، ولكن 
الذي ميز تتاب الااه  ه  ثلك العبا  ة اليت قاهلا أهو جه ، فهو ةعلم أن  سول هللا صلى هللا رلي  وسلم قضةب من ، ولكن  ررب 

 ابلسحض.  املعجز ة اليت حال  هين  وهني النيب صلى هللا رلي  وسلم وأيب هكض رن ثلك 
، 5، جزء1999)املاضةزي،  ،هـ(1427)احلليب، السي ة احللبية،  وق  نا  املاضةزي والربهان احلليب هذا النص  ي تتاهيهما 

 . (369صحيفة
  (العهد املدين)الرواية الثامنة 

هكض ورمض رلى معظم جيش  وق مهما أمام  وسا   ي آخض  إىل ثبوك ق م أاب  رلي  وسلمملا سا   سول هللا صلى هللا" 
تيف ثضون الناس صنعوا حني أ هاتهم صالهتم  ملن مع : وفيها ةاول  سول هللا صلى هللا رلي  وسلم.......  .الناس  ي نفض ةسي،

سيش ان الناس،   رلي  وسلم: أليس  ي الاوم أهو هكض ورمض، إهنماوفا وا نبّيهم، قالوا: هللا و سول  أرلم، فاال  سول هللا صّلى هللا
، 2، جزء1966)اهلمذاين، " ةاوهلا ثالثً  ،وإن رصومها فا  غووا وغوت أمهم ،فلن أطارومها فا   ش وا و ش ت أمهم

 .(560ـ559صحيفة
لى هللا رلي  وسلم ذتض مب  هذا التفصي   وهذا النص مما ثفضل هذتضه الااه ، ومل أ  أح اً  ممن تتب  ي سي ة النيب ص   

فأمض النيب صلى هللا رلي  وسلم أليب هكض ورمض أن ةتا ما اببجيش اخلا ج لغزو ة ثبوك، وهااء النيب صلى هللا رلي  وسلم  ي مؤخض ة 
 ابجيش من أج  مسار  ة أفضال ابجيش، إشا  ة فضة  ة، وملحوظة مهمة حفظها لنا تتاب الااه  رب  ابجبا .

 
 ئج البحثنتا

 ـ  :وثتلخص فيما أييت ،هع  ائانتهاء من هذا البحث جي   يب أن أرضض أهم النتالج اليت ثوصل  إليها
  فا  متكن من ثوظيف أح اث السي ة  ،   ي هذا الكتابإطالروثاافت  املوسورية وسعة  ،جتل  رباضةة الااه  رب  ابجبا

 النيب حمم  صلى هللا رلي  وسلم والضل رلى املتشككني فيها. النبوةة، مع نصوص الاضآن الكضمي إلثبات ص ق نبو ة 
  مل ةكن ه ف الااه   ي هذا الكتاب الكالم رن سي ة النيب صلى هللا رلي  وسلم تسضل ات خي ، ه  تان غضه  ال فاع رن

 لتسلس  التا خي  ألح اثها. ص ق نبوث  صلى هللا رلي  وسلم األمض الذي جع  نصوص  التا خيية املتعلاة ابلسي ة غي مضثبة وفق ا
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 نالة فضة  ة  ي جمال التأليف  ي السي ة، فالااه  رب  ابجبا  تان أول من فتح ابب ل اسة  ،ميب  تتاب ثببي  لئال  النبو ة
 . (فا  السي ة )ابجوانب الفكضةة والعا ةة وائارجازةة، أو ما ةعضف هـ 

 سي رلى منهج   ي التأليف  وثضمني تتبهم الضواايت اليت ذتضها الااه  حماتا ة جممورة من املؤلفني الذةن جانؤوا من هع ه ابمل
  ي تتاه . 

  مل ةتناول هذا البحث نصوص السي ة اليت و لت  ي تتاب ثببي  لئال  النبو ة مجعها، ه  ثناول  ثلك النصوص اليت انفضل
 هذتضها الااه  رب  ابجبا . 

