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القدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الصاة والسـام عىل خري األَنام أيب القاسم حممد وعىل آل بيتِه وصحبه الطيبني الطاهرين واحلمد 
هلل محـدًا كثـريًا والشـكر هلل بكرًة وأصيا واحلمد كام يسـتحقه محـدًا ال حمدودًا وشـكرًا ال معدودًا عىل 
جزيل نعامئه وفضله والذي بذكره وشكره تدوم النعم ويزيد الرضا إذ قال )جل وعا( يف حمكم كتابه 

الكريم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم )*(.

كل عـر مـن العصور اإلسـامية مر بعدة ظـروف وتقلبات عىل كافة األصعدة سـواء كانت تلك 
الظروف إجيابية أو سلبية كذلك النتائج كانت هي األخرى خمتلفة ومتنوعة عىل كافة اجلوانب السياسية 
اإلجتامعية العلمية اإلقتصادية وعىل سـبيل املثال ال احلر كان القرن )اخلامس اهلجري/ احلادي عرش 
امليادي( والذي كان عر ذروة التسـلط السـلجوقي وما تزامن معه من إرهاصات هزت كيان الدولة 
اإلسـامية آنذاك عىل الصعيد السيايس والديني والذي ألقى بضالِه عىل النواحي اإلجتامعية والعلمية 
فعىل الُرغم من ذلك التسـلط السيايس وتشتت املوقف السلجوقي من خال إثبات الوجود والتخلص 
من املنافسني وضامن تأييد اخلافة العباسية إال َأنَّ ذلك ال يعني توقف عجلة العلم بل العكس من ذلك 
كانت تلك العجلة مزدهرة متطورة وتسري قدمًا بغض النظر عن الغايات وراء ذلك التوجه العلمي  أهو 
إلغراٍض سياسية لغرض التفقه والتثقيف ملواجهة املنافسني والقدرة عىل التفكر والتدبر يف إدارة شؤون 
الدولة أم لغرض إكامل هيكلية أي دولة جديدة بأن تسـلط الضوء عىل الناحية العلمية لكي تكون قدوة 
وعربة ملن سبقها وعارصها وحلقها من الدول أم هو لغرض إشغال الناس عام يدور يف فلك الدولة آنذاك 
ناهيك عن السبب الرئييس وهو التثقيف بمذهب الدولة جللب املؤيدين وبالتايل القضاء عىل املنافسني أو 
حتجيم دورهم من خال ظهور مذهب أو باألحرى تقوية مذهب عىل حساب مذهب خمالف ومنافس 
ملذهـب الدولـة يف الوقت ذاته والدليل عىل ذلك كثرة املنشـآت العلمية بكافة أنواعها ومدرسـيها األمر 
الذي جعل من تلك احلركة   ميدانًا لظهور العديد من العلامء والذين رفدوا املكتبة اإلسامية بمؤلفات 

أصبحت الَعامد لكل املَؤلفات التي ظهرت يف العصور التي تلت ذلك العر... 

ومن بني هؤالء العلامء العامة الشيخ الطربيس)ت:548هـ/1153م( الذي كان هو وأقرانه حمور 
احلركة العلمية آنذاك والتي أصبحت ميدانًا للبحث والدراسة ولذا أنصب اإلختيار عليه عنوانًا للبحث 
املوسوم)السرية النبوية يف تفسري جممع البيان يف تفسري القرآن للطربيس )ت:548هـ/1153م(( رغبة 

)*( سورة إبراهيم، جزء من آية: 7.
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يف الدراسـات التي تدور يف فلك القرآن الكريم ناهيك عن حماولة رصد احلقائق والروايات التأرخيية 
لغـرض قبوهلا أوردها سـيام وإن األخري يتنـاول أصدق نص أال وهو القرآن الكريم وكذلك لتسـليط 
الضـوء عـىل كتب التفسـري ملا حتويه من معلومـاٍت قيمة وما تشـتمل عليِه من رواياٍت هامة وال سـيام 
وإن اإلشـارة إىل كتـب التفسـري يف كثري من الدراسـات قليل واإلسـتعانة هبا ضئيل وعليـه تم إختيار 

املوضوع...

وعىل وجه اخلصوص كتاب جممع البيان يف تفسري القرآن للعامة الطربيس )ت:548هـ/1153م( 
إذ ُيعد من أهم وأشهر أعام علامء اإلمامية األثني عرشية يمتاز باالعتدال واملوضوعية عىل الرغم من 
أنَّـه عارص أعتى طغاة سـاطني السـاجقة إال أن ذلك مل يثِن عزيمته يف مواصلـة البحث عن احلقيقة 
والسري قدمًا يف جادة العلم واملعرفة إذ كان عاملًا موسوعيًا فكان أديبًا ونحويًا وفقيهًا ومفرسًا وشاعرًا..

لـذا وجدنا يف كتاب التفسـري)جممع البيان يف تفسـري القرآن( العديد من الروايـات التأرخيية والتي 
هي موضوع البحث إذ تناوهلا وذكرها الطربيس )ت:548هـ/1153م( أثناء تفسـري اآليات القرآنية 
لتكون شـاهدًا تأرخييًا عىل تفسـريه آليٍة معينة فتاحظ يف تفسـريه خليطًا بني التفسري باملأثور والتفسري 
بالـرأي فضـًا عامَّ يتخلل ذلك التفسـري من وجوٍه باغيـة وفواصل نحوية وأحاديٍث نبوية وشـواهد 
شـعرية وكذلك الروايات التأرخيية واألحكام القرآنية مما يسـهل للقـارئ فهم فحوى اآلية فضًا عن 
إستطاعته املقارنة مع التفاسري األُخرى فيجد القارئ نفسه من خال كتب التفسري يف بحٍر عميق غوره 
شامًا لكل العلوم واملعارف ينهل منه ما يرغب بِه ومتيل إليه نفسه وتكون له الوسيلة لتحقيق غايته...

وعليه جاءت منهجية الدراسـة كالتايل فقد اسـتخدمنا  املنهج التحلييل و يف بعض األحيان يكون 
منهجًا مقارنًا فضًا عن إتباع املنهج الزمني يف ترتيب األحداث التأرخيية.

ولكن عىل األعم األغلب نستطيع أن نطلق عليه من وجهة نظر معارصة منهجًا تلفيقيًا منوعًا فتارًة 
يكـون تناول الرواية بطريقة اجلـرد والعرض والتبويب وتارة يكون عرضها بطريقة املقارنة ويف بعض 
األحيان جتد تناوهلا كدراسة وحتليل فنجد هناك إختصارًا يف عرض الطربيس لرواية معينة فنتوسع فيها 
بالقدر الذي ُيمكن القارئ من الوصول إىل الفكرة اإلساسـية وفهم الرواية التأرخيية فضًا عن جعله 

أمام صورة جلية للعديد من األحداث التأرخيية التي قد تناوهلا الطربيس بإجياز...

وعليه جاءت منهجية الدراسـة بمحتوياهتا مقسـمة عىل مخسة فصول تسـبقها مقدمة وتليها خامتة 
ثم ثبت املصادر واملراجع، فقد تضمن الفصل األول السرية الذاتية للطربيس )ت:548هـ/1153م( 
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وكتابه )التفسري( جممع البيان يف تفسري القرآن إذ ختلل هذا الفصل مخسة مباحث تناول املبحث األول 
نسـبه وأرسته ونشـأته وتناول املبحث الثاين حياته العلمية مرورًا بشـيوخه وتاميـذه ومؤلفاته فضًا 
عـن املبحث الثالـث الذي خصص للعر السـيايس والذي ألقـى بضالِه عىل حمـور احلركة العلمية 
آنـذاك يف حـني تناول املبحث الرابع العر الثقايف الذي أوضـح أهم مامح اإلهتامم بالناحية العلمية 
وتناول املبحث اخلامس التعريف بكتاب جممع البيان يف تفسري القرآن ناهيك عن دراسة منهج الكتاب 
بأجزائـه العـرش، أما الفصل الثاين فقد تنـاول املرويات التأرخيية لعر الرسـالة اخلالدة)العهد املكي( 
مشـتمًا عىل بعض أخبار رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ما قبل املبعث النبوي وما بعده بدءًا بنزول الوحي وبداية 
الدعوة اإلسـامية وعرض الدعوة اإلسـامية ومواقـف األمم آنذاك من قبـول وإعراض فضًا عن 
مواقـف املرشكـني واليهـود والنصـارى واملنافقـني يف حني تنـاول الفصل الثالث عـرض حمطات من 
الرسـالة اإلسـامية، وأختص الفصـل الرابع بذكر املرويـات التأرخيية لعر الرسـالة اخلالدة)العهد 
املدين( وما ضمه ذلك العهد من أحداث مفصلية كان عىل رأسها اهلجرة إىل املدينة املنورة )يثرب( وما 
َق بتلك اهلجرة من تنظيامت وأحداث وتطوراٍت سياسية وإجتامية ودينية وقد عنَي الفصل اخلامس  حَلِ
بذكر مغازي ورسايا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من أجل رفع راية  اإلسام وجعَل كلمة اهلل هي العليا، بموجب 

ما ورد ذكره يف تفسري جممع البيان يف تفسري القرآن للطربيس )ت:548هـ/1153م(.

وجاءت اخلامتة لبيان أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم تلتها جريدة املصادر واملراجع.

وهبذا حاولنا أن نجمع وندرس الروايات التأرخيية املتناثرة بني طيات كتاب )جممع البيان يف تفسري 
القرآن( للطربيس )ت:548هـ/1153م( وتنظيمها بطريقة علمية منهجية ونسـأل اهلل تعاىل أن نكون 
قـد وفقنا إلمتام هذِه الدراسـة وأن تنال رضاه )جل وعا( ورضا نبينـا حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فإن حصل تقصري 
فيكـون عـن غري قصد ونسـأل اهلل العزيز احلكيم أن يوفقنـا مجيعًا إىل مافيِه اخلري والصـاح نِعم املوىل 

ونِعم النصري.

              الؤلف
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الفصل األول

السرية الذاتية للطربيس )ت: 548هـ/1153م( وكتابه جممع البيان ...
تنـاول هـذا الفصل السـرية الذاتية للطـربيس )ت:548هــ/1153م( بام حتمله تلك السـرية من 
منعطفات وظروف وما عارصه من حقبة زمنية متثلت بالوجود السلجوقي ومع ذلك كان هناك طاب 
للعلم يف شتى امليادين وهناك الشيوخ أيضًا الذين تتلمذ عىل أيدهيم الطربيس )ت:548هـ/1153م( 
وتاميذه الذين تتلمذوا عىل يديه والذين زودوا املكتبة العربية اإلسامية باملؤلفات املميزة ومنها علم 

التفسري والذي كان جممع البيان نموذجًا من تلك املؤلفات                        

       البحث األول :أرستِه ونشأته

اسمه ونسبه وألقابه وُكنيته:
الفضل بن احلسن بن الفضل )1( الطربيس)2(    نسبة إىل طربستان)3( اخلراساين)4( نسبة إىل خراسان)5( 
السبزواري)6( نسبة إىل سبزوار)7( الرضوي)8( املشهدي)9(. نسبة إىل مكان دفنِه ِجوار مرقد اإلمام الرضا 

)عليه السام()10( يف مشهد)11( وُلِقَب بالطويس)12( أيضًا. 

فضـًا عن العديـد من األلقاب العلمية التي تلقـب هبا ملكانتِه العلمية، ومنزلتـِه الرفيعة بني علامء 
عـره ومن هـذه األلقاب )أمني األسـام، فخر العلـامء، أمني الديـن، اإلمام، عمـدة املفرسين، ثقة 

إالسام، إمام التفسري، امُلفرس الكبري، عني الرؤساء، أمني امللة()13(. 

اما كنيته فكان ُيكنى الطربيس )ت: 548هـ/1153م( بــ )أيب عيل( )14(.

والدته ونشأته:
اختلفـت املصـادر التأرخييـة يف ذكـر تاريـخ والدة الطـربيس فهناك من حـدد  تأريـخ والدته عام 

)470هـ/1077 م( )15(.

ُه ولد عام )462هـ/1069()16(، وهناك من ذكر َأنَّ  يف حني َذكَر املؤلف نفسه يف ُمَؤَلف آخر له َأنُّ
تاريخ والدته عام )472هـ/1080 م()17(.

بينام ُيذكر السـبحاين)18( وبمعادلة رائعة اسـتخرج تأريخ والدتِه من خال حتليله لكام الطربيس 
عـن تأريخ رشوعـه بتأليف هذا الكتاب)جممع البيـان( وتأريخ إنتهائِه من اجلـزء األول فقّدر بني هذا 

وذاك لِيستخرج تأريخ والدتِه عام )467هـ/1074م( .
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يتضح مما تقدم َأنَّ تعدد اآلراء يف حتديد عام والدتِه، يعود َأنَّ إىل العديد من الشخصيات املشهورة 
واملؤثـرة عـىل خمتلـف األصعدة وعىل مر العصـور مل يعرف تأريـخ ميادها ألنه مل يتوقـع هلا أن تكون 
ذات شـأن يف قادم الزمن مع العلم َأنَّ معرفة تأريخ الوالدة ليس ذا أمهية بقدر ما سـيكون عليِه املرء يف 
املسـتقبل، وكتحصيل حاصل سـيتضح تأريخ والدتِه من خال إنجـازِه و أدواره ونتاجاته التي حتدد 

عره السيايس والثقايف و اإلجتامعي وبالتايل عام والدتِه. 

وعند اخلوض يف نشأة الطربيس )ت:548هـ/1153م( شأنه شأن أقرانه من العلامء ال يمكن حر 
تلك النشأة يف رقعة جغرافية حمددة أو مدة زمنية مقيدة ألهنا سرية حياة وأساس لبزوغ قامة فقهية ومكانة 
علمية ومنزلة رفيعة وعليِه فالطربيس )ت:548هـ/1153م( كان يعيش يف ِخضم عر سيايس وثقايف 
سنذكر تفاصيله الحقًا ال نستطيع أن نحكم عليِه حكاًم قطعيًا بأنه  كان سلبيًا أو إجيابيًا، بل كان عر مد 

وجزر شّد وجذب، سلب وإجياب، إذ إنه عاش يف عر )الساجقة()19(، بل قوة الساجقة.

فعـىل الُرغم من اإلزدهار الثقايف وكثرة املدارس العلمية وغريها وإتسـاع احلركة الفكرية وأمتداد 
أطرافهـا إىل كافة البلدان اإلسـامية يف املرشق واملغرب سـيام العاصمة بغـداد كان هناك اإلضطراب 
السـيايس وحماوالت التوسـع اخلارجي واحلـروب األهلية والفتـن الداخليـة)20(. إال َأنَّ ذلك مل يثِن 
العلامء ومنهم الطربيس )ت:548هـ/1153م( الذي واصل علمه وأبحر يف ميادين الفكر اإلسامي 

وتنقل بني املدن اإلسامية حتى ينهل من علومها ومعارفها .

ومن خال ألقابه التي أرشنا إليها سابقًا التي تدل عىل تنقلِه بني العديد من املدن ومنها مشهد وسبزوار 
وخراسان، إذ تتلمذ عىل يد علامء هذه املدن وكان عنرًا فاعاً يف جمالس املناظرة والدرس )21(، فقد َشِهَد 

املرشق اإلسامي يف تلك املدة هنضة ثقافية شملت كافة العلوم واملعارف)22(.

وعىل الُرغم من فيض اإلزدهار العلمي والتطور الثقايف إال َأنَّ للطربيس رأيًا آخر آنذاك ُيظهر فيه ترهل 
الفكر اإلبداعي وعدم القدرة عىل مواجهة األباطيل وقلة املعتدلني وانحسار العلوم يف شتى امليادين قائاً: 
» ... والـكام عـىل مطاعـن املبطلني فيِه، وذكر ما ينفـرد به، أصحابنا، ريض اهلل عنهم من اإلسـتدالالت 
بمواضع كثرية منه عىل صحة ما يعتقدونه من األصول والفروع، واملعقول واملسموع، عىل وجه اإلعتدال 
واإلختصار فوق اإلجياز ودون اإلكثار، فإن اخلواطر يف هذا الزمان ال حتتمل أعباء العلوم الكثرية وتضعف 

َماء »)23(. األُجراء يف احللبات اخلطرية إذ مل يبق من العلامء إال األسامء، ومن العلوم إال الذَّ
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أرسته:
ينتمي الطربيس )ت:548هـ/ 1153 م( إىل بيت من بيوت العلم والتقى وكذلك أقاربهِ  من أكابر 
العلـامء فيذكـر البيهقـي : )24(  » هو من أقارب النقباء آل زبارةٍ « )25(، فضـًا عن ولدِه ريض الدين أيب 
نر حسن بن الفضل صاحب )مكارم األخاق( وسبطه أيب الفضل عيل بن احلسن صاحب )مشكاة 
األنوار()26(، ويذكر السـبحاين)27(، أَّنَّ الشيخ أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس صاحب اإلحتجاح 

من أقربائه.

وفاته وموضع دفنه:      
تويَف الطربيس يف مدينة سـبزوار عام )548هـ/1153م( وُدفن جوار احلرم الرضوى الرشيف يف 

مقربة قتلَكاه وهي مقربة واسعة كثرية األطراف)82( .
يف وفاتِه يذكر السبحاين)92( نقا ًعن الربوجردي)03(

          وفضل بن احلسن بن فضـــــــل                          أبو عيل الطربيس العــــدل

شيخ بن شهر أشوب عنه ينــــرش                        مفرس عام الوفاة » حمشــــر »   

وكلمة حمرش تعني سنة وفاته فباحلساب األبجدي يكون 548هـ)13(.

وقيل مات شـهيدًا إذ يذكر األصبهاين)23( قائًا: » رأيت نسـخة من جممع البيان بخط الشـيخ قطب 
الديـن الكيدري وقد قرأها نفسـه عىل اخلواجة نصري الدين الطويس ثم عـىل ظهرها بخطِه أيضًا هكذا: 
تأليف الشـيخ اإلمام األجل السـعيد الشهيد وهو صار شهيدًا »، وحيتمل أن يكون كتابًا آخر ملؤلف آخر 
غري الطربيس ويعلق السبحاين )33( عىل ما تقدم قائًا: » وهذا مما مل نقف عليِه يف كتاب قبل تأليف الرياض 
وقد تويَف األفندي حوايل سنة )1034هـ/1624م(، وتويَف صاحب جممع البيان عام )548هـ/1153م( 

وبينهام قرابة مخسة قرون فلو كان املرتجم له تويَف شهيدًا لباَن وجاء ذكره يف كتب الرتاجم « .

ويضيف أيضًا: » وذكره العامة األميني يف كتاب شهداء الفضيلة من تلك الزمرة « )34(، يف حني مل 
يعثر الباحث عىل أي ذكر للعامة الطربيس )ت:548هـ/1153م( يف كتاب شهداء الفضيلة .

وروَي أنه قام من القرب حيًا إذ ُيذكر َأنَّ الطربيس )ت:548هـ/1153م( قبل وفاتِه أصابته السكتة 
فضنـوا أنـه توىف فُغِسـَل وُكِفـَن وُدفِن وعجز عن اخلروج مـن القرب فنذر إن خلصه اهلل مـن هذه البلية 
فسوَف يؤلف كتابًا يف تفسري القرآن فشاء القدر أْن قصده نبَّاش ألخذ كفنه فلام بدأ النباش بأخذ الكفن 



22

مسـك الطـربيس )548هــ/ 1153م( بيده فخاف النبـاش وقال له ال ختف أصابتني السـكتة فضنوا 
يب املـوت ودفنـوين إال  َأنَّ الطـربيس )548هـ/1153م( مل يسـتطع املسـري فحمله النبـاش عىل ظهره 

وأوصله إىل بيته، ثم أعطاه أمواالً كثرية وتاب النباش عىل يده عن أفعاله امُلشينة)35( .

ويعلق السبحاين)36( عىل هذه احلادثة قائًا: » إين ال أنكر صحة هذه الواقعة ولكن املفرس ليس من 
املرتاضني« ويضيف أيضًا » لو كانت هذِه احلادثة واقعة لذكرها العامة الطربيس يف مقدمة كتابِه« )37(.

وعد السـبحاين )38(  هذه األخبار من األوهام التي نسبت للطربيس )548هـ/1153م( وهي من 
األخبار اخليالية أو األوهام كام ُيعرب عنها فضًا عن رؤية الطربيس للنبي موسـى يف املنام وحمتوى هذه 

الرؤيا  َأنَّ الطربيس )548هـ/ 1153م( رأى يف منامه، نبي اهلل موسى)39( )عليه السام( 

عند رؤيته لنبي الرمحة حممد)40()ملسو هيلع هللا ىلص( حينها سـأل النبي موسـى )عليه السـام( النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( 
عـن معنى قولـه:» علامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل « )41(، وقال كيف تقـارن أنبياء بني إرسائيل وعلامء 
أمتك فدخل الطربيس )548ه/1153م( عىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فأشار إليه قائًا: هذا واحد منهم)42(.

ا أمور خيالية أو أحداث خارج  لكن عىل ما يبدو مل يكن قصد السـبحاين من كلمة أوهام عىل َأهنَّ
نطـاق التوقـع أو بعيـدة احلصول ولكـن قصده من كلمة أوهـام أي إهنا مل ُتذكـر إال يف مرجع واحد 
ألن األوهـام التي سـريد ذكرها الحقـًا متوقعة احلصول ولو لبعضها كاملوت شـهيدًا أو رؤية نبي يف 
املنـام ولكـن مـن املمكن أن يكون هناك سـبب آخـر لقول السـبحاين عىل َأنَّ هـذه األحداث أوهام 
وهـو حماولـة بعـض املؤرخني من شـدة اإلعجاب والفخـر حلد اإلنبهار بشـخصيٍة ما ممـا يؤدي إىل 
إِضافة بعض األحداث هلذه الشـخصية لتزداد هذه الشخصية رفعة وبريقًا حتى وإن كانت مثل هذه 
الشـخصيات أعام بارزة ومشـاهري تتمتع بمنزلة علمية رفيعة وهذا ما يقع فيِه الكثري من املؤرخني 
والباحثني عىل مر العصور عىل الُرغم من تأكيد العلامء السـابقني وخرباء املنهج املعارصين برضورة 
اإلبتعاد عن اإلعجاب بالشخصية ألن اإلنطباع الشخيص سوف يطفو عىل احلقيقة التأرخيية والرؤية 
العلميـة النرية لشـخصية ما أو لواقعة تأرخيية معينة لكن من املمكـن التعبري عن هذه األحداث بدل 
مـن كلمـة أوهام بروايـات ضعيفة أو روايات فريدة وغـري دقيقة مل تذكرها املصادر سـواء بتأكيٍد أو 
نفـي وهـو ما حدث فعـًا إذ مل يعثر الباحث عىل مصادر تذكر تلـك األحداث اآلنفة الذكر ... ومن 

املحتمل أن يكون هناك أخطاء يف ترمجة كام السـبحاين ومل يكن يقصد أهنا أوهام ...
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البحث الثاين
حياته العلمية

شيوخه: 
الطـربيس  أيدهيـم  عـىل  تتلمـذ  الذيـن  الشـيوخ  مـن  العديـد  التأرخييـة  املصـادر  ذكـرت   
)ت:548هــ/1153م( وتنقل بني املدن اإلسـامية للقاِئهم واألخذ عنهـم خمتلف العلوم واملعارف 
فهـو عـامل شـامل إذ إن مؤلفاته وألقابـه العلمية ونتاجاته األدبية تشـري وتؤكد عىل مـا حيويه هذا العامل 
مـن علـم جـم وفائدة قيمة وهذا كلـه نتيجة تتلمذه عىل يد عـدد كبري من الشـيوخ والتي ُترمجت تلك 
الرحـات العلمية إىل سـطوع نجم فقيه وعامل جليل وهذا ما سـنذكره الحقـًا يف مكانته العلمية وآراء 

العلامء فيه . 
 ومن هؤالء الشيوخ الذين تتلمذ عىل أيدهيم الطربيس )ت: 548هـ/1153م(:

 تاج القراء الكرماين حممود بن محزة بن نر )ت: بعد 500هـ/1106( )43(.
 أبو الوفاء عبد اجلبار بن عيل املقري الرازي )ت: بعد 503هـ/1109م()44( 

 احلسن بن احلسني بن احلسن بن بابويه القمي الرازي، )ت: 510هـ /1116م()45(
 أبو عيل احلسن بن حممد الطويس املفيد الثاين كان حيًا )515هـ/1121م()46(

 أبو احلسن عبيد اهلل حممد بن احلسني البيهقي، )ت: 532هـ/1128م( )47(
 أبو طالب حممد بن احلسني احلسيني القصبي اجلرجاين، )ت: 536هـ /1141م( )48(

 موفق الدين بن الفتح الواعظ البكر آبادي )ت: 536هـ/1141م( )49(
أبو الفتح عبد اهلل بن عبد الكريم بن هوزان القشريي)50(

تالميذه: 
إن مـا يملكـُه الطربيس )548هـ/1153م( من علوم مجة وشـاملة فمن البدهيي أن يتوافد طاب 
العلـم عليه من كل حدٍب وصوب إلقامة احللقات الدراسـية التي من شـأهنا خُتـرج علامء هم طاب 
لعلامء وعليه فالطربيس شأنه شأن أقرانه كان يتوافذ عليه طاب العلم واملعرفة لينرشوا بدورهم تلك 
العلوم يف بلداهنم، إذ قال سيد البلغاء واملتكلمني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السام(: »زكاة 
العلم نرشه«)51( فلم يدع )عليه السام( أي جانب من جوانب احلياة إال وفرسها وقال فيها من فصيح 
كامـه وبديع باغته فأصبح رمزًا ال يمكـن وصفه وميدانًا ال يمكن حره وبحرًا عميقًا غوره يعجز 
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الكام عن وصفِه وجتف األقام يف مدحه.
فمن تاميذ الطربيس )548هـ/1153 م( 

ضيـاء الديـن فضـل اهلل بن عيل بن عبد اهلل احلسـيني الراوندي الكاشـاين صاحـب كتاب قصص 
األنبياء )ت: 537هـ/1142 م( )52(

رشف شاه بن حممد بن زيادة األفطيس، )ت: 571هـ/ 1175م( )53(
ريض الدين أبو نر حسني بن الفضل الطربيس صاحب مكارم األخاق )ت: 573هـ/1177م()54(
منتجب الدين عيل بن عبيد اهلل بن حسن بن حسني بن بابويه القمي، )ت: 585هـ/1189 م( )55(

ابن شهرآشوب رشيد الدين أبو جعفر حممد بن عيل، )ت: 588هـ /1192م()56( 
عبد اهلل بن جعفر الدوريستي، )ت: بعد 600هـ/1203م()57(

شاذان بن جربائيل القمي، )ت: 660هـ/1261( )58(
أبو احلمد املهدي بن نزار احلسن القايني)59(.

فضـًا عـن هـؤالء التاميـذ كانت للطـربيس )548هــ/1153م( رحـات علمية لشـتى املدن 
واألقاليم للتزود بالعلم أو لنرشه فكانت له رحلة إىل حلب)60( لتعليم الشيعة اإلمامية)61( .

وكانـت تلـك املدة التي عاشـها الطـربيس )548هــ/1153م( مدة زمنيـة مزدهـرة علميًا فظهر 
فيهـا العديد من العلامء)62( الذين عارصهم الطربيس )548هــ/1153م(، وكان هلم ثقلهم الواضح 

ودورهم العلمي يف مسار احلركة العلمية آنذاك.

شعره:
 يذكر البيهقي)63( إن للطربيس )548هـ/ 1153م( أشـعارًا عديدة نظَّمها منذ مقتبل العمر، شأنه 
شـأن غـريه من العلامء فـكان إىل جانب علمـه، وفقهه وتأليفه كان نحويًا وشـاعرًا ومن أشـعاره لنبي 

الرمحة حممد)ملسو هيلع هللا ىلص(: وآل بيته االطهار )عليهم السام( منها:-
اِد ذي الثَّفنِاِت             إهلي بحق املصطفى ووِصــــــيَِّه                               وسبَطيِه والسجَّ

          وبـاقِر علِم األنبياِء وجعــــــفٍر                                وموسى نجًي اهللِ يف اخلََلواِت
وبالطُّهِر موالنا الرضا وحمــــــــــمٍد                                  تـــــاه عيٌل خريُة اخلرَياِت
وباحلسن اهلـــــــادي وبالقائم اّلِذي                                    يقوُم عىل إسم اهلل بالربكاِت
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أنلني إهلي ما رجوُت بُحـــــــــــبِِّهْم                              وبّدل خطيئايت هبِم حسناِت)64 (

ومن أشعاره أيضًا:

                    ُأطّيُب يــــــومي بذكـــراكُم                      وُأسِعد نومـــــي برؤياكـُــــــــم

                 لئن غبتُم عن مغانـــــــــــيُكم                  فإّن فــــــؤادَي مغناُكــــــــــــُم

                   فا بأس إن ريب دهــــري أَتَى                   بام ال يــــسرت رعاياُكـــــــــــــُم                       

                   فنر من اهلل يأتيــــــــــــكُم                   وَفضٌل من اهلل يغشاكــُــــــــــــُم

                   وعْقد والئي لكم شــــــــاهٌد                   بأ يّن فَتاكْم وموالكـــــُـــــــــــُم    

                    لكم يف جدودكـــــــُم أســـَوٌة                 إذا ساءْكم عيُش دنياُكـــــــــــــُم

                    وكم مثلها أفرجت عنُكـــــــم                   وُحّط هبا من خطاياكـُــــــــــــُم

                     كام ُصّفي الترب يف ُكــــــوِره                       كذلكـــم اهلل صــّفاُكـــــــم) 65(              

 وله أيضًا:

            حتى حَيوز من امُلنى غــــاياهِتا                       متلقيًا بيمــــــــــــــــــينِه راياهِتا

              ويفوز باآلمال غري مدافـــــٍع                     يتلو عليِه ســــــــــعده آياهِتـــــا
               وَتظُل شمُس املجْد يف ساحاتِه                    جَتلو عليِه ُجرمهـــــــــــا باناتِها) 66(

ويقول أيضًا:

ُقل لّلذي َيبْغي إىل قِر الُعا                                      َدَرجًا عىل َلَغٍب به وقــــــــــــصوِر

        أْقِرْ فقد ُخلِق املحامُد والعـــا                         ملحّمد بن أخي العا منصــوِر

      غيث إذا ِغيض املكارُم ِخْضــــِرٍمٍ                        ليث إذا مَحَِي احِلامُم هصــــــوِر

      وتقارصت أيدي الورى عن ُمْبتَغى                        كرم عليِه سوى الورى مقصوِر
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       لو ُعْرَ من خّديه ماُء حيــــــائِه                        َقْدح العا من مائِه املعصـــوِر)67 (

مؤلفاته: 
أنتج الطربيس )548هـ/ 1153م( بام يملكه من مواهب فذة وثقافات شـتى وعلوٍم عدة ومعارف 
متنوعة العديد من اآلثار العلمية واملؤلفات الفقهية أثرى هبا مكتبات العامل اإلسامي وغريه بام حتويه من 

معلومات قيمة متكن القارئ من الوصول إىل غايته العليا وهدفه األسمى فيام يرغب يف احلصول عليه .

ومن مؤلفاته وآثاره العلمية: 
جممع البيان يف تفسري القرآن  مطبوع

جوامع اجلامع )68( مطبوع
املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف)69( مطبوع )كتاب مسائل( .

اجلواهر يف النحو )70(
املجموع يف اآلداب )71(

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل )72(
العمدة يف أصول الدين وفروعه )73( )كتاب مسائل فقهية( مطبوع .

الكاف الشاف من الكشاف)74( 
غنية العابد ومنية الزاهد )75(

عدة السفر وعمدة الحضر)76( مطبوع )كتاب يف آداب السفر واألخاق(
حقائق األمور يف األخبار)77(.

النور املبني الفائق )78(
نثر الأللئ يف الكلامت القصار ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب)79()عليهم السام(.

معارج السؤال )80( )يف أحوال األئمة(
الوجيز)81(.

تاج املواليد )82( )يف األنساب( . 
اآلداب الدينية مطبوع )يف األخاق ومسائل تربوية( 

صحيفة الرضا)83(.

إعالم الورى بأعالم الهدى )84()يف فضائل اآلئمة عليهم السام( مطبوع.
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 مكانته العلمية وآراء العلامء فيه:
حظـَي الطـربيس )548هـ/1153م( بمكانة علمية مرموقة بني علـامء عره نظرًا ملا يتمتع بِه من 
فكٍر موسـوعي وخيال خصـب وبعد بصرية وتنوع معارف حتى أصبح املـورد الذي ينهل منه العلامء 
وطـاب العلم وكان حمل اعتـزاز وافتخار يف عيون العلامء واملؤرخني وأشـادوا به بمختلف مفردات 

اإلعجاب واملديح وترمجوا إعجاهبم وإطراءهم بأقوال نذكرها:

 »  كان هذا اإلمام فريد عره يف النحو ويشار إليه يف علوم احلساب واجلرب واملقابلة« )85(.
 »  ثقٌة فاضٌل َدّيٌن َعنّيٌ «)86(

 »  نحوي مفرس َقَطْن بيهق وتصدر لإلفادة هبا وقصده الطلبة فأفادهم من موفور علمه، وأستفادوا 
من باغتِه يف النثر والنظم « )87(.

 » اإلمام الطبرسي غني عن التعريف وآراؤه يف الفقه معروفة « )88(.
“ من نوابغ القرن السادس الذي أحتفى التأريخ وكتب الرتاجم بأسامئهم وأسامء كتبهم وتآليفهم «)89(. 

 »  علمــاً من األعالم وآية من اآليات من وجوه الطائفة وأعياهنم ثقة جليًا عظيم الشـأن رفيع 
املنزلة كثري العلم واسع اإلطاع من مفاخر املسلمني من أعظم  املفرسين للقرآن املجيد« )90(.

 » من أجاء الطائفة له تصانيف حسنة “ )91(.
 »  فقيهًا، فاضًا، حمدثًا، ثقة، عظيم املنزلة جليل القدر، مفرسًا بارعًا، لغويًا، حمققًا، عادالً، أديبًا«)92(.
 »  فخر العلامء األعام أمني امللة واإلسام املذعن بفضله أعداؤه وحمبوه الفقيه الثقة الوجيه «)93(.
 »  أمني اإلسام الشيخ األَجْل األَوحد قدوة املفرسين وعمدة الفضاء املتبحرين أمني الدين«)94(.

 »  ثقة اإلسام وعني الرؤساء إمام علامء التفسري « )95(
 »  الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقةُ النبيل«)96(

 »  العامة الطربيس هو راية العلم وآية اهلدى من زعامء الدين وُعمدة املذهب«)97(
 »  من كبار املفرسين وعلامء اللغة « )98(

 »  مفرس لغوي نحوي من أجاء اإلمامية « )99(

“ علـم شـامخ مـن أعام اإلماميـة، عامة فاضل، جامـع أديب ومفرس فقيه تتلمذ لدى مشـايخ 
عره األجاَّء” )100(.
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البحث الثالث

عرصه السيايس
با شـك إن العر الذي مر بِه أو عارصه وعايشـه الطربيس )548هـ/1153م(، كان شأنه شأن 
باقـي العصور ميلء باألحداث السياسـية سـواء كانت حـروب خارجية أو أضطرابـات وفتن داخلية 

وسوف نتطرق إىل بعض األحداث والتي سنذكرها عىل وجه اإلجياز....

  لكن قبل اخلوض يف تلك األحداث نود أن نشري إىل معلومة ُذِكرْت يف هوامش كتاب الروضة 
البهية)101(، َأال وهي إن الطربيس )548هـ/ 1153م( عارص أعتى طغاة السـاجقة وأشـدهم حقدًا 
عىل الشـيعة اإلمامية يف ذلك العر َأال وهم طغرك بك )429 -455هـ/1038 – 1063م( وألب 
أرسان )455 – 465 ه/1063 – 1072م( مع اإلشارة إىل َأنَّ الطربيس )548هـ/1153 م( ومن 
الناحية التأرخيية مل يعارص سـاطني الساجقة السابق ذكرهم بل عارص السلطان السلجوقي ملكشاه 

)465– 485هـ/1072– 1092م( وما تبعه من ساطني الساجقة .

  أما أهم مامح ذلك العر السـيايس فهي تتمثل بحركات السـيطرة والتوسـع رشقًا وغربًا 
وكان أوهلا يف باد الشام )102( . 

  إذ متكن السـاجقة من انتزاعها سـنة )468هـ/1075م( من أهم دولة معارضه ومنافسـة 
للعباسـيني أال وهي الدولة الفاطمية )103(،  فقد حصل اإلسـتياء عىل دمشق)104( وحلب)105( بعد أن 

متكن الساجقة من إحباط حماولة الفاطميني وإنتزاعها منهم عام )470 هـ/1077م()106(.

وأسـتمرت السـيطرة والتوسع للسـاجقة يف عهد السـلطان السلجوقي ملكشـاه )465 -485 
هــ/1072 – 1092 م( يف العديـد من املناطق)107(، فأصبحت الدولة السـلجوقية مرتامية األطراف 
طبعـًا بسـبب قوة السـاجقة من جهة وضعـف الدولة العباسـية من جهٍة أخرى أضـف إىل ذلك قوة 
مؤسسات الدولة السلجوقية سواء الوزارة أو اجليش وغريها فألتقت أسباب النجاح وأدت إىل ما هو 

عليِه آنذاك. )108(

 إنقسام الدولة السلجوقية: 
تعرضت الدولة السلجوقية شأهنا شأن غريها من الدول إىل موجة تفكك وأنكسار وحالة إعصار 
وأهنيار أدت هبا إىل إنقسامها ناهيك عن وقوع أجزاء منها بيد أعدائها سيام وإن السمة الغالبة والصفة 
الطاغية عىل أغلب هنايات الدول وإهنيارها هو التمزق الداخيل والتفكك داخل أركان األرس احلاكمة 

وبالتأكيد السبب وراء ذلك هو التنازع عىل السلطة ومن يتوىل دفة احلكم.



29

وهـذا مـا تعرضت إليـِه الدولة السـلجوقية فنتيجـة الراع عىل كـريس احلكم بني أفـراد اإلرسة 
السلجوقية أدى إىل ضياعها حتى إهنارت عىل يد قبائل الغز)109( بوفاة آخر ساطني الساجقة سنجر 

)552هـ/ 1157م()110(.