   تاج إىل املزة  من العناةة وال  اسة من قب  الباحبني، للكشف رن أمهيت .ئا ثزال جوانب من تتاب ثببي  لئال  النبو ة حت 
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 املصادر
 م(1232هـ / 630اهن األثي، أهو احلسن رل  هن أيب الكضم حمم  الشيباين ابجز ي )ت 

 . ، هيوت، لا  الكتب العلمية2الكام   ي التا ةخ، حتايق: رب  هللا الااه ، ط
 م(.1038هـ / 430األصفهاين، أهو نعيم أمح  هن رب  هللا )ت 

 م. 1986، هيوت، لا  النفالس    2لئال  النبو ة، حتايق: حمم   واس و رب  الرب رباس،  ط
 م(.1634/هـ1044الربهان احلليب، رل  هن إهضاهيم  )ت

 هـ.1427الكتب العلمية، ، هيوت، لا  2ط السي ة احللبية )إنسان العيون  ي سي ة  األمني املأمون(،
 م(1413هـ / 816ابجضجاين، رل  هن حمم  )ت 

 م. 1983، هيوت، لا  الكتب العلمية، 1التعضةفات، ط
 م( 1200هـ / 597اهن ابجوزي، رب  الضمحن هن رل  )ت 

 م. 1992، لا الكتب العلمية، ، هيوت1املنتظم  ي ات ةخ امللوك واألمم، حتايق: مصطفى رب  الاال  رطا، ط
 م(.1448هـ / 852، أمح  هن رل  هن حجض)ت العساالين

 م. 1986، هيوت، مؤسسة األرلم  للمطبورات، 2لسان امليزان، ط
 م(.1070هـ / 463أهو هكض أمح  هن رل  هن ثه  )ت اخلطيب البغ الي، 

 هـ 1417لا  الكتب العلمية، ، هيوت، 1ات ةخ هغ ال، ت: مصطفى رب  الاال  رطا، ط
 م(. 1209هـ / 606الضازي، فخض ال ةن حمم  هن رمض )ت 
 هـ 1420،   هيوت، لا  إحياء الرتاث العضيب، 3مفاثيح الغيب )التفسي الكبي(، ط

 م(.1369هـ / 771السبك ، اتج ال ةن رب  الوهاب هن ثا  ال ةن، )ت 
لطبارة والنشض والتوزةع، لا  هجض ل، الااهض ة 2مول الطناح  و رب  الفتاح احللو، ططباات الشافعية الكربى، حتايق: حم

 هـ.1413
 م(.1166هـ / 562السمعاين، رب  الكضمي هن حمم  هن منصو )ت 

 م.1962، لالض ة املعا ف العبمانية ـ حي   آابل، 1األنساب، حتايق: رب  الضمحن املعلم ، ط
 م(.1185هـ / 581  هللا )ت السهيل ، رب  الضمحن هن رب

 هـ.1412، هيوت، لا  إحياء الرتاث العضيب،1الضوض األنف  ي شضح السي ة النبوةة، ط
 م(.1333هـ / 734اهن سي  الناس، أهو الفتح حمم  هن حمم  هن حمم  اليعمضي )ت 

 م.1993، هيوت، لا  الالم، 1، طريون األثض  ي فنون  املغازي والشمال  والسي، حتايق: إهضاهيم حمم   مضان
 م(.1505هـ / 911السيوط ، رب  الضمحن هن أيب هكض )ت

 اخلصالص الكربى، هيوت، لا  الكتب العلمية، )ل. ت(. 
 م(1362هـ / 764الصف ي، صالح ال ةن خلي  هن أةبك )ت 
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 م. 2000الرتاث العضيب، اء الوا ي ابلوفيات، حتايق: أمح  األ اننؤوط وثضت  مصطفى، هيوت، لا  إحي
 م( 1024هـ / 415الااه  رب  ابجبا  اهلمذاين )