بـدأت حماوالت اإلنقسـام يف الدولة السـلجوقية عندما توىل ملكشـاه )465 – 485هـ/ 1072-
1092م( مقاليد احلكم فظهرت حماوالت اإلستقال واإلنفصال عن الدولة السلجوقية وأمهها التي قام 
هبا عمه قاروت بك إال إن ملكشاه )465-485 هـ/1072 -1092م( توجه إىل مهذان )111( للتصدي 
هلذه احلركة وجرت معركة إنتهت هبزيمة عمه قاروت وأقطع أوالده كرمان)112( وُسميت هذه التقسيامت 
األخرية بدولة كرمان السلجوقية)113(، وغريها من احلركات التي تم القضاء عليها بسبب العاقة اجليدة 
مع اخلافة العباسـية عىل الصعيد السيايس إذ منحوهم كامل احلرية مع إستغال إنقسامهم إلعادة هيبة 
الدول العباسية أو عىل الصعيد اإلجتامعي بعد املصاهرة بني الطرفني، لكن ما إن حل العر السلجوقي 
الثاين بإعتاء بركياروق عرش السلطنة السلجوقية سنة )487هـ/1094م( حتى أستمرت الراعات 
السياسـية من أجل التوسـع وإمتداد النفوذ إىل أبعد نقطة ممكنة فبعد وفاة ملكشـاه )485 هـ/1092م( 
/1094م( لعرش السـاجقة حتى أسـتمرت احلركات اإلنفصالية مثل  وإعتاء بركيا روق )487 هــ 
حركة عمه تتش وأخوه حممد وسـنجر وإن اسـتطاع بركيا روق )487هـ/1094م( القضاء عىل بعض 
هـذه املحـاوالت إال أهنا تركت هلا أثرًا عميقًا متثل بإتفاق األخوة عىل تقسـيم السـلطنة مما فتح األبواب 

وليس الباب الواحد عىل اإلنقضاض عىل الدولة السلجوقية وبالتايل أهنيارها)114(.

فتوجهت أنظار املنافسني إىل ممتلكات الدولة السلجوقية وحدثت العديد من املناوشات واملعارك 
بني تلك األطراف أضف إىل ذلك اإلنقسـام داخل البيت السـلجوقي فمن ذا وذاك إهنار كيان الدولة 
السـلجوقية وكان ذلـك عىل وجه اخلصوص من ناحية ذروة الضعف واإلنقسـام يف عهد السـاطني 
السـاجقة سـنجر )511 -552هـ/ 1118 -1157م(، وطغرل الثالث )571 – 590هـ/1176 

-1194م( )115( فأعتمدت الدولة عىل نظام األتابكيات)116(.

فـأزداد نفـوذ األتابكـة يف أقطاعتهـم عندما بـدأ الضعـف يتغلغل يف أوسـاط الدولة السـلجوقية 
وهـدد كياهنـا إذ عمل هـؤالء األتابكة عىل اإلسـتقال بوالياهتم األمـر الذي أدى إىل تفـكك الدولة 

السلجوقية)117(.

فمـن أهم موجـات تصدع البيت السـلجوقي هي حاالت التمـرد واإلسـتقال واإلنفصال التي 
واجهت بركياروق )487- 498هـ/ 1094-1105م( والتي كانت أوهلا مع تركان خاتون اجلالية 
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مـن امللوك اإليلخانية زوجة ملكشـاه والتـي حصلت عىل إعرتاف رشعي بسـلطة ولدها حممود ودام 
حكمه سنة واحدة ثم تويَف بعد ذلك هو ووالدته يف الوقت الذي متكن أتباع الوزير نظام امللك)118( من 

إطاق رساح بركياروق والذي كان سجينًا ونصبوه سلطانًا )119(.

ثم بعد ذلك حربه مع عمه تتش وملرحلتني والتي إنتهت لصالح بركياروق إذ استطاع أن يقِض عىل 
تطلعات عمه القاضية بأحقيته بالسلطة أوالً ثم السيطرة واإلتساع واإلستياء عىل مناطق عدة ثانيًا )120(.

أيضـًا هنـاك مترد آخر عنوانه خال بركيـا روق )487- 498هـ/ 1094-1105م( إسـامعيل بن 
ياقويت وكان أمريًا عىل أذربيجان)121(، ولكن خرس املحاولة هو اآلخر)122(.

نعـم إن تلـك احلـركات كانت قد سـببت إربـاكا أو باألحـرى تفككا اسـتمر لسـنوات وإن تلك 
احلركات كانت هلا أسباب والتي تعود بطبيعة احلال إىل إنعدام شخصية السلطان وقلة اخلربة واحلنكة 
اإلدارية والعسكرية والكفاءة والقدرة عىل كيفية السيطرة عىل أجزاء الباد املرتامية أوالً وأحتواء مثل 

تلك احلركات ثانيًا عن طريق اإلنقضاض عليها بالسياسة والقوة معًا . 

أضف إىل تلك املشـاكل السياسـية رصاع الوزراء ليس عىل كريس الوزارة فحسـب بل عىل من تكون 
كلمته املسـموعة ويده الطوىل ومن تكن له أمهية وثقل داخل الديوان وأبرز تلك الرعات ه ما بني أتباع 

الوزير نظام امللك والوزير أبو الغنائم )123( والذي كان له األثر يف مسري األحداث السياسية آنذاك )124(.  

هـذه األوضاع املضطربة شـملت مجيع املناطق الواقعة حتت السـيطرة السـلجوقية حتى العاصمة 
بغداد فقد هاجم األخرية دبيس بن صدقة)125( وأثار فيها موجة 

فضًا عن ظهور العيارين )127( سـنة )514هــ/1120م( الذين أثاروا القاقل وفوىض أجتامعية 
عارمـة يف وقـت مل يكـن فيه للخليفة أي قول مؤثـر أو دور يذكر أو كلمة مسـموعة)128(. كذلك الفتن 

املذهبية التي حدثت بني السنة والشيعة وإن حيصل يف بعض األحيان صلح وتزاور فيام بينهم )129(.

 عالقة السالجقة مع الدولة اخلوازمية:
كان أسـاس نشـوء الدولة اخلوارزمية هو بدعم وتأييد من السـاجقة والسـبب يف ذلك إن أرسة 
انوشـتكني اململوك الرتكي والذي اشـرتاه أحد أمراء السـاجقة وملا أبىل باًء حسـنًا أقطعه السـلطان 
السـلجوقي ملكشـاه )465-485هــ/ 1072 – 1092م(، إقليم خـوارزم)130(، وجعله واليًا عليه 
حتى سنة )490 هـ/1097م( وتوىل بعده إمارة خوارزم ولده قطب الدين حممد وأسس دولة عرفت 
بالدولة اخلوارزمية ألنه لقب نفسـه بلقب خوارزمشـاه أي ملك امللوك وظل تابعًا للدولة السلجوقية 

حتى وفاته سنة )521 هـ/1127م()131(.
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بعد ذلك أسـند السلطان السلجوقي سـنجر )511 – 555هـ/1117-1160م( والية خوارزم 
إىل عاء الدين أتز بعد وفاة والده قطب الدين حممد وسارت العاقة بني الطرفني كام كانت عليه سابقًا 

حتى سنة )529 هـ/1134م( أخذ عاء الدين 

أتز بالبحث عن اإلسـتقال والتوسـع )132( .إال َأنَّ سـنجر )511-555هــ/1117-1160م( 
متكـن مـن القضاء عىل مثـل هذه احلركات وتشـتت وإبـادت مثل تلـك النوايا وعقد الصلـح مع أتز 
اخلوارزمي إال إنه هاجم مناطق جديدة إال إن السلطان السلجوقي سنجر )511-555هـ/ 1117- 

1160م( متكن من القضاء عىل هذه اهلجامت)133( .

عالقة السالجقة مع الدولة القرة خطائية:
أما العاقة مع الدولة القرة خطائية فهي متداخلة مع الدولة اخلوارزمية وذلك لوجود حتالفات بني 

الطرفني وكام سناحظه الحقًا.

واخلطـا هم قبائل تركية أختذت من شـامل رشق فـارس عاصمة هلا وهي قبائـل وثنية بدائية   
إنتقلت من موطنها األصيل باد باساغون)134( سنة )518 - 519هـ/1123 - 1124م( وعرفت 

هذه الدولة بالقرة خطائية نسبة إىل تلك القبائل)135(. 

  إال َأنَّ قبائل اخلطا بدأت بالتوسع عىل حساب القبائل األخرى يف ممتلكات الدولة السلجوقية، 
ممـا أثار غضب تلك القبائل األمر الذي محل السـلطان السـلجوقي سـنجر)511-555هـ/ 1117-
1160م( إىل مواجهـة القرة خطائية وبالفعل ألتحم الطرفان عند قطوان)136(سـنة )536هـ/1141م( 
فاضطـرت قوات السـلطان سـنجر )511-555 هــ/1117– 1160م( إىل اإلنسـحاب بسـبب قوة 
القرة خطائية من جهة وحتالف اخلوارزميني من جهة أخرى معهم وأنتر القرة خطائيني وأسسوا دولة 
استمرت حتى سنة )609 هـ/1202م( )137(، بعد ذلك توجه السلطان سنجر )511-555 هـ/1117 
-1160م( إىل خوارزم لإلنتقام من أتز اخلوارزمي سنة )538هـ/ 1143م( إال َأنَّ األخري طلب العفو 
فعفـا عنه سـنجر ثم عاد أتز اخلوارزمي للتمـرد مرة أخرى عام )543 هـ/1143م( ومتكن سـنجر من 

هزيمته ثم عفا عنه وأقره عىل خوارزم فكان هذا اإلقرار بداية لتأسيس الدولة اخلوارزمية )138(.

  فكانـت الدولـة السـلجوقية متر بمرحلـة تأرخيية حرجة ماحمهـا األبرز التفـكك والتمزق 
واإلنقسـام واحلـروب الداخلية واخلارجية )139( عىل الُرغم من العاقة املسـتقرة مع الدولة العباسـية 

سواء عىل الصعيد السيايس واإلجتامعي من خال تبادل اهلدايا واملصاهرات السياسية )140(.
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عالقة السالجقة مع اإلسامعيلية)141( )النزارية( 
لكـن ما أن ختلخلـت أركان الدولة السـلجوقية حتى أصبحت الفرصة متاحة واملسـاحة واسـعة 
والوقت مؤاتيًا إلتسـاع اإلسـامعيلية ونـرش أفكارهم وذلك لعدم وجود من يقف بوجههم سـيام وإن 
الراع بني السـاجقة كان عىل أشـده من أجل السيطرة والتوسـع والتمسك بكريس احلكم. سيام يف 
عهد السـلطان السلجوقي ملكشاه )465-485هـ/ 1072-1092م( عىل يد احلسن الصباح الذي 
تزعم أنصار نزار بن املستنر الفاطمي الذي مل يتمكن من احلصول عىل اعرتاف بوالية العهد ومن ثم 
الوصول إىل سدة احلكم َفُهِزَم نِزار وظل أتباعه جيذبون املؤيدين فقد متكن احلسن الصباح من السيطرة 
عـىل العديـد من القـاع ومنها قلعة املوت سـنة )483هــ/ 1097م( ويف سـنة )494هـ/1100م( 
انتـرش النزاريـة يف العـراق وأثـاروا قلق النـاس يف الوقت الـذي كان فيِه أوالد ملكشـاه السـلجوقي 
)465-485هـ/1072-1092م( منشغلني بحروهبم الداخلية مع بعضهم البعض )142(، عىل الُرغم 
من َأنَّ أول ظهور لإلسـامعيلية النزارية كان يف أيام ملكشـاه )465-485هـ/ 1072-1092م( إال 
إهنم أخذوا يتوغولون يف العديد من املدن وقتل كل من خيالفهم أو يعرتضهم فقتلوا مؤذن مدينة ساوة 

)143( خوفا من أن يويش هبم بعد أن تعرف عليهم يف صاة العيد)144(.

ويف أصبهان )145( انترشت دعوة اإلسامعيلية سنة )492 هـ/1098م( وأصبحوا أهل سطوة ونفوذ 
وأصبحت قاعهم منترشة يف املرشق وباد الشام وكانوا حيصلون عليها عن طريق أعواهنم)146(.

يذكـر أيضًا َأهّنم أجلسـوا امرأة عـىل حصري وكان حتت احلصـري بئر فيِه أربعون قتيـًا)147(، وهذه 
الروايـة فيهـا نوع من املبالغة ليس من باب عدد القتىل ولكن طريقـة التكتم عىل القتىل وإخفائهم وإال 
م أجلسوا امرأة ملدة من الزمن إلبعاد العيون  كيف جتلس امرأة عىل بئر وال تربح عنه ومن املحتمل َأهنَّ
عنهم سيام وإهنم يملكون من الفدائيني ما ال حير عده أو لربام كانت هذه احلادثة يف بداية التنظيم ومل 
تكن هناك من اخلطط املحكمة واخلربات املرتاكمة ما متكنهم من القضاء عىل خمالفيهم وحتقيق مآرهبم 

دون وجود ما يسلط الضوء عىل أفعاهلم.

لكن ال بد من وجود من يسهل هلم تلك العقبات سيام إذا كان من امليالني أو املهتمني بمذهبهم فمثًا 
متكن النزارية من رشاء قلعة يف أصبهان تسمى الروذبار من نواحي الديلم بمساعدة شخص يدعى قامج 
صاحب السلطان السلجوقي ملكشاه سلمها إليهم مقابل مبلغ من املال وكان ذلك أيام احلسن الصباح 

وغريها الكثري وقد استطاع الساجقة من انتزاع هذه القلعة سنة )500هـ/1106 م( )148( .

وهـذا يعنـي إن الكثري مـن احلـركات اإلنفصالية أو الدول املسـتقلة واجلامعـات املعارضة مل تكن 
لتحقـق ذلك النجاح وحتقق اإلنتشـار وتؤسـس كيان مـامل تتوفر هلا العوامل املسـاعدة والبيئة اخلصبة 
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لتقبـل فكرهـا أوالً ثم اإلنتامء إليهـا ثانيًا وتلك العوامـل متمثلة بتوفر األموال وهـي أمهها فضًا عن 
األتباع واألوضاع السياسية ثم اإلجتامعية .

فكان للراع بني السـلطان السـلجوقي بركياروق )487-498هـ/ 1094 -1105 م( وأخيه 
حممد ترك املجال واسعًا لإلسامعيلية للتحرك بمطلق احلرية ناهيك عن استعانة بركياروق باإلسامعيلية 
للتخلص من منافسـيه وعندما متكن بركياروق من التخلص من أخيه حممد أصبح األسـامعيليون أكثر 

قوة وتدخًا يف الباط السلجوقي)149(.

إال َأنَّ تلـك العاقة مل تدم طويًا بسـبب شـعور السـلطان بركيـاروق )487 -498 هـ/1094 
-1105م( بتعاظم نفوذ النزارية فأتفق مع أخيه سـنجر عىل القضاء عىل ذلك العدو املشـرتك فأرسـل 
األخري محلة ملاحقة النزارية يف قاعهم إال َأنَّ تلك احلملة مل يكتب هلا النجاح بسبب تآمر أمري اجليش 

مع النزارية بعد إغرائه باملال )150(.

لكن متكن الساجقة من حتجيم دور اإلسامعيلية فيام بعد ولو ملدة وجيزة بعد ما متكنوا من تدمري قلعة 
طبس)151( إحدى قاع النزارية ومنعوهم من رشاء الساح والدعوة إىل عقيدهتم وقتل بركياروق عددًا 
كبريًا منهم وكتب بإلقاء القبض عىل من ينتسـب إليهم وسـيطر أخيه حممد )498-511 هـ/1105-
1118م( عىل قلعة شاه دز)152( التي بناها ملكشاه السلجوقي وأستوىل عليها اإلسامعيلية إال َأنَّ السلطان 
حممد دمر هذه القلعة وكذلك كاد أن يسـيطر عىل قلعة املوت وأسـتمر حال مواجهة اإلسامعيلية يف عهد 
السـاطني سـنجر )511-555هـ/1117 -1160م( وحممود )511-525 هـ/1118 – 1131م( 
ففي عهد السلطان حممود استوىل عىل قلعتهم احلصينة املوت سنة )524هـ/ 1129 م( لكن اإلسامعيلية 

أعادوا السيطرة عليها بعد وفاة السلطان حممود عام )525هـ/1131 م( )153(.

كذلك السلطان سنجر عمل هو اآلخر عىل القضاء عىل كل حماولة لإلسامعيلية والنيل منهم واحلد 
مـن تطلعاهتـم إال َأنَّ تلك املحاوالت مل يكتب هلـا النجاح عىل مر الزمان ثم حدث إضطراب آخر بني 
اإلسـامعيلية وخمالفيهم متخض عنه قيام أشـبه ما تكون باحلرب األهلية فأصبح كل من يملك الساح 

من اجلند أو املواطنني يتصدى لكل موايل لإلسامعيلية وإن كان ذلك الشخص مشتبهًا به)154(.

كانت أساليب ساطني الساجقة يف القضاء عىل اإلسامعيلية فضًا عن األسلوب العسكري كان 
م غالبًا ما مل يلتزموا هبا األمر الذي محل الساجقة  هناك إرسـال مفاوضني ومناقشـات ورشوط إال َأهنَّ
عىل القضاء عليهم ولو بالقتل وعىل رأسـهم عبد امللك بن عطاش)155( الذي كان شـيعيًا ثم أجته نحو 

اإلسامعيلية و التحق باحلسن الصباح وُأرِسَل رأسه إىل بغداد عاصمة الدولة العباسية )156(.
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ومن أهم إغتياالت اإلسامعيلية النزارية هو الوزير نظام امللك سنة )485 ه/1092 م( )157(.

واغتالوا أيضًا الوزير فخر امللك سنة )500هـ/1106( )158( فضًا عن القايض أبو املحاسن عبد 
الواحد بن إسامعيل بن أمحد الروياين الشافعي سنة )502 هـ/1108م( صاحب العديد من املؤلفات 

منها بحر املذهب، الكايف، حيلة املؤمن وغريها )159( .

كذلــك اغتيال قاضي قضاة همذان عبيد هللا بن علي الخطيب ســنة )502 هـ/1108م( )160( 
وقاض قضاة أصفهان بسبب قيامه بالتحريض ضدهم)161( وهذا إن دل عىل يشء إنام يدل عىل إيامهنم 
بفكـرة كل مـن يعارضهم فهو باطل ومصريه القتل ويدل أيضًا عىل اإلنفات األمني وعدم السـيطرة 

عىل مثل هذه املجموعة والتي بدأت أفرادًا وأنتهت تنظيم له أتباع .

ويف سـنة )521هــ/ 1127م( َقَتـَل اَلنزاريـة وزيـر السـلطان سـنجر )511- 555هـ/1117 
-1160م( بعـد أن قـى عـىل عـدد منهـم فدسـوا إليه من يقـوم بخدمته إىل أن سـنحت لـه الفرصة 

وأصبحت مؤاتية وقتله عندما كان يتفقد دوابه )162(.

لكـن مثـل هـذه اإلغتياالت تثري االسـتغراب فهل من املعقـول َأنَّ الوزير خـرج لوحده ومن غري 
مرافقـني ولـو فرضنا أنه خرج لوحـدِه فا يوجد من يتفقـده وعىل أية حال فإن العديـد من الروايات 

التأرخيية تستنطق نفسها و تطرح أسئلة من تلقاء نفسها.

م اغتالوا املسرتشد اخلليفة العبايس )512-529هـ/1118 – 1134 م(  ومن اغتياالهتم أيضًا َأهنَّ
وعمل السـلطان السلجوقي مسعود )529-547 هـ/1134 – 1152 م( عىل قتل دبيس بن صدقة 
األسـدي)163( أحد وجهاء احللة يف العراق آنذاك )164( ليثأر للخليفة، فيقول الذهبي)165(، »وأراح اهلل 
األرض ومن عليها من هذا املارد الرافض« أحيانًا يؤثر التوجه الديني والتعصب املذهبي ويظهر جليًا 

يف كتابات املؤرخ من حيث َيشُعر أو ال يشُعر.
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البحث الرابع
عرصه الثقاف

عارص الطربيس )548هـ/1153م( من العصور اإلسامية العر العبايس الثاين )232 – 656 
هـ/943 -1258م( وِشهَد هذا العر تطورًا فكريًا واستمر ذلك اإلزدهار الفكري سيام وإنه إمتداد 
للعصور السـابقة والتي َشـِهدتْ ظهور علم الكام نتيجة اخلافات الفقهيـة وظهور الفرق الكامية 
والتي أدت بطبيعة احلال إىل ظهور علم مستقل إال وهو علم الكام ليكون ميدانًا للرتاشقات الفقهية 

خاصة والفكرية عامة.

فكان النتشار اإلسام وإتساع مساحة الدولة اإلسامية وظهور الدويات املستقلة والتي هي يف 
حقيقة األمر دول وليست دويات إذ إن لكل دولة نظام إداري ومؤسسة عسكرية ناهيك عن األنظمة 
والقوانني اإلجتامعية والعاقات اخلارجية وعليه فإن هذه اإلشارات أدت إىل ظهور املراكز العلمية يف 
كل حدٍب وصوب سـيام يف املدن واملراكز العلمية التي تنقل فيها الطربيس )548هـ-1153م( سـواء 

كانت تلك املراكز مدارس أو مساجد )166( أو غريها من مراكز العلم والتي سريد ذكرها الحقًا .

فتنوعت املعرفة وأتسعت آفاق العلوم نتيجة حركة الرتمجة ومن هذه العلوم والتي هي ليست وليدة 
العر العبايس الثاين بل هو من أوائل العلوم والتي ظهرت مع ظهور اإلسام هو )علم التفسري()167(.

ففي عهد السـلطان السـلجوقي ملكشـاه )465-485هـ/1072-1092م( كانت هناك هنضة 
علمية وتشجيع للعلامء يف كافة فنون العلوم واملعارف فظهر يف عهده العديد من الشخصيات العلمية 
كالوزيـر نظـام امللك الطويس والشـاعر عمر اخليام واحلسـن الصباح أحد دعاة اإلسـامعيلية وهؤالء 
العلامء ألفوا العديد من الكتب وعقدوا احللقات الدراسية بسبب إنتشار املدارس يف العر السلجوقي 

فكانت يف املرشق اإلسامي مراكز علمية عديدة ومهمة )168(.

إذ كان لعلـوم القـران عامة وعلم التفسـري خاصة حيزًا كبريًا يف مصنفات املرشق اإلسـامي ومن 
أشـهر علامء التفسـري يف املرشق اإلسـامي أبو مسـلم األصفهاين )169(، )ت:322هــ/933م( وابن 

جرير األسدي )ت: 387هـ/ 997م( وعبد السام القزويني)170( )ت: 436هـ/1044م(.

كذلـك كان للوزير نظام امللك )485هــ /1092م( أثر كبري ودور هام يف الناحية الفكرية إذ كان 
ملجلسـه إهتامم واسـع ونقطة جذب لسـائر العلامء من كافة األقاليم فكان يوم األثنني من كل أسـبوع 

وقت جملسه فضًا عن املدارس النظامية التي أنشأها)171(.
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سيام يف عهد السلطان ملكشاه )465-485هـ/ 1072 -1092 م( فقد أعطى من املساحة الكبرية 
واألمهية العظمى و االعتامد األول عىل الوزير نظام امللك فقد فوض إليِه شؤون اململكة برمتها )172(.

وبطبيعـة احلـال مل تـأِت تلك املكانة مـن فراغ بل للدور الـذي لعبه الوزير نظام امللـك من الناحية 
السياسـية والعلمية سواء يف عهد السلطان ملكشـاه )465 -485 هـ/1072 -1092م( أو يف عهد 

من سبقوه من ساطني الساجقة . 

ومازلنا يف ذكر إهتامم ملكشاه السلطان السلجوقي )465-485هـ/1072-1092م( يف الناحية 
العلمية إذ مجع عدد من العلامء املهتمني بميدان علم الفلك لوضع تقويم فاريس منظم سـمَي بالتقويم 
اجلايل نسـبة للسلطان جال الدين ملكشـاه )465-485هـ/1072-1092م( فضًا عن تشجيعه 
للعلامء بتأليف كتب يف اإلدارة والترشيع سـيام الوزير نظام امللك فقد ألف كتبًا عدة منها سياسـة نامه 
وهـو كتاب يف سـري امللوك وله كتـاب يف احلديث وغريها وهذه النتاجات نتيجة للمسـاحة احلرة التي 
متتع هبا الوزير نظام امللك والدليل عىل ذلك بناءه العديد من املدارس النظامية والتي سـميت نسـبة إىل 

اسمه يف العديد من املدن )173(.

ومن املدارس التي أنشـأت يف العر السـلجوقي والتي هي بطبيعة احلال إن دلت عىل يشء فهي 
تدل عىل اإلزدهار العلمي والرخاء الفكري الذي متيز به العر العبايس السلجوقي مع اإلشارة إىل إن 
هذه املدارس ومن البدهيي أن تكون مناهجها وإجتاهاهتا وتوجهات أساتذهتا بام يتفق والسياسة العامة 
للدولة السـلجوقية ونتيجة لذلك التوجه العلمي فقد تنوعت إهتاممات السـاجقة يف اجلانب العلمي 

متمثلة باملدارس وخزائن الكتب وغريها...

 الدارس
املدرسـة التاجية: أنشـأها تاج امللك أبو الغنائم وزير السـلطان ملكشاه سـنة )382هـ/1089م( 

وهي خاصة بأتباع املذهب الشافعي)174( وهي من أهم املدارس آنذاك )175(.

ومـن شـيوخها أيب بكر املقرئ، أمحد بن احلسـني بن أمحـد الصائغ )ت: 518 هــ/1124 م( )176(. 
ويـروي ابـن ُكثـري  أحـداث الفتنة التي حدثـت داخل هذه املدرسـة قائـًا: » كان فيها فتـن عظيمة بني 
الروافض والسـنة ورفعـوا املصاحف وُقتَِل فيها خلق كثري وسـب أهل الكرخ الصحابـة وأزواج النبي 
)عليهن السام( فلعنة اهلل عىل من فعل ذلك من أهل الكرخ وإنام حكيت هذا ليعلم ما يف طوايا الروافض 
من اخلبث والبغض لدين اإلسام وأهله ومن العداوة الباطنة الكامنة يف قلوهبم هلل ورسوله ورشيعته «  .
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عـىل مـا يبدو َأنَّ ما ذكره ابـن ُكثري فيِه نوع من التعصب الطائفي املقيـت الظاهر للعيان مع العلم إنه 
ال خيفى وال ينكر ما حدث من حروب أهلية وفتن طائفية)178( وما يتخللها من أسـتخدام ألفاظ مشـينة 
بأساليب خمتلفة إال َأنَّ ذلك جيب إنتقاده بصيغة أحرتافية وبأسلوب أكثر كياسة وبحسن أختيار الكلامت 
واأللفاظ التي من شـأهنا التعبري عن احلادثة التأرخيية فعندما تواجه احلالة السـلبية بإلفاظ سـلبية وبفكر 
متعصـب متطـرف ال ُيعطِي احلـق للميسء إليه كـون األخري ألفاظه جارحة قاسـية واعتـامده العمومية 
والشـمول وبطبيعة احلـال ال يمكن اعتامد مثل هذه الروايات التي حتمل عنري اجلزم والشـمول ألنَّ 
أساس الروايات التأرخيية أو تصديقها أو الوصول ألطراف احلقيقة من خاهلا هو أعتامد عنر الشك يف 

الرواية التأرخيية أما الكام باملطلق هو أمر الينقاد إليه وكام ال ُيعتد به وال حيتكم إليه .

مدرسة محزة بن عيل: 
أنشـأها محـزة بن عـيل بن طلحة أبـو الفتوح صاحـب املخزن إىل جانـب داره وفتحـت للتدريس 
سـنة )535هـ/1140م( وأول من درس فيها أبو احلسـن بن اخلل الكرخي شـيخ الشـافعية يف بغداد 

وحرضها مجع من الفقهاء وأرباب الدولة وغريهم )179(.

وبعد وفاة السـلطان السـلجوقي ملكشـاه سـنة )485هـ /1092م( توىل ولده بركياروق عرش 
السـلطنة السـلجوقية )486 -498 هــ/1093 – 1105م( والـذي أظهر هو اآلخـر أهتاممًا بالعلِم 
والعلـامء وأختذ من الوزراء من له إطاع ودراية وكفـاءة يف ميادين العلم واملعرفة ومن هؤالء الوزراء 

سعد امللك األوجي الذي كان حيرض بنفسه جمالس العلم)180(.

واسـتمر حال الناحية العلمية عىل ماهو عليه حتى بعد وفاة بركياروق سـنة )498هـ – 1105م( 
إذ توىل سنجر بن ملكشاه عرش السلطنة السلجوقية )498 – 552هـ/1105-1157م( الذي ِشهَد 
عهده هنضة ثقافية شـملت العلوم واآلداب سـيام خراسان إذ أختذ من مرو وهي إحدى مدن خراسان 
عاصمة لدولته فكانت خراسـان من أهم مراكز الثقافة يف املرشق آنذاك فقرب السلطان سنجر )498 
-552هـ/1105-1157( العلامء واألدباء )181(، ووزر عدد كبري منهم أمثال الوزير شهاب اإلسام 
عبد الرزاق بن الفقيه بن عبد اهلل بن عيل بن أخو نظام امللك )ت: 515هـ/1121م( وكان من فقهاء 

نيسابور )182( وغريهم الكثري)183(.

إذ ُيعـد عـره من العصـور املهمة يف تاريخ العلـم واألدب وذلك جلزيل أهتاممـه بالعلامء وتوفري 
كل ما من شـأنه حيقق هلم سـبل النجاح بام وفره من منح وعطايا للعلم وأهله من خال رشاء الكتب 
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وترمجتها وتشـجيع العلامء عىل تأليف أقراهنا وتأسيسـه للمدرسـة النظامية وكان ذلك اإلهتامم وتلك 
الرعايـة شـملت مجيع املـدن الواقعة حتت السـيطرة السـلجوقية آنذاك مثـل جرجـان)184(  وأصفهان 

ونيسابور ومرو)185( وطربستان وكذلك ُأسست فيها املدارس النظامية)186(.

إذ  كان هنـاك إهتـامم يف الناحيـة العلمية بكل مكونتها وهنـاك مراحل للتعليم منهـا التعليم العام 
ويكـون يف الُكتَّـاب والتي يتعلم فيهـا القراءة والكتابة واحلسـاب إما الطبقة اخلاصة وهم السـاطني 
وخواصهـم وحاشـيتهم فلهم تعليـم خاص مثًا كان الوزيـر نظام امللك يعلم ملكشـاه ولقبه األخري 

أتابك أي األمري الوالد)187(.

وهناك نوع آخر للتعليم ويكون يف املساجد اجلامعة يف املدن ويضم حلقات دراسية متنوعة منها يف 
الفقه والتفسري واحلديث ولكل منها شيخ متخصص ومن أشهر املساجد يف املرشق اإلسامي مسجد 
العقـا )أو عقيـل( بمدينة نيسـابور وحيتوي عـىل مكتبة ضخمة بخمسـة اآلف جملد يف أنـواع العلوم 

املختلفة َو ُدِمَر هذا املسجد أثناء فتنة األتراك الغز سنة )548 هـ/1153م( )188(.

فضـًا عـن وجـود املكتبـات العامة واخلاصـة والتي تـزود هبا كبـار املؤرخني آنذاك ملـا حتويه من 
مؤلفات قيمة ونادرة وجامعة ملختلف العلوم واملعارف )189(.

أضـف إىل ذلـك كان حلوانيت الوراقني دور هام وعامل مؤثر يف السـري باحلركة العلمية إىل األمام 
فكانـت تلك األماكن مليئـة بأنواع املؤلفات يف خمتلف املضان األمر الذي وفر لطاب العلم مسـاحة 

من احلرية الفكرية إذ توفرت أهم وسائل طلب العلم أال وهي الكتب)190( .

وكان لـكل مدرسـة ِخزانـة كتب حتـوي أنـدر املخطوطـات يف كافة العلـوم وللمكتبـة موظفون 
متخصصون منهم اخلازن واملرشف واملناول وغريهم)191(.

2- خزائن الكتب ف العرص السلجوقي:
ِخزانة كتب الكندري أبو نر حممد )ت: 457هـ/1064م( وكان من وزراء السـاجقة وظلت 

ِخزانته مدة طويلة من الزمن)192(.

ِخزانة الوزير ابن هبرية، أبو املظفر حيى بن حممد بن هبرية، )ت: 544هـ/1194م( وزير اخلليفة العبايس 
املقتفي سنة )544هـ/1149م( وكانت له خزانة كتب وقفًا يف مدرسته التي أنشأها يف البرة )193(.

ِخزانة كتب الشـجري، أنشـأها مسـعود بن نارص الشـجري )ت: 477هـ/1084م( حتتوي عىل 
العديد من الكتب وله من الكتب النادرة جعلها وقفًا يف مسجد عقيل بنيسابور)194(.
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ِخزانة كتب الصايب أنشـائها أبو احلسـن حممد بن هال الصايب )ت: 448هـ /1056م( صاحب 
املؤلفات التأرخيية ومنها رسوم دار اخلافة)195(.

خزانة عبد السـام القزويني: أنشـأها أبو يوسف عبد السام بن حممد بن يوسف بن بندار احلنفي 
املعتزيل )ت: 489هـ/ 1095م( وحتتوي عىل العديد من املجلدات العلمية )196(.

أما بالنسـبة للمدرسـني فكانوا من ذوي اإلختصاص مثًا كان يـدرس النحو األديب اللغوي أبو 
زكريـا التربيـزي )ت: 502 هـ/1108م()197( وعدد الطاب كان حمدد بشـهرة األسـتاذ وثقة الناس 
بـه فبعض احللقات يكون عـدد طاهبا عرشة وحلقات أخرى يكون عدد طاهبـا مئات وكان القبول 

مفتوحـًا أمام كل شافعي)198(.

وتعيني املدرسني من صاحية الوزير ويساعد املدرس معيد يعيد الدرس بعد إلقاء املدرس املحارضة 
عىل الطاب وظهرت وظيفة املعيد يف )القرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليادي( )199(

فضـًا عن املدارس كانت هناك الربط وهي دار لسـكن املتصوفة ونتيجـة لإلزدهار العلمي وتطور 
احلركـة الفكريـة أصبحت تلـك الربط مركزا للتعليم والتصنيـف ومن الكتب التي ُألَِفـْت يف الربط هو 
التاريخ املجاهدي الذي ألفه وجيه الدين أبو حفص عمر بن حممد السهروردي )ت: 532هـ/ 1137م( 

وأهداه إىل نائب السلطان السلجوقي يف بغداد جماهد الدين هبروز لذلك أسامه املجاهدي )200(.

فكانت الربط يف العر السلجوقي أماكن إقامة واستقرار للعلامء الرحالني من بلد إىل آخر لطلب 
العلم ونرشه)201(. فأصبحت الربط مراكز علمية بعد أن كانت مراكز حلامية الثغور اإلسامية فتحولت 

تلك الصفة العسكرية الدينية إىل صفة علمية دينية.

ومن أشـهر األربطة رباط اخلدم يف بغداد عىل هنر دجلة شـيده جماهد الدين هبروز نائب السـلطان 
السـلجوقي يف العـراق )202( كذلك ربـاط اإلرجوانية والدة اخلليفة العبايس املقتـدى باهلل وغريه)203(. 
كذلك رباط أنشأه الفقيه عبيد اهلل أمحد بن حممد بن عبداهلل أبو املعايل املروزي )ت: 539هـ/1144م( 

عىل نفقته اخلاصة يف مرو وأوقف فيه العديد من الكتب)204(.

وتلـك املدارس أو املراكز العلمية عمومًا شـملت مجيع الباد الواقعة حتت السـيطرة السـلجوقية 
وليس ما ذكرناه فقط...



40

فضـًا عـن ما تقدم كانت هناك األوقـاف )205( العلمية والتي قامت بدورها عىل اسـتمرار احلركة 
العلمية يف كل امليادين ومراكز العلم منها وقف زوجة السـلطان السـلجوقي ملكشاه وهي تركان بنت 

طراح اجلالية التي أنشأت ثالث مدرسة بنيت يف بغداد)206(.

كذلك املدرسـة األمينية وهي مدرسـة بنيت للشـافعية يف دمشق أنشـأها أتابك العساكر يف دمشق 
أمني الدين كمشـتكني بن عبد اهلل الطغتكيني )ت: 541هـ/ 1146م( وقد وقف هذه املدرسـة سـنة 

)514 هـ/1120م()207( .

كذلـك املسـاجد والربط كانـت أوقافـًا)208( أضـف إىل ذلك اخلوانـق والتي تعد من املؤسسـات 
العلميـة الدينيـة يف الوقـت ذاته وهي أكرب من الربط مسـاحة وتتسـع ألعـداد أكثر مما تتسـع له الربط 
فضًا عن مدة اإلقامة هبا تكون أكثر من مدة اإلقامة يف الربط وقد شـيد السـاجقة هذه اخلوانق)209(، 
أيضـًا البيامرسـتانات كانت هي األخرى مراكـز للتعليم فضًا عن وظيفتها األساسـية معاجلة املرىض 
بـل أصبحت مركـزًا لتعليم وتأهيل وتطوير طاب العلم يف ذلك املجـال فتحتوي عىل أماكن التعليم 

النظري والعميل فأصبحت كاملدارس التي أنشأت خصيصًا لتعليم الطب . )210(

وكان لهذه البيمارستانات أوقاف خاصة لصيانتها وتوفير مستلزماتها وكل ما يحتاجه مدرسيها 
وطالبها كذلك يحدد فيها عدد الطاب الدراسـني فيها واملدرسـني ففي املدرسـة املسـتنرية أشـرتط 
الواقف إليوان الطب فيها أن يكون هبا عرشة من الطاب املسلمني يدرسهم طبيب مسلم ويوجد يف كل 

بيامرستان مكتبة طبية كبرية تضم العديد من الكتب التخصصية يف ذلك املجال احلساس )211(.

وكتحصيـل حاصـل ونتيجة لذلك التوجه العلمـي واإلهتامم الفكري بوجهيه املـادي واملعنوي نجد 
انتشار تلك املراكز العلمية وتنوع فروعها والذي يعود بدوره إىل توجه الدولة السيايس أوالً والديني ثانيًا . 

وخـري دليل عىل ذلك املبالـغ التي خصصت عىل تلك املراكز العلمية سـواء يف مدارس العراق أو 
فـارس فمثًا مدرسـة أصفهـان قدرت نفقاهتا وأوقافها بعرشة األف دينار سـنويا أما نظامية نيسـابور 
فكانت أوقافها عظيمة هي األخرى، أما نظامية بغداد كانت األوقاف املخصصة هلا تقدر بــ 15000 
دينـار للعـام الواحد)212(. فهي تغطي كل متطلبات املدرسـة أو املركز العلمـي بام يتفق وظروف ذلك 
العـر وأحتياجـات الطاب واملدرسـني فتوفرت بذلـك البيئة العلميـة املائمـة واألرضية اخلصبة 
لطـاب العلـم إذ توفـرت هلم كام ذكرنـا اجلوانب املاديـة واملعنوية املتمثلـة بالرعاية املبـارشة من قبل 
القائمـني عىل هذه احلركة العلميـة كتفقد الطاب وزيارة املدارس، كزيارة نظـام امللك لنظامية بغداد 

سنة )480هـ/1087م()213(.
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لذلـك كانت تلك املراكز العلمية تعج وتضج بطاب العلم بفضل ذلك اإلهتامم احلكومي بغض 
النظـر عـن املآرب مـن وراء تلك النهضة العلمية ولكن هناك إشـارة غريبة مـن نوعها وهي َأنَّ بعض 
املدرسني خَتلو عن مذاهبهم وأتبعوا مذهبًا آخر من أجل التدريس يف املدراس ويف حقيقة األمر ليست 
الغرابة بتغيري املذهب كام ُذِكَر أنفًا لكن الغرابة تكمن يف َأنَّ من يغري مذهبه هو من الطبقة املثقفة صاحبة 
األسس واملبادئ كام ُيعرف !! وإن كانت تلك احلالة ليست بالظاهرة وليست عامة فقد خصت بعض 

املدرسني ومل تشملهم برِمتهم.

ومـن األمثلـة عىل ذلـك أبو املبارك الوجيـه النحوي احلنفي الـذي ترك مذهبه احلنفـي وانتقل إىل 
املذهب الشـافعي من أجـل نيل كريس التدريس يف املدارس كذلك احلال بالنسـبة أليب الفتح أمحد بن 
عيل بن برهان املعروف بابن احلاممي )ت:518هـ/1224 م( الفقيه احلنبيل وانتقل اآلخر إىل املذهب 

الشافعي )214(.

يذكر أيضًا َأنَّ السـلطان سـنجر )511-555هـ/1118-1160م( كان يزور علامء عره ومنهم 
الفقيه الشافعي عبد الرمحن بن عبدالصمد بن أمحد بن عيل النيسابوري )ت: 550هـ/1155م( )215( .

لكن مل توجد إشـارة عىل زيارة السـلطان سنجر)ت: 511-555 هـ/1118 -1160م( أو غريه 
من سـاطني السـاجقة إهنـم زاروا علامء املذاهب األخرى سـيام اإلمامية األثنـى عرشية والذي كان 
كل واحـدًا منهـم آنذاك منارًا يف ختصصه بارعـًا يف مؤلفاته بارزًا مؤثرًا بني أبناء جلدته سـيام الطربيس 

)548هـ/ 1153م( والذي كان معارصًا لتلك احلقبة الزمنية. 

أضف إىل ما تقدم ذكره سـؤاالً يطرح نفسـه هنا هل إن إهتامم السـاجقة بالناحية التقافية إهتامما 
لغرض اإلستزادة يف العلم أم ألغراض تكميلية هليكلية بناء أي دولة أم لغرض منافسة الدول السابقة 
هلـا أو املعـارصة أو الاحقة لتكون هلـا قدوة وعربة وإذا فرضنا جدالً وهو املتعـارف عليه إن أي دولة 
تبحـث عن إظهار قوهتا من خال تقوية ودعم مذهبها والدعوة إليه وعليه جاء ذلك اإلهتامم العلمي 
لغـرض نـرش مذهبهم وإن كان ذلك فعًا هل إن طبقات املجتمع كلها ذات عقلية خصبة مهيئة لتلقي 
مذاهـب جديدة وهل إن هـذه املجتمعات أو الطبقات كان ُجّل إهتاممهـا البحث عن املذاهب الدينية 
والتعصـب فيهـا تاركـني وراء ظهورهـم أوضاعهـم اإلجتامعية والسياسـية بـكل فروعهـا وحيثياهتا 
وسـنوات الرخاء والشـدة التي مروا هبا وإهتاممهم الوحيد هو إتباع مذهب الدولة وإن كان ذلك هل 
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حبـًا يف الدولة وسياسـتها وهنجها عـىل كافة األصعدة أم خوفـًا من الدولة أم ما تناقلتـه كتب التأريخ 
وغريها فيه نوع من املبالغة ألن حجم ذلك التوجه الفكري )املذهبي( كان قد وصل ذروة اإلنتشار و 
اإلهتامم وهل كانت هناك مذاهب أخرى كان هلا ثقلها وأثرها ودورها الديني واإلجتامعي والسيايس 

والبد من وجود مذهب جديد رادع لتلك املذاهب.

تلك اإلسـئلة حتتاج بحثًا مفصًا لبيان أبعاد ذلك التوجه الثقايف والدافع الفكري والوازع الديني 
والـذي نتج عنه تلك املراكـز العلمية واملؤلفات العلمية املختلفة املضان فمـن ذا وذاك تكونت عجلة 
التأريخ وتوجه املسار التأرخيي منذ أقدم األزمنة إىل يومنا هذا بإجتاهاٍت خمتلفة وبتصوراٍت غري متامثلة 
ناهيـك عـن نتائج تلـك اإلرهاصات التـي عصفت بطيـات ذلك التأريـخ ليس من الناحيـة الفكرية 

فحسب بل من كافة النواحي وبمختلف األصعدة...

وعـن جزئية اجلانب املذهبي يف ذلك التوجه العلمي أجابت الباحثة شـكران )216( إن إنشـاء تلك 
النظاميات مل يكن عن غري دراية بل كانت فكرة مقصودة مدروسـة اهلدف منها مقاومة الفكر الشـيعي 
بنفـس الفكـرة التـي نرشوا هبـا دعوهتم تقابلها سـطوة سياسـية خفية ويؤكـد احلكيم)217( مشـريًا إىل 
رسـالة نظام امللك الوزير السلجوقي إىل السـلطان السلجوقي ألب ارسان )455-465هـ/1063 
-1072( بقوله: » جعلت لك من خراسـان جندًا ينرونك وال خيذلونك ويرمون دونك بسـهام ال 

ختطئ وهم العلامء فقد جعلتهم باإلحسان إليهم من أعظم أعوانك « .

ومـن بـني تلك العلوم التي أزدهرت آنذاك علم التفسـري والذي قدمنا له رشحًا بسـيطًا لبيان أهم 
ماحمه ليكون بطاقة تعريفية عن ذلك العلم وما تظهر من خاله علوم عدة كعلوم القرآن برمتها فضًا 

عن علم التأريخ من خال ما حتويه كتب التفسري من رواياٍت تأرخيية منوعة وهو موضوع البحث .
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علم التفسري
- تعريف التفسري لغة وإصطالح 

التفسري لغة:
من فرس الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل عيل بيان اليشء وإيضاحه وكل يشء يعرف بِه تفسري 
اليشء فهو التفرسة ومعناه االستبانة وكشف املغطى أو املراد من اللفظ املشكل والرتكيب املغلق ويقال 

فرسه يفرسه فرسًا )218( .

التفسري إصطالحًا:
علـم ُيفهـم بِه كتاب اهلل املنزل عىل نبيه )ملسو هيلع هللا ىلص( ومعرفة ألفـاظ القرآن الكريم ومدلوالهتا وأحكامها 
اإلفراديـة والرتكيبيـة وأمـا موضوعـه فهـو كام اهلل سـبحانه وتعاىل ومسـائله ما يتضح مـن اآليات 
والغـرض منـه الوقوف عىل مـراد اهلل من خال اإلطاع و االعتبار من املغـازي والقصص فضًا عن 
اسـتنباط األحكام الرشعيـة وعلم البيان وأصول الفقـه والقراءات وحيتاج إىل معرفة أسـباب النزول 

والناسخ واملنسوخ )219(.

 رشوط الفرس وضوابط تفسري القرآن:
1- معرفة معاين األلفاظ 

2- اإلشتقاق اللفظي .

3-معرفة األحكام 

4- القراءات 

5- أسباب النزول

6- معرفة الناسخ واملنسوخ 

االجتهاد العقيل بام يضمه من آدلة وبراهني 

معرفة العر 

املوضوعية
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صحة اإلعتقاد 

إخاص القلب هلل والتفويض إليه 

صحة املقصد وُحسن النية فيام يكتب 

التدبر والتفكري 

اللغة العربية بام حتويه من علوم من فقه اللغة ونحو ورصف وعلوم الباغة 

املعرفة بأصول الدين

املعرفة بأصول الفقه .

أن يكون املفرس ملاًم بعلوم التاريخ واإلجتامع والنفس والرتبية والعلوم املعارصة )220(.

-الفرق بني التفسري والتأويل:

التأويل لغًة: 
مأخـوذ مـن انتهاء اليشء ومصريه وما يؤول إليه أمره وهـو مصدر أول وأصل الفعل )أول اليشء 

يؤول أوالً( أي رجع إليه)221(.

التأويل إصطالحًا: 
هو اآلخذ بأحد اإلحتامالت بام يطابق الرشيعة وال يمكن القطع بأنه املراد ألن اهلل أعلم بمقاصده 
وحكمته ومراده مثل قولَه تعاىل:)) َيا َبنِي َآَدَم (()222( إن كان املراد إخراج الطري من البيضة كان تفسري 
وإن كان إخراج املؤمن من الكافر والعامل من اجلاهل كان تأويل)223(، ففي التفسري تقول الريب معناه 

الشك أما التأويل تقول اجلد أب)224( كقوله تعاىل: ))َيا َبنِي َآَدَم(( )225(.

فالتفسـري أعـم مـن التأويل ويسـتعمل يف األلفاظ أمـا التأويل فيكثر اسـتعامله يف املعـاين واجلمل 
وكذلك يسـتعمل التأويل يف الكتب اإلهلية بينام التفسـري ُيستعمل فيها ويف غريها والتفسري يبني وجهًا 
واحدًا للمعنى بينام التأويل ُيقدم عدة احتامالت وُيرجح أحدها بالدليل كذلك التفسري يتعلق باإلتباع 
والسـامع بينام التأويل يتضح باالسـتنباط ونسـتطيع أن نطلق عىل التأويل بأنه تفسـري عقيل وغريها من 

اإلشارات املختلفة بني التفسري والتأويل )226(.
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احلاجة إىل التفسيــر:
 ملـا كان كتـاب اهلل العزيز هو خري جامع وأفضل دسـتور لتنظيم حياة الفـرد واملجتمع ملا حيويه من 
علـوم مجة ومعارف قيمة وأحكام رشعية وقضايا إسـامية فضـًا عن قصص األولني من أجل الِعربة 
والِعظـة و عليـه فكان ال بد من تفسـري ما ُيبهم مـن آيـــات اهلل )عّز وجل( والدليـل عىل ذلك ظهور 
املفرسين وكتب التفسـري عىل مر العصور اإلسـامية منذ عر الرسـول األعظم حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل يومنا 
هـذا ومن كافـة املدارس، وقد حث ودعـا اهلل تعاىل عن طريق القـرآن الكريم ونبيـه وآل بيته )عليهم 

السام( عىل رضورة تفسري القرآن وتدبر آياته والتفقه فيه ومن هذه األدلة قوله تعاىل:
ُروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختَِاًفا َكثرًِيا(( )227( 1- )) َأَفَا َيَتَدبَّ

ُسـوِل َوإىَِل ُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم  وُه إىَِل الرَّ 2-)) َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّ
ْيَطاَن إاِلَّ َقِليًا(( )228( َبْعُتُم الشَّ ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتَّ َلَعِلَمُه الَّ

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب((  )229( ُروا َآَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ 3-))ِكَتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
ُروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا(( )230( 4- ))َأَفَا َيَتَدبَّ

ُروَن(( )231( ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ُبِر َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ 5- )) بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ
ِذي اْخَتَلُفوا فِيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن (( )232( َ هَلُُم الَّ 6- )) َوَما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَبنيِّ

اما احاديث النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( يف احلث عىل تفسري القرآن وتعليمه والتدبر يف آياته عديدة منها:

َم القرآن وَعلَّمه”)233(. 1-  »خريُكم َمْن تعلَّ

2- عـن اإلمام عيل بن طالب)عليه السـام( عن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: »عليكـم بكتاب اهلل فيه نبأ ما 
قبلكـم وخـرب ما بعدكـم، وحكم ما بينكم، هو حبـل اهلل املتني والذكر احلكيم والراط املسـتقيم هو 

الذي ال تزيغ به األهواء وال يشبع منه العلامء من قال به صدق ومن حكم عدل ... (( )234(.

3- عن رسول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إنه قال:»ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه 
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفهم املائكة وذكرهم اهلل فيمن عنده  (( )235(.

وعليه فإن علم التفسري علم جليل القدر عظيم الفائدة ينظم مسري اإلنسانية عن طريق تفسريه إليات 
القرآن احلكيم وبيان مراد كام اهلل العظيم ويذكر الطربيس)236( )548هـ/1153م( يف مقدمة تفسريه » 
علم التفسري من أَجّل العلوم قدرًا ألنه املوصل إىل فهم مراد اهلل من كتابه ومعرفة أحكام اهلل يف وحيه وما 

فرضه عىل عباده وهذه الغاية كام ال خيفى هي أرشف الغايات وأحسن الطرق لنيل السعادات ((.
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 لذلـك فقـد تسـارع الصحابة ومن تبعهم عىل تفسـري آي القرآن احلكيم وكان السـبق يف التفسـري 
لسيد البلغاء واملتكلمني حبيب رسول رب العاملني عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني)عليه السام( » أما 

اخللفاء فأكثر من روَي عنه منهم عيل بن أيب طالب والرواية عن الثاثة نزرة جدًا (( )237(.

 )) وصدور املفرسين من الصحابة عيل ثم ابن عباس إال أن ابن عباس كان قد أخذ عن عيل (()238(.

ومن البدهيي و دون أدنى شك أن تكون الصدارة والريادة لإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام(كيف 
ال وهو من َولَِد يف جوف الكعبة ونشأ وترعرع يف كنف النبوة ومعدن الرسالة وهو أول الرجال إساما ومل 
يسجد قط لصنم تلك هي مامح العناية اإلهلية والكرامة الربانية وقمة الرضا اإلهلي التي بدأت منذ نعومة 

أظفاره واستمرت طوال حياته وبعد مماته ذلك هو اإلمام اهلامم املقدام عيل بن أيب طالب )عليه السام(.

 )) فهو أول من سـمع القرآن من رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وخاجلته آياته وهو أول من مجعه بأمر رسول اهلل 

وكتب تفسريه وتأويله وشأن نزوله كام يف متضافر األدلة(( )239(.

أنواع التفسري:
التفسـري بالأثـور: ويسـمى التفسـري بالرواية أي نقل تفاسـري نبـي الرمحة حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( والصحابة 
وأهل البيت والتابعني وغريهم دون اإلستغناء عن القرآن الكريم والُسنة النبوية الرشيفة وُيطلق عليه 

التفسري النقيل )240(.

التفسري بالرأي:- ويسمى التفسري العقيل ويعتمد عىل الرأي وما يتخلخل ذلك من أهواء شخصية 
وإتبـاع مذاهـب دينية وظهور الفـرق الدينية التي أدت بدورها إىل ظهور علـم الكام فضًا عن تنوع 

العلوم واملعارف التي أصبحت تطرح مع التفسري)241(.

 أضـف إىل ذلك هناك رشوط لكا التفسـريين فضـًا عن اإلنتقادات واملآخـذ لكليهام والتي هي 
ليست جمال البحث)242(



47

البحث اخلامس
التعريف بكتاب جممع البيان ف تفسري القرآن

تسمية الكتاب:
 يقول الطربيس )243()548هـ/ 1153م( يف مقدمة تفسريه: » وسميُته كتاب جممع البيان يف تفسري 
القـرآن وأرجو إن شـاء اهلل تعاىل أن يكـون كتابًا كثري الدرر غزير الغرر متواصف السـامت، متناصف 
ب التهذيب، أحـكام الرشيعة بمعانيه منوطة وأعـام احلقيقة بمبانيه  الصفـات مهـذب الرتتيب، ُمذهَّ

مربوطة(( .

 بالفعـل عنـد اإلطاع عىل صفحات الكتاب والتمعن بام حتمله طياته جتد ذلك التنظيم والتهذيب 
والرتتيـب فـكًا جيد ضالته من كتاب جممع البيان يف تفسـري القرآن وهذا سـناحظه جليًا عند وصف 

الكتاب ورأي العلامء فيه وصوالً ملنهج الكتاب.

سبب تأليف الكتاب 
 يذكر الطربيس)244()548هـ/ 1153م( يف مقدمة كتابه سـبب تأليف الكتاب قائاً: » خاض العلامء 
قديـاًم وحديثًا يف علم تفسـري القرآن، وأجتهـدوا يف إبراز مكنونه، و إظهار مضمونـه، وألفوا فيه كتبًا مجة، 
غاصوا يف كثري منها إىل أعامق جلجه، وشققوا الشعر يف إيضاح حججه، وحققوا يف تفتيح أبوابه، وتغلغلوا 
يف شعابه إال أنَّ أصحابنا، ريض اهلل عنهم، مل يدونوا يف ذلك غري خمترات نقلوا فيها ما وصل إليهم يف ذلك 
س اهلل  من األخبار ومل يعنوا ببسط املعاين وكشف األرسار إال ما مجعه الشيخ األََجلَّ أبو جعفر الطويس )قدَّ

روحه( من كتاب التبيان، فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء احلق ويلوح عليه رواء الصدق (( .

عـىل الُرغم من أنَّ الطربيس )245()548هــ/1153م( امتدح كتاب التبيان إال أنَّه انتقده يف الوقت 
ذاته قائًا: » غري أنَّه خلط يف أشياء مما ذكره يف اإلعراب والنحو الغث بالسمني واخلاثر بالزباد ومل ُيميز 

بني الصاح مما ذكره فيه والفساد وأخل بُحسن الرتتيب وجودة التهذيب«.

عـىل ما يبـدو َأنَّ انتقاد الطربيس )548هــ/ 1153 م( لكتاب التبيان ومدحـه يف وقت واحد من 
بـاب املوضوعية وليس للتقليل من الشـأن ألن الطربيس )548هــ/ 1153م( عىل ما يبدو من كامه 
يميل نحو املنهجية املنظمة وحماولة التقريب بني املذاهب من خال اإلطاع عىل آراء املخالفني وأبناء 

جلدته من السابقني واملعارصين، ...
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ولكـن هناك جزئية جيب التطرق إليها َأال وهي اختـاف مناهج املؤرخني عامة واملفرسين خاصة 
مـن قـرِن إىل قرن وهـذا ما أطلعنا عليه من خال دراسـتنا ملناهج املؤرخني، فـكان املؤرخ أو امُلصنف 
إخباريًا ثم مؤلفًا ثم مؤرخًا ناهيك عن الشمولية التي أمتاز هبا معظم املؤرخني وهي الكتابة والتأليف 
يف أكثـر مـن موضوع ومن املحتمل أن تؤدي إىل عدم تناسـق األفـكار والرتكيز يف مطلب من املطالب 
مع اإلشـارة إىل أنَّ الشـمولية مل تكن لغرض اإلكثار يف عدد املصنفات يف خمتلف املضان بقدر ما كانت 
ألجل الفائدة العلمية اإلقتصادية اإلجتامعية السياسية الفقهية ناهيك عن أنَّ املؤلفني آنذاك كان شغلهم 
الشـاغل وعملهم األول هو التأليف بغض النظر عن من أشـتغل منهم يف دوواين الدولة ومؤسسـاهتا 
فضًا عن الضغوط التي قد يتعرض هلا بعض املؤرخني فتحصيل حاصل جتد بعض اهِلنات واهلفوات 

هنا وهناك بقصٍد أم بغري قصد...

 ُيضيف الطربيس )246()548هـ/1153م( سـببًا آخر لتأليف الكتاب قائًا: » وقد كنت يف ريعان 
الشـباب وحداثة السـن وريان العيش ونضارة الغصن قلق التشـوق شـديد التشوف إىل مجع كتاب يف 
التفسـري ينتظـم أرسار النحو اللطيفة وملع اللغة الرشيفة ويفي مـوارد القراءات من متوجهاهتا مع بيان 
حججها الواردة من مجيع جهاهتا ... وقد ذرف ِسـني عىل السـتني وأشـتعل الرأس شـيبًا فحداين عىل 
تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية موالنا... ركن اإلسـام خملص امللوك والسـاطني سـيد نقباء 
الرشف تاج أمراء السادة فخر آل الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( أيب منصور حممد بن حيى بن هبة اهلل احلسيني وصدق 

رغبته يف معرفة هذا الفن وقر مهمه عىل حتصيل حقائقه ...(( .

طبعات الكتاب 
ألمهية الكتاب وتعدد مضانه ُطبَِع عدة طبعات بعضها ذكرها املؤرخني )247( والبعض اآلخر أطلع 

عليها الباحث ومنها:- 

 يف إيران ُطبَِع عدة مرات منها:- 

رشكة املعارف اإلسامية طهران سنة 1959 يف مخسة جملدات.

املكتبة اإلسامية يف طهران 

طبع أيضا يف طهران سنة 1953 – 1954 عرشة أجزاء يف مخس جملدات 

الطبعة اإلسامية، طهران، 1960 .
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الطبعة احلجرية يف إيران 1865.

رابطة الثقافة والعاقات اإلسامية، طهران، 1996

ُطبَِع أوالً يف قم سنة 1945 يف جملدين كبريين 

 يف لبنان ُطبَِع عدة مرات منها:- 

دار املعرفة، بريوت، 1985

دار املرتى، بريوت، 2006

مؤسسة األعلمي، بريوت 

دار العلوم، بريوت، 2006 

طبعة صيدا ، بريوت، 1935

املركز الثقايف اللبناين، ط1، بريوت، 2004

طبعة ِمر، 1974.

وصف الكتاب:
ُيَعـدُّ تفسـري الطربيس )548هــ/1153م( من تفاسـري القـرن )اخلامـس اهلجري/احلادي عرش 
امليـادي( والتي تسـمى بالتفاسـري اجلامعـة اإلجتهادية باعتامدها عـىل العقل واإلجتهـاد ناهيك عن 

اإلستعانة باملناهج التفسريية السابقة كاإلجتاه األثري يف التفسري وغريها )248(.

يصـف الطـربيس )249()548هــ/1153م( كتاَبـُه، قائـًا: » إِبتـدأت بتأليـف كتاب هـو يف غاية 
التلخيص والتهذيب وَحسـن النظم والرتتيب جيمع أنـواع هذا العلم وفنونه وحيوي فصوصه وعيونه 
من علم قرأته وإعرابه ولغاته وغوامضه ومشـكاته ومعانيه وجهاتِه ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره 

وحدوده وأحكامه وحاله وحرامه ...«.

ويضيـف قائًا: »  مَجَْعُت يف عربيتـِه كل غرة الئحة، ويف إعرابِه كل حجٍة واضحة، ويف معانيه كل 
قـول متـني، ويف مشـكاته كل برهان مبـني فهو بحمد اهلل لألديـب عمدة وللنحوي عـدة، وللمقرئ 

بصرية، وللناسك ذخرية، وللمتكلم ُحجة و للمحدث حمجة وللفقيه داللة وللواعظ آلة(( )250(.
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ومـن اجلدير بالذكر واجلميل بالفكر إن الطربيس )548هـ/1153م( يصف ويمتدح كتاَبُه وكأنه 
عـىل علم َأنَّه سـيصبح كتابًا غايـة يف مكنوناته راقيًا يف تفاصيلِه وسـيلًة لكل من له غايـة فُيِعُد الكتاب 
بالنسبة للقارئ الغري مطلع أعجوبة بباغتِه مبهاًم يف حِل رموزه صعبًا يف تفسري وحتليل مفرداته املنمقة 
ومعرفة وجوهِه الباغية التي اسـتفاض الكتاب منها من املقدمة إىل آخر جزء وبالنسبة للقارئ املطلع 
يـرى يف مضانـه العلميـة ومضامينه الفكرية مـا ُيبهر بِه العقل اإلنسـاين والفكـر اإلبداعي فهو يرشح 

الصدور وحيفز البصرية عىل التبحر والتبر يف حيثياته والتأمل يف جزئياته .

مما يأخذ بالقارئ إىل وضع أهداف علمية متنوعة والسـعي إىل حتقيقها ناهيك عن الغوص يف بحٍر 
عميق غوره َأال وهو القرآن الكريم والبحث يف ما ظهر من علومِه و ما ُخفَي كان أعظم .

فالطـربيس )548 هـ/1153م( ومن خال إطاعنا البسـيط مل يكن قصـده بوصف كتابه يعود إىل 
األنا أو التفرد يف اخلصال أو املفاخرة والتميز بقدر ما كان ُيبني للقارئ مدى شمولية علمه وعمله وإتساع 

فكره وبصريته وتنوع مفرداته والتي هي بحد ذاهتا موضع فخر وإعتزاز وتستحق املدح والثناء. 

جـ - )) إحاطته يف شتى األقوال مع اإلشارة إىل ما روَي عن أهل البيت )عليهم السام( يف تفسري 
اآليـات بالوجـوه البينة املقبولة مع اإلعتدال وحسـن اإلختيـار يف األقوال والتأدب مـع من خيالفه يف 

الرأي بحيث ال يوجد يف كامه يشء ُينفر اخلصم((  )251(.

 وفرغ الطربيس )548هـ/1153م( من تأليف الكتاب يوم اخلميس منتصف ذي القعدة من سنة 
ثاثني ومخسامئة )252(1135م.

رأي العلامء والؤرخني ف الكتاب:
))  كتـاب جليـل تنـاول فيِه تفسـري آيات القرآن واسـتخراج معانيهـا وأحكامهـا الفقهية عىل وفق 

املذهـب الشـيعي اسـتمده من تفسـري )التبيـان( لشـيخ الطائفة الطويس ولكنـه فاق عليـِه يف الرتتيب 
والتهذيب واإلختصار((  )253(.

))  جممـع البيان يف تفسـري القـرآن له منزلة رفيعة عند الشـيعة تضاهي منزلة جامع البيان يف تفسـري 

نة (( )254(. القرآن عند أهل السُّ

))  يقول الشـيخ عبد املجيد سـليم شـيخ اجلامع األزهـر: كتاب جممع البيـان للعامة الطربيس هو 

كتاب جليل الشـأن غزير العلم، كثري الفوائد حسـن الرتتيب ال أحسبني مبالغًا إذا قلت: إنه يف مقدمة 
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كتب التفسري التي ُتعد مراجع لعلومه وبحوثه وقرأت هذا الكتاب كثريًا ورجعت إليه يف مواطن عدة 
اف مبهامت ووجدت صاحبه عميق التفكر عظيم التدبر(()255(. ل معضات كشَّ فوجدته حاَّ

))  يقول الشـيخ حممد شـلتوت: هذا الكتاب نسـيج وحده بني كتب التفسـري وذلك ألنه مع سـعة 

بحوثه وعمقها وتنوعها له خاصية يف الرتتيب والتبويب والتنسـيق والتهذيب مل تعرف لكتب التفسري 
مـن قبلـه وال تكاد تعرف لكتب التفسـري من بعـده ... فكان هذا الكتاب أول ومل يـزل أكمل، هو من 
كتب التفسـري اجلامعة، اسـتطاع أن جيمع غزارة البحث وعمق الدرس وطول النفس يف اإلسـتقصاء، 

هذا النظم الفريد القائم عىل التقسيم و التنظيم واملحافظة عىل خواص تفسري القرآن...(()256(.

))  يقول الشـيخ حممد تقـي القمي: وقف مؤلفه موقف اإلنصاف والتزم جـادة األدب القرآين فلم 

يعنف يف جدال ومل يسـفه يف مقال بل أعطى خمالفيه ما أعطى موافقيه من حسـن العرض وبيان احلجة 
ورواية السـند فمكن القارئ بذلك من احلكم السـديد وجعل كتابه موضعًا للقدوة احلسـنة يف اجلدال 

بالتي هي أحسن (( )257(.

))  إن تفسـري الطـربيس – بـرف النظر عـام فيه من نزعات تشـيعية وآراء اعتزالية – لكتاب عظيم 

يف بابـه يـدل عىل تبحـر صاحبه يف فنون خمتلفـة من العلم واملعرفـة والكتاب جيري عـىل الطريقة التي 
أوضحهـا لنا صاحبه يف تناسـق تام وترتيب مجيل وهو جييـد يف كل ناحية من النواحي التي يتكلم فيها 
فـإذا تكلـم عن القـراءات ووجوهها أجاد وإذا تكلم عـن املعنى اإلمجايل أوضح املـراد وإذا تكلم عن 
أسـباب النـزول ورشح القصص أسـتوىف األقـوال وأفـاض وإذا تكلم عن األحـكام تعرض ملذاهب 

الفقهاء وجهر بمذهبه ونره...(()258(.

))من أحسن تفاسري الشيعة وأشهرها كان مشتمًا عىل مجيع العلوم ونارصًا ملذهب اإلمامية أشتمل 

عىل مجيع حماسن كتب املفرسين السابقني وجاء بنظٍم دقيق يف بيان املطالب واملسائل فهو حافل باألدب 
واللغة و القراءات وحججها وشامل آلراء املفرسين من السنة والشيعة(( )259(.

))  من مزايا هذا الكتاب أنه يعطي كل ذي حٍق حقه وكل من أراد الوصول إىل غايته هيأ له الوسيلة 

فمن أراد البحث عن اللغة وجدها ومن بحث عن النحو وجده وعن التفسري وغريها(( )260(.

))  اسم الكتاب طابق املسمى (()261(.

)) تفسريه الكبري املسمى بمجمع البيان بيان كاٍف ودليل واٍف يف جامعيته لفنون الفضل والكامل (()262(.

))  جممع البيان يف تفسري القرآن كتاب جليل (()263(.
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)) التفسري الكبري جممع البيان يف تفسري القرآن(()264(.

))من أعظم التفاسري وأحسنها وإنه أعدل شاهد عىل تبحره يف أنواع العلوم(()265(.

)) تفسري حاشد باألَدب واللغة والقراءات وحججها وخيتص باإلحاطة بآراء املفرسين السلف(()266(.

)) معجـم ضخم يف اللغة وديوان للشـعر والقـراءات ومرجع للنحو واإلعراب ودليًا ألسـاليب 

النظم والباغة فضًا عن كونه كتابًا فقهيًا يستنبط األحكام عىل وفق األصول التي سار عليها املذهب 
الشيعي (()267(.

طبيعة الكتاب 
الكتاب مَؤلف من عرشة أجزء كل جزء حيتوي عىل سور قرآنية حمددة . 

اجلزء األول )سورة الفاحتة، سورة البقرة( لغاية اآلية 181

اجلزء الثاين )سورة البقرة، من اآلية 182-286، سورة آل عمران( 

اجلزء الثالث )النساء، املائدة( 

اجلزء الرابع )األنعام، األعراف، األنفال( 

اجلزء اخلامس )التوبة، يونس، هود، يوسف( 

اجلزء السادس )الرعد، إبراهيم، احلجر، النحل، اإلرساء، الكهف، مريم( 

اجلزء السابع )طه، األنبياء، احلج، املؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص( 

اجلزء الثامن )العنكبوت، الروم، لقامن، السـجدة، األحزاب، سـبأ، فاطـر، يس، الصافات، ص، 
الزمر، غافر( 

اجلزء التاسع )ُفصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف، حممد، الفتح، احلجرات، 
ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرمحن، الواقعة، احلديد، املجادلة، احلرش، املمتحنة، الصف( 

اجلـزء العارش )اجلمعـة، املنافقـون، التغابن، الطـاق، التحريم، امللـك، القلم، احلاقـة، املعارج، 
نوح، اجلن، املزمل، املدثر، القيامة، اإلنسـان، املرسـات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، اإلنفطار، 
املطففـني، اإلنشـقاق، الربوج، الطارق، األعىل، الغاشـية، الفجـر، البلد، الشـمس، الليل، الضحى، 
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الـرشح، التـني، العلق، القـدر، البينة، الزلزلـة، العاديات، القارعـة، التكاثر، العر، اهلمـزة، الفيل، 
قريش، املاعون، الكوثر، الكافرون، النر، املسد، اإلخاص، الفلق، الناس(

 وهذه األجزاء منظمة عىل منهجية واحدة والتي سريد ذكرها الحقًا بغض النظر عن ما ستستغرقه 
هذه األجزاء وما حتويه من تفسـري للسور القرآنية وآياهتا من صفحات لكن األهم والذي يتضح جليًا 
من خال األطاع عىل حمتوى الكتاب هو تطبيق املنهجية بكل تفاصيلها من ذكر اسـم السـورة ورقم 
اآلية واملعنى العام واللغة واإلعراب والقراءة عىل طول خط الكتاب وإعطاء كل فقرة حقها بام يتامشى 
واملنهـج العـام للمؤلف الطـربيس )548هــ/1153م( ففي بعـض املواضع نجد هنـاك تداخًا بني 
الفقرات ولكنها منسقة بطريقة ال تشتت القارئ عن مآربه األساسية أو تغرق القارئ يف بحر الفلسفة 
املتناهية وتشـابك األفكار بطريقة عشـوائية وهذا دليل عىل تطور مناهـج املؤرخني يف القرنني )الرابع 

واخلامس اهلجريني/العارش واحلادي عرش املياديني( ناهيك عن احتواء الكتاب عىل علوٍم شتى .

موارد الكتاب:
- القرآن الكريم 

- احلديث النبوي الرشيف

الرواية عن آل البيت )عليهم السام(الصحابة والتابعني. 

كتب التفسـري: إذ يشـري الطـربيس )268()548هــ/1153م( يف مقدمـة كتابه إىل اسـتعانته بكتب 
التفسـري لتحقيق غايتِه قائًا: )وشـمرت عن سـاق اجلد وبذلت غاية اجلهد والكد وأسـهرت الناظر 

وأتعبت اخلاطر وأطلت التفكري وأحرضت التفاسري وأستمددت من اهلل سبحانه التوفيق والتيسري(.

ومـن كتب التفسـري التي أسـتعان هبا )تفسـري جماهد ت: 104 هــ/722م(، )تفسـري ابن عباس 
ت:67هــ/676م(، )تفسـري أيب بكـر األصم ت: 225 هــ/839 م( ... وغريها من كتب التفسـري 
وهذه الكتب التي ُذِكَرْت أعاه هي عىل سـبيل املثال ال احلر وإعتامد الطربيس )548هـ/1153م( 
عـىل كتب التفسـري دليل عـىل إتباعِه ملنهج التفسـري باملأثور فضاً  عن التفسـري بالرأي بـام يمليه عليه 
فكرة وثقافته وسـعة إطاعه وهذا يتضح جليًا من خال اإلطاع عىل الكتاب وعلومه وتنوع الطرح 
الفكـري والبعد النظري والرؤى التحليلية لكل اآليات القرآنية وما يتمخض عنها من تفسـري رصيح 

وروايات تأرخيية شاملة وقواعد نحوية منوعة سواء كانت إعرابية لغوية أدبية .
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كتـب اللغة: يذكر الطربيس )548هـ/1153م( كتب اللغة سـيام إنه يفصل عند رشحه وتفسـريه 
لآليـة الواحـدة بذكـر املعنى اللغـوي واإلعراب فضًا عن التفسـري ومـن كتب اللغـة )هتذيب اللغة 

اج ت:31هـ/923م(، )األخفش ت: 315هـ/927م(  لألزهري ت: 370 هـ/981 م(، )الزجَّ

ُكتـب السـرية: أيضًا ُيشـري الطـربيس )548هــ /1153م( إىل عدد مـن املؤرخني الذين اسـتعان 
بمؤلفاهتم أمثال: )ابن إسحاق: ت: 151 هـ/768 م(، )الواقدي ت: 207 هـ/822م(، )الطربي، 

310 هـ/922 م(.

دواوين الشـعر: فيذكر عددًا من الشـعراء الذين استشـهد بأشـعارهم أمثال )النابغـة الذبياين ت: 
605م(، )عنرتة بن شداد ت: 608 م(، )الشامخ بن رضار، ت:24هـ/644م( .

 منهج الكتاب:
ُيشـري الطربيس )269( )548هـ /1153م( إىل منهجـِه يف مقدمة كتابهِ  فهو يعرف وهيئ القارئ إىل 
طريقة تنظيم وتبويب الكتاب واملنهج املتبع يف التأليف قائًا: » قدمت يف مطلع كل سـورة ذكر مكيها 
و مدنيهـا ثـم ذكـر اإلختاف يف عدد آياهتـا، ثم ذكر فضل تاوهتـا، ثم أقدم يف كل آيـة اإلختاف يف 
القراءات، ثم ذكر العلل واإلحتجاجات، ثم ذكر العربية واللغات، ثم ذكر اإلعراب واملشكات، ثم 
ذكر األسـباب والنزوالت، ثم ذكر املعاين واألحكام والتأويات، والقصص واجلهات ثم ذكر إنتظام 

اآليات ... » وهذا ما سنتناوله الحقًا.

وقبل رشوعه بتفسـري القرآن الكريم بدأ أوالً برشح سـبعة فنون ويوضح سبب ذلك قائًا: ))ال بد 
من معرفتها ملن أراد اخلوض يف علوم القرآن (( )270(.

وهذه من أهم خصال التميز ومقدمات اإلبداع وهذه الفرشة من املعلومات وديباجة الفنون السبعة 
التي يقدمها الطربيس )548هـ/1153م( والتي ُتَعْد بمثابة التمهيد للرشوع يف تأليف الكتاب بالنسـبة 
للطربيس )548هـ/ 1153م( وبالنسبة للقارئ ُتَعْد بمثابة التمهيد للرشوع بالقراءة الواعية املنظمة بعد 
إطاعـه عىل هذه الفنون فهي بمثابة ترمجة ملا سـيقرأه القارئ ويبهم بعضه ويسـتفهم بعضه اآلخر فهي 

جواب مقدم لسؤال متأخر وإيضاح حارض إلهبام مستقبيل وهذه ِ الفنون السبعة )271( هي:- 

أوالً:- يف تعداد آي القرآن والفائدة يف معرفتها .