 م. 1966والنشض والتوزةع، ، هيوت، لا  العضهية للطبارة 1ثببي  لئال  النبو ة، حتايق رب  الكضمي ربمان / ط
 م(.1226هـ / 623الازوةين، رب  الكضمي هن حمم  الضافع  )

 م. 1987ن، حتايق: رزةز هللا العطا لي، هيوت، لا  الكتب العلمية، الت وةن  ي أخبا  قزوة
 م(.1372هـ / 774اهن تبي، إمساري  هن رمض الاضش  )ت 

 م.1976والتوزةع،  والنشضالسي ة النبوةة،  حتايق: مصطفى رب  الواح ، هيوت، لا  املعضفة للطبارة 
 م. 1993و حمم   زةنهم، الااهض ة، مكتبة الباافة  ال ةنية،  طباات الفاهاء الشافعيني، حتايق: أمح  رمض

 م(.1436هـ / 840املضثضى، أمح  هن حيىي )
 م.1972املنية واألم ، حتايق: سام  النشا  ورصام ال ةن حمم ، اإلسكن  ةة، لا  املطبورات ابجامعية، 

 م(.1441هـ / 845املاضةزي، أمح  هن رل  هن رب  الاال  )ت 
العلمية،  يوت، لا  الكتب، ه1احلمي ، طمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلف  ة واملتاع،  حتايق: حمم  رب  إ

 م.1999
 م( 1311هـ / 711اهن منظو ، حمم  هن مكضم األنصا ي )ت 

 هـ. 1414،  هيوت، لا  صال ،   3لسان العضب  ط
 م(.1124هـ / 518م )ت املي اين، أمح  هن حمم  هن إهضاهي

 جممع األمبال، حتايق: حمم  حمي  رب  احلمي ، هيوت، لا  املعضفة  )ل. ت(.
 م(. 828هـ / 213اهن هشام، رب  امللك هن هشام )ت 

 هـ1414،  هيوت، لا  ابجي ، 1السي ة النبوةة، حتايق: ط  رب  الضنؤوف ، ط
 م(.1225هـ / 626حلموي )ت ايقوت، أهو رب  هللا ايقوت هن رب  هللا ا

 م.1995، هيوت، لا  صال ، 2معجم البل ان، ط
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 اهلوامش
)ايقوت، ، (م644هـ / 24فتح   سنة ) ،خضج منها مجارة من العلماء واحمل ثني ،م ةنة مشهو  ة من م ن خضاسان ،نسبة إىل مهذان :( اهلمذاين1)

، صفحة 1995)ايقوت، م ةنة رلى هع  مضحلة من مهذان،  ،آابلنسبة إىل أس   ،،واألس  آابلي(410،صحيفة5، ج1995
 . (179،صحيفة1جزء
وأمح  معز ال ولة  ،وحسن  تن ال ولة ،وهم رل  رمال ال ولة ،استطاع ثالثة من أوئال أيب شجاع هوةة ،( أسض ة ةضجع أصوهلا إىل قبال  ال ةلم2)

)ابجوزي، ، (م1055م ـ 945هـ / 447هـ ـ 334)لولة حكم  من سنة  ائاستيالء رلى السلطة  ي فا س والعضاق وخضاسان وأتسيس
 (42،صحيفة14،جزء1990

، 1983)ابجضجاين، قص  ه  إظها  ص ق من الرى أن   سول هللا،  ،ماضون ه روى النبو ة ،أمض خا ق للعال ة لاعٍ  إىل اخلي والسعال ة ،( املعجز ة3)
  (219صفحة 

 .( تنية سعي  هن العاص األموي4)
 ..(230، صحيفة2)املي اين، ل.ت، جزءألن ق   ة البحض رلى ه  الصوف ئا ثتوقف وئا هناةة هلا.  ،( ةعين ه  األه 5)
 .(293، صحيفة9هـ، جزء1414)منظو ، (هو الذي ةتتبع اآلث  وةعضفها، 6)
 ( ةعين غا  جب  ثو  جنوب مكة.7)

 