ثانيًا:- يف ذكر أسامي القراء املشهورين يف األمصار ورواهتم.



55

ثالثًا:- يف ذكر التفسري والتأويل واملعنى .

رابـــــــعًا:- يف ذكر أسامي القرآن ومعانيها .

خامسًا:-  يف أشياء من علوم القرآن حُيال يف رشحها عىل املواضع املختصة هبا.

سادسًا:- يف ذكر بعض ما جاء من األخبار املشهورة يف فضل القرآن وأهله. 

سابعًا:- يف ذكر ما يستحب للقارئ من حتسني اللفظ وتزيني الصوت بقراءة القرآن .

بعد تعريف الطربيس )548هـ /1153م( بمنهجِه سوف نتطرق إىل بعض املامح يف ذلك املنهج 
دون اإلستطراد منعًا للتكرار إال يف حالة رضب األمثلة لتقريب األفكار ...

1- يف بعض املواطن يذكر اآلراء دون ذكر قائليها مثًا يذكر)قيل معناه كذا– وقيل كذا( )272(.

 2- ُحسـُن استشهاده باألبيات الشعرية بطريقة ترابطية متواصلة مع فحوى تفسريه، فعند تفسريه 
لقولـه تعاىل)): َوُهَو السَّــِميُع اْلعَِليُم(( )273( فإنه يسرتسـل يف ذكر صفـات اهلل وتوضيحها ثم يربط ما 

تقدم بِه ببيت شعري للنابغة الذبياين)274(.

قائًا:            فإنَّك كاللّيِل الذي ُهَو ُمْدِركي            وإِْن ِخْلُت أّن امُلنَتأى َعنَْك واِسُع )275(.

3-  يف تفسـري بعض اآليات يطرح أسـئلة وجييب عليها لتوصيل احلُكم أو الرواية التأرخيية سـيام 
التفسري وهو األهم مثًا يقول: )) وُيسأل: كيف ينادي أهل اجلنة وأهل النار وأهل اجلنة يف السامء وأهل 
النار يف األرض . وأجيب عن ذلك بأنه جيوز أن يزيل اهلل عنهم ما يمنع من السامع وجيوز أن يقوي اهلل 

أصواهتم فيسمع بعضهم كام بعض (()276(.

4- أمـا من ناحية اسـتخدام الكلامت وربط العبـارات وصياغة املفردات فكانـت بطريقة مبارشة 
بعيدًا عن استخدام املصطلحات الفلسفية املعقدة أو األبواب الباغية كالتورية وغريها ...

5- يبدأ بتفسري كلامت اآلية كلمة كلمة، يتخلل ذلك الروايات إلسناد التفسري وتعضيده.

6- يف القراءة يذكر أسامء القراء وكيفية قراءاهتم للكلمة .

7- يف بعض املواطن يذكر: وروَي عن بعض الصادقني ومل يذكر أسـامءهم أو يقول وقال قوٌم من 
املفرسين وقال املفرسون )277(.

8- أما طريقة تناوله للرواية التأرخيية ففي حال عدم وجود آراء خمالفة يذكر الرواية التأرخيية بنفس 
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املنهجيـة مع اإلستشـهاد بآية أو حديث أو بيت شـعري ويف أحياٍن أخرى ُيضيـف ُحكم فقهي عىل ما 
تقدم ذكره بكل التفاصيل التي قد هتملها أو تتجاهلها أو ختفيها املصادر األخرى لسبب أو آلخر . مع 
حرية الرأي وذكر مرويات نبي الرمحة و آل بيته )عليهم السام( فضًا عن الكتب التأرخيية األخرى.

9- يف بعض األحيان يستشهد باألحداث التأرخيية بصورة خمترة وعناوين بارزة وحتليل موجز، 
مثـًا يف تفسـري آية)) ُتْلُقوا بَِأْيِديُكـْم إىَِل التَّْهُلَكِة ((  )278(، يفرس هذه اآليـة قائًا: » حتريم األقدام عىل 
مـا فيـه أذى للنفس وجواز ترك األمر باملعروف عند اخلوف وفيها دليـل عىل جواز الصلح مع الكفار 

والبغاة إذا كان هناك مما خياف فيه اإلمام عىل نفسه واملسلمني (()279(.

ويـرضب لذلـك مثـًا قائًا: كام فعلـه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عام احلديبيـة وفعله أمـري املؤمنني )عليه 
السام(بصفني وفعله )عليه السام( مع معاوية )280(.

10- يف حالـة موافقـة املفرسين مع رأي الطربيس )548 هــ/1153م( ووجد خمالف يقول أمجع 
املفـرسون إال فانًا مثًا يف تفسـري قولـه تعاىل:)) ُكتَِب َعَلْيُكـُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكـْرٌه (( )281(، يذكر قائًا: 
»وأمجع املفرسون إال عطاء وقوله شـاذ عن اإلمجاع«)282(، إال َأنَّه مل يذكر قول عطاء حتى تتم مناقشـته 
ومعرفة مواطن اإلختاف يف التفسـري ، لكن نسـتطيع القول هنا مهام تعددت املشـارب واملآرب فإن 

َعًة َوِمنَْهاًجا((  )283(. لكل مذهب ورشيعة أتباعًا فيقول )جل وعا(:))  لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

11- يذكـر العديـد مـن اآلراء الكاميـة والعقائديـة فضـًا عـن مواجهـة األفـكار املنحرفـة 
كاإلرسائيليات وغريها.

12- ُيثبَّت آراء املفرسين حول اآلية ثم يبني التفسري الشيعي اإلمامي بحيادية وموضوعية . 

13- يذكر أسباب النزول )284( ويرسد الروايات التأرخيية بتفاصيلها.

14- يسلط الضوء عىل اجلانب اللغوي إذ َخصص لذلك فقرات لإلعراب واللغة.

15-مل خيُل التفسري من القضايا الفقهية وأحكام العبادات بالدليل الرشعي والرباهني العقلية . 

16- اإلنتقاء املحكم ملفردات اللغة بام يائم املعنى العام حتى ال يأخذ بالقارئ إىل متاهات التأويل 
والتـي هي بطبيعة احلال ختتلف من شـخص إىل آخر مثًا عند تفسـريه لكلمـة الغضب يقول:»وأصل 

الغضب من الشدة ومنه الغضبة الصخرة الشديدة املركبة يف اجلبل(()285(.

ور يذكر كل الروايات مثًا يقول يف سورة البقرة »عدد آياهتا مائتان  17- عند ذكره لعدد آيات السُّ
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وست وثامنون يف العدد الكويف وهو العدد املروي عن أمري املؤمنني عيل )عليه السام(وسبع يف العدد 
البري ومخس حجازي وأربع شامي (( )286( .

18- يذكر أسـامء العلامء الذين ينقل منهم دون ذكر كتبهم ولربام إنه يذكر فكرهم دون احلاجة إىل 
ذكر مؤلفاهتم واهلل أعلم مثًا يذكر » قال احلسن البري، أختار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين (()287(.

اَط امْلُْسَتِقيَم (()288(، يقول: هؤالء  َ 19- يف بعض املواطن يفرس القرآن بالقرآن مثاً : ))اْهِدَنا الرِّ
ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي  ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَّ الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله:)) َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرفِيًقا (( )289(. احِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َوالصِّ

20- يف تفسري اآليات عمومًا مل يكن هناك مادة حمددة أو قياس لعدد الصفحات بقدر ما كان هناك 
تفسـري حر بحسب ما يتسع إليه فكر الطربيس )ت:548هـ/1153م( وحسب ما يويف اآلية الواحدة 
حقهـا وعليـه ناحظ هناك تباينًا يف تفسـري اآلية فبعضها ناحظ إختصار يف التفسـري والبعض اآلخر 

نجد سعة يف التفسري سيام آيات األحكام.

21-يرتك الطربيس)ت:548هـ/1153م( للقارئ حرية األختيار عىل ما يبدو وذلك ألنه يطرح 
مجيـع أراء املفرسين ثم يبدي رأيه وهذه مزية الفكر الناضج والطرح العقيل والوعي الفكري فلم يكن 
هناك تعصب وأجبار لرأي دون آخر وهذه سـمة متيزه عن بعض املفرسين السـابقني عليه ومعارصيه 
والاحقـني إذ متيـز منهجه، بذكـر آراء املفرسين ومن ثم يطـرح أراءه اإلجتهاديـة وحيلل ويرجح بني 

اآلراء يف الوقت ذاته بمفردات أبرزها األصح، األليق، واألوجه، املعول عليه وغريها ....

22- يذكر أكثر من وجه يف اإلعراب واملعنى وحتى اللغة 

23- ينسـب الكلمـة بلهجاهتـا إىل عدة لغات مثل لغة احلجاز، لغة متيم لغـة هذيل، لغة نجد، لغة 
عقيل، لغة كنانة، لغة اليمن، قيس.

24-يتميـز تفسـريه وطريقة عرضه للامدة بالساسـة واملبارشة قائًا يف تفسـري قولـه تعال:))َومِمَّا 
َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن (( )290(، ومما أعطيناهم خيرجون عىل وجع الطاعة ذاكرًا كاملعتاد آراء املفرسين )291(.

ـور بعضها ببعص إن كان هناك وجه للربط أو املقارنة والشبه سواء  25- حياول ربط اآليات والسُّ
باملعنى أو غريه فمثًا يقول: » إن اهلل ختم سورة البقرة بذكر التوحيد واإليامن وأفتتح سورة آل عمران 
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ُسـوُل باَِم ُأْنِزَل  بالتوحيد واإليامن (()292(، فقوله تعاىل يف اآلية قبل األخرية من سـورة البقرة: ))َآَمَن الرَّ
ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسـِلِه َوَقاُلوا َسـِمْعنَا  ِه َوامْلُْؤِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاهللَِّ َوَمَاِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسـِلِه اَل ُنَفرِّ إَِلْيِه ِمْن َربِّ
نَا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي ((، ويف إفتتاح سورة آل عمران يقول )جل وعا(:)) اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ  َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ

ْنِجيَل (( )294(.  ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواإْلِ َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم َنزَّ

26- مل يذكر سلسلة الرواة عند نقله ألحاديث آل البيت )عليهم السام( كأن يقول: روَي عن الصادق)عليه 
السام( إنه قال: “ لذة ما يف النداء آزال تعب العبادة والعناء )) )295(، فهو مل يذكر األسانيد ويعلل ذلك قائاً: » و 

إنام أحذف أسانيد األحاديث إيثاراً للتخفيف وإلشتهارها عند أصحاب احلديث (( )296( .

  يتضح مما تقدم ذكره َأنَّ كتاب )جممع البيان يف تفسري القرآن( هو كتاب جامع شامل ليس يف 
ذكر الرواية التأرخيية فحسـب بل يف مجيع الفنون والعلوم سـيام علوم القرآن فضًا عن شمولية املنهج 
املتبـع من ِقبل الطربيس )548هـ/1153 م(، والذي أثرى بمؤلفِه هذا املكتبة اإلسـامية بامدة علمية 

تأرخيية ُمَقَدمة بطريقة فنية شيقة .
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إحياء الرتاث، بريوت، ج 5، ص357.
)(عـيل بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممد بـن عيل بن احلسـني بـن عيل بـن أيب طالـب )عليه السـام(، ولد سـنة   10
)153هــ/770م( ثامـن األئمـة األثنى عـرش عارص من خلفاء الدولة العباسـية املأمون ُاستشـهد سـنة)202هـ/ 
817م( وُدفِـن يف مدينـة طـوس، ُينظـر: الصـدوق، أبـو جعفر حممـد بن عيل بن احلسـني بـن بابويه القمـي، )ت: 
381هـ/991م(، عيون أخبار الرضا، ط1، دار الرشيف الريض قم، 1958، ج1، ص23-28؛ املفيد، أبو عبداهلل 
حممـد بن حممد بـن النعامن العكربي البغدادي، )ت: 413هـ/ 1022م(، اإلرشـاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، 
حتق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط2، مؤسسة آل البيت، بريوت، 2008،ج2، ص247؛ الطربيس، أبو عيل 
الفضـل بن احلسـن، )ت: 548هـ/1153م(، سـرية املعصومني )إعـام الورى بأعام اهلدى(، حتق: مؤسسـة آل 

البيت )عليهم السام(، ط1، مؤسسة آل البيت، قم، 1996، ج2، ص427 -430.
11- وهي مدينة يف خراسـان بني الري ونيسـابور وحتتوي عىل عدد كبري من القرى، ُينظر: البكري، معجم ما أستعجم، 

ص898؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص49؛ ابن عبد احلق، مراصد اإلطاع، ص897.
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12-األمني، أعيان الشيعة، ج8، ص398، كحالة، معجم املؤلفني، ج2، ص622؛ سلسلة أعام الشيعة، جملة النبأ، ص1.
13- الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل احلسن، )ت: 460هـ/1050م(، اخلاف، حتق: مجاعة من املحققني، 
د.ط، مؤسسـة النرش اإلسـامي، قم 1986، ج1، ص14؛ الطربيس جوامع اجلامع، ج1، مقدمة التحقيق ص21؛ 
البيهقي، تاريخ بيهق، ص437؛ منتجب الدين، الفهرسـت، ص144؛ الكيدري، قطب الدين حممد بن احلسني بن 
احلسـن،= =)ت: القرن السـادس اهلجري/ الثاين عرش امليادي( إصباح الشـيعة بمصابيح الرشيعة، حتق: إبراهيم 
البهـادري، ط1، مؤسسـة اإلمـام الصادق قم، 1995، ص5؛ التسـرتي، جمالس املؤمنـني، ج2، ص201؛ الفيض 
الكاشـاين، حممـد حمسـن بن مرتظـى بن حممـود، )ت: 1091هــ/1680م(، الوايف، حتـق: ضياء الدين احلسـيني، 
ط1، مكتبة أمري املؤمنني عيل)عليه السـام(العامة، أصفهـان، 1990، ج12، ص186؛ التفريش، نقد الرجال، 
ج4، ص19؛ نعمـة اهلل اجلزائـري، حممـد بن عبد اهلل املوسـوي )ت:1112هـ/1701م( كشـف األرسار يف رشح 
اإلسـتبصار، حتق: طيب املوسـوي، ط1، مؤسسة علوم آل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(، قم، 1992، ج2، ص23؛ احلائري، جامع 
الرواة، ج2، ص4؛ البحراين، يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن عصفور الدرازي، )ت: 
1186هـ/1772 م(، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، حتق: حممد تقي اإليرواين، د. ط، مؤسسـة النرش 
اإلسـامي، قم، د.ت، ج9، ص68؛ األمني ،أعيان الشـيعة، ج8، ص398؛ السبزواري، فرائد الفوائد،ص280؛ 
نجـف، حممد طـه، إتقان املقـال يف أحوال الرجـال، د.ن، ص108؛ عبد احلميـد، صائب، معجم مؤرخي الشـيعة 
اإلمامية – الزيدية – اإلسـامعيلية، ط1، مؤسسـة دائرة معارف الفقه اإلسـامي، 2004، ج2، ص22؛ الزنجاين، 
إبراهيـم املوسـوي، جولـة يف األماكـن املقدسـة، ط1، مؤسسـة األعلمـي، بـريوت، 1985، ص146 – 148؛ 
اخلوانسـاري، روضـات اجلنات، ج5، ص357؛ صاحلية، حممد عيسـى، املعجم الشـامل للـرتاث العريب املطبوع، 
د.ط، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، 1993، ج3، ص489؛ القطيفي، أمحد آل طعان البحراين، 
الرسـائل األمحديـة، ط1، دار املصطفـى إلحياء الرتاث، قـم، 1998، ج1، ص283؛ الصدر، حسـن، تكملة أمل 
اآلمل، حتق: حسـني عيل حمفوظ وآخرين، د. ط، دار املؤرخ العريب، بريوت، د.ت، ج4، ص221؛ القمي، عباس، 

الكنى واأللقاب، د.ط، مكتبة الصدر، طهران، د.ت، ج2، ص444.
14-التنوخي، نشوار املحارضة، ج2، ص389؛ البيهقي، تاريخ بيهق، 163؛ منتجب الدين، الفهرست، ص144؛ حييى 
بن سـعيد احليل، نجيـب الدين أمحـد، )ت:689ه/1290م(، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشـباه والنظائر، حتق: أمحد 
احلسـيني ونـور الدين الواعظـي، د. ط، اآلداب، النجـف، 1966، ص11؛ املحقق الكركي، عيل بن حسـني بن عيل 
بن حممد بن عبد العايل، )ت: 940هـ/1533م(، جامع املقاصد يف رشح احلقائق، حتق: مؤسسـة آل البيت )عليهم 
السـام( ط1، مؤسسـة آل البيت )عليهم السام(، قم، 1987، ج1،ص18؛ التسـرتي، جمالس املؤمنني، ج2، 
ص202؛ املحقـق األردبيـيل، أمحد بن حممد )ت: 993هــ/1585م(، زبدة البيان يف أحكام القرآن، حتق: حممد الباقر 
البهبودي، د.ط، املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، طهران، د.ت، ص1؛ املحقق السـبزاوري، حممد باقر، )ت: 
1090هـ/1679م(، ذخرية املعاد، مؤسسة آل البيت )عليهم السام(، د.ط، د.ن، ج1، ص451؛ الفيض الكاشاين، 
الـوايف، ج12، ص186؛ التفـريش، نقـد الرجـال، ج4، ص19؛ احلر العاميل، أبو جعفر حممد بن الشـيخ احلسـن بن 
عيل، )ت 1104هـ/1693 م(، هداية األمة إىل أحكام األئمة )عليهم السـام( ط1، جممع البحوث اإلسـامية، 
مشـهد، 1993، ج8، ص549؛ احلائـري، جامـع الـرواة، ج2، ص4؛ األصبهـاين، عبـداهلل افنـدي، ريـاض العلامء 
وحيـاض الفضاء )ت: 1034ه/ 1624م(، حتق: أمحد احلسـيني، د. ط، مكتبة املرعـيش، د. ت، ص340؛ القمي، 
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عبـاس، سـفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار، حتـق: جممع البحوث اإلسـامية، د.ط، د.ن، ص205؛ التربيزي، عىل 
العليـاري، هبجـة اآلمال يف رشح زبدة املقال، د، ط،املطبعة العلمية، قم، 1987، ج6، ص31؛ البحراين، يوسـف بن 
أمحـد بـن إبراهيم بن إبراهيـم بن أمحد بن صالح بن عصفـور الـدرازي، )ت: 1186ه/1772 م(، لؤلؤة البحرين يف 
األجـازات وتراجـم رجال احلديث، حتق: حممد صادق بحر العلوم، ط1، مكتبة فخراوي، املنامة، 2008، ص330؛ 
الصدر، حسـن، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسـام، د.ط، رشكة النرش والطباعة العراقية، د.م، د.ت، ص340؛ معرفه، 
حممد هادي، التفسري واملفرسون يف ثوبة القشيب، ط2، اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسامية، 2005، ج2، ص856؛ 
اخلوئي، أبو القاسـم املوسوي، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، د.ط، مؤسسة اإلمام اخلوئي، النجف، 

د. ت، ج14، ص304 .
-الشـهيد الثاين، زين الدين بن عيل اجلباعي العاميل، )ت: 965ه/1557م(، الفوائد امللية لرشح الرسـالة النفلية،   15

حتق: حممد حسني مولوي، ط1، مكتب اإلعام اإلسامي، د.م، 1999، ص414.
16-الشـهيد الثـاين، زيـن الدين بـن عـيل اجلباعـي العامـيل، )ت: 965ه/1557م(، الروضـة البهيـة يف رشح اللمعة 

الدمشقية، ط1، مكتبة الداوري، قم، 1989، ج7، ص352.
-آل جعفر، مناهج املفرسين، ص161.  17

18- جعفر، الشيخ الطربيس إمام املفرسين يف القرن السادس حياته وآثاره، د.ط، مؤسسة اإلمام الصادق، د.م، د.ت، ص8-
.9

-قبائل تركية من الرتكسـتان يف أواسـط آسـيا ثم نزحوا إىل باد ماوراء النهر وأعتنقوا اإلسـام عىل املذهب السني   19
وجـاءت تسـميتهم نسـبة إىل موحدهـم سـلجوق بن دقاق، وسـيطروا عـىل العامل اإلسـامي من بوابة السـامانيني 
إحــــــــدى دويات املرشق اإلسـامي يف أواخر القرن= =)الرابع هجري/ العارش ميـادي(، ُينظر: القرماين، 
أمحد بن يوسف )ت: 1019هـ/1610م(. أخبار الدول وآثار األَُول يف التاريخ، حتق: أمحد حطيط وفهمي سعيد، 
ط1، عـامل الكتـب، بريوت، 1992، ص451؛ أيـوب، إبراهيم، التاريخ العبايس السـيايس واحلضاري، ط 1، دار 
الكتاب، بريوت 1989، ص185؛ العسـكري، سـليامن إبراهيم، األرسات احلاكمة يف التاريخ اإلسـامي دراسـة 
يف التاريـخ واألنسـاب، ط2، مؤسسـة الـرشاع العـريب، د. م، 1995، ص46؛ اجلبـوري ،واثق عبـد اهلل قدوري ، 
الوزراء والُكتاب يف خراسان يف القرن اخلامس اهلجري، )رسالة ماجستري غري منشورة، كلية األداب، جامعة بغداد، 

2002(، ص22. 
-للمزيد: ُينظر األصفهاين، حممد بن حممد بن حامد، )ت: 597ه/1200م(، تاريخ دولة آل سلجوق، د.ط، مطبعة   20
املوسوعات، مر، 1900؛ الراوندي، حممد بن عيل بن سليامن)ت:601ه/1204م(، راحة الصدور وآية الرسور 
يف تاريـخ الدولـة السـلجوقية، د. ط، املجلس األعىل للثقافـة، 1960،ص 32؛ ابن األثري، أبو احلسـني عىل بن أيب 
الكرم حممد بن حممد بن الواحد الشيباين، )ت: 630 ه/ 1232م(، الكامل يف التاريخ، حتق: حممد يوسف الدقاق، 
د.ط، دار الكتـب العلميـة، بريوت د.ت؛ أبو الفوارس، صدر الدين أيب احلسـن عيل نارص بن عيل احلسـيني، أخبار 
الدولـة السـلجوقية، حتـق: حممد أقبال، د. ط، 1933؛ أمني، حسـني، تاريـخ العراق يف العر السـلجوقي، د.ط، 
املكتبـة األهليـة، مر، 1965، عدوان، أمحد بن حممد، موجز يف تاريخ دويات املرشق اإلسـامي، د.ط، دار عامل 
الرياض، 1990؛ اجلبوري ،سـمرية حسـن أمحد حممود ، الدولة السـلجوقية منذ قيامها حتى عام455 ه، )رسـالة 
ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، 1995(؛ سامل ،منرية ناجي ، احلركة الفكرية يف خراسان 
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=يف القرن السادس اهلجري، )أطروحة دكتوراة غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1977(؛ اجلبوري ،محد 
أسـود خلف علو ، العاقات بني اخللفاء العباسـيني والسـاطني السـاجقة )447 – 590ه/1055 – 1193 م( 

)رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية، جامعة تكريت، 1994(.
21- الطربيس، املريزا حسني النوري، مستدرك وسائل الشيعة، ط4، مؤسسة آل البيت )عليهم السام( إلحياء الرتاث، 

بريوت، 2008، ج3، ص486. 
22-الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف، الدول املسـتقلة يف املرشق اإلسـامي منذ مسـتهل العر العبايس حتى الغزو 
املغويل، د.ط، دار الفكر العريب، القاهرة، 1999، ص273؛ شـكران خربوطيل، )احلياة الفكرية يف إقليم خراسـان 
يف ظل ساطني ووزراء العر السلجوقي(، جملة دراسات تأرخيية، العدد 17، د.م، )حزيران، 2013(، ص193. 
23-الطـربيس، أبو عيل الفضل بن احلسـن )ت:548هـ/1153م(، جممع البيان يف تفسـري القـرآن، ط1، دار املرتى، 

بريوت، 2006، ج1، ص8.
24- تاريخ بيهق، ص437 .

)( يذكر البيهقي أَّنَّ ايب املحاسن احلسني وأبا احلسن عيل من النقباء آل زبارة وأمهمها هي بنت الشيخ أيب عيل   )25(
الفضل بن احلسن الطربيس، تاريخ بيهق، ص163.

26- الشـهيد الثـاين، زيـن الديـن بن عـيل اجلباعـي العامـيل، )ت: 965هـ/1557م(، رسـائل الشـهيد الثـاين، مركز 
األبحـاث والدراسـات اإلسـامية، ط1، مكتب األعـام اإلسـامي، 2000، ج1، ص64؛األصبهـاين، رياض 
العلامء ،ج4،ص341؛ اخلوانساري، روضات اجلنات، ج5، ص357؛ الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج1، ص529؛  
القمـي، سـفينة البحـار، ج3، ص205؛ حممود، منيع عبـد احلليم، مناهـج املفرسيـن، د. ط، دار الكتاب املري، 
القاهرة، 2000، ص153؛ الزنجاين، جولة يف األماكن املقدسة، ص148؛ قيس آل قيس، )الشيخ الطربيس(، جملة 

آفاق احلضارة، العدد 14، ص1. 
27- الشيخ الطربيس إمام املفرسين، ص44 .

28- البيهقـي، تاريـخ بيهق، ص437؛ حيى بن سـعيد احليل، نزهـة الناظر، ص11؛ الكيدري، إصباح الشـيعة، ص5؛ 
املحقق الكركي، جامع املقاصد، ج1، ص18؛ الشهيد الثاين، الفوائد امللية، ص414؛ التفريش، نقد الرجال، ج4، 
ص19؛ احلائـري، جامـع الرواة، ج2، ص4؛ السـبحاين، الشـيخ الطربيس إمام املفرسيـن، ص42؛ القمي، الكنى 
واأللقاب، ص444؛ اخلوانسـاري، روضات اجلنات، ج5، ص359؛ املازندراين، موسـى احلسـيني، العقد املنري، 
ط2، مكتبـة الصـدوق، طهـران، 1963، ص389؛ آغـا بـزرك، طبقـات أعـام الشـيعة، ج6، ص217؛ أبو عيل 
احلائـري، منتهـى املقال، ج5، ص195؛ املامقاين، عبد اهلل، تنقيح املقال يف علـم الرجال، حتق: حمي الدين املامقاين، 
ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، 2009، ج1، ص441؛ الزنجاين، جولة يف األماكن املقدسة، ص146؛ 
السـبزاوري، فرائد الفوائد، ص280؛ باشـا، اخِلزانة، ج3، ص180؛ كحالة، معجم املؤلفني، ص622؛ الزرَكيل، 

خري الدين، األعام، ط5، دار العلم للمايني، بريوت، 1980، ج5، ص42.
29- الطربيس، إمام املفرسين، ص42.

30- حسني، نخبة املقال يف معرفة علم الرجال،ص53
31- السبحاين، الطربيس إمام املفرسين، ص42.
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32- رياض العلامء، ج4، ص358-357.
- الطربيس إمام املفرسين، ص44.  33

34- السبحاين، الطربيس إمام املفرسين، ص44.
35-السبحاين، الطربيس إمام املفرسين، ص45.

36- السبحاين، الطربيس إمام املفرسرين، ص46.
- السبحاين، الطربيس إمام املفرسرين، ص46.  37
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)رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرية، 2014(، ص210.
227- سورة النساء، آية :82 .
228- سورة النساء، آية :83. 
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املجلـيس، حممد باقر، )ت: 1111هــ/1699م(، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار اإلئمـة األطهار، حتق: إبراهيم 
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279-الطربيس ، جممع البيان، ج2، ص30 .
280- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص30 .

281- سورة البقرة، جزء من آية: 216 .
282- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص60 .

283- سورة املائدة، جزء من آية: 48.
284- فرع من فروع التفسري يبحث عن سبب نزول اآلية ووقتها ومكاهنا فهو يدرس كام اهلل من حيث ارتباطه باألحداث 

والوقائع التي ال بست نزوله: ينظر: خليفة، كشف الظنون ،ج1، ص76؛ احلكيم، علوم القرآن، ص225 .
285- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص38 .
286- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص41 .
287- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص38 .

288- سورة الفاحتة، جزء من اآلية : 6.
289- سورة النساء آية : 69.

290- سورة البقرة، جزء من آية : 3.
291- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص51.

292- الطربيس، جممع البيان، ج21، ص191.
293- سورة البقرة ، آية:285 .

294-سورة آل عمران، ايه2-1.
295- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص5.
296- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص6.



82



83

الفصل الثاين  
الرويات التأرخيية لعرص الرسالة)العهد الكي( ف تفسري جممع البيان...

تضمن هذا الفصل رحلة الرسـالة والتي حتمل الديانة السـاموية اخلامتة َأال وهي الديانة اإلسامية 
وما تعرضت له تلك الرسالة من إقبال وإدبار وعقبات وما شهدته من منعطفات أدت يف هناية املطاف 
إىل أن تكون تلك الدعوة اإلسـامية رسـالة عاملية إنسـانية ال حيدها زمان وال مكان فسـيتعرض هذا 
الفصـل إىل كافـة املراحـل التي مرت هبا الرسـالة اإلسـامية بدءًا من نـزول الوحي مـرورًا بمواقف 
املعارضـني وما تضمنته تلك املرحلة من أحداث وأخبار متنوعة ومعجزات لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فضًا 
عن بعض الذكر حلياته الشـخصية )ملسو هيلع هللا ىلص( والدروس اإلسـامية واملواقف الرتبوية لرسـول اإلنسـانية 

حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ما خا املغازي والرسايا فقد صنفنا هلا فصًا مستقًا.

والدة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
ِولـَد رسـول اهلل حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( يف عام الفيل)571م( ]وهي مسـألة خمتلف فيهـا بني املؤرخني[ وكان 
بني مياد النبي عيسـى)عليه السام( والنبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( مخسـامئة وتسع وستون سنة)1(. وقد تويَف والده 
عبـد اهلل قبـل والدته ثـم والدته بعد ذلك واحتضنه جده عبد املطلب وبعـد وفاته هيأ له اهلل تعاىل عمه 
أبـا طالب ليؤيه كذلك وهيأ له مرضعته حليمة بنت أيب ذؤيب السـعدية)2( قـال تعاىل:)) َأمَلْ جَيِْدَك َيتِياًم 

َفَآَوى َوَوَجَدَك َضاالاًّ َفَهَدى(( )3(.

اجلبل الذي َسّلَم عىل النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص(
قال رسـول اهلل حممد)ملسو هيلع هللا ىلص(:)) إن حجرًا كان يسـلم عيل يف اجلاهليـة وإين ال أعرفه اآلن(()4( ويعلق 
الطربيس)5()ت:548هـ/1153م( عىل ذلك اخلرب قائًا: إن هذا احلديث ضعيف ألن اجلبل مجاد ومن 
املسـتحيل أن يكـون فيـه معرفة هلل وأن كانـت هيئته هيئة احلي فأنه ال يكون جبـًا وإذا صح هذا اخلرب 
فإهنا تكون معجزة للنبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( مما يعني إن اهلل أحياه ليسلم عىل النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( ثم أعاده حجرًا. 
كيف يكون املحال وإن من سلم عليه اجلبل هو رسول نبي فا يمكن استغراب مثل هذه املعجزة بعد 

سلسلة معجزات كإنشقاق القمر واإلرساء واملعراج وغريها الكثري من باب الوالية التكوينية.

وقيل إنه نفسه احلجر األسود كان شديد البياض وقد سودته خطايا بني أدم ومَلس املرشكني إياه إال 
أنَّه ظل مقدسًا عند الناس يف اجلاهلية واإلسام حتى سنة )317هـ/929م( عندما دخل القرامطة)6( 
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مكة وأخذوا احلجر األسود إىل اإلحساء من أرض البحرين فحاولوا استعادته يف أيام اخلليفة العبايس 
الـرايض باهلل)322-329هــ/933-940م( إال َأنَّ تلك املحاولة مل جتِد نفعًا)7( حتى توسـط أبو عيل 
عمـر بن حييى العلـوي)8( بني اخلليفة العبـايس املطيع هلل )334-364هــ/945-974م( والقرامطة 

وتم إعادة احلجر األسود سنة )339هـ/950م()9(.

- نزول الوحي
روَي َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قال للسـيدة خدجية )عليها السام( بأين إذا خلوت وحدي سمعت نداء. 
فقالـت: مـا يفعل اهلل بك إال خريًا فو اهلل إنـك لتؤدي األمانة وتصل الرحـم وتصدق احلديث. قالت 
خدجيـة: فانطلقنـا إىل ورقة بن نوفل وأخربه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بام رأى فقال له ورقة: إذا أتاك فإثبت له 

حتى تسمع ما يقول)10(.

ِحيِم احْلَْمُد  مْحَِن الرَّ وعند نزول الوحي مرة ُأخرى عىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: ُقل ))بِْسِم اهللَِّ الرَّ
هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي (()11( حتى أكمل سـورة الفاحتة ثم قال له: قل: ال إله إال اهلل فذهب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

بعد ذلك إىل ورقة بن نوفل وأخربه بام حصل معه)12(. 

فقال ورقة: “أبرش ثم أبرش فأنا أشـهد َأنَّك الذي برّش به ابن مريم وإنك عيَل مثل ناموس موسـى 
وإنك نبي مرسل«)13(.

ويف رواية ُأخرى تقول : إن ورقة بن نوفل قال للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: “هذا ملك الوحي الذي نزل عىل 
موسـى يا ليتني كنت شـابًا حني خيرجك قومك فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: أَوخُمِرجي هم؟. فقال ورقة: 

نعم مل يأِت أحٌد بمثل ما جئت به إال عودي وُأوذي وإن يدركني يومك أنرك نرًا مؤزرًا”)14(.

وكان )ملسو هيلع هللا ىلص( إذا نـزل عليـه جربائيـل )عليـه السـام( بالوحي يقرأه خشـية أن ينسـاه فعندمـا ينتهي 
جربائيل )عليه السام( من آخر الوحي يبدأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يتكلم به من أوله)15(. ولذلك نزلت اآلية: 

))َسنُْقِرُئَك َفَا َتنَْسى(( )16(.

كان جربائيل )عليه السام( يأيت إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص    ( بصورة دحية الكلبي)17(. ألن 

األنبياء ال يستطيعون رؤية املائكة إال بعد التجسم)18(.

قال تعاىل:))َوَقاُلوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقِضَ اأْلَْمُر ُثمَّ اَل ُينَْظُروَن )8( َوَلْو َجَعْلنَاُه 
َمَلًكا جَلََعْلنَاُه َرُجًا َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسوَن(( )19(.



85

وكان رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رآه ايضًا يف صورته األصلية ألكثر من مرة وإنه تعاىل كان يريه صورة امللك 
عـىل هيئـة بني البرش ليؤنس به وال هيوله لعظم خلقه ألن األنبياء ال يطيقون رؤية املائكة عىل الصورة 

احلقيقية)20(. كام سناحظه يف اآليت.

إذ سـأل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جربائيل )عليه السـام( أن يريه صورته التي خلقه اهلل عليها فأراه نفسه 
مرتـني مـرة يف األرض ومرة يف السـامء فأما التـي يف األرض ففي األفق األعىل عندما كان رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( يف غار حراء فظهر له جربائيل من املرشق فسد األفق إىل املغرب فغيّش عىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ملا 

رآه فنزل جربائيل )عليه السام(  يف صورة اآلدميني وضمه إىل صدره)21(. 

فكانـت أول آيـة نزلت عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( نقًا عنـه إذ قال:))جاورت بحراء شـهرًا فام قضيت 
جواري نزلت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شاميل فلم أَر أحدًا ثم نوديت فرفعت 
رأيس فـإذا هـو عىل العرش )يعني جربائيل( فقلـت دثروين دثروين فأنزل اهلل تعاىل “يـا أهيا املدثر«)22( 

واستمر نزول القرآن منجاًم خلال ثاث وعرشين سنة )23(.

- أول من أسلم
تشري أكثر الروايات التارخيية عىل أن أول من أسلم هو اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام(  وهو 
ابن تسعة أو عرشة أعوام)24(. وروى إسامعيل بن اياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف إنه قال: ))كنت 
امرءًا تاجرًا فقدمت إىل مكة أيام احلج فنزلت عىل العباس بن عبد املطلب وكان العباس يل صديقًا وكان 
خيتلف إىل اليمن يشرتي العطر فيبيعه أيام املوسم فبينام أنا والعباس بمنى إذ جاء رجٌل شاب حني حلقت 
الشمس يف السامء فرمى ببره إىل السامء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غام فقام 
عن يمينه فلم يلبث أن جاءت إمرأة فقامت خلفهام فركع الشاب فركع الغام واملرأة فخر الشاب ساجدًا 
فسجدًا معه فرفع الشاب رأسه فرفع املرأة والشاب فقلت يا عباس: أمٌر عظيم! فقال: امٌر عظيم! وحيك 
مـا هـذا؟ فقال: هذا ابن أخي حممد بن عبد اهلل يزعم َأنَّ اهلل بعثه رسـوالً وهـذا الغام عيل بن أيب طالب 
وهذه املرأة خدجية بنت خويلد وزوجة حممد تابعاه عىل دينه ما عىل األرض كلها أحٌد عىل هذا الدين غري 

هؤالء«)25(. ويذكر البخاري)26( )256هـ/ 869م( الرواية ذاهتا دون ذكر اإلمام عيل )عليه السام( .

رويَّ عـن اإلمـام عيل )عليه السـام(  إنه قال: ))أنا عبد اهلل وأخو رسـوله وأنـا الصّديق األكرب ال 
يقوهلا بعدي إال كذاب مفرت صليت قبل الناس بسبع سنني«)27(.

وعن النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إنه قال: ))صلت املائكة عيلَّ وعىل عيل سـبع سـنني وذلك إنه مل يصلِّ فيها 
أحد غريي وغريه«)28(.
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وقيل إن أول من أسـلم من النسـاء السـيدة خدجية)ريض اهلل عنها( ومن الرجال أبو بكر )ريض اهلل 
عنـه( ومـن الصبيان اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السـام(  ومن املوايل زيد بن حارثة  )ريض اهلل عنه( 
)29(. لكن كام ذكرنا سـابقًا َأنَّ املشـهور بأسـبقية من الرجال اإلمام عيل )عليه السـام( إذ قال رسول اهلل 

)ملسو هيلع هللا ىلص( بحق اإلمام عيل )عليه السام(: ))أولكم وارد عىل احلوض أولكم إسامًا عيل بن أيب طالب(()30(.

روَي إن سـعد بـن أيب وقـاص كان بـارًا بأمه وعندما أسـلم رفضت أمه إسـامه وقالت له: كيف 
تـرتك دينـك لديـن جديد فأما أن تغري دينـك أو إين ال آكل وال أرشب حتى أمـوت ويقال لك يا قاتل 
أمـه. فقـال: ال تفعـيل ذلك واهلل لو كانـت لك مائة نفس وخرجـت مجيعها ما تركت دينـي. فلام رأت 
َك يِب َما َلْيـَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَا ُتطِْعُهاَم إيَِلَّ  ذلـك أكلـت ورشبت)31(. ونزلت اآلية :))َوإِْن َجاَهَداَك لُِترْشِ

َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن(( )32(.

ثـم بـدأ رسـول اهلل بدعوة املقربني شـيئًا فشـيئًا وكان ذلـك يف مدة الدعـوة الرسيـة البالغة ثاث 
سنوات)33(. وكانت تلك الدعوة تتم برسية تامة وباجتامعات يف دار األرقم بن أيب األرقم)34(. وكانت 
تقع تلك الدار رشقي الكعبة فالسـاعون بني الصفا واملروة يمرون هبا وقريبة منها دار السـيدة خدجية 
ِذي َبَعَث  )عليها السام(  فكان دار األرقم مكانًا مائاًم لنرش الدعوة اإلسامية)35(. قال تعاىل:))ُهَو الَّ
ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ يِّنَي َرُسـواًل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتِِه َوُيَزكِّ يِف اأْلُمِّ

َضَاٍل ُمبنٍِي(( )36(.

ويف السنة الرابعة من البعثة بدأت مرحلة الدعوة العلنية تنفيذًا ألمر اهلل تعاىل إذ قال )جل وعا(: 
ِكنَي (( )37(. فأعلن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رسـالته اإلهلية ودعا الناس  ))َفاْصَدْع باَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن امْلُرْشِ
إليها وأنذر عشريته قال تعاىل: ))َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي (()38( إال َأنَّ أبناء قومه مل يلبوا دعوة الداعي 

إال ما تم ذكرهم سابقًا)39(.

فـكان إذا َمَر عليهم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف جمالسـهم يقولون إن غام بني عبد املطلب يكلم السـامء 
فعاب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عليهم آهلتهم ووصفهم بالرشك واإلحلاد وهاك آبائهم الذين ماتوا عىل ذلك 

الرشك)40(.

وكانـت أصنامهم هي آهلتهم وأصل دينهم وعبادتم ومن املقدسـات لدهيم وكان عدد األصنام يف 
مكة وحول الكعبة حتديدًا ثاثامئة وسـتني صناًم وكانـوا يطلون تلك األصنام بالزعفران وعندما جيف 
يـأيت الذبـاب ويأكله وهم ال يسـتطيعون إنقاذ أصنامهم حتى من الذباب فـكان الطالب ضعيف وهو 
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َا النَّاُس  الذبـاب واملطلـوب كذلك ضعيف وهي األصنام)41(. فنزلت اآلية الكمريـة قال تعاىل: ))َا َأهيُّ
ُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َيْسـُلْبُهُم  ِذيَن َتْدُعوَن ِمـْن ُدوِن اهللَِّ َلْن خَيْ َب َمَثـٌل َفاْسـَتِمُعوا َلـُه إِنَّ الَّ رُضِ

َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الطَّالُِب َوامْلَْطُلوُب(( )42(. الذُّ

دعاء رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لعشريته

بنَِي )213( َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي (()43(. قال تعاىل: ))َفَا َتْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلًا َآَخَر َفَتُكوَن ِمَن امْلَُعذَّ

أنـزل اهلل تعـاىل هـذه اآلية عىل رسـوله الكريم كي يبـدأ بتبليغ الرسـالة اإلهلية ألبنـاء جلدته أوالً 
فدعاهـم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل مأُدبة طعام ثم أبلغهم وأنذرهـم قائًا:))يابني عبد املطلب أين أنا النذير 
إليكـم مـن اهلل )عز وجل( والبشـري فأسـلموا وأطيعوين هتتدوا ومـن يؤاخيني ويـؤازرين يكون وليي 
وويص بعـدي وخليفتـي يف أهيل ويقـض ديني؟ فقال عيل: أنا فقال الرسـول : أنت فقـام القوم وهم 

يقولون أليب طالب: أطع إبنك فقد ُأمر عليك(()44(.

ويف تفاسري أخرى تذكر إن رسول)ملسو هيلع هللا ىلص( عندما نزلت اآلية أعاه قال: ))يا بني هاشم وبني املطلب 
خاصة ال أملك لكم من اهلل شيئًا سلوين من مايل ما شئتم أتقوا اهلل ولو بشق مترة(()45(.

- حتديات الرسالة

من بني الصعوبات التي واجهها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أو حماوالت املرشكني لتحدي رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
هي ذهاهبم إىل أيب طالب وشـكوا إليه رسـول اهلل عىل َأنَّه يشـتم آهلتم ويدعو لغريها وقالوا لرسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص(: دعنـا وآهلتنـا ندعك وإهلك. فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: أتعطوين كلمـة واحدة متلكون هبا العرب 
والعجـم. قالـوا: نعطيك عرشًا مثلها. فقال: قولوا ال إله إال اهلل فقاموا وقالوا: يريد أن جيعل اآلهلة إهلًا 
واحدًا. فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: يا عْم واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل ما تركت هذا 
ِذيَن َكَفُروا  ْكـِر )1( َبِل الَّ القـول حتى أنفذه أو ُأقتل دونـه)46(. فنزلت اآليات: ))ص َواْلُقْرَآِن ِذي الذِّ
ٍة َوِشـَقاٍق )2( َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َفنَـاَدْوا َواَلَت ِحنَي َمنَاٍص )3( َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم  يِف ِعـزَّ
ٌء ُعَجاٌب )5(  اٌب )4( َأَجَعَل اآْلهَِلََة إهَِلًـا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َليَشْ ُمنْـِذٌر ِمنُْهْم َوَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َسـاِحٌر َكذَّ

ٌء ُيَراُد (( )47(. وا َعىَل َآهِلَتُِكْم إِنَّ َهَذا َليَشْ َواْنَطَلَق امْلَأَلُ ِمنُْهْم َأِن اْمُشوا َواْصرِبُ



88

أوالً:- مواقف الرشكني
مـن بـني صور حتدي وعناد املرشكني للوجود اإلهلي أوالً وللرسـالة اإلهلية ثانيًا هي حماولة اختبار 
النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وجداله بشـتى الوسـائل واألساليب وهذا كله ليس لبعد برهم أو لعقليتهم الفذة 
التي تناقش كل دين جديد وجتادل صاحب ذلك الدين ولكن السـبب األسـاس هو عدم تقبلهم ألي 
دين أو فكر يعارض ما نشأوا وترعرعوا عليه من عادات وتقاليد ومعتقدات وإن كانت تلك املعتقدات 
يشوهبا الكثري إذا ما قورنت عقًا مع األديان الساموية والتي هلا رشيعٌة ومنهاج ومبادئ عقانية واعية 

ال تثري اإلستغراب وال ينفر منها ما حييط هبا وإن كان له دين آخر...

فمـن بـني صور عناد املرشكني هي إباغهم أليب طالـب إن كان النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( صادقًا فليخربنا 
مـن يؤمن ومن يكفر وإن كان ما سـيقوله صحيحًا آمنا به. فأنزل اهلل تعـاىل هذه اآلية)48(:))َما َكاَن اهللَُّ 
يِِّب َوَمـا َكاَن اهللَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعىَل اْلَغْيِب َوَلِكنَّ  لَِيـَذَر امْلُْؤِمنِـنَي َعىَل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّ

َتبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء َفَآِمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسِلِه َوإِْن ُتْؤِمنُوا َوَتتَُّقوا َفَلُكْم َأْجٌر َعظِيٌم(( )49(. اهللََّ جَيْ

ثـم قـال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ))عرضت عـيلَّ أمتي يف صورهـا يف الطني كام عرضت عـىل آدم )عليه 
السـام( وُأعلمت من يؤمن يب ومن ال يؤمن(()50(. واسـتمر اسـتهزاء املنافقني قائلني: إن حممدًا يزعم 
َأنَّه يعلم من منا يؤمن به ومن ال يؤمن ونحن ال يعرفنا أْن كنا مؤمنني به أم ال وعندما َعِلم رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( بقوهلم صعد املنرب وخطب هبم قائًا: ))ما بال القوم محلوين وطعنوا يب ال تسـألوين عن يشء فيام 
بينكم وبني الساعة إال أنبأتكم(()51(. فقام عبد اهلل بن حذافة السهمي)52( فقال: يا حممد من أيب؟ فقال: 
حذافـة فقد كان يطعن يف نسـبه فقام عمـر بن اخلطاب وقال: رضينا باهلل ربًا وباإلسـام دينًا وبك نبيًا 

فاعف عنا عفا اهلل عنك. فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون)53(.

ووصـف اهلل تعـاىل زعامء املرشكني بأئمة الكفر إذ قال تعاىل: ))َوإِْن َنَكُثـوا َأْياَمهَنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم 
ُهْم َينَْتُهوَن(( )54(. ُْم اَل َأْياَمَن هَلُْم َلَعلَّ َة اْلُكْفِر إهِنَّ َوَطَعنُوا يِف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأِئمَّ

نزلـت هـذه اآلية يف رؤسـاء قريش وهم احلارث بن هشـام وأيب سـفيان بن حـرب وعكرمة بن أيب 
جهل وغريهم من رؤسـاء قريش الذين نقضوا العهد مع رسـول اهلل)55( )ملسو هيلع هللا ىلص( وقد قرأ اإلمام عيل )عليه 
السـام(  هـذه اآليـة يف معركة اجلمل )36هــ/ 656م( وقال: عهد إيلَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: يا عيل 
لتقاتلن الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة املارقة)56(. وقال اإلمام عيل )عليه السام(  ألعدائه يوم اجلمل 

أنكم ألصحاب هذه اآلية)57(.
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فتعددت وتنوعت حتديات الرسالة سواء كانت من املرشكني املتمثلني باملستهزئني وأئمة الكفر أو 
من املنافقني أو اليهود وسنعرض صورًا من تلك التحديات. 

ومن أكثر املسـتهزئني العاص بن وائل ومالك بن الطاطلة)58(، والوليد بن املغرية، واألسـود بن 
عبد يغوث)59(، واحلارث بن قيس)60(، إال أن اهلل تعاىل كفى نبيه حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( رش هؤالء املستهزئني)61( 

ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِزِئنَي(( )62(. بقوله تعاىل: ))إِنَّ

وكان عذاهبـم كاآليت عندمـا كان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وجربائيـل  )عليـه السـام(يطوفون بالبيـت 
فأعرتضه الوليد بن املغرية وأشـار إىل سـاقه فتعلقت بعد ذلك بالوليد بن املغرية شوكة ومنعه الكرب أن 
خيفض رأسه ليزيلها فضلت تلك الشوكة ترضب ساقة حتى خدشتها فمرض منها حتى مات وكذلك 
األسـود بـن عبد املطلب فقد عمـَي بعد أن رماه جربائيل  )عليه السـام( بورقة خرضاء وظل يرضب 
رأسه باجلدار حتى مات وكذلك احلال بالنسبة ملالك بن الطاطلة الذي أكل حوتًا ماحلًا وظل يرشب 
املاء حتى إنشـق بطنه أما األسـود بن عبد يغوث فقد أصابه السـموم وصار أسود ومل يعرفه أهله حتى 

مات وهو يقول : قتلني ربُّ حممد)63( ومن مواقفهم.

1- إدعاؤهم َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هو من أّلف هذا القرآن وكتبه يف حني َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مل يكن 
يعرف القراءة والكتابة قبل النبوة)64(. والدليل عىل ذلك قوله تعاىل:))َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب 

ُه بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب امْلُْبطُِلوَن )(( )65(. َواَل خَتُطُّ

2- إدعاؤهـم َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كان قد كتب القرآن بمسـاعدة عداس مـوىل حويطب بن عبد 
ِذيَن َكَفُروا  العزى ويسـار غام العاء بن احلرضمي وكانوا من أهل الكتـاب)66( فقال تعاىل:))َوَقاَل الَّ

اُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم َآَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظْلاًم َوُزوًرا (( )67(. إِْن َهَذا إاِلَّ إِْفٌك اْفرَتَ

3- كان بعـض املرشكني يؤذون النبي حممدًا )ملسو هيلع هللا ىلص( إذا قرأ القرآن ليًا ويرمونه باحلجارة ويمنعونه 
أن يدعَو الناس إىل الدين ولكن اهلل تعاىل كان حيمي بقدرته رسول اهلل)68( )ملسو هيلع هللا ىلص( إذ نزلت اآلية: ))َوإَِذا 

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتوًرا(( )69(. َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َجَعْلنَا َبْينََك َوَبنْيَ الَّ

وقيـل إن هـذه اآلية نزلت يف أم مجيل زوجة أيب هلـب إذ جاءت إىل أيب بكر وقالت له: إن صاحبك 
هجاين وزوجي وجئت هبذا احلجر ألرضب رأسـه وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جالسـًا إىل جانب أيب بكر 

فقال أيب بكر : هذه املرأة جاءت. فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: إهنا ال تراين)70( وقرأ اآلية..
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4- كان املرشكـون قـد أتفقوا فيام بينهم إذا ُأنِزَل يشٌء من القرآن صفروا وصفقوا ليغلطوا  رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(. فأنزل اهلل تعاىل احلروف يف بداية بعض السور كي جيذب أسامع املرشكني لعلهم إذا سمعوا 
ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرَآِن  شيئًا غريبًا أنصتوا واستمعوا اليه ثم هيتدون)71(. قال تعاىل: ))َوَقاَل الَّ

ُكْم َتْغِلُبوَن (()72(. َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ

5- كذلك كان رفاعة بن زيد بن السـائب ومالك بن دخشـم إذا تكلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أسـتهزأوا 
وَن  ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب َيْشـرَتُ به ولويا لسـاهنام حتى يعيبوه)73(. فنزلت آية يف ذلك: ))َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
بِيَل )44( َواهللَُّ َأْعَلُم بَِأْعَداِئُكْم َوَكَفى بِاهللَِّ َولِياًّا َوَكَفى بِاهللَِّ َنِصرًيا(( )74(. َاَلَة َوُيِريُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَّ الضَّ

وقيل إن هذه اآلية نزلت يف الذين ضلوا يف اإلمام عيل )عليه السـام( وكذلك يضلون الناس بأن 
خيرجوهم من والية اإلمام عيل )عليه السام(  وهو الراط املستقيم)75(.

6- وكانوا يقولون لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لن نؤمن لك وال نصدق ما تقول حتى تأتينا بكتاب من عند 
ْلنَا َعَلْيَك  اهلل ومعه أربعة مائكة يشـهدون َأنَّه من عند اهلل وإنك رسـول اهلل)76(. فنزلت اآلية:))َوَلْو َنزَّ

ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي((   )77(. ِكَتاًبا يِف ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِدهيِْم َلَقاَل الَّ

7- ثم قالوا لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: إمنع املسلمني من سب آهلتنا وإال سوف هنجو ربك فنزلت آية من 
ِذيَن َيْدُعوَن  اهلل تعاىل متنع املسـلمني من سب أصنام املرشكني كي ال يسبوا اهلل تعاىل)78(:))َواَل َتُسبُّوا الَّ
ِـْم َمْرِجُعُهْم َفُينَبُِّئُهْم باَِم  ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ إىَِل َرهبِّ نَّا لُِكلِّ ُأمَّ ِمـْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُسـبُّوا اهللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم َكَذلِـَك َزيَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن(( )79(. 

ونتيجة استمرار املرشكني باإلستهزاء قال املسلمون: أوكلام استهزأ املرشكون تركناهم إذا ال ندخل 
املسـجد احلرام وال نطوف البيت فأنزل اهلل تعاىل آية أمرهم بالثبات واإلسـتمرار بتذكري املرشكني باهلل 
ِذيَن خَيُوُضـوَن يِف َآَياتِنَا َفَأْعـِرْض َعنُْهْم َحتَّى  تعـاىل عسـى أن هيتـدوا)80( إذ قال تعـاىل: ))َوإَِذا َرَأْيَت الَّ
ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي )68( َوَما َعىَل  ْيَطاُن َفَا َتْقُعْد َبْعَد الذِّ ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

ُهْم َيتَُّقوَن (( )81(. ٍء َوَلِكْن ِذْكَرى َلَعلَّ ِذيَن َيتَُّقوَن ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ الَّ

8- ومـن عجيب أقواهلم إهنم قالوا لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: كي نصدقـك ونؤمن بك إئت بقرآن ليس 
فيه ترك عبادة الات والعزى ومنات وهبل وال ُيعيبها)82(. فنزلت اآلية:))َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم َآَياُتنَا َبيِّنَاٍت 
بُِع  َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفيِس إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ ِذيَن اَل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت بُِقْرَآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو َبدِّ َقاَل الَّ
إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم(( )83(. فقال هلم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( موجهًا 
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كامه لإلمام عيل  )عليه السام(: إين سألت ريب أن يؤاخي بيني وبينك ففعل وسألت ريب أن جيعلك 
وصيي ففعل فقال بعضهم: واهلل لصاع التمر أحب إلينا مما سأل حممد ربه فلو سأل ربه ُملكًا يقويه عىل 
عدوه أو ماالً يسـتعني به عىل فقـره)84(. فنزلت اآلية:))َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َمـا ُيوَحى إَِلْيَك َوَضاِئٌق بِِه 
ٍء َوِكيٌل (( )85(. اَم َأْنَت َنِذيٌر َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه َكنٌْز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك إِنَّ

9- كانت قريش عىل قدر عنادهم وإحلادهم كانوا يتحدون رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بأن يظهر له معجزات 
شـأنه شـأن من سـبقه من األنبياء فقالوا لرسـول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: أخربتنا بمعجزات موسـى وعيسى 
وصالح فأتنا بآية مثلهم حتى نصدقك ونتبعك فقال الرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وبامذا ترغبون؟ قالوا: كأن 
جتعـل جبـل الصفـا ذهبًا أو حتيي أمواتنا حتى نسـأهلم عن صـدق ما حتدثت به فقام رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
يدعو ليجعل الصفا ذهبًا فنزل عليه جربائيل  )عليه السـام( قائًا: حتى وإن جعلت الصفا ذهبًا فلن 
يصدقـوك وإن مل يصدقـوك ينزل عليهم العذاب أو ترتكهم حتى يتوب تائبهم فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
حتـى يتوب تائبهم)86(. فنزلت اآلية:)) َوَأْقَسـُموا بِاهللَِّ َجْهَد َأْياَمهِنِْم َلِئْن َجاَءهْتُْم َآَيـٌة َلُيْؤِمنُنَّ هِبَا ُقْل إِنَّاَم 

َا إَِذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمنُوَن(( )87(. اآْلََياُت ِعنَْد اهللَِّ َوَما ُيْشِعُرُكْم َأهنَّ

وسـأل املرشكـون رسـول)ملسو هيلع هللا ىلص( إن كنـت صادقًا فشـق لنـا القمر وكان القمر بدرًا فسـأل رسـول 
اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( اهلل تعاىل إن يفعل ما طلبه منه املرشكون فأنشق القمر وقال هلم رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( : أشهدوا إال 
ـاَعُة َواْنَشـقَّ اْلَقَمُر )1( َوإِْن َيَرْوا َآَيًة ُيْعِرُضوا  َبِت السَّ م قالوا: سـحرنا حممد)88(. قال تعاىل:))اْقرَتَ َأهنَّ

َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ (( )89(.

10- مـن بـني اإلفرتاءات أو الشـبهات التـي كانت قريـش ترميها عىل نبوة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هو 
حاجته لألموال فقالوا له: نحن نعلم َأنَّ الذي محلك عىل ترك ملة قومك هو الفقر فسـوف نجمع لك 
ـاَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو  ُِذ َولِياًّا َفاطِِر السَّ من األموال ما جتعلك أغنانا)90(. فنزلت اآلية:))ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ َأختَّ
ِكنَي )14( ُقْل إيِنِّ َأَخاُف إِْن  َل َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُرْشِ ُيْطِعُم َواَل ُيْطَعُم ُقْل إيِنِّ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَّ

َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم(( )91(.

ومـن بني إفرتاءاهتم أيضًا إهنم كانوا يقولون إن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عندمـا كان يقرأ القرآن بحضور 
عدد من مرشكي قريش)92(. وكانوا يسـألون النرض بن احلارث)93( ماذا يقول حممد؟ فيجيب: أسـاطري 
األولني مثل ما كنت أحدثكم عن األمم املاضية)94(. فنزلت اآلية: ))َوِمنُْهْم َمْن َيْسـَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا 
َعـىَل ُقُلوهِبِـْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف َآَذاهِنِْم َوْقًرا َوإِْن َيـَرْوا ُكلَّ َآَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َحتَّى إَِذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك 

لنَِي(( )95(. ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ َأَساطِرُي اأْلَوَّ َيُقوُل الَّ
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وكان يقـول النرض بن احلارث سـوف تشـفع يل الات والعزى)96(. قال تعـاىل: ))َوَما َنَرى َمَعُكْم 
ُشَفَعاَءُكُم(( )97(.

وكان النرض بن احلارث له جتارة مع باد فارس وعند عودته حيدث املرشكني بأخبار الفرس ويقول 
هلـم : إن حممـدًا حيدثكم عن عـاٍد وثمود وأنا أحدثكم عـن األكارسة فيسـتمعون إىل حديثه ويرتكون 
ي هَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم  إسـتامع القرآن)98(. فنزلت اآلية: ))َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشـرَتِ

َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي (( )99(.

وعندما كان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول هلم : إن هذه األصنام التي أنتم عاكفون عليها ال تشـفع لكم 
يقول النرض بن احلارث : سوف نتوىل املائكة فهم أحق بالشفاعة من حممد فنزلت اآلية: ))َواَل َيْمِلُك 
ـَفاَعَة إاِلَّ َمْن َشـِهَد بِاحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن (()100(. أي إهنم يشـهدون إن ال إله  ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّ الَّ

إال اهلل)101(.

11- ومـن أسـاليب عنادهـم وأسـتهزائهم هـي عندمـا قـال هلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : عن شـجرة 
الزقـوم جلـب أبو جهل مترًا وزبدًا ودعا القرشـيني إليه وقـال هلم: هذا هو الزقوم الـذي خيوفكم منه 
ي هَلْـَو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسـبِيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم  صاحبكـم)102(. فنزلـت اآلية: ))َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشـرَتِ

َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي (( )103(.

وروَي إن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إلتقى بأيب جهل وبعدما انرف النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( قال أبو جهل)104(: 
))واهلل إين ألعلم َأنَّه لصادق ولكنا متى كنا تبعًا لعبد مناف!(()105(.

ويف رواية أخرى إن أبا جهل قال: ))واهلل إن حممدًا لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قيص 
باللواء واحلجابة والسـقاية والندوة والنبوة فامذا يكون لسائر قريش(()106(. فنزلت اآلية:))َقْد َنْعَلُم إِنَُّه 

ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاملنَِِي بَِآَياِت اهللَِّ جَيَْحُدوَن(( )107(. ُْم اَل ُيَكذِّ ِذي َيُقوُلوَن َفإهِنَّ َلَيْحُزُنَك الَّ

روَي َأنَّ أبا جهل رفع قطعة قامش وقال للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: هذا بيني وبينك يا حممد أنت من ذلك 
اجلانب ونحن من هذا اجلانب فسـنعمل عىل ديننا وأنت أعمل عىل دينك)108(، فنزلت اآلية: ))َوَقاُلوا 

نَا َعاِمُلوَن (()109(. ُقُلوُبنَا يِف َأِكنٍَّة مِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه َويِف َآَذانِنَا َوْقٌر َوِمْن َبْينِنَا َوَبْينَِك ِحَجاٌب َفاْعَمْل إِنَّ

وملـا جـاء أيب جهل إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وبخه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهنره فقال أبو جهـل: أتنهرين يا 
حممـد؟ لقـد علمـت ما يف هذه األرض أكثر ناديًا مني أي إنه يسـتنر بأتباعه وعشـريته ورد اهلل تعاىل 
َبانَِيَة )18( َكاَّ اَل  عليـه بأن يدعو إليه املائكة الشـداد)110(. بقولـه تعاىل: ))َفْلَيْدُع َناِدَيُه )17( َسـنَْدُع الزَّ
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ْب )19( (()111(. وكان هذا املوقـف بعدما تويف أيب طالب فقال أبو جهل: إقتلوا  ُتطِْعـُه َواْسـُجْد َواْقرَتِ
حممد فقد مات نارصه)112(.

َن لِلَِّذيَن  12- سـخريتهم من فقراء املسلمني واستهزاءهم هبم فنزلت يف ذلك آية. قال تعاىل: ))ُزيِّ
َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواهللَُّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ  ِذيَن اتَّ ِذيَن َآَمنُوا َوالَّ ْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ َكَفُروا احْلََياُة الدُّ

ِحَساٍب(( )113(.

نزلـت هـذه اآلية يف أيب جهل وغريه من رؤسـاء قريش بسـبب مـا يملكونه يف الدنيـا وبذلك هم 
يسـخرون مـن فقراء املؤمنـني أمثال: عبـد اهلل بن مسـعود)114( وعـامر)115( وبـال)116( وخبـاب)117( 

ويقولون لو كان حممد نبيًا ألتبعه أرشافنا)118(. وقيل إهنا نزلت يف رؤساء اليهود للسبب نفسه)119(.

ِذيَن َكَفُروا َسـَواٌء َعَلْيِهـْم َأَأْنَذْرهَتُـْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل  ونزلـت فيهـم آية أخـرى إذ قال تعاىل: ))إِنَّ الَّ
ُيْؤِمنُوَن )6( َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم(( )120(.

قيـل إن هذه اآلية نزلت يف مرشكي العرب عامة)121( وقيل إهنا نزلت يف أحبار اليهود الذين كتموا 
أمـر النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص( وِذكـره يف كتبهـم)122( وقيل إهنا نزلت يف أيب جهل ومخسـة من أهل بيتـه ممن قتلوا يف 
معركـة بـدر)123( )2هـ/ 623م( أما ابـن اجلوزي)124( حيدد أسـامء املرشكني قائـًا: “كأيب جهل وأيب 
طالب وأيب هلب(( وكيف يذكر أبا طالب مع املرشكني وهو معروف بمواقفه جتاه الرسـالة اإلسـامية 
والنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وإن مل يكن من السـابقني ولكن هل يوجد مرشك قدم وأسـند مثلام قدمه أبو طالب 

لإلسام ولرسول اإلسام فكيف ينعت باملرشك مع هؤالء املرشكني)125(!؟.

13-وقال أبو جهل : إن كنت صادقًا بام تقول فأبعث لنا جدك قيص بن كاب فكان رجًا صادقًا 
كي نسـأله عام سـيكون بعد املـوت)126(. فنزلت اآليـة:))إِنَّ َهُؤاَلِء َلَيُقوُلـوَن )34( إِْن ِهـَي إاِلَّ َمْوَتُتنَا 

يَن )35( َفْأُتوا بَِآَباِئنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي(( )127(. اأْلُوىَل َوَما َنْحُن بُِمنرَْشِ

فحاججهم اهلل تعاىل بقوم تبع أسـعد أبو كرب احلمريي وسـميَّ تبع لكثرة أتباعه أو ألنه تابع ملن 
سـبقه من ملوك اليمن وأصبح اسـم تبع لقب مللوك اليمن فحاجج اهلل تعاىل مرشكي قريش بقوم تبع 
الذي ملك الرب والبحر وكان رجًا صاحلًا فقد مدحه اهلل تعاىل وذم قومه وقال لقريش : أنتم كقوم تبع 

زعيمهم صالح وهم معاندون وكان تبع يقول لو أدركت النبي خلدمته وخرجت معه)128(.

ُْم َكاُنوا جُمِْرِمنَي(( )129(. ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َأْهَلْكنَاُهْم إهِنَّ قال تعاىل:))َأُهْم َخرْيٌ َأْم َقْوُم ُتبٍَّع َوالَّ
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وعىل تلك الشـاكلة ذاهتا كان عبد الرمحن بن أيب بكر من الكفار املرشكني وكان والداه حيثاه بصورة 
متكررة عىل اإلسام لكنه يقول أحيوا يل عبد اهلل بن جدعان)130( ومشايخ قريش حتى أسأهلم عن صدق 
ِذي َقاَل لَِوالَِدْيِه ُأفٍّ َلُكاَم َأَتِعَدانِنِي َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبيِل  ما تقولون)131(. فنزلت آية:))َوالَّ

لنَِي(( )132(. ا َيْسَتِغيَثاِن اهللََّ َوْيَلَك َآِمْن إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفَيُقوُل َما َهَذا إاِلَّ َأَساطِرُي اأْلَوَّ َومُهَ

14-وعنـد اجتـامع املرشكـني يف دار النـدوة بعد أن ُبِعَث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أخـذ الوليد بن املغرية 
يطـرح عىل املجتمعني يف دار الندوة عدة آراء أو باألحرى إهتامات لكي متنع الناس من التصديق بنبوة 
النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال هلم: إنكم أهل حسب وإن العرب يأتونكم فأمجعوا أمركم عىل رأي واحد فامذا 
تقولون يف هذا الرجل؟ ]النبي حممد[)ملسو هيلع هللا ىلص(. فقالوا: نقول: إنه شاعر. فقال الوليد: ما يشبه قوله الشعر 
ثم قالوا: نقول كاهن. قال: ال يتكلم بام تقوله الكهنة. قالوا: نقول جمنون. قال: إذا رأيتموه فا جتدونه 
جمنونًا. قالوا: نقول ساحر. قال: وما الساحر. قالوا: برش حيبب بني املتباغضني ويبغض بني املتحابني. 
قال الوليد: فهو ساحر فخرجوا وكلام لقَي أحٌد منهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قال له: يا ساحر. فَصُعب ذلك 
عـىل رسـول اهلل)133( )ملسو هيلع هللا ىلص( فنزلـت اآلية:))َذْريِن َوَمـْن َخَلْقُت َوِحيـًدا )11( َوَجَعْلُت َلُه َمـااًل مَمُْدوًدا 
ُه َكاَن آِلََياتِنَا َعنِيًدا  ْدُت َلُه مَتِْهيًدا )14( ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيـَد )15( َكاَّ إِنَّ )12( َوَبنِـنَي ُشـُهوًدا )13( َوَمهَّ
َر )20( ُثمَّ  َر )19( ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر )18( َفُقتَِل َكْيَف َقـدَّ َر َوَقدَّ ُه َفكَّ )16( َسـُأْرِهُقُه َصُعـوًدا )17( إِنَّ
َنَظَر )21( ُثمَّ َعَبَس َوَبرَسَ )22( ُثمَّ َأْدَبَر َواْسـَتْكرَبَ )23( َفَقاَل إِْن َهَذا إاِلَّ ِسـْحٌر ُيْؤَثُر )24( إِْن َهَذا إاِلَّ 
اَحٌة لِْلَبرَشِ  َقْوُل اْلَبرَشِ )25( َسـُأْصِليِه َسـَقَر )26( َوَما َأْدَراَك َما َسـَقُر )27( اَل ُتْبِقي َواَل َتَذُر )28( َلوَّ

)29( َعَلْيَها تِْسَعَة َعرَشَ (()134(.

وعندما نزلت تلك اآليات قال أبو جهل لقريش: أنتم الشجعان أختشون خزنة النار الذي أبلغكم 
هبم حممد أفيعجز كل عرشة منكم أن يتخلصوا من رجل من خزنة النار. فقال أبو األسـد اجلمحي أنا 
أكفيكم سـبعة عرش عىل ظهري وسـبع عـىل بطني فأكفوين أنتم أثنـني)135( فنزلـت اآلية:))َوَما َجَعْلنَا 

َأْصَحاَب النَّاِر إاِلَّ َمَاِئَكًة (()136(.

وعندما َعِلم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقول أيب جهل ذهب إىل أيب جهل ليهدده بعذاب اهلل فقال أبو جهل: 
ليس عندك ما هتددين به فا تستطيع أنت وال ربك أن تفعا يب شيئًا وإين أعز القوم فأنزل اهلل تعاىل هذه 
اآليـة: ))َأْوىَل َلـَك َفَأْوىَل(( )137( فأبلغ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أبا جهل)138(. وقيل إهنا نزلت يف الذين نكروا 

والية اإلمام عيل)139( )عليه السام(.
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15-كذلـك مـن مواقـف املرشكـني إن الوليـد بن املغـرية منع أبنـاء أخيه مـن أن يسـلموا عندما 
اِر إاِلَّ َمَاِئَكًة )141(. ويف  استشـاروه يف اإلسـام فمنعهم)140(. فنزلت آيـة :))َوَما َجَعْلنَا َأْصَحـاَب النَـّ
تفسـري آخر لآلية إن مناع اخلري هو الذي منع الناس من والية اإلمام عيل )عليه السـام( ومنع حقوق 

آل حممد فيام خيص رد فدك للسيدة الزهراء  )عليه السام( وغريها من احلقوق)142(.

وكان الوليد بن املغرية يقول للرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: “لو كانت النبوة حقًا لكنت أوىل هبا منك ألين 
أكرب منك سـنًا وأكثر منك ماالً”)143(. أيضًا أبو جهل هو اآلخر كان يقول: “ال نؤمن به وال نتبعه أبدًا 
ْم َآَيٌة َقاُلـوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى  إال أن يأتينـا وحـي كام يأتيـه”)144( فنزل يف خرافاهتم آية: ))َوإَِذا َجاَءهْتُ
ِذيَن َأْجَرُموا َصَغـاٌر ِعنَْد اهللَِّ َوَعَذاٌب  ِمْثـَل َما ُأويِتَ ُرُسـُل اهللَِّ اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَسـاَلَتُه َسـُيِصيُب الَّ

َشِديٌد باَِم َكاُنوا َيْمُكُروَن(( )145(.

وكذلـك احلال بالنسـبة أليب عامر بن النعـامن صيفي الراهب الذي كان يسـميه النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( 
الفاسـق جـاء إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: ما هذا الذي جئت به؟ فقـال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: جئت باحلنفية 
ديـن إبراهيـم فقال الراهب: أنا عليها فأجاب الرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: لسـت عليهـا وأدخلت عليها ما 
ليـس فيهـا فقال الراهب أبو عامر: أمـات اهلل الكاذب منا طريدًا وحيدًا وأخـذ الراهب هييء املنافقني 
وحيشـدهم جلمع السـاح إلخراج النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( مـن املدينة ثم خرج أبو عامر الراهب إىل الشـام 
ِذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسـَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه  ومات هناك طريدًا وحيدًا)146(. فنزلت اآلية: ))َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَّ

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن (()147(. الشَّ

16-كذلك إهنم سـألوا النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عن الروح والذي نبه املرشكني لسـؤال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( هم 
اليهـود الذيـن قالوا للمرشكني إن أجابكم حممد عن الروح فليـس بنبي وإن مل جيبكم فهو نبي فأمر اهلل 
سـبحانه وتعـاىل نبيه الكريـم باإلمتناع عن اإلجابة وحييلهـم ملعرفة الروح إىل مـا يف عقوهلم)148(. قال 

وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقِليًا(( )149(. وِح ُقِل الرُّ تعاىل :))َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

ويسألون رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن األسعار بقوهلم: َأال خيربك ربك متى ترخص األسعار حتى نشرتي 
قبـل أن تغلـو وباألرض التي تريد أن متوت حتـى نذهب إىل أرض خصبة)150(. فقـال تعاىل: ))ُقْل اَل 
وُء  نَِي السُّ ا إاِلَّ َما َشاَء اهللَُّ َوَلْو ُكنُْت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلرَْيِ َوَما َمسَّ َأْمِلُك لِنَْفيِس َنْفًعا َواَل رَضاًّ

إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن (()151(.
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17-روَي َأنَّ وفـدًا مـن بني متيم جاء للقاء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ودخلوا عليه املسـجد ونادوه من وراء 
احلجـرات أخـرج إلينا يا حممد فخـرج إليهم فقالوا له بأصـوات مرتفعة أعىل من صـوت النبي: جئناك 
لنفاخرك بشـاعرنا وخطيبنا عطارد بن حاجب)152( فأذن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل خطيبه ثابت بن قيس)153( 
لـريد عليهم ثم قام شـاعرًا منهم وهو الزبرقان بن بدر)154( فأجابه حسـان بـن ثابت)155( فقال زعيمهم 
األقرع بن حابس إن هذا الرجل ]النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص([ خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا 

وأصواهتم أعىل من أصواتنا وملا أنتهوا من مقاهلم أحسن إليهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثم أسلموا)156(.

َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر  ِذيَن َآَمنُوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َواَل جَتْ َا الَّ قال تعاىل:)) َيا َأهيُّ
َبَط َأْعاَمُلُكْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن (( )157(. َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ

18-اسـتمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف التهديـد والوعيـد للمرشكـني وكان حيذرهـم وينذرهم عذاب 
اهلل )عـز وجـل( ويف أحد األيام خرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال لقريش: ))أرأيتـم لو أخربتكم إن العدو 
مصبحكـم أو ممسـيكم أما كنتم تصدقـوين؟(( قالوا: بىل. قال: فإين نذير لكم بني يدي عذاب شـديد؟ 

فقال أبو هلب: أهِلذا دعوتنا فتبًا لك)158(. 

19-فنزلت سورة املسد)159())َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ )1( َما َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب )2( َسَيْصىَل 
َناًرا َذاَت هَلٍَب )3( َواْمَرَأُتُه مَحَّاَلَة احْلََطِب )4( يِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد )5(((.

وكان أبـو هلـب عـم النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فهو ابن عبد املطلب إال َأنَّه كان من أعداء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وكان يرمي رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( باحلجارة وهو يدعو الناس ويقول هلم قولوا: ال إله إال اهلل تفلحوا وكان 

أبو هلب يرميه باحلجارة ويقول: إنه كاذب)160(.

أمـا امرأتـه فهـي أم مجيل بنت حرب أخت أيب سـفيان وكانت عداوهتا لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بشـكل 
خمتلف إذ إهنا تعمل عىل وضع الشوك واألشجار التي فروعها متشابكة يف طريق رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كي 
يتعثر هبا وتعيقه عند خروجه من املسجد لذلك أنزل اهلل تعاىل فيها آية تبني فعلها وثمن فعلها))َواْمَرَأُتُه 
مَحَّاَلَة احْلََطِب )4( يِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسـٍد )5( (()161(. أي إن فعلها إيذاء الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص(، كام ذكرنا 
أعاه أما عذاهبا فيكون حبل فيه خشـونة الليف وحرارة النار وثقل احلديد جزاًء عام كانت تفعله ضد 

رسول اهلل)162( )ملسو هيلع هللا ىلص(.

20-روَي خبـاب بـن األرت إن كان لـه ديـن عىل العاص بن وائـل وعندما طالبته بـاميل قال : ال 
ُأوفيـَك بـه حتى تكفر بمحمـد فقال له خباب: لن أكفر به حتى متوت وُتبعـث فقال العاص بن وائل: 
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فإين ملبعوث بعد املوت فسوف أعطيك دينك إذا رجعت إيّل مايل وولدي)163(. فنزلت اآلية:))َأَفَرَأْيَت 
ِذي َكَفَر بَِآَياتِنَا َوَقاَل أَلُوَتنَيَّ َمااًل َوَوَلًدا (( )164(. الَّ

كان العـاص بـن وائل السـهمي يطلق عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اسـم األبرت ألنه ليس لـه ولد فروَي 
إنـه التقـى مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عنـد باب بني سـهم فقيل له: مع مـن كنت تتحدث؟ قـال: مع ذلك 
األبـرت)165(. فنزلت سـورة الكوثر: ))إِنَّـا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر )1( َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر )2( إِنَّ َشـانَِئَك ُهَو 

اأْلَْبرَتُ )3( (()166( فالكوثر هنر يف اجلنة أعطاه اهلل لنبينا حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عوضًا عن ابنه إبراهيم)167(.

وُسئل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن ذلك النهر فقال:  ))هنٌر يف اجلنة أشُد بياضًا من اللبن وأشد أستقامة من 
القدح حافتاه قباب الدر والياقوت ترده طري خرض(( )168(.

21-عمل املرشكون عىل تقسـيم الطرق املؤدية إىل مكة بني بعض املرشكني يف موسـم احلج وكان 
عددهم ستة عرش رجًا بعثهم الوليد بن املغرية يف موسم احلج وأوصاهم بأن يقولوا للقادمني إىل مكة 
ال يغركـم اخلارج منا واملدعـي النبوة فأنزل اهلل تعاىل عليهم عذابًا وأماهتم مجيعًا)169(. قال تعاىل: ))َكاَم 

ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضنَي(( )170(. َأْنَزْلنَا َعىَل امْلُْقَتِسِمنَي )90( الَّ

22-عندمـا نزلت سـورة النجم جاء عتبة بن أيب هلب إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقـال: كفرُت بالنجم 
وبرب النجم فدعا عليه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: اللهمَّ سَلط عليه كلبًا من كابك وبالفعل عندما خرج عتبة 

إىل الشام سّلط اهلل عليه أسدًا أفرتسُه وهو نائم بني أصحابه)171(. 

23-حماولة إضال النبي: ومن بني أفكارهم تلك إهنم قالوا للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إتبع ديننا نتبع دينك 
ونـرشكك يف أمورنـا وتعبد آهلتنا عامًا ونعبد إهلك عامًا )أي دين هذا وأي عبادة هذه التي يسـتطيعون 
تركهـا عامـًا ويرجعون إليها عامًا آخر!( ورفض رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يعبد غـري اهلل ويرشك به فنزلت 
َا اْلَكافِـُروَن )1( اَل َأْعُبُد َما َتْعُبـُدوَن )2( َواَل َأْنُتْم َعابِـُدوَن َما َأْعُبُد  سـورة الكافـرون)172( ))ُقـْل َيا َأهيُّ
)3( َواَل َأَنـا َعابِـٌد َما َعَبْدُتْم )4( َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد )5( َلُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن )6(((. ونزلت آية 
َا اجْلَاِهُلوَن (()173( وقرأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هذه اآليات عىل مجيع  ُأخرى: ))ُقْل َأَفَغرْيَ اهللَِّ َتْأُمُروينِّ َأْعُبُد َأهيُّ

الناس يف املسجد احلرام فأيقنوا إنه )ملسو هيلع هللا ىلص( مل يرتك دينه)174(.

روَي إن وفـد مـن ثقيف جاءوا إىل رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وبايعوا رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( عىل أن ال يكرسون 
أصنامهم بأيدهيم ويتمتعون بالعزى سـنة كاملة إال إن رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( مل جيبهم عىل ذلك وعصمه اهلل 
تعـاىل من حماوالهتم يف إضال النبي حممـد)ملسو هيلع هللا ىلص( )175( فنزلت اآلية :))َوَلْواَل َفْضـُل اهللَِّ َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه 

ْت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلَّ َأْنُفَسُهْم (()176(. هَلَمَّ
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يذكر املصنفون)177( إن الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( هو من صالح وفد تغلب مقابل أن ال يصبغوا أوالدهم 
وليس عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه(.

فـروَي َأنَّ عمـر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( أخذ العهد عىل بني تغلب بأن يرتكوا ألوالدهم حرية 
إختيـار الديـن الذي يرغبون به بدون إكـراه أو تلقينهم الدين الذي يرغب به آباؤهم أي أن ال يصبغوا 
أوالدهـم أي ال يلقنوهنـم النرانية ويكون اإلختيار لألوالد يف أي دين يرغبون من األديان يف صبغة 
اهلل وسـميت صبغـة ألهنا هيئة تتضح باملشـاهد كالصـاة وغريها)178(. قـال تعاىل:))ِصْبَغـَة اهللَِّ َوَمْن 

يِن (( َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعابُِدوَن  (()179(. كذلك قال تعاىل: )180(.))اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

وقيل إن الصبغة هي صبغة املؤمنني بالوالية يف امليثاق)181(.

24-روَي َأنَّ مرشكـي العـرب كانـوا قد اسـتهزأوا باملسـلمني قائلني هلـم : إن الـروم أهل كتاب 
وغلبهـم الفرس وأنتم تقولون إنكم سـتنترون بكتابكم ونحن سـنغلبكم فراهن أبو بكر)ريض اهلل 
عنه( املرشكني قبل حتريم القامر عىل يشء إن مل تغلب فارس يف سـبع سـنني فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : مِلَ 
فعلت؟ فكل ما دون العرشة بضع، فظهرت فارس عىل الروم يف تسع سنني ثم انتر الروم عىل فارس 
وُم )2( يِف  يف زمـن احلديبية ففرح املسـلمون بظهور أهل الكتاب)182(. قال تعـاىل: ))امل )1( ُغِلَبِت الرُّ
َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن )3( يِف بِْضِع ِسننَِي هللَِِّ اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح 

امْلُْؤِمنُوَن(( )183(.

فالتقى املسلمون بمرشكي العرب وألتقت الروم وفارس فنر اهلل املسلمني عىل املرشكني العرب 
ونر أهل الكتاب عىل مرشكي العجم)184(.

وقيـل إن انتصـار الروم عىل الفرس كان يف يوم انتصار املسـلمني عىل املرشكـني يف غزوة بدر)185( 
)2هـ/ 623م(.

25-كانـوا يظنون َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كان متحيـزًا لإلمام عيل )عليه السـام( وهذا ظنهم ناتج 
عـن قر بصريهتـم وعدم إدراكهم للنبوة احلقة فضًا عن إن طبيعتهـم القبلية والتي ُتعني القوي عىل 
الضعيف وتنر الظامل عىل املظلوم ظنوا بأهنا تطبق يف كل زمان ومكان ألهنم ال يدركون أقل اإلدراك 
إن األنبياء واالئمة )عليهم السام( هم خارج املقاييس البرشية وهم ال حيتكمون لطائفة أو لعنر أو 
لعرق أو ملذهب ولكن حيتكمون لإلنسان وحقوقه بمعزل عن اإلنتامءات بتنوع مسمياهتا... ويف ذات 
يوم حدث خاف بني اإلمام عيل )عليه السـام( وعثامن بن عفان )ريض اهلل عنه( عىل أرض إشـرتاها 
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عثامن من اإلمام عيل )عليه السـام( إال َأنَّ عثامن )ريض اهلل عنه( أراد إرجاعها عليه لوجود األحجار 
فيها فلم يقبل اإلمام عيل )عليه السام( بإرجاعها فقال عثامن )ريض اهلل عنه(: بيني وبينك رسول اهلل 

)ملسو هيلع هللا ىلص( فقال احلكم بن أيب العاص : إن حاكمته إىل ابن عمه فسيحكم له فا حتاكمه اليه)186(.

فنزلت اآلية: ))َوإَِذا ُدُعوا إىَِل اهللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضوَن(( )187(.

وقيـل اهنـا نزلت يف رجل من املنافقني كان بينه وبني رجل مـن اليهود خصومة فدعاه اليهودي إىل 
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إال َأنَّ املنافق دعاه إىل كعب األرشف)188(. 

وقيل إن املنازعة بني اإلمام عيل )عليه السام(واملغرية بن وائل)189(.

26- إنقطاع الوحي
مل ينزل الوحي عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مدة مخسـة عرش يومًا. فقال املرشكون إن حممدًا قد ودعه ربه 
وبعد تلك املدة نزل الوحي عىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ما جئت حتى أشتقت إليك. 
َحى )1(  فقال جربائيل: وإين أكثر شوقًا إليك ولكن ما نتنزل إال بأمر ربك)190(. فنزلت اآلية :))َوالضُّ

َعَك َربَُّك َوَما َقىَل(( )191(. ْيِل إَِذا َسَجى )2( َما َودَّ َواللَّ

كذلـك عندمـا نزلت آية من سـورة الذاريات)192())َفَتَولَّ َعنُْهْم َفاَم َأْنَت بَِمُلوٍم(( حزن رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( واملسلمني وضنوا َأنَّ الوحي قد انقطع وإن العذاب لواقع عليهم)193(. 

ْكَرى َتنَْفُع امْلُْؤِمننَِي (()195(. ْر َفإِنَّ الذِّ فنزلت آية اخرى طمأنت قلوهبم)194( وهي))َوَذكِّ

ِذي َخَلَق((  وكان نـزول الوحـي متمثًا بمهمتني األوىل: التبشـري بالنبوة وهو))اْقَرْأ بِاْسـِم َربَِّك الَّ
ـِذي َخَلـَق (()197( وبذلك بدأ التنزيـل القرآين يف  )196( والثانيـة التبليـغ بالرسـالة ))اْقَرْأ بِاْسـِم َربَِّك الَّ

ِذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلَُدى  شـهر رمضان)198( بقوله تعاىل :))َشـْهُر َرَمَضاَن الَّ
اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم  ٌة ِمْن َأيَّ ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ
ا  وا اهللََّ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشـُكُروَن (()199())إِنَّ ُ َة َولُِتَكربِّ اْلُيرْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
ا ُكنَّا  ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة إِنَّ َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر (()200(. وقال أيضًا:))حم )1( َواْلِكَتاِب امْلُبنِِي )2( إِنَّ

ا ُكنَّا ُمْرِسِلنَي(( )201(. ُمنِْذِريَن )3( فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم )4( َأْمًرا ِمْن ِعنِْدَنا إِنَّ

وبذلك بدأت مرحلة الرمحة اإلهلية وهداية البرشية بسيد الربية نبي الرمحة حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بقوله تعاىل: 
))َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِْلَعامَلنَِي (()202(.
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27- ونتيجة تكذيبهم لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( نصبوا له املكر والعداوة واحلرب)203(. 

ُلوا نِْعَمَة اهللَِّ ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر )28( َجَهنََّم  ِذيَن َبدَّ ونزلت فيهم هذه اآليات: ))َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
َيْصَلْوهَنَا َوبِْئَس اْلَقَراُر )29( َوَجَعُلوا هللَِِّ َأْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه ُقْل مَتَتَُّعوا َفإِنَّ َمِصرَيُكْم إىَِل النَّاِر(( )204(.

لكـن َسـأل رجـل اإلمام عليًا  )عليه السـام( عن تفسـري هـذه اآليات فقال: “هـم األفجران من 
قريش: بنو أمية وبنو املغرية فأما بنو أمية فمتعوهم إىل حني وأما بنو املغرية فكفيتموهم يوم بدر”)205(. 
وقيل إن هذا التفسـري لعمر بن اخلطاب)ريض اهلل عنه(. وعىل ما يبدو ال يصح أن ُينسـب هذا التفسري 
لعمـر بـن اخلطـاب)206( )ريض اهلل عنه( كونه مل يكن قد أسـلم يف معركة بدر) 2هــ/ 623م( بل كان 

إاالمه بعد ذلك بكثري إذ روَي إن إسامه كان متأخرًا)207(.

وسـأل املسلمون رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن أطفال املرشكني فقال هلم: هم خدم أهل اجلنة أو من خدم 
أهل اجلنة)208(. قال تعاىل: ))َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَُّدوَن(( )209(.

28- مـن بني أسـاليب املرشكـني لتكذيب النبي حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( إهنم قالوا له: لو كنت نبيًا لشـغلتك 
النبوة عن تزويج النسـاء لكن اهلل تعاىل رد عليهم قائًا بكتابه العزيز: ))َوَلَقْد َأْرَسـْلنَا ُرُسـًا ِمْن َقْبِلَك 
ًة َوَما َكاَن لَِرُسـوٍل َأْن َيْأيِتَ بَِآَيـٍة إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ لُِكلِّ َأَجـٍل ِكَتاٌب (()210( فكان  يَّ َوَجَعْلنَـا هَلُـْم َأْزَواًجـا َوُذرِّ
لألنبياء الذين سبقوا نبينا حممدًا)ملسو هيلع هللا ىلص( العديد من النساء والذرية)211( فكان لداوود تسع وتسعون إمرأة 
ولسـليامن مائة إمرأة فا أحقية لكم يف حسـد النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( وهو من أوالد إبراهيم )عليه السـام( 

وهم أكثر من النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( أزواجًا وأوسع منه ملكًا)212(.

وروَي عـن اإلمـام الصادق )عليه السـام( إنه قال:)) نحن ذرية رسـول اهلل واهلل مـا أدري عىل ما 
يعادوننا! إال لقرابتنا من رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص((()213(.

ْكَمَة  قال تعاىل:))َْم حَيُْسـُدوَن النَّاَس َعـىَل َما َآَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َفَقْد َآَتْينَـا َآَل إِْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ
َوَآَتْينَاُهْم ُمْلًكا َعظِياًم (()214(. 

وعن اإلمام الباقر )عليه السام( إنه قال:)) نحن املحسودون عىل ما أتانا اهلل من اإلمامة دون خلق 
اهلل مجيعًا((215(. 

مـن األمـراض اإلجتامعية الشـائعة هو احلسـد أو مـا يعرف بنظـرة العني وهناك مـن الناس من مل 
يؤمن بوجودها وهناك املؤمن هبا بل وخيشـاها... وروي عن رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( إنه قال:” إن العني حق 
والعني تستنزل)216( احلالق)217(«. وكان األنبياء الذين سبقوا النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( يعوذون أبناءهم كالنبي 
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إبراهيم والنبي موسى )عليه السام( وحتى النبي يعقوب )عليه السام(عندما أمر أبناءه عند دخوهلم 
عىل عزيز ِمر النبي يوسـف )عليه السـام( إن يدخلوا من أبواٍب عدة حفاظًا عليهم)218( قال تعاىل: 
ٍء  َقٍة َوَما ُأْغنِي َعنُْكْم ِمَن اهللَِّ ِمْن يَشْ ))َوَقـاَل َيـا َبنِيَّ اَل َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمـْن َأْبَواٍب ُمَتَفرِّ

ُلوَن (()219(. ِل امْلَُتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ إِِن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

وكان جربائيـل )عليه السـام( يرقي رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقوله: باسـم اهلل أرقيـك من رش كل يشء 
يؤذيـك من حاسـد وعني واهلل تعاىل يشـفيك)220( فنزلت سـورة الفلق: ُقْل َأُعوُذ بِـَربِّ اْلَفَلِق )1( ِمْن 
اَثاِت يِف اْلُعَقِد )4( َوِمْن رَشِّ َحاِسـٍد إَِذا  رَشِّ َمـا َخَلـَق )2( َوِمْن رَشِّ َغاِسـٍق إَِذا َوَقَب )3( َوِمـْن رَشِّ النَّفَّ
َحَسـَد )ملسو هيلع هللا ىلص(  )221(. أما رسـول اهلل حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( فكان يعوذ اإلمامني احلسـن واحلسني )عليهام السام( 

بقوله:))أعيذكام بكلامت اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة(()222(.

روَي َأنَّ جربائيل )عليه السام( رقى رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وعلمه الرقية وهي:)) بسم اهلل أرقيك من كل 
عني حاسد اهلل يشفيك(()223(. وقال رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص(: )) لو كان يشء يسبق القدر لسبقته العني(()224(.

زواج رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( من زينب بنت جحش)522(

يف بـادئ األمـر كانت زينب بنت جحش قد تزوجت زيد بـن حارثة)ريض اهلل عنه( فقد خطبها له 
رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( ورفضت زينب وأخوهتا الزواج من موىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فنزلت يف هذا الشـأن آية 
ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص  رَيَ تقول:))َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَى اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَااًل ُمبِينًا (()226(.

وبعد نزول هذه اآلية وافقت زينب وأخوهتا عىل الزواج من زيد بن حارثة وقالت لرسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( 
: زوجني ممن شئت)227(.

وقيـل إن هـذه اآليـة نزلت يف أم كلثـوم بنت عقبة بن أيب معيط)228( والتي وهبت نفسـها لرسـول 
اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( إال َأنَّ رسـول اهلل زوجها لزيد بن حارثة فغضبت أم كلثوم وأخوها بقوهلم: إنام أردنا رسـول 

اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( فزوجنا عبده)229(.

وبعد أن تزوج زيد بن حارثة )ريض اهلل عنه( من زينب بنت جحش وطلقها وأنقضت عدهتا تزوجها 
رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يف حرج من ذلك خشية كام أبناء قومه فنزلت آية:))َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت 
ِق اهللََّ َوخُتِْفي يِف َنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النَّاَس َواهللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتَْشاُه (()230(. َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ
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أي إن زيد بن حارثة أنعم اهلل عليه باهلداية وأنعم عليه رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( بالتبني إن ال يطلق زوجته 
وبعـد إرصاره كان النبـي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( قد تزوجها حلكمة إهلية ورد عىل تقليد جاهيل يقول عدم الزواج 
ْجنَاَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي  من زوجات املوايل)231( فنزلت اآلية :))َفَلامَّ َقَى َزْيٌد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ

َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعواًل ((232(.

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن  وعند سامع الناس بذلك الزواج قالوا: حممد تزوج إمرأة ابنه فنزلت أية: ))َما َكاَن حُمَمَّ
ِرَجالُِكْم (()233( أي إنه مل يلد زيد وليس أبوه بالنسب)234(.

ويف هذا املضامر وهو ذكر النسـب كان رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يقول يف اإلمام احلسـن واحلسـني)عليهام 
السام(هؤالء أبنائي من خال أحاديثه الرشيفة إذ قال)ملسو هيلع هللا ىلص(:” أبنائي هذان إمامان قاما أو قعدا”)235(. 

وعنه ايضًا:« إن كل بني بنت ينتسبون إىل أبيهم إال أوالد فاطمة فإين أنا أبوهم«)236(.

وتزوج رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( من زينب بنت جحش يف العام اخلامس من اهلجرة)237( وكانت تفخر عىل 
النساء وتقول:« زوجكن أهلوكن وزوجني اهلل من السامء«)238(.

ِذيَن َآَمنُوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّبِيِّ إاِلَّ َأْن  َا الَّ وبسـبب زينب بنت جحش نزلت آية احلجاب:))َيا َأهيُّ
وا َواَل ُمْسَتْأنِِسـنَي  ُيـْؤَذَن َلُكـْم إىَِل َطَعاٍم َغـرْيَ َناظِِريَن إَِناُه َوَلِكْن إَِذا ُدِعيُتـْم َفاْدُخُلوا َفإَِذا َطِعْمُتْم َفاْنَترِشُ
حِلَِديـٍث إِنَّ َذلُِكـْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ َفَيْسـَتْحِيي ِمنُْكْم َواهللَُّ اَل َيْسـَتْحِيي ِمَن احْلَقِّ َوإَِذا َسـَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا 

َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب (( )239(.

وسـبب نزوهلـا إن رسـول اهلل دعـا أصحابه لطعـام عندما تزوج مـن زينب بنت جحـش وأطالوا 
اجللوس ويستحي رسول اهلل أن خيرجهم)240(.

وقيـل أن سـبب نـزول هذه اآلية)آيـة احلجاب( إن رجـًا كان يأكل مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ومعهام 
عائشة وإن يدها قد ملست يد الرجل فكره رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( ذلك)241(.

وقيـل إن عمـر بن اخلطـاب هو الذي قـال لرسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( أحجب نسـاءك فإن الـرب والفاجر يدخل 
عليهن)242(.

وقيل إن رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( مر عىل نسائه فوجد رجاالً عند عائشة يتحدثون معها فكره ذلك)243(.
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-النساء الاليت وهبنهَّ أنفسهن لرسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص(
 قال تعاىل:))َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن َأَراَد النَّبِيُّ َأْن َيْسَتنِْكَحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن 
امْلُْؤِمنِـنَي َقْد َعِلْمنَا َمـا َفَرْضنَا َعَلْيِهْم يِف َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم لَِكْيَا َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَكاَن اهللَُّ 

َغُفوًرا َرِحياًم (()244(.

روَي إن هـذه اآلية نزلت يف ميمونة بنت احلارث)245(  والتي وهبت نفسـها لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من 
غـري مهر)246( وقيل إهنا نزلت يف زينب بنـت خزيمة)247( األنصارية)248( وقيل إهنا نزلت يف خولة بنت 

حكيم)249( والتي عندما وهبت نفسها قالت عائشة : ما بال النسوة يبذلن أنفسهن بدون مهور)250(.

وروَي إن أزواج النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( من شـدة غريهتن بعضهن عىل بعض أردن منه زيادة يف نفقتهن 
َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة  فابتعد النبي)ملسو هيلع هللا ىلص( عنهن ملدة شهر)251( فنزلت اآلية  :))َيا َأهيُّ

اًحا مَجِيًا (()252( . ْحُكنَّ رَسَ ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ الدُّ

وقيل إن هذه اآلية نزلت يف حفصة التي تشاجرت مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فدعا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عمر 
بن اخلطاب فقال رسـول اهلل : تكلمي فقالت: يا رسـول اهلل تكلم وال تقل إال حقًا فرضهبا عمر مرتني 
وقـال هلـا : يا عدوة اهلل يا عدوة النبـي ال يقول إال حقًا والذي بعثه باحلق لـوال وجوده ملا رفعت يدي 

عنِك حتى متويت فرتكهم النبي وأعتزل نساءِه ملدة شهر)253(.

وقيل أن هذه اآلية نزلت بعد غزوة خيرب)7هـ/628م( بعد أن قسم رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( ما حصل عليه يف 
هذه الغزوة بني املسلمني فقلن أزواجه : أعطنا مما أصبت فقال هلن: قسمته بني املسلمني عىل ما حدد اهلل تعاىل 
فغضبن وقلن له : لعلك تظن إن ُطلقنا ال نجد األكفاء من قومنا يتزوجوننا فأعتزهلن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()254(.

وقيل إهنا نزلت يف عائشة)255( وبعد نزول اآلية قالت: إن آية التخيري نزلت عىل الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص( وبدأ 
يب أول إمرأة من نسائه ثم خرّي باقي النساء وأخذنَّ برأي عائشة)256(.

ثانيًا: مواقف النافقني
1- روَي إن إثنـي عـرش رجـًا مـن املنافقني اتفقوا فيـام بينهم عىل مكيدة برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فجاء 
جربائيل )عليه السـام( وأبلغ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بمكيدهتم فقال رسول اهلل : “إن قومًا دخلوا يريدون 
أمرًا ال ينالونه فليقوموا وليستغفروا اهلل وليعرتفوا بذلك حتى أشفع هلم” وطلب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من 
م مل يفعلوا فعمل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل إخراجهم باالسـم  هـؤالء املنافقـني أن يقوموا ويعرتفوا إال أهنَّ
واحدًا واحدًا واعرتفوا بفعلهم وقالوا: نحن نتوب إىل اهلل من ظلمنا فأشـفع لنا فقال: “اآلن أخرجوا 
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عني أنا كنت يف أول أمركم أطيب نفسـًا بالشـفاعة وكان اهلل أرسع إىل اإلجابة” فخرجوا امجعني)257(. 
ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا  ونزلت اآلية:))َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهللَِّ َوَلْو َأهنَّ

اًبا َرِحياًم (()258(. ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ اهللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ

2- تذبذهبم بني إعان اإلسام والعودة للرشك خوفًا من املسلمني واملرشكني.

وا إىَِل اْلِفْتنَِة ُأْرِكُسوا   إذ قال تعاىل:))َسَتِجُدوَن َآَخِريَن ُيِريُدوَن َأْن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوا َقْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّ
وا َأْيِدهَيُْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوُأوَلِئُكْم  َلَم َوَيُكفُّ فِيَها َفإِْن مَلْ َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوا إَِلْيُكُم السَّ

َجَعْلنَا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا ُمبِينًا (( )259(. 

نزلت هذه اآلية يف املنافقني الذين يعلنون إسامهم للنبي وعند عودهتم إىل قريش يقدسون أوثاهنم 
راغبني من وراء ذلك تأمني أرواحهم من جانب املسلمني من جهة واملرشكني من جهٍة ُأخرى فرفض 

اهلل تعاىل ذلك الترف)260(. 

وقيـل نزلت يف عيينـة بن حصني الفزاري)261( وذلـك عندما أصاب القحط بـاده فجاء إىل النبي 
حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( أظهر إسـامه عـىل أن يقيم يف بطن نخـل)262( حتى ال يتعرض له أحد إال أنَّ رسـول اهلل 

)ملسو هيلع هللا ىلص( كشف أمره وأطلق عليه اسم األمحق املطاع يف قومه)263(.

 كذلك نزلت آية ُأخرى يف املنافقني، إذ قال تعاىل: ))َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا بِاهللَِّ َوبِاْلَيْوِم اآْلَِخِر 
َوَمـا ُهـْم بُِمْؤِمننَِي (( )264( فقد نزلت هذه اآلية يف عبد اهلل بن ُأيبَّ بن أيب سـلول)265( وجد بن قيس)266(  
ومعتب بن قشري)267( وأصحاهبم وأكثرهم من اليهود)268( وهناك من يقول)269(: إهنا نزلت يف املنافقني 

دون ذكر أسامء.

3- رجل بلسان شيطان

روّي إن احلطم بن هند البكري)270( من بني ربيعة قد جاء إىل املدينة املنورة ليسأل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل 
ماذا يدعو وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قد أعلم أصحابه بمجيء ذلك الشـخص قائًا: ))يدخل عليكم اليوم 
رجٌل من بني ربيعة يتكلم بلسـان شيطان((وبالفعل دخل احلطم إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: إالَم تدعو؟ 
فأجابه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال احلطم: ))أنظرين لعيل أسلم ويل من أشاوره” فخرج من عنده فقال رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ))لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر((فأخذ احلطم أغنامه من خارج املدينة وذهب)271(. 
وُكْم َعِن امْلَْسـِجِد احْلََراِم َأْن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ  ِرَمنَُّكْم َشـنََآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ ثم نزلت اآلية :))َواَل جَيْ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب (()272(. ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
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4- وهنـاك بعـض املنافقني من يتـذرع بحجج واهية لعـدم الدخول إىل اإلسـام أوالً والنيل من 
املسلمني واإلستهزاء والتقليل من شأهنم ثانيًا ...

فقـد جـاء عيينة بن ُحصني واألقرع بـن حابس)273( ذات يوم إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقالوا له: ال 
نستطيع الدخول إىل املسجد واألخذ عنك بسبب روائح سلامن املحمدي وأيب ذر الغفاري وصهيب 
وعـامر بن يارس وغريهم من فقراء املسـلمني غري الزكية ولو أبعدهتم عنـا لدخلنا املجلس فنزلت آية 
ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعـيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل  ِذيـَن َيْدُعوَن َرهبَّ عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ))َواْصرِبْ َنْفَسـَك َمَع الَّ
َبـَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه  ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَـا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ َتْعـُد َعْينَـاَك َعنُْهـْم ُتِريُد ِزينََة احْلََيـاِة الدُّ
ُفُرًطا (()274(. وعندما نزلت هذه اآلية قام النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( يبحث عن أصحابه فوجدهم يف مؤخرة 
املسـجد يذكرون اهلل )عز وجل( فقال: احلمُد هلل الذي مل يمتني حتى أمرين أن أصرب نفيس مع رجال 

مـن أمتـي معكـم املحيـا ومعكـم املـامت)275(. 

5- كذلـك مـن عجائب املرشكني املنافقني إهنم مروا عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ووجدوا عنده ضعفاء 
املسـلمني كبـال احلبيش وعامر بن يارس)ريض اهلل عنهم( وغريهم فقـال املرشكون: أهؤالء الذين منَّ 

اهلل عليهم ونكون أتباعًا هلم؟ إطردهم فلعلنا أتبعناك)276(.

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ  فنزلت اآلية: )) َواَل َتْطُرِد الَّ
ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاملِِـنَي )52( َوَكَذلَِك َفَتنَّا َبْعَضُهْم  ٍء َوَما ِمْن ِحَسـابَِك َعَلْيِهْم ِمـْن يَشْ ِمـْن يَشْ

اِكِريَن(( )277(. بَِبْعٍض لَِيُقوُلوا َأَهُؤاَلِء َمنَّ اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا َأَلْيَس اهللَُّ بَِأْعَلَم بِالشَّ

6-ورَي أنَّ عقبـة بـن أيب معيـط كان عندما يأيت من سـفر يقـدم الطعام ويدعـو أرشاف قومه ويف 
إحدى سفراته دعا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل تلك املأدبة فقال له رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ال آكل من طعامك حتى 
تشـهد أن ال إله إال اهلل وإين رسـول اهلل فقال عقبة : أشـهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أنَّ حممدًا رسول اهلل 
وعندما علم ُأيّب بإسـام أخيه قال له : غريت دينك ؟ فأجاب عقبة فخجلت أن يدخل بيتي ومل يأكل 
طعامـي فقـال ُأيَب : ال أرىض عنك حتى تبصق يف وجه حممـد فبصق يف وجه النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال له النبي 
)ملسو هيلع هللا ىلص(: “ال ألقاك خارجًا من مكة إال علوت رأسـك بالسـيف” فرضب عنقه يوم بدر وكذلك ُأيَب قتله 
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف يوم أحد)278(. وروَي أنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عاد بصاق عقبه عىل خده فأحرقها وظل 
أثرهـا حتى مات)279(. ونزلت آية يف قصة عقبة بـن أيب معيط قال تعاىل: ))َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل َيَدْيِه 

ُسوِل َسبِيًا  ((. َْذُت َمَع الرَّ َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ
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ُسـوِل  َْذُت َمَع الرَّ وروَي عـن اإلمـام الباقـر  )عليه السـام(  إن املقصود باآليـة الكريمة ))اختَّ
َسـبِيًا (()281( يعني عيل بن أيب طالب  )عليه السـام(  )282(.

7- ورَي أنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقف يف مكان يوجد فيه عبد اهلل بن ُأيَب بن سـلول فأمسـك عبد اهلل 
بن ُأيَب أنفه من رائحة محار رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: إبتعد عني.

 فقال عبد اهلل بن رواحة : إن محار رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أطيب رحيًا منك ومن أبيك فغضب اخلزرج وهم 
قوم عبد اهلل بن ُأيَب وأعان عبد اهلل بن رواحة قومه األوس وصار بينهم رضب باأليدي واحلديد)283(.

ا َعىَل اأْلُْخَرى   فنزلـت اآلية :))َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمنِـنَي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ
تِـي َتْبِغـي َحتَّى َتِفـيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ َفإِْن َفـاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْينَُهـاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسـُطوا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ  َفَقاتُِلـوا الَّ

امْلُْقِسطِنَي(( )284(.

8- وكان مـن بـني املنافقـني األخنس بـن رشيف الذي كان يظهر إسـامه أمام رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وعندما يلتقيه حيدثه بحلو الكام لكنه خيفي بقلبه الرشك والكره لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وروَي أنَّ املنافقني 
إذا مر هبم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهم جلسـاء املرشكني غطوا رؤوسهم بأثواهبم لئا يراهم رسول اهلل)285( 
ُْم َيْثنُوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسـَتْخُفوا ِمنُْه َأاَل ِحنَي َيْسَتْغُشـوَن ثَِياهَبُْم َيْعَلُم َما  )ملسو هيلع هللا ىلص( فنزلت هذه اآلية: ))َأاَل إهِنَّ

ُدوِر(( )286(.  ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ وَن َوَما ُيْعِلنُوَن إِنَّ ُيرِسُّ

وقيـل إن هـذه اآلية نزلت يف اإلمام عيل  )عليه السـام(  إذ إهنم خيفون يف صدورهم بغضًا لإلمام  
)عليه السـام( وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إذا حدثهم بيشء عن فضل اإلمام عيل )عليه السـام(  أو قرأ 

عليهم ما نزل فيه من القرآن الكريم نفضوا ثياهبم وقاموا من ذلك املجلس)287(.

9-فضًا عن نقضهم للعهود واملواثيق والتي ستذكر الحقًا والتي ذكرها اهلل تعاىل بقوله :))َوَأْوُفوا 
بَِعْهـِد اهللَِّ إَِذا َعاَهْدُتـْم َواَل َتنُْقُضـوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقـْد َجَعْلُتُم اهللََّ َعَلْيُكْم َكِفيـًا إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما 

ٍة َأْنَكاًثا (()288(. تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا ِمْن َبْعِد ُقوَّ َتْفَعُلوَن )91( َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

 شـّبه اهلل تعاىل املرشكني بإنقاضهم للعهود واملواثيق بامرأة من قريش اسـمها ربطة بنت عمرو بن 
كعب بن سـعد بن متيم بن مرة وكانت تسـمى خرقاء مكة وكانت تلك املرأة تغزل هي وجوارهيا وبعد 

النهار تأمرهن بحل ما غزلن)289(.

10- كذلك إدعاء بعضهم بنزول الوحي عليه كمسـيلمة الكذاب الذي إدعى النبوة وعبد اهلل بن 
سـعد بن أيب رسح الذي كان يكتب الوحي لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وبعد أن أرتد ذهب إىل مكة وقال : إين 

ُأَنزل مثل َأنزل اهلل)290(.
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 فأنزل اهلل تعاىل آية يف هؤالء قال فيها: ))َوَمْن أَْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا أَْو َقاَل أُوِحَي إيَِلَّ َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه 
ٌء َوَمْن َقاَل َسأُْنِزُل ِمْثَل َما أَْنَزَل اهللَُّ َوَلْو َتَرى إِذِ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت امْلَْوِت َوامْلََاِئَكُة َباِسُطو أَْيِدهيِْم أَْخِرُجوا  يَشْ

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُْتْم َعْن آََياتِِه َتْسَتْكرِبُوَن (( )291(. أَْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

ثالثًا: مواقف اليهود والنصارى
1- كان من أشد أعداء رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رجل من اليهود اسمه مالك بن الضيف وكان من أحبار 
اليهود)292(. ويف ذات يوم قال له رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “أنشدك بالذي أنزل التوراة عىل موسى أما جتد يف 
التوراة أنَّ اهلل سـبحانه يبغض احلرب السـمني فغضب وقال: ما أنزل اهلل عىل برش يشء فقال له أصحابه 

: وحيك وال موسى؟”)293(.

ٍء ُقْل َمْن َأْنَزَل   فأنـزل اهلل تعـاىل آية: ))َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه إِْذ َقاُلوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َعىَل َبرَشٍ ِمْن يَشْ
ْمُتْم َما مَلْ  َعُلوَنُه َقَراطِيَس ُتْبُدوهَنَا َوخُتُْفوَن َكثرًِيا َوُعلِّ ِذي َجاَء بِِه ُموَسـى ُنوًرا َوُهًدى لِلنَّاِس جَتْ اْلِكَتاَب الَّ

َتْعَلُموا َأْنُتْم َواَل َآَباُؤُكْم ُقِل اهللَُّ ُثمَّ َذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن(( )294(.

م أخفوا هذه احلقيقة وحرفوا التوراة وأخفوا صفة  2- وكان اليهود عىل علم بأن اهلل سيبعث نبيًا إال أهنَّ
وَن بَِعْهِد اهللَِّ َوَأْياَمهِنِْم  ِذيَن َيْشـرَتُ النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك آية إذ قال )جل وعا(:))إِنَّ الَّ
يِهْم َوهَلُْم  ُمُهـُم اهللَُّ َواَل َينُْظُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ َثَمنًـا َقِليـًا ُأوَلِئَك اَل َخَاَق هَلُْم يِف اآْلَِخَرِة َواَل ُيَكلِّ
َعَذاٌب َألِيٌم )77( َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسـنََتُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسـُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب 

َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن (()295(.

 وكان يقـوم هبـذا الـدور أحبـار اليهود ورافع وكنانة بـن أيب احلقيق وحيي بـن أخطب وكعب بن 
األرشف وغريهم)296(. 

وإهنـم كانوا يعرفـون نبي اهلل حممدًا )ملسو هيلع هللا ىلص( كـام يعرفون أبناءهم فعندما دخل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل 
املدينة قال عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه(  لعبد اهلل بن سام)297( : إن اهلل تعاىل أنزل عىل نبيه )ملسو هيلع هللا ىلص(: 

إن أهل الكتاب))َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم (()298( فكيف تعرفونه؟)299(. 

فأجـاب عبـد اهلل بن سـام نعرفه من خـال الوصف الذي وصفـه اهلل تعاىل لنا ولـو رأيناه بينكم 
لعرفناه كام يعرف أحدنا ولده بني األوالد)300(. 

وذلـك الوصـف موجـود يف التـوراة واإلنجيـل)301(، وذكر ذلك اهلل تعـاىل يف حمكم كتابـه العزيز 
ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم  ِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ يَّ الَّ ُسـوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ قائآًل: ))الَّ

بِامْلَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن امْلُنَْكِر (()302(. 
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وكان اليهود تبرش برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وتسـتفتح به عىل العرب وكان ذلك بسـبب إسـام األوس 
اِئيَل (( )304(. واخلزرج)303(. قال تعاىل: ))َأَومَلْ َيُكْن هَلُْم َآَيًة َأْن َيْعَلَمُه ُعَلاَمُء َبنِي إرِْسَ

3- البيع للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
روَي أنَّ ضيفًا جاء لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فبعث أحد املسلمني ليجلب إليه الدقيق بالرشاء أو التسليف 
وكان ذلك البائع هيوديًا وقال البائع: واهلل ال أبيع له وال أسـلفه من غري رهن. وعندما وصل إىل النبي 
حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( مـا قاله البائع قال: واهلل لو باعني أو أسـلفني لقاضيته وإين ألمني السـامء واألرض فخذ 
اِط  َ بَُّصوا َفَسـَتْعَلُموَن َمـْن َأْصَحاُب الرِّ بٌِّص َفرَتَ درعـي احلديد إليه)305(. فنزلـت اآلية:))ُقْل ُكلٌّ ُمرَتَ

ِويِّ َوَمِن اْهَتَدى((  )306(. السَّ

4- إخوة القردة واخلنازير:

ُثوهَنُْم باَِم َفَتَح  دِّ ِذيَن َآَمنُوا َقاُلوا َآَمنَّا َوإَِذا َخَا َبْعُضُهـْم إىَِل َبْعٍض َقاُلوا َأحُتَ  قـال تعـاىل: ))َوإَِذا َلُقوا الَّ
ُكْم َأَفَا َتْعِقُلوَن(( )307(.  وُكْم بِِه ِعنَْد َربِّ اهللَُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ

نزلت هذه اآلية يف بعض اليهود الذين كانوا خيربون املسـلمني بام يف التوراة من أخبار النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وعندمـا َعِلـَم كرباؤهـم بذلك منعوهم من تبليغ املسـلمني بـام يف التوراة من صفـة النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( 
فيحاجوكـم عـن ربكـم وهؤالء من بنـي قريضة وعندمـا قال هلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : يا أخـوة القردة 
واخلنازيـر قالـوا : مـن أين عرف حممـد هبذا؟ فقيل هلـم: ما خرج هـذا إال منكم ألهنـم كانوا خيربون 
املسـلمني بعذاب أسـافهم فمنعوهم من الكام يف ذلك خشـية أن يتفاخر املسـلمون ويقولون نحن 

أكرم عىل اهلل منكم)308(. 

ومل يكتفـوا بإخفـاء أخبار النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فحسـب بـل غريوا حتى يف صفاتـه فذكرت صفته يف 
التوراة أسمر ربعه أكحل أعني حسن الوجه وجعلوه عندما سأهلم قريش هل يف التوراة نبيًا منا؟ قالوا 

: نعم آدم طويل سبط الشعر)309(.

 وكل ذلك التحريف وغريه حسدًا وبغضًا لنبينا حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وهم ال يعلمون أنَّ اهلل تعاىل نافذ أمره 
ومظهر عدله رغاًم عن املعاندين اجلاحدين قال تعاىل: ))ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللَُّ 

إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن (()310(.
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5-خرب تكذيب اليهود للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(:

ِذي اْسـَتْوَقَد َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلـُه َذَهَب اهللَُّ بِنُوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف   قـال تعاىل: ))َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ
وَن(( )311(. ُظُلاَمٍت اَل ُيْبِرُ

نزلـت هـذه اآلية يف اليهـود وكيف أنقلبوا عـىل أعقاهبم بأهنـم انتظروا خروج النبـي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( 
ليؤمنـوا بـه وبعد نبوته كفـروا به َفقِدَم اليهود من بنـي قريظة وبني قينقاع من الشـام إىل يثرب )املدينة 
املنورة( ليشـهدوا بصدق نبوة النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أوالً وإن أمته خري األمم ثانيًا اسـتنادًا إىل ما ورد ذكره 
يف التـوراة ومـا كان حيثهـم عليه رجل من بنـي إرسائيل يدعى عبـد اهلل بن هيبان بـأن يطيعوا اهلل )عز 
وجل( وإقامة التوراة واإليامن بالنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ويقول هلم: إنروه وال تتعصبوا عليه وأمتنى رؤيته 
إال َأنَّه تويف قبل املبعث النبوي وكفر اليهود بالنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فوصفهم اهلل باآلية الكريمة بأن َأذهب 

منهم نور اإلسام بام أظهره من كفرهم)312(. 

وهنـاك مـن يذكر)313( إهنا نزلت يف اليهود لعلمهم بالنبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وتكذيبهم إياه لكن دون ذكر نص 
الرواية ذاهتا التي ذكرها الطربيس )ت:548هـ/ 1153م(.

6- أحبارهم أرباهبم: 

روَي أنَّ عدي بن حاتم)314( زار رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فريوي عدي بن حاتم قائًا: عندما دخلت عىل 
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كان يف عنقي صليب من ذهب فقال يل : يا عدي أطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته 
َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا(( )315( وعندما أنتهى من قراءة  ثم تقدمت إىل رسـول اهلل وهو يقرأ ))اختَّ
اآليـة قلـت له: لسـنا نعبدهم فقال )ملسو هيلع هللا ىلص( : هـم حيرمون ما أحـّل اهلل وحترمونه وحيللـون ما حرمه اهلل 

وحتللونه قلت: بىل قال )ملسو هيلع هللا ىلص(: فتلك عبادهتم)316(.

7-عندمـا أسـلم األوس)317( واخلـزرج)318( عمـل اليهـود عىل تذكريهـم بحروهبم السـابقة أيام 
اجلاهلية ليثريوا بينهم الفتنة ويبعدوهنم عن دينهم اإلسامي اجلديد فحذرهم اهلل تعاىل من أن يسمعوا 
وُكْم  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيُردُّ ِذيَن َآَمنُوا إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ِمَن الَّ َا الَّ هلم ويطيعوهم)319( بقوله تعاىل: ))َيا َأهيُّ
َبْعـَد إِياَمنُِكـْم َكافِِريـَن ((  )320(. ويذكرهم تعاىل بأهنم كيف أصبحوا أخـوة متحابني وأّلف بني قلوهبم 
بعد إن كانت بينهم حروب لسنوات طويلة)321( بقوله تعاىل: ))َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء 

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُْتْم َعىَل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها((. َفَألَّ
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8-خرب تأنيب اهلل تعاىل لليهود:
 قـال تعاىل: ))ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤاَلِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسـُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكـْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم 
ٌم َعَلْيُكـْم إِْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلِكَتاِب  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيْأُتوُكْم ُأَسـاَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرَّ بِاإْلِ
وَن إىَِل َأَشـدِّ  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفاَم َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إاِلَّ ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ

اْلَعَذاِب َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلوَن(( )323(. 

نزلـت هـذه اآليـة بخصوص بنـي قريظـة والنضري إذ كانـا أخوين لـألوس واخلزرج ثـم تفارقوا 
فتحالفت النضري مع اخلزرج وقريظة مع األوس فإذا حتاربوا سـاعدت كل قبيلة حلفاءها وإذا أنتهت 
احلـرب فـدوا األرسى تطبيقًا ملا جاء يف التـوراة مع العلم إن األوس واخلـزرج كانوا أهل رشك وكان 
بني إرسائيل إذ أستقوى قوم عىل آخر أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ اهلل عليهم ميثاق أن ال خيرجوا 

أنفسهم من ديارهم)324(.

روَي أنَّ لبيد بن أعصم اليهودي عمل سـحرًا لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ووضعه يف بئر وقد مرض رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ويف أثناء نومه أتاه ملكان أحدمها جلس عند رأسـه واآلخر عند قدميه وأبلغاه بسـحر ذلك 
اليهودي وأرسـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمام عليًا )عليه السـام( وعامر بن يارس )ريض اهلل عنه( والزبري 

وأخرجوا السحر من ذلك البئر الذي أبلغ به املائكة رسول اهلل )325( )ملسو هيلع هللا ىلص(.

9- ِحيل اليهود: 
جاء رجال من اليهود ومعهم أطفاهلم إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقالوا له: هل عىل هؤالء ذنب؟ فقال 
)ملسو هيلع هللا ىلص(: ال. فقالـوا: واهلل نحـن كهـؤالء مـا علمناه بالنهـار كفر عنا بالليـل وما علمنـاه بالليل كفر عنا 
ي َمْن َيَشاُء َواَل  وَن َأْنُفَسُهْم َبِل اهللَُّ ُيَزكِّ ِذيَن ُيَزكُّ بالنهار فكذهبم اهلل)326( بقوله )جل وعا(:)) َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

وَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوَكَفى بِِه إِْثاًم ُمبِينًا  ((327(. ُيْظَلُموَن َفتِيًا )49( اْنُظْر َكْيَف َيْفرَتُ

10-نفاق اليهود: 
ِذيَن َآَمنُوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا  ِذي ُأْنِزَل َعىَل الَّ قال تعاىل: ))َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َآِمنُوا بِالَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن(( )328(.  َآِخَرُه َلَعلَّ

نزلت هذه اآلية يف اثني عرش رجًا من اليهود حتالفوا فيام بينهم فقالوا: نؤمن وندخل يف دين حممد 
أول النهار باللسـان فقط ونكفر به يف آخر النهار ونقول: نظرنا يف كتبنا وأشـار علينا علامءنا إن حممدًا 

ليس كذلك وبذلك نزرع الشك يف نفوس أصحابه لعلهم يرجعون إىل ديننا)329(. 
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وقيـل إن هذه اآلية نزلت عند حتويل القبلة عندمـا قال كعب بن األرشف)330( ألصحابه صّلوا إىل 
الكعبة هنارًا وأرجعوا إىل قبلتكم آخر النهار لعل املسلمني يشكون يف دينهم)331(.

11-أسئلة اليهود: 

روَي أنَّ معـاذ بـن جبل)332( قال للرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( يا رسـول اهلل إن اليهود أكثروا من مسـألتنا 
عن األهلة)333(. وقيل إهنم سألوا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ملاذا خلقت هذه األهلة؟)334( فأنزل اهلل تعاىل هذه 

ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحْلَجِّ (()335(. اآلية: ))َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَّ

كذلك ذهب جمموعة من اليهود إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وسألوه عن قيام الساعة بقوهلم: إن كنت نبيًا 
اَم ِعْلُمَها ِعنَْد َريبِّ اَل  اَن ُمْرَساَها ُقْل إِنَّ اَعِة َأيَّ أخربنا عن السـاعة)336(. فنزلت اآلية: ))َيْسـَأُلوَنَك َعِن السَّ
اَمَواِت َواأْلَْرِض اَل َتْأتِيُكْم إاِلَّ َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعنَْها ُقْل إِنَّاَم  يَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ُهَو َثُقَلْت يِف السَّ لِّ جُيَ

ِعْلُمَها ِعنَْد اهللَِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن(( )337(.

كذلك جاء مجاعة من هيود فدك)338( ومعهم ابن صوريا)339( ليسألوا النبي حممدًا )ملسو هيلع هللا ىلص( عندما َقِدَم 
إىل املدينـة املنورة فسـألوه عدة أسـئلة منها كيف نومك يا حممد؟ قال: تنام عينـاي وقلبي يقظان قالوا: 
صدقـت يـا حممد. فقالوا: أخربنا يا حممد يكون الولد من الرجل أم من املرأة؟ فقال: العظام والعصب 
والعروق من الرجل واللحم والدم والظفر والشعر من املرأة. قالوا: صدقت يا حممد. فقالوا: ما الشبه 
فتـارًة يشـبه الولـد أعاممه وليس فيه أي يشء من أخواله وتارة يكون يشـبه أخواله وليس فيه شـبه من 
أعاممـه؟ فقال: أهيام عا ماؤه كان الشـبه له قالوا: صدقت يا حممد. ثـم قالوا: ما هو ربك؟)340( فأنزل 

اهلل تعاىل: ))ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد (( )341(.

ثم سـأل ابن صوريا لو أجبتني عىل هذا السـؤال آلمنت بك وأتبعتك أي ملك يأتيك بام ينزل اهلل 
عليك، فقال الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص(: جربائيل)عليه السـام( قـال ابن صوريا: جربائيل عدونـا ينزل بالقتال 
والشدة واحلرب وميكائيل )عليه السام( ينزل باليرس والرخاء فلو كان ميكائيل يأتيك آلمنا بك)342(.

يف احلقيقة عجيب أمر هؤالء اليهود إهنم يسـألون النبي بعدة أسـئلة منها ختطر عىل البال ومنها ال 
ختطر وجييب عليها ويقتنعون وكذلك يسـألون عن أمور ال تعنيهم كسـؤاهلم عن الوحي وأي املائكة 
ينزل عليه وال يتبعون نبيًا مرسـًا من اهلل تعاىل لقناعات هم يعتقدون هبا بالفعل قال تعاىل: ))َمْن هَيِْد 

اهللَُّ َفُهَو امْلُْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن جَتَِد َلُه َولِياًّا ُمْرِشًدا(( )343(.
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كذلـك قـال ابن صوريا للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: يا حممد ما جئت بـيشء نعرفه أو ذكر يف كتابنا ومل تكن 
لـك بينـة من اهلل فنتبعك هلـا)344(. فأنزل اهلل تعاىل: ))َوَلَقـْد َأْنَزْلنَا إَِلْيـَك َآَياٍت َبيِّنَاٍت َوَمـا َيْكُفُر هِبَا إاِلَّ 

اْلَفاِسُقوَن(( )345(.
وكانوا يسـألون النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( عن التوراة فكان اهلل تعاىل ينزل عىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ما يسـألونه به 

فقالوا: هذا أعلم بام ُانِزَل علينا منا وسألوه عن السحر وخاصموه به)346( 
َياطِنُي ((  )347(. َبُعوا َما َتْتُلو الشَّ فأنزل اهلل تعاىل: ))َواتَّ

12-خرب هني اهلل تعاىل السلمني من كلمة راعنا:
كان املسـلمون يقولـون للنبـي حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص(: راعنا، أي أسـمعنا إال أنَّ اليهود حرفـوا هذه الكلمة 
بإسـتخدامها وهـي حتمـل معـاين ُأخرى يقصدون هبـا التقليل من شـأن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهي تعني 
سـبًا بالعربانية وشـتيمة فكان معناها أسـمع ال سمعت. فنهى اهلل تعاىل املسـلمني عن استخدامها عند 
ِذيَن َآَمنُوا اَل َتُقوُلوا  َا الَّ احلديث مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأسـتبداهلا بكلمة أنظرنا)348(. قال تعاىل: ))َيا َأهيُّ

َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيٌم (()349(.

13- خرب طلب رافع بن حرملة ووهب بن زيد آية من رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(.
ياَمِن َفَقْد  ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ قال تعاىل:))َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكْم َكاَم ُسِئَل ُموَسى ِمْن َقْبُل َوَمْن َيَتَبدَّ

بِيِل(( )350(. َضلَّ َسَواَء السَّ
تعددت الروايات يف شأن نزول هذه اآلية فقيل إن رافع بن حرملة ووهب بن زيد طلبا من رسول 

اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن ينزل عليهم كتابًا من السامء ويقرؤه ويفجر هلم أهنارًا حتى يؤمنوا به ويتبعوه)351(.
وقيل إن العرب سألت رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يروا اهلل جهرة)352(.

14- خرب عداوة حيي بن أخطب للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(.
اًرا َحَسـًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسـِهْم  وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ قال تعاىل: ))َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ

ٍء َقِديٌر (()353(. َ هَلُُم احْلَقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَُّ بَِأْمِرِه إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ
قيـل إن هذه اآلية نزلـت يف حيي بن أخطب)354( وأخيه أيب يارس بن أخطب وذلك عند خروجهم 
من النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فسأل الناس حيي بن أخطب: هل هو نبي؟ قال: هو هو فقيل له: وما له عندك؟ 

قال: العداوة إىل املوت)355(.

15- خرب مأكلة اليهود
كان حيـي بن أخطـب وكعب بن األرشف)356( وغريمهـا من اليهود هلم  مأكلـة)357( يأخذوهنا من 
اليهـود يف كل عـام وعندما أمر النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بإلغائها وحتريمها كرهوا بطاهنا فحرفوا مقابل ذلك 
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َل  ًقا ملَِا َمَعُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوَّ أخبار النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف التوراة)358( لذلك قال تعاىل:))َوَآِمنُوا باَِم َأْنَزْلُت ُمَصدِّ
ُقوِن(( )359(.  اَي َفاتَّ وا بَِآَيايِت َثَمنًا َقِليًا َوإِيَّ َكافٍِر بِِه َواَل َتْشرَتُ

َل  ويف تفسـري آخر إن هذه اآلية نزلت يف والية اإلمام عيل )عليه السـام( فاآلية:))َواَل َتُكوُنوا َأوَّ
َكافِر ((يعني الكافرين أو الناكرين لوالية االمام)360( )عليه السام(.

وهناك من فرس إهنا نزلت يف كعب بن األرشف وأصحابه فكانوا أول من كفر بالنبي حممد )o( ثم 
تتابع بقية اليهود بعدهم)361(.

16- إعرتاض اليهود عىل فرض الزكاة
ِذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرًضا َحَسـنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه (()362( أرسـل النبي حممد  عندمـا نزلـت اآلية: ))َمْن َذا الَّ
)ملسو هيلع هللا ىلص( أبـو بكـر )ريض اهلل عنـه( إىل هيود بني قينقاع ومعـه كتاب يدعوهم فيِه إىل إقامـة الصاة وإيتاء 
الـزكاة وأن يقرضـوا اهلل قرضًا حسـنًا فدخـل أبو بكر عىل مجع مـن هؤالء اليهود وقـال أحدهم وهو 
فنحاص بن عازورا : إن كنت تقول حقًا فإن اهلل فقري ونحن أغنياء فرضب أبو بكر وجه فنحاص)363(. 
ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم  ونزلت اآلية التالية: ))ََقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق(( )364(.
وقال آخرون)365(: إن فنحاص بن عازورا وحيي بن أخطب قاال: اهلل يستقرض منها فنحن أغنياء 

وهو فقري إلينا.

17- مقتل كعب بن األرشف
ذكرنا سـابقًا أنَّ كعب بن األرشف كان هيجو النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( واملؤمنني فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
من يل بابن األرشف؟ فقال حممد بن سـلمة)366(: أنا يا رسـول اهلل فذهب معه أبو نائلة)367(. وعدد آخر 

من الرجال وقتلوه وجاءوا برأسه إىل رسول اهلل)863( )ملسو هيلع هللا ىلص(.

18- خرب استنصار اليهود بالنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( قبل البعث.
ِذيَن  ٌق ملَِا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ قال تعاىل:  ))َومَلَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَصدِّ

َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اهللَِّ َعىَل اْلَكافِِريَن (()369(.
يف سـبب نزول هذه اآلية روايتني لكن املضمون واحد وهو أنقاب اليهود عىل أعقاهبم ونكراهنم 

للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد مبعثه واستنصارهم إياه قبل املبعث.
فالروايـة األوىل تقول: ملـا ُبعث النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( كفروا به اليهود ألنه من العرب ومل يكن من بني 
إرسائيل وهم كانوا يستنرون بِه عىل األوس واخلزرج قبل املبعث فقال هلم معاذ بن جبل)370( وبرش 
بـن الـرباء بن معـرور)371( : أهيا اليهود إتقوا اهلل كنتم تسـتنرون بمحمد علينـا وتقولون إنه مبعوث 
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فقال سام بن مشكم)372( من بني النضري: ما جاءنا بيشء نعرفه وال بالذي كنا نذكره لكم)373(.
أمـا الروايـة الثانية فتقول إن اليهـود وجدوا يف كتبهم إن مهاجر النبي حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( ما بني ِعرٍي)374( 
واحد)375( فخرجوا يبحثون عن ذلك املوضع فمروا بجبٍل يقال له حداد فقالوا هو نفسه أحد وتفرقوا 
هناك وعندما اشتاق بعضهم لبعض إكرتوا إعرابيًا له إبل فتوسط هبم أرض املدينة يف ما بني عري وأحد 
فنزلـوا هنـاك وعندما َعِلَم بذلـك تبع)376(. غزاهم فتحصنـوا ثم آمنهم فقال هلـم: إين أحببت بادكم 
وسـأقيم فيها فقالوا له: إهنا مهاجر نبي وهي ليسـت ألحد فقال هلم: إين تارك فيكم بعض ُأرسيت هم 
األوس واخلـزرج فلام كثروا وأخذوا أموال اليهـود كان اليهود يقولون هلم: لو ُبعث حممد لنخرجنكم 

من ديارنا وأموالنا وعندما ُبعث النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( آمن األنصار وكفرت اليهود به وجحدوه)377(.

19- خرب متني اليهود الوت
م  نتيجة اسـتمرار عناد اليهود واستكبارهم وتكذيبهم للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وإدعائهم املستمر عىل أهنَّ
شـعب اهلل املختار وهم الناجون يوم القيامة لذلك حاججهم اهلل تعاىل بتمني املوت إن كانوا صادقني 
اُر اآْلَِخَرُة ِعنَْد اهللَِّ َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت  بـام يقولون قال تعاىل: ))ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الـدَّ

إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي (( )378(.
وكذلك أكد نبي الرمحة )ملسو هيلع هللا ىلص( ما تقدم ذكره بقوله: ))لو إن اليهود متنوا املوت ملاتوا ولرأوا مقاعدهم 

من النار(()379(.
وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول هلم: إن كنتم صادقـني يف مقالتكم فقولوا: اللهم أمتنا فوالذي نفيس 

بيده ال يقوهلا رجل إال غص بريقه فامت مكانه(()380(.
لذلـك أمتحنهم اهلل تعاىل بذلك اإلختبار الصعب ملعرفتـه بكذهبم ولو متنوه ألفتضح أمرهم)381(. 

َمْت َأْيِدهيِْم َواهللَُّ َعِليٌم بِالظَّاملنَِِي (()382(. قال تعاىل:))َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا باَِم َقدَّ

20- قتل بني إرسائيل لألنبياء
ِذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط  ِذيَن َيْكُفُروَن بَِآَياِت اهللَِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغرْيِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ قال تعاىل: ))إِنَّ الَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم (( )383(. ْ ِمَن النَّاِس َفَبرشِّ
روَي عن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إنه قال: “قتلت بنو إرسائيل ثاثة وأربعني نبيًا من أول النهار يف ساعة 
واحدة فقام مائة رجل وإثنا عرش رجًا من عّباد بني إرسائيل فأمروا من قتلهم باملعروف وهنوهم عن 

املنكر فقتلوا مجيعًا من آخر النهار يف ذلك اليوم وهو الذي ذكره اهلل تعاىل)384(.

21- خرب مدة عذاب بني إرسائيل
ْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهًدا َفَلْن خُيِْلَف اهللَُّ َعْهَدُه  َ اًما َمْعـُدوَدًة ُقْل َأختَّ ـنَا النَّاُر إاِلَّ َأيَّ قـال تعاىل: ))َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ



115

َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن (()385(.
إدعى اليهود أنَّ مدة الدنيا سـبعة آالف سـنة ويعذب أحدهم بعد ألف سـنة يومًا واحدًا ثم ينقطع 
العذاب)386(. وقيل إهنم زعموا أنَّ  عذاهبم أربعون يومًا عىل عدد أيام عبادهتم للعجل فأنزل اهلل تعاىل 

هذه اآلية وكان ذلك يف السنة األوىل من هجرة النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املدينة)387(.

22- رفع العذاب عن اليهود
رفـع اهلل تعـاىل العذاب عن بعـض اليهود ملا آمنوا)388( ومـن هؤالء الذين آمنوا عبد اهلل بن سـام 
ِذيَن ُأوُتوا  َـا الَّ وثعلبة بن شـعبة وأسـد بن ربيعة وأسـعد بن عبيد وخمريـق وغريهم. قال تعاىل: ))َيا َأهيُّ
َها َعـىَل َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعنَُهْم َكاَم  ًقا ملَِـا َمَعُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ ْلنَا ُمَصدِّ اْلِكَتـاَب َآِمنُـوا باَِم َنزَّ

ْبِت َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعواًل(( )389(. َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ
وعندما جاء عبد اهلل بن سـام إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ليعلن إسـامه قال: يا رسـول اهلل سـل اليهود 
عنـي فإهنم يقولون هو أعلمنا فإن قالوا ذلك سـوف أبلغهم أنَّ التوراة دالة عىل نبوتك وصفاتك فيها 
وعندما قال ذلك عبد اهلل بن سام كذبوه)390(. فنزلت اآلية: ))ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَكَفْرُتْم 

ُتْم إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي(( )391(. اِئيَل َعىَل ِمْثِلِه َفَآَمَن َواْسَتْكرَبْ بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إرِْسَ

23-تفاخر أهل الكتاب عىل السلمني
روَي أنَّ وفدًا من أهل اليمن قدموا إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهو بمكة وكانوا عىل دين األنبياء ومل يكونوا 
هيودًا وال نصارى وعند لقائهم برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أسـلموا فقال هلم أبو جهل: بئس القوم أنتم فقالوا له: 
وملاذا ال نؤمن؟ فجعل اهلل هلم وملؤمني أهل الكتاب أجريت اثنني وكانوا يفخرون عىل املسلمني بقوهلم: 
نحـن أفضـل منكم لنا أجران ولكم أجٌر واحد)392(. فنزلت اآلية:))لَِئاَّ َيْعَلـَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َيْقِدُروَن 

ٍء ِمْن َفْضِل اهللَِّ َوَأنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم(( )393(. َعىَل يَشْ

24- حماججة النصارى
روَي إن وفـد نجـران قالـوا للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: مِلَ تعيـب صاحبنا وتقول عنه إنه عبد اهلل ورسـوله 
)394(؟. فكانـت إجابـة النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عن طريق آية أنزهلا اهلل عليه وهي: ))َْن َيْسـَتنِْكَف امْلَِسـيُح َأْن 

ُهْم إَِلْيِه مَجِيًعا (( )395(. ُبوَن َوَمْن َيْسَتنِْكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكرِبْ َفَسَيْحرُشُ َيُكوَن َعْبًدا هللَِِّ َواَل امْلََاِئَكُة امْلَُقرَّ
ثم  قال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ))أنا دعوة أيب إبراهيم وبشارة عيسى عليهم السام(()396(.

25-خرب التفاخر بني السلمني واليهود حول بيت القدس والكعبة
عىل طول مسـرية األحـداث التأرخيية منذ أقـدم األزمنة إىل يومنا هذا كان هنـاك تفاخر ومتايز بني 
م شـعب اهلل املختار وهـم أحباؤه وأصفياؤه  اليهود واملسـلمني عـىل إعتبار ما تتوهم به اليهود عىل أهنَّ
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فا توجد غرابة يف تفاخرهم يف بيت املقدس وهو حمل فخٍر وإعتزاز جلميع األديان ألنه مهبط األنبياء 
ومنهـم نبـي الرمحة حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ولكن أختذوا من هذا مدعاة للتميز والتفاخر فهم ينظرون إىل ذلك من 
منظـار آخـر فيعدون بيت املقدس وحائط املبكى من الرموز التي ال تعىل عليها رموز وال توازهيا رموز 
مقدسـة ُأخرى فهم متناسـون ومنكرون ملا جاءت به كتبهم من التبشـري بنبي الرمحة حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ومن 

املفرتض التصديق به ومع ذلك جعل اهلل تعاىل هناك حرية لألديان.

يِن(( )397(. وبذلك فهم خمالفني ملا قاله اهلل تعاىل يف حمكم كتابه   إذ قال جل وعا: )) اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
العزيز: ))إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم (( )398(.

فكان هناك تفاخر بني املسلمني واليهود فيقول اليهود : بيت املقدس هو مهبط األنبياء واألرض 
املقدسة فهو أفضل وأعظم من الكعبة وقال املسلمون : بل الكعبة أفضل)399(. لكن جاء الرد اإلهلي 
ـَة ُمَباَرًكا َوُهًدى  اِس َللَِّذي بَِبكَّ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَـّ مـن خال القـرآن الكريم فأنزل اهلل تعـاىل:))إِنَّ َأوَّ
لِْلَعامَلِـنَي (()400(. أي وضـع للناس ُبنِـَي هلم ومل يكن قبله بيت مبني وهـو أول بيت ظهر عندما خلق 

اهلل السـامء واألرض وخلقه اهلل قبل األرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء عىل املاء)401(.

وكانـت درة بيضـاء أنزهلا اهلل عـىل النبي آدم )عليه السـام( ثم رفعها إىل السـامء وبقيت قواعدها 
وبناها إبراهيم وإسامعيل وهو أول بيت وضع للعبادة وكانت قبلة بيوت كثرية ولكنه أول بيت مبارك 

وهدى وضع جلميع الناس)402(.

وُيكمـل قولـه تعـاىل يف وصف الكعبة قائـًا: ))فِيِه َآَيـاٌت َبيِّنَاٌت َمَقـاُم إِْبَراِهيَم َوَمـْن َدَخَلُه َكاَن 
َآِمنًـا(( )403(. يشـري اهلل )عـز وجـل( إىل أهم الدالئـل واآليات البينـات فيام خيص البيـت منها مقام 
إبراهيم واحلجر األسـود وزمزم واحلطيم وهو ما بني احلجر األسـود وباب الكعبة وسـمي احلطيم 
ألن النـاس حيطـم بعضهـم بعضـًا وهو مـن أرشف البقاع وتاب اهلل فيـه عـىل آدم)404(. وعن اإلمام 
السـجاد )عليه السـام( قال: “أفضل البقاع ما بني الركن واملقام ولو إن رجًا عّمر ما عّمر نوح يف 
قومه ألف سـنة إال مخسـني عامًا ]عمر الدعوة[ يصوم النهار ويقوم الليل يف ذلك املكان ثم لقَي اهلل 

تعاىل بغري واليتنا ال ينفعه ذلك شـيئًا(()405(.
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26- خرب تنازع النصارى مع اليهود
عندمـا قدم النصارى وهم وفد نجران عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جاء اليهـود أيضًا وحرضوا املجلس 
وتنازعوا مع النصارى فقال رافع بن حرملة: لسـتم عىل يشء وكفر باإلنجيل وجحد نبوة عيسـى أما 
أهـل نجـران فخرج منهـم رجل أيضًا وقال: ليسـت اليهود عـىل يشء وجحدوا نبوة موسـى وكفروا 
ٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسـِت  بالتـوراة)406(. فأنزل اهلل تعـاىل: ))َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسـِت النََّصاَرى َعىَل يَشْ
ْم َفاهللَُّ حَيُْكـُم َبْينَُهْم َيْوَم  ِذيَن اَل َيْعَلُمـوَن ِمْثَل َقْوهِلِ ٍء َوُهـْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َكَذلِـَك َقاَل الَّ اْلَيُهـوُد َعـىَل يَشْ

َتِلُفوَن(( )407(. اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيْ
وعندمـا صـىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( صـاة العر توجه ذلك الوفد إليه فقالـوا للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ما 
تقول يف السـيد املسـيح؟ أجاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ))عبد اهلل اصطفاه وانتجبه((. ثم سألوه سؤاالً آخر: 
هـل تعـرف له أبـًا ولده؟ أجاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: “مل يكن عن نـكاح فيكون له والد” قالوا: فكيف؟ 
قـال: إنـه عبد خملوق. قالوا: فكيف يكون عبـدًا خملوقًا وليس له أب؟ أي إن العبد املخلوق يكون عن 
نكاح وله والد)408(. فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية:))إِنَّ َمَثَل ِعيَسـى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ 

َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن(( )409(.

27- خرب تنازع اليهود والنصارى والسلمني عىل أهيم أفضل دينًا
ُذكَر أنَّ عبد اهلل بن صوريا وكعب بن األرشف ومالك بن الضيف وعدد من اليهود ونصارى نجران 
واملسلمني قد ختاصموا عىل أنَّ دين كل واحد منهم أفضل من دين اآلخر وإهنم أحق بدين اهلل من غريهم 
فقال اليهود: نبينا موسى أفضل األنبياء وكتابه التوراة أفضل الكتب وكذلك النصارى قالوا: نبينا أفضل 
األنبياء وكتابنا أفضل الكتب والطرفان دعوا املسـلمني إىل إتباع دينهم حتى إن ابن صوريا قال للرسـول 

حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ما اهلدى إال ما نحن عليه فإتبعنا يا حممد هتتد وكذلك النصارى قالت مثل ذلك)410(.
ِكنَي(( )411(. َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُرْشِ َتُدوا ُقْل َبْل ِملَّ قال تعاىل: ))َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى هَتْ

30-التنازع ف دين النبي إبراهيم )عليه السالم(
أجتمـع اليهـود ونصارى نجران عند رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وتنازعوا فيام بينهـم فقالت اليهود: ما كان 
إال هيوديـًا، وقالـت النصـارى: ما كان إال نرانيًا)412(. فأنـزل اهلل تعاىل هذه اآلية: ))َيـا َأْهَل اْلِكَتاِب 
ْنِجيُل إاِلَّ ِمْن َبْعـِدِه َأَفَا َتْعِقُلوَن )65( َهـا َأْنُتْم َهُؤاَلِء  ـوَن يِف إِْبَراِهيـَم َوَمـا ُأْنِزَلِت التَّـْوَراُة َواإْلِ اجُّ مِلَ حُتَ

وَن فِياَم َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن (()413(. اجُّ َحاَجْجُتْم فِياَم َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفِلَم حُتَ
عىل ما يبدو أنَّ نزاعهم هذا كان لغرض النزاع ال غري ألن كا الطرفني وعىل مسرية التاريخ كانت هلم 
هـذه املناوشـات فيام يعلمون بحقيقته وفيام ال يعلمون لغرض العناد وإثبات الوجـود ليس إال وإال من ال 
يعلم بأن النبي إبراهيم  )عليه السالم( موحدًا حنيفًا وإن األنبياء موسى وعيسى  )عليه السالم( ُبعثوا بعده.
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12- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص307. لاستزادة ينظر: ابن إسحاق،حممد بن اسحاق املطلبي،)ت:151ه/768م( 
السـرية النبوية،حتق:حممد محيد اهلل،د.ط،معهد الدراسـات واألبحـاث،د.م،د.ت، ج2، ص113؛ البيهقي، دالئل 
النبوة، ج2، ص158؛ اخلثعمي، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب احلسـن السـهييل )ت: 581هـ/ 1185م(، 
الروض اآلنف يف تفسـري السـرية النبوية إلبن هشام، حتق:طه عبد الرؤوف سعد، د.ط، دار الفكر ، بريوت، 1989 
، ج1،ص274؛ ابـن سـيد الناس، أبو الفتح حممد بن حممد اليعمـري )ت: 734هـ/ 1333م( عيون األثر يف فنون 
املغازي والشـامئل والسري، د.حتق: د.ط، مؤسسة عز الدين، بريوت، 1986 ، ج1، ص113؛ ابن ُكثري، عامد الدين 
أيب الفـداء إسـامعيل بـن عمر القـريش الدمشـقي، )ت: 774هـ/ 1732م(، الفصول يف سـرية الرسـول )السـرية 
النبويـة(، حتق: مصطفى عبـد الواحـد، د.ط،دار املعرفة،بريوت، 1976 ، ج1،ص399؛السـيوطي، جال الدين 
عبد الرمحن بن الكامل بن أيب بكر حممد بن سابق الدين اليخرضي، ) ت: 911هـ/ 1505م(، كفاية الطالب اللبيب 

يف خصائص احلبيب )اخلصائص الكربى(، د.حتق، د.ط، دار الكتب العربية، بريوت، 1902 ، ج1، ص95.
13- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص307. لاسـتزادة ينظر: ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج2، ص113؛ البيهقي، 
دالئـل النبـوة، ج2، ص158؛ اخلثعمـي، الـروض األُنف، ج1، ص274؛ ابن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج1، 

ص113؛ ابن ُكثري السرية النبوية، ج1، ص399؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص95.
14- الزهري، حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب )ت: 124هـ/ 741م(، املغازي النبوية، حتق: سهيل زكار، د.ط، دار 
الفكر، د.م، 1981، ص44؛ ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حاتم التميمي البستي)ت:354هـ/965م(، 
الثقات، د.حتق، ط1، مؤسسـة الكتب الثقافية، اهلند، 1973 ، ج1، ص55؛ ابن عبد الرب، أبو عمر يوسـف بن عبد 
اهلل بـن حممـد القرطبي )ت: 463هـ/ 1070م(، الدرر يف إختصار املغازي السـري، حتق: شـوقي ضيف، د.ط، دار 
املعارف، القاهرة، د.ت ، ص32؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص576؛ ابن أيب طيء، بن أيب عيل حييى بن 
محيد احللبي )ت: 630هـ/ 1232م(، املغازي، دار املخطوطات العراقية، بغداد، حتت الرقم 34215 ، ورقة 55؛ 

الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص118.
15- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص254. لاستزادة ينظر: ابن أيب الزمنني، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى، 
)ت:399هــ/ 1009م(، تفسـري بن أيب الزمنني، حتق: أبو عبد اهلل حسـني بن عكاشـة وحممد بـن مصطفى الكنر، 
ط1،مؤسسة الفاروق،القاهرة 2002،  ج5، ص121؛ الثعلبي، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري، 
)ت: 427هـ/ 1035م(، الكشـف والبيان عن تفسـري القرآن )تفسـري الثعلبي(، حتق: أبو حممد بن عاشـور ونظري 
السـاعدي، ط1، دار إحيـاء الرتاث العـريب، بريوت، 2002، ج10، ص87؛ فخر الدين الرازي، التفسـري، ج31، 
ص142؛ السـيوطي، جـال الديـن عبـد الرمحـن بن الكـامل بن أيب بكـر حممد بن سـابق الدين اليخـرضي، )ت: 

911هـ/ 1505م(، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، د.حتق، د.ط، دار املعرفة ، بريوت، د.ت، ج6، ص339.
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16- سورة األعىل، آية: 6.
17- دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، من كبار الصحابة مل يشـهد بدرًا وشـهد أحدًا وغريها من املشاهد، بعثه 
رسـول اهلل )o( إىل قيـر الـروم فآمـن القير وعاش دحية الكلبـي إىل عهد معاوية. ينظر: ابن عبـد الرب، أبو عمر 
يوسـف بن عبد اهلل بن حممد القرطبي )ت: 462هـ/ 1070م(، اإلسـتيعاب يف معرفة األصحاب، حتق: عيل حممد 
البجـاوي، ط1، دار اجليـل، بـريوت، 1992 ، ج2، ص461؛ ابـن األثري،، عز الدين بن األثري أيب احلسـن عيل بن 
حممد اجلزري، )ت: 630هـ/ 1232م(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، د.حتق: د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، 

د.ت ، ج2، ص187- 198.
18- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص11. لاسـتزادة ينظر: الطويس، التبيـان، ج4، ص84؛ السـمعاين،، أبو املظفر 
منصـور بـن حممـد بـن عبد اجلبـار بن أمحـد بن حممـد التميمـي )ت: 489هــ/ 1095م(، تفسـري القرآن )تفسـري 
السمعاين(، حتق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط1، دار الوطن، الرياض، 1997 ، ج2، ص90؛ ابن 
شهرآشـوب، أبو جعفر حممد بن عيل بن أيب نر بن أيب اجليش املازندراين، )ت: 588ه/ 1192م(، متشـابه القرآن 
وخمتلفه، د.حتق، د.ط، مكتبة أبو ذر املصطفوي، طهران، 1910 ، ج1، ص14؛ القرطبي، التفسري، ج6، ص394.

19- سورة األنعام، آية: 9-8.
20- املازنـدراين، رشح أصـول الكايف، ج10، ص482؛ العاميل، جعفر مرتى، اإلنتصار، ط1، دار السـرية، بريوت، 

2001، ج4، ص23- 24.
21- الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص221. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص137؛ القرطبي، التفسـري، 
ج17، ص87؛ أبـو حيـان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج8، ص155؛ الصاحلي، حممد بن يوسـف الشـامي ، 
)ت: 942هــ/ 1535م(، سـبل اهلدى والرشـاد يف سـرية خـري العباد، حتق: عـادل أمحد عبد املوجـود وعيل حممد 

معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1993 ، ج3، ص39؛ املجليس، بحار األنوار، ج18، ص247.
22- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص133. لاسـتزادة ينظـر: أمحد بن حنبـل، املسـند، ج3، ص306؛ البخاري، 
صحيـح البخـاري، ج6، ص74؛ مسـلم، أبو احلسـني مسـلم بن احلجـاج بن مسـلم النيسـابوري )ت: 261هـ/ 
874م(، صحيح مسـلم، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت ، ج1، ص99؛ النسـائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب 
بن عيل بن سنان بن بحر بن دينار )ت: 303هـ/ 915م(، السنن الكربى، د.حتق، ط1، دار الفكر، بريوت، 1930 
، ج6، ص502؛ أبو يعيل املوصيل، املسـند، ج3، ص451؛ابن حبان،حممد بن حبان بن= =أمحد بن حبان بن معاذ، 
)ت: 354هــ/965م(، صحيح ابن حبان، حتق: شـعيب األرنؤوط، ط2، مؤسسـة الرسـالة، د.م، 1993 ، ج1، 

ص220.
23-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص311. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص135؛ النسفي، أبو الربكات 
عبـد اهلل بـن أمحد بـن حممود )ت: 537هــ/ 1142م(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسـري النسـفي(، د. حتق 
، د.ط، د.ن ، ج2، ص134؛ ابـن اجلـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرمحـن بن أيب احلسـن عيل بن حممـد )ت: 597هـ/ 
1200م(، زاد املسـري يف علم التفسـري، حتق: حممد بن عبد الرمحن عبد اهلل، ط1، دار الفكر، بريوت، 1987، ج8، 

ص312؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج24، 79؛ القرطبي، التفسري، ج20، ص130.
24- الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص86. لاسـتزادة ينظر: احلاكم النيسـابوري، أبو عبد اهلل حممـد بن عبد اهلل )ت: 
405ه/ 1041م(، املسـتدرك عـىل الصحيحني، حتق: يوسـف عبـد الرمحن املرعشـيل، د.ط، د.ن، ج3، ص111؛ 
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البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، )ت: 458هـ/ 1065م(، معرفة السنن واآلثار )السنن الكربى(، د.حتق، د.ط، 
دار الفكـر، بـريوت، د.ت ، ج6، ص206؛ الـربي، حممـد بـن أيب بكر األنصاري التلمسـاين، )ت: القرن السـابع 
اهلجـري/ الثالـث عرش امليادي(، اجلوهرة يف نسـب اإلمام عيل وآلـه، حتق: حممد التونجـي، ط1، مكتبة النوري، 

دمشق، 1981، ص7.
25- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص86- 87. لاستزادة ينظر: ابن إسحاق، السرية النبوية، ج2، ص119؛ أمحد بن 
حنبل، املسـند، ج1، ص209؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص56؛ الطرباين، أبو القاسم سلامن بن أمحد، 
)ت: 360هــ/ 970م(، املعجـم الكبري، حتق: محدي عبـد املجيد، ط2، دار إحياء الـرتاث العريب، بريوت، د.ت ، 
ج18، ص100؛ احلاكم النيسـابوري، املسـتدرك، ج3، ص183؛ ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج3، ص1241؛ ابن 
اجلـوزي، املنتظـم، ج2، ص359؛ املقريزي،تقي الدين أمحد بـن عيل0)ت:845هـ/1441م(، إمتاع األسـامع بام 
للنبي)ملسو هيلع هللا ىلص( من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع،حتق:حممد عبد احلميد النمييس،ط1،دار الكتب العلمية،بريوت،1، 
ج9، ص93؛ ابـن حجـر ، شـهاب الدين أمحـد بن عيل بن حممـود بن أمحد العسـقاين )ت: 852هــ/ 1448م(، 
اإلصابـة يف متييـز الصحابة، حتق: عادل أمحد عبـد املوجود وعيل حممد معـوض، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1994، ج4، ص426.
- التاريخ الكبري، ج7، ص74.  26

- الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص87. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب شـيبة الكويف، عبد اهلل بن حممـد القايض إبراهيم   27
بـن عثـامن الكـويف، )ت: 235هــ/ 849م(، املصنـف، حتـق: سـعيد اللحـام، ط1، دار الفكـر، بـريوت، 1989 
، ج7، ص497؛ ابـن ماجـة، حممـد بـن يزيد القزوينـي )ت: 273هـ/ 886م(، سـنن ابن ماجة، حتـق: حممد فؤاد 
عبـد الباقـي، د.ط، دار الفكـر، د.م، د.ت، ج1، ص44؛ ابـن أيب عاصـم، أبو بكر أمحد بن عمـرو بن الضحاك بن 
خملـد الشـيباين )ت: 287هــ/ 900م(، اآلحاد واملثاين، حتق: باسـم فيصل أمحد اجلوابـرة، ط1، دار الدراية، د.م، 
1991، ج1، ص148؛ النسـائي، السـنن الكربى، ج5، ص107؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللوك، ج2، ص56؛ 
احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص112؛ ابن اجلوزي،أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن عيل بن حممد )ت: 
597هـ/1200م(،املوضوعـات، حتق: عبد الرمحن حممد عثامن،ط1، املكتبة السـلفية، املدينة املنورة، 1966،ج1، 

ص341؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص57؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج3، ص36.
-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص87. لاسـتزادة ينظر: اجلاحظ، أبو عثامن عمر بن بحر اجلاحظ، )ت: 255هـ/   28
868م(، العثامنية، حتق: عبدالسام حممد هارون، د. ط، دار الكتاب العريب، مر، د. ت، ، ص292؛ الكويف، حممد 
بن سـليامن، )ت: 300هـ/ 912م(، مناقب اإلمام أمري املؤمنني )عليه السـام(، حتق: حممد باقر املحمودي، ط1، 
جممع أحياء الثقافة اإلسـامية، قم، 1991 ، ج1، ص283؛ املفيد، اإلرشـاد،، ج1، ص30؛ الفتال النيسـابوري، 
أبو عيل حممد بن احلسـن بن عيل بن أمحد، )ت: 508هـ/ 1114م(، روضة الواعظني وبصرية املتعظني، حتق: حممد 
مهدي حسن اخلرسان، د.ط، دار الرشيف الريض، قم، د.ت، ص85؛ ابن اجلوزي، املوضوعات، ج1، ص340؛ 

ابن األثري، أسد الغابة، ج4، ص18.
29- ابـن حبـان، الثقـات، ج1، ص52؛ الكتبي، حممد بن شـاكر بن أمحد، )ت: 764هــ/ 1362م(، عيون التواريخ، 
حتق: حسام الدين القديس، د.ط، مكتبة النهضة املرية، القاهرة، 1980 ، ص45؛ اليامين، حيى بن أيب بكر بن حممد 
بن حييى العامري الشـافعي، )ت: 893هـ/ 1487م(، هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص السـري واملعجزات 

والشامئل، حتق: أنور بن أيب بكر الشيخي، ط1، دار املنهاج، جدة، 2007، ص79.
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- ابـن خملـد القرطبي، أبو عبـد الرمحن بقي بن خملد بن يزيـد األندليس القرطبي )ت: 276هــ/ 889م(، ما روَي   30
يف احلـوض والكوثـر، حتـق: عبد القـادر حممد عطا صـويف، ط1، مكتبـة العلوم واحلكـم، املدينة املنـورة، 1992، 
ص121؛ الطرباين، أبو القاسـم سـليامن بن أمحد، )ت: 360هـ/ 918م(، األوائل، حتق: حممد شـكور، ط1، دار 
الفرقان، بريوت، 1982، ص66؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص136؛ ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج3، 
ص1091؛ املتقي اهلندي، أبو احلسن عاء الدين عيل بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(، كنز العامل يف سنن 
األقوال واألفعال، حتق: بكري حياين وصفوة السقا، د.ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ت ، ج11، ص616؛ عبد 
الواحد، صالح بن طه، سبل اإلسام من صحيح سرية خري األنام، ط2، الدار األثرية، عامن، 2007، ص83؛ أمحد 

مصطفى أبو ضيف، دراسات يف تاريخ الدولة العربية، ط4، د.ت، 1986، ص128.
31- الطـربيس، جممع البيان، ج8، ص10. لاسـتزادة ينظر: الواحدي النيسـابوري،، أبو احلسـن عـيل بن أمحد بن حممد 
بـن عيل الشـافعي، )ت: 68هـ/ 1076م(، أسـباب نزول اآليات، د.حتق، د.ط، مؤسسـة احللبـي، القاهرة، 1968، 
ص296 ، ص230؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج6، ص121؛ القرطبـي، التفسـري، ج13، ص328؛ ابن ُكثري، أبو 
الفـداء إسـامعيل بن عمر )ت: 774هـ/ 1372م(، تفسـري القـرآن العظيم، )تفيرس ابن كثري(، حتق: يوسـف بن عبد 
الرمحـن املرعشـيل، د.ط، دار املعرفة، بريوت، 1992 ، ج3، ص454؛ السـيوطي، جـال الدين عبد الرمحن بن كامل 
الدين أيب بكر بن حممد بن سابق الدين خرض اخلضريي،  )ت: 911هـ/ 1505م( ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، د. 
حتق، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت، ، ج5، ص165؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج11، ص315؛ اآللويس، حممود بن 

عبد اهلل احلسيني، روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين، )تفسري اآللويس(، د.ط، د.ن ، ج21، ص87.
- سورة العنكبوت، جزء من آية: 8.  32

-ابن اجلوزي، املنتظم، ج2، ص364؛ احلسني،نذير حيى، سياسة األنبياء، د.ن، ص143.  33
- ابن عبد مناف بن أسد بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم القريش أمه ُأميمة بنت احلارث كان من السابقني إىل اإلسام   34
واملهاجرين األوائل شهد بدرًا وأحدًا واخلندق استعمله رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل الصدقات وبقي رسول اهلل واملسلمني 
جيتمعون يف داره شـهرًا واحدًا فقط حتى أكملوا أربعني رجًا خرجوا توىف سـنة ثاث ومخسـني من اهلجرة وله من 
العمر ثاثة وثامنون عامًا ودفن بالبقيع. ينظر: ابن األثري، أسـد الغابة، ج1، ص187- 188؛ العبادي، عبد احلميد 

بك، صور من التاريخ اإلسامي، د.ط، مكتبة اآلداب، االسكندرية، 1948، ص23.
-العبادي، صور من التاريخ اإلسامي، ص23.  35

-سورة اجلمعة، آية: 2.  36
- سورة احلجر، آية: 94.  37

- سورة الشعراء، آية: 214.  38
-ابن املغازيل، أبو احلسـن عيل بن حممد بن حممد الشـافعي الواسـطي، )ت: 483هـ/ 1090م(، مناقب عيل بن أيب   39
طالب )عليه السام(، د.حتق، ط1، دار سبط النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، إيران، 2005، ص26- 27؛ األربيل، ابن أيب الفتح أيب 
احلسن عيل بن عيسى،)ت: 693هـ/ 1293م(، كشف الغمة يف معرفة األئمة، د.ط، دار األضواء، بريوت، 1985 
، ج1، ص77- 87؛ احلنفـي، سـلامن بن إبراهيـم القندوزي، خمتر ينابيع املودة لـذوي القربى، ط1، دار العلوم، 

بريوت 2001، ص99- 100.
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- البلخـي، أبـو زيد أمحد بن سـهل )ت: 322هــ/ 933م(، البدء والتاريـخ، د.حتق، مكتبة املثنـى، بغداد، د.ت ،   40
ج2، ص52؛ ابـن اجلـوزي، املنتظم، ج2، ص364؛ ابن القيم اجلوزية، شـمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر 
الزرعي الدمشقي، )ت:= 751هـ/1350م(، زاد املعاد يف هدى خري العباد، حتق: شعيب األرناؤوط وعبد القادر 

األرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1998 ، ج1، ص84؛ اليامين، هبجة املحافل ، ص79.
-الطربيس، جممع البيان، ج7، ص125. لاسـتزادة ينظر: السـمعاين، التفسـري، ج3، ص456؛ البغوي، أبو حممد   41
احلسـني بن مسـعود بن حممد الفراء، )ت: 510هـ/ 1122م( معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي(، حتق: 
خالد عبد الرمحن العك، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت ، ج3، ص298؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج5، ص308؛ 

أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج6، ص360؛ اآللويس، التفسري، ج17، ص201.
42- سورة احلج، آية: 73.

- سورة الشعراء، آية: 214-213.  43
- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص259-260. لاسـتزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج1، ص111؛ اجلاحظ،   44
العثامنية، ص303؛ القمي، التفسري، ج2، ص124؛ فرات الكويف،أبو القاسم بن إبراهيم بن فرات،)ت: 352هـ/ 
936م(،تفسـري فرات الكويف،حتق:حممد كاظم، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 1990، ص299؛ الثعلبي، التفسـري، 
ج7، ص182؛ الطويس، التبيان، ج8، ص68؛ احلاكم احلسكاين، أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد، 
)ت: القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عرش امليادي(، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، حتق: حممد باقر املحمودي، 
ط1، وزارة الثقافـة، طهران، 1990 ، ج1، ص543؛ ابن شهرآشـوب، أبـو جعفر حممد بن عيل بن أيب نر بن أيب 
اجليـش املازنـدراين )ت: 588هـ/ 1192م(، مناقب آل أيب طالب، حتق: جلنة من أسـاتذة النجف األرشف، د.ط، 
املكتبة احليدرية، النجف، 1956 ، ج1، ص306؛ ابن البطريق، حييى بن احلسـن احليل، )ت: 600هـ/ 1203م(، 
عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، د.حتق، د.ط، مؤسسـة النرش اإلسامي، قم، 1986 ، ص77؛ 
ابـن طـاووس، ريض الدين أبو القاسـم عيل بن موسـى بـن جعفـر، )ت: 664هــ/ 1265م(، الطرائف يف معرفة 

مذهب الطوائف، ط1، اخليام، قم، 1978 ، ص21؛ احلنفي، نظم درر السمطني، ص83.
45-مقاتـل بن سـليامن، أبو احلسـن شـري األزدي البلخـي، )ت: 150هـ/ 767م(، تفسـري مقاتل، حتق: أمحـد فريد، ط1، 
دار الكتـب العلميـة، بـريوت، 2003 ، ج2، ص466؛ عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكـر بن مهام بن نافع احلمريي اليامين 
)ت:211هـ/ 827م(، تفسـري القرآن )تفسـري عبد الرزاق(، حتق: مصطفى مسلم حممد، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 
1989 ، ج3، ص77؛ الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، )ت: 310هـ/ 923م(، جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن)التفسري(، حتق: صدقي مجيل العطاء، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1995، ج19، ص143؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي )ت: 327هـ/ 938م(، تفسري القرآن العظيم، حتق: أسعد حممد الطيب، 
د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت، ج9، ص2825؛ النحاس، معاين القرآن، ج5، ص105؛ السمرقندي، أبو الليث نر 
بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب، )ت: 383هـ/ 933م( ، بحر العلوم )تفسري السمرقندي(، حتق: حممود مطرجي، د.ط، 

دار الفكر، بريوت، د.ت، ج2، ص569؛ الثعلبي، التفسري، ج10، ص323.
46-الطربيس، جممع البيان ، ج8، ص261. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج8، ص178؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص247؛ البغوي، التفسري، ج4، ص48؛ النسفي، التفسري، ج4، ص33؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، 

ج6، ص320.
47- سورة ص، آية: 1- 6.
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-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص364؛ لاسـتزادة ينظـر: الطربي، التفسـري، ج4، ص249؛ النحـاس، معاين   48
القرآن، ج1، ص515؛ الثعلبي، التفسري، ج3، ص217؛ الطويس، التبيان، ج3، ص62.

49-سورة آل عمران، آية: 179.
-الثعلبـي، التفسـري، ج3، ص217؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص88؛ البغـوي، التفسـري، ج1،   50
ص377؛ ابن طاووس، عيل بن موسـى بن جعفر )ت: 664هـ/ 1265م(، سـعد السعود للنفوس، د.حتق، د.ط، 
دار الريض، قم، 1943 ، ص222؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج2، ص62؛ البيضاوي، عبد اهلل بن حممد الشريازي 
الشـافعي، )ت: 682هــ/ 1230م(، أنـوار التنزيـل وأرسار التأويل )تفسـري البيضاوي( حتق: حممـد عبد الرمحن 

املرعشيل، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1998 ، ج2، ص121.
-الثعلبي، التفسـري، ج3، ص217؛ البغوي، التفسـري، ج1، ص377؛ دروزة، حممد عزة، التفسـري احلديث، ط2،   51

دار الغرب اإلسامي، بريوت، 2000 ، ج7، ص276.
52-عبـد اهلل بـن حذافة بن قيس بن عدي بن سـعد بن سـهم القريش السـهمي مـن املهاجرين االوائل شـهد بدرًا وهو 
رسـول النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل كرسى الفرس يدعوه إىل اإلسـام تويف يف خافة عثامن بن عفان . ينظر: ابن عبد الرب، 

اإلستيعاب، ج3، ص889؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص142.
- أبو يعيل املوصيل، املسند، ج6، ص361؛ الطربي، التفسري، ج7، ص109؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج4،   53

ص1219؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج2، ص107.
-سورة التوبة، آية: 12.  54

- الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص18. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص37؛ عبد الرزاق   55
الصنعاين، التفسـري، ج2، ص268؛ الثعلبي، التفسـري، ج5، ص15؛ الطويس، التبيـان، ج5، ص183؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص162؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص271.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص18. لاسـتزادة ينظـر: العيـايش، حممد بن معسـود بن حممد بـن عياش )ت:   56
320هـ/ 931م(، تفسـري العيايش، حتق: هاشـم الرسـويل املحايت، د.ط، املكتبة العلمية اإلسامية، طهران، د.ت 
، ج2، ص59؛ ابن شهرآشـوب، املناقب، ج2، ص334؛ ابن طاووس، ريض الدين أبو القاسـم عيل بن موسى بن 
جعفر بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد العلوي احلسـني، )ت: 664هـ/ 1265م(، الترشيف باملنن يف التعريف 
بالفتـن )املاحـم والفتن(، د. حتق، ط1، مؤسسـة صاحب األمر )عجل اهلل فرجـه(، أصفهان، 1995 ، ص351؛ 

املجليس، بحار األنوار، ج21، ص271؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج13، ص87.
- العيايش، التفسري، ج2، ص78؛ الفيض الكاشاين،، حممد حمسن بن مرتى بن حممود )ت: 1091هـ/ 1680م(، التفسري   57
الصايف، حتق: حسني األعلمي، ط2، مكتبة الصدر،طهران، 1995 ، ج2، ص234؛ البحراين، أبو املكارم هاشم بن سليامن 
بن إسامعيل الكتكاين التوباين، )ت: 1107هـ/ 1695م(، الربهان يف تفسري القرآن، حتق: قسم الدراسات اإلسامية يف 
مؤسسة البعثة د.ط، مؤسسة البعثة، قم، د.ت، ج2، ص741؛ احلويزي،، عبد عيل العرويس، )ت: 1112هـ/ 1700م(، 

تفسري نور الثقلني، حتق: هاشم الرسويل املحايت، ط4، مؤسسة إسامعيليان، قم 1991، ج2، ص188.
- مالك بن الطاطلة بن عمرو بن غبشان كان من السفهاء واملستهزئني فدعا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عليه فتمرض وتوىف.   58

ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص594؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص72.
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-األسـود بن يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان إذا رأى فقراء املسـلمني   59
اسـتهزأ هبـم قائـًا: هؤالء ملوك األرض ويقول للرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( هل كلمت السـامء اليوم يا حممـد. البيهقي، دالئل 

النبوة، ج2، ص316؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص952؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص72.
-احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم كان من عبدة احلجارة وإذا رأى أفضل من احلجارة التي يعبدها تركها   60
وعبـد األخـرى وكان يقول : إن حممدًا يغري أتباعه إهنم إذا ماتوا حيييهم اهلل بعد مماهتم. ينظر: ابن األثري، الكامل يف 

التاريخ، ج1، ص592؛ الكتبي، عيون التواريخ، ص65.
-الطربيس، جممع البيان، ج6، ص101. لاسـتزادة ينظر: العيايش، التفسـري، ج2، ص352؛ القمي، أبو القاسـم   61
سعد بن عبد اهلل األشعري )ت: 301هـ/ 913م(،ناسخ القرآن ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه، حتق: عامر الشوهاين 
الزبيـدي، ط1، مكتبة املجليس، قم، 2001 ، ج1، ص378؛ النحاس، معاين القرآن، ج4، ص46؛ السـمرقندي، 

التفسري، ج2، ص263؛ ابن أيب الزمنني، التفسري، ج2، ص392؛ الثعلبي، التفسري، ج5، ص355.
-سورة احلجر، آية: 95.  62

63- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص102. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص212؛ عبد الرزاق 
الصنعاين، التفسـري، ج2، ص351؛ النحاس، معاين القرآن، ج4، ص46؛ السـمرقندي، التفسري، ج2، ص263؛ 

الثعلبي، التفسري، ج5، ص355؛ السمعاين، التفسري، ج3، ص154.
-الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص27. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج2، ص151؛ املفيـد، حممد بن حممد   64
بـن النعامن بـن عبد السـام احلارثي املذحجـي العكـربي، )ت:413هـ/ 1022م(، تفسـري القـرآن املجيد، حتق: 
حممد عيل أيازي، ط1، مؤسسـة بوسـتان، قم، 2003 ، ص402؛ الرشيف املرتى، الرسـائل، ج1، ص107؛ ابن 
شهرآشـوب، متشـابه القرآن، ج2، ص22؛ ابن ادريس احليل، املنتخب، ج2، ص179؛ العز بن عبد السـام، أبو 
حممد عز الدين بن أيب القاسـم بن احلسـن السلمي الشـافعي )ت: 660هـ/ 1262م(، تفسري العز بن عبد السام، 
حتـق: عبـد اهلل إبراهيم الوهبـي، ط1، دار ابن حزم، بـريوت، 1996 ، ج2، ص514؛ القرطبي، التفسـري، ج13، 

ص235؛ املجليس، بحار األنوار، ج16، ص83.
- سورة العنكبوت، آية: 48.  65

- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص5. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج18، ص240؛ القمي، التفسري، ج2،   66
ص111؛ ابن أيب الزمنني، التفسـري، ج3، ص253؛ الثعلبي، التفسـري، ج7، ص123؛ الكاشاين، فتح اهلل بن شكر 
اهلل، )ت: 988هـ/ 1580م(، زبدة التفاسـري، حتق: مؤسسـة املعارف، ط1، مؤسسـة املعارف، قم، 2002 ، ج4، 

ص548؛ املجليس، بحار األنوار، ج9، ص130؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج8، ص4.
- سورة الفرقان، آية: 4.  67

- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص194. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج2، ص20؛ الطويس، التبيان، ج4،   68
ص105؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج5، ص30؛ فخر الدين الرازي، التفسـري، ج2، ص220؛ القرطبي، التفسري، 

ج10، ص269.
-سورة اإلرساء، آية: 45.  69

- السمرقندي، التفسري، ج2، ص313؛ السمعاين، التفسري، ج3، ص245؛ البغوي، التفسري، ج3، ص117؛ أبو حيان   70
االندليس، تفسري البحر املحيط، ج6، ص38؛ ابن ُكثري، التفسري، ج3، ص46؛ السيوطي، الدر املنثور، ج4، ص186.
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- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص43. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـري، ج1، ص137؛ الطهراين، تفسـري   71
مقتنيات الدرر، ج1، ص36؛ الربوجردي، تفسري الراط املستقيم، ج4، ص74.

-سورة فصلت، آية: 26.  72
73- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص80. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج5، ص162؛ الثعلبي، التفسري، ج3، 
ص323؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج2، ص132؛ أبو السـعود،، حممـد أفندي بن حمي الديـن حممد بن مصطفى 
عامد الدين العامدي احلنفي، )ت: 951هـ/ 1544م(، إرشـاد العقل السـليم إىل مزايا الكتاب الكريم، )تفسـري أيب 
السـعود(، د. حتقـق، د.ط، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، د.ت ، ج2، ص181؛ الطهراين، تفسـري مقتنيات 

الدرر، ج3، ص109؛ اآللويس، التفسري، ج5، ص44.
- سورة النساء، آية: 45-44.  74

- القمي، التفسري، ج1، ص139؛ البحراين، الربهان، ج2، ص85؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص485.  75
- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص10. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج22، ص27؛ الثعلبي، التفسري، ج3،   76
ص135؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص143؛ البغوي، التفسـري، ج2، ص86؛ ابـن اجلوزي، زاد 

املسري، ج3، ص7؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج4، ص82.
77  -سورة األنعام، آية:7.

78- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص100. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج7، ص403؛ ابـن أيب الزمنني، 
التفسـري، ج2، ص90؛ الثعلبي، التفسـري، ج4، ص178؛ البغوي، التفسـري، ج2، ص121؛ ابـن العريب، أبو بكر 
حممـد بن عبـد اهلل املالكي )ت: 543هـ/ 1148م(، أحكام القرآن، حتق: حممد عبـد القادر عطا، د.ط ، دار الفكر، 

بريوت، د.ت، ج3 ، ج2، ص265؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج2، ص332.
- سورة االنعام، آية: 108.  79

-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص61. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب الزمنني، التفسـري، ج2، ص76؛ الثعلبي، التفسري،   80
ج4، ص157؛ الطـويس، التفسـري، ج4، ص167؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج3، ص43؛ ابـن إدريـس احلـيل، 

املنتخب، ج1، ص276؛ الفيض الكاشاين، التفسري الصايف، ج2، ص129.
- سورة األنعام، آية: 68- 69.  81

-الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص127- 128. لاسـتزادة ينظر: الثعلبـي، التفسـري، ج5، ص124؛ الواحدي   82
النيسـابوري، أسباب النزول، ص179؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3،ص195؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، 
ج5، ص227؛ اآللويس، التفسـري، ج11، ص85؛ طنطاوي،، حممد، التفسـري الوسيط للقرآن الكريم، د.ط، د.ن، 

ج7، ص39.
- سورة يونس، آية: 15.  83

-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص192. لاستزادة ينظر: الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرزاي،   84
)ت: 329هــ/ 941م(، الـكايف يف األصـول والفـروع، حتـق: عـيل أكـرب الغفـاري، ط3، دار الكتب اإلسـامية، 
طهـران،1947، ج8، ص378؛املفيد،األمـايل،ص279؛ الطويس، األمايل، ص107؛ ابن شهرآشـوب، املناقب ، 

ج2، ص166؛ األردبييل، كشف الغمة، ج2، ص8
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- سورة هود، آية: 12.  85
-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص103. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج15، ص134؛ الثعلبي، التفسـري،   86
ج4، ص179؛ البغـوي، التفسـري، ج2، ص122؛ النسـفي، التفسـري، ج2، ص291؛ الشـريازي، األمثـل، ج4، 

ص428.
- سورة األنعام، آية: 109.  87

88- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص238. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج27، ص111؛ ابن عطية األندليس، 
املحـرر الوجيز، ج5، ص211؛أبو حيان األندليس،تفسـريالبحر املحيط، ج8، ص171؛ ابن كثري، التفسـري، ج4، 

ص280؛ السيوطي، الدر املنثور، ج6، ص133. 
- سورة القمر، آية: 2-1.  89

90- الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص15. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص339؛ القرطبي، 
التفسري، ج6، ص396؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج2، ص367؛ اآللويس، التفسري، ج7، ص109.

- سورة األنعام، آية: 14- 15.  91
- أبـو سـفيان بـن حـرب والوليد بن املغـرية وعتبة بن ربيعة وأخيه شـيبة وغريهـم. ينظر: الطربيس، جممـع البيان،   92
ج4، ص23. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج4، ص141؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص144؛ 

البغوي، التفسري، ج2، ص91؛ النسفي، التفسري، ج1، ص318؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج12، ص186.
- النظـر بـن احلـارث بن علقمة بن كلدة بـن عبد مناف بن عبـد الدار كنيته أبا قائد كان من أشـد القريشـني تعذيبًا   93
 )( وأمر رسـول اهلل )للمسـلمني وكان جيالـس اليهود والنصارى أمـا هنايته فقد ُأرس يف معركة بدر )2هـ/623م

برضب عنقه فقتله اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام(. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص594.
- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص23. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج4، ص141؛ الواحدي النيسابوري،   94
أسـباب النزول، ص144؛ البغوي، التفسـري، ج2، ص91؛ النسفي، التفسري ، ج1، ص318؛ فخر الدين الرازي، 

التفسري، ج12، ص186.

- سورة األنعام، آية: 25.  95
-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص87. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج4، ص135؛ أبو السعود،   96

التفسري، ج4، ص132.
-سورة األنعام، جزء من آية: 94.  97

- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص59 . لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليامن، التفسري، ج3، ص19؛ النحاس، معاين   98
القـرآن، ج5 ، ص279؛ البيهقـي، أبـو بكر أمحد بن احلسـني )ت: 458هـ/ 1065م(، شـعب اإليامن، حتق: حممد 

السعيد، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990 ، ج4، ص305؛ دروزة، التفسري احلديث، ج4، ص242.
99- سورة لقامن، آية: 6.

100- سورة الزخرف، آية: 86.
101-الطربيس، جممع البيان، ج9، ص77 . لاسـتزادة ينظر: العز بن عبد السـام، التفسري، ج3، ص164؛ القرطبي، 
التفسـري، ج16، ص122؛ الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج6، ص274؛ الطهراين، تفسـري مقتنيات الـدرر، ج10، 
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ص71.
102- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص60 . لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص263؛ الطربي، 
التفسري، ج23، ص75؛ الفيض الكاشاين، التفسري الصايف، ج4، ص140؛ املجليس، بحار األنوار، ج9، ص136؛ 

احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج4، ص195.
103- سورة لقامن، آية: 6.

104- عمرو بن هشام ويكنى أبا احلكم من أعيان قريش وهو من ألد أعداء النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وأكثرهم إيذاًء للمسلمني 
وقتل يف غزوة بدر. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، السبحاين، السرية املحمدية، ص72؛ غربال، حممد شفيق، 

)أبو جهل(، املوسوعة العربية امليرسة، د.ط، الدار القومية للطباعة، القاهرة، 1965، ص32.
105- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص33. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب شـيبة، املصنف، ج8، ص477؛ الثعلبي، التفسري 
، ج4، ص144؛ املقريـزي، إمتـاع األسـامع، ج6، ص236؛ الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج2، ص384؛ الفيـض 

الكاشاين، التفسري الصايف، ج2، ص166.
106- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص33. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج7، ص220؛ الثعلبي، التفسـري، 
ج4، ص144؛ الرشيف املرتى، األمايل، ج4، ص174؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص145؛ ابن 

اجلوزي، زاد املسري، ج3، ص22.
107- سورة األنعام، آية: 33.

108-الطربيس، جممع البيان، ج9، ص6. لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليامن، التفسري، ج3، ص160؛ الطربي، التفسري، 
ج24، ص116؛ السـمرقندي، ج3، ص207؛ البغوي، التفسـري، ج4، ص107؛ الكاشـاين، زبدة التفاسري، ج6، 

ص167؛ البحراين، الربهان، ج1، ص684.
109- سورة فصلت، آية: 5.

110- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص309. لاسـتزادة ينظـر: السـمعاين، التفسـري ، ج6، ص259؛ الغرناطي، 
التسهيل، ج2، ص498؛ السيوطي، الدر املنثور، ج6، ص369؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج5، ص610.

111-سورة العلق، آية: 17- 19.
112- القمي، التفسـري، ج2، ص431؛ الفيض الكاشـاين، التفسري اآلصفي، ج2، ص146؛ البحراين، الربهان، ج5، 
ص697؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، ج5، ص611؛املشـهدي،حممد بن حممد بن رضا القمي، )ت: 1125هـ/ 
1713م(، تفسـري كنز الدقائق وبحر الغرائب، حتق: حسـني درَكاهي، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 1947 ، ج14، 

ص350.
113- سورة البقرة، آية: 212.

114- من النقباء وممن جهر بالقرآن أمام قريش يف املسـجد احلرام فقاموا إليه يرضبونه حتى أدمي جسـمه ووجهه وكان 
صابرًا سـعيدًا بام فعله وشـهد بدر وهاجر اهلجرتني تويف باملدينة ودفن بالبقيع وهو يف السـتني من عمره. ينظر: ابن 
هشـام، أبو حممد عبد امللك بن هشـام بن أيوب احلمريي )ت: 218هـ/ 833م(، السـرية النبوية، حتق: حممد حميي 
الديـن عبـد احلميد، د.ط، املـدين، القاهرة، 1963 ، األصبهاين، أبـو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسـحاق بن 
مهـران )ت: 430هــ/ 1038م(، معرفـة الصحابة، حتق: عادل بن يوسـف العـزازي، ط1، دار الوطن، الرياض، 

1998، ج1، ص1765- 1767؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص79.
115-عامر بن يارس وأمه سـمية بنت سـلم بن خلم من املسـلمني وهي أول شـهيدة يف االسـام. هاجر اهلجرتني وشهد 
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بدرًا كان املرشكون يضعون هذه العائلة حتت أشعة الشمس وقت الظهر ملدة طويلة ومات والديه بطعنة رمح طعنهام 
هبـا أبـو جهـل أما عامر فقد تظاهر برتك اإلسـام حتى تركوه وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول هلم: صـربًا آل يارس فإن 
موعدكم اجلنة. استشـهد عامر يوم صفني سـنة سـبع وثاثني من اهلجرة وهو يف التسـعني من عمره ينظر: إبن القيم 
اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص20؛ اليامين، هبجة املحافل، ص89؛ عبد الواحد ، سبل السام ، ص108؛ السبحاين، 

السرية املحمدية، ص78- 79.
116- بال بن رباح احلبيش كنيته أبو عبد اهلل أمه محامة من السابقني إىل اإلسام شهد بدرًا وغريها من املشاهد مع رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مؤذن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( واخلازن لبيت املال من السابقني إىل احلبشة كان أسمر اللون ونحيف وكانوا يضعون 
عىل صدره الصخر وهو يقول: )أحٌد أحد( تويف بدمشق وهو يف الستني من عمره. ينظر: األصبهاين، معرفة الصحابة، 
ج1، ص373؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص20؛ الكتبي، ، عيون التواريخ، ص89؛ اليامين، هبجة املحافل، 

ص89؛ أمحد، ، دراسات يف تاريخ الدولة العربية ، ص131؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص78.
117- خباب بن األرت من بني سـعد بن زيد مناة بن متيم موىل لبني زهرة بن كاب كنيته أبا عبد اهلل  شـهد بدر وهو من 
الرواة وفاته سنة سبع وثاثني من اهلجرة وصىل عليه اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام( ودفن بظهر الكوفة. ينظر: 

ابن سعد، الطبقات، ج6، ص14؛ البخاري، التاريخ الكبري، ج3، ص215؛ ابن حبان، الثقات، ج3، ص106.
118- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص52. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج2، ص454؛ الثعلبي، التفسـري، 
ج2، ص131؛ ابن اجلوزي؛ زاد املسـري، ج8، ص207؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج2، ص49؛ اآللويس، 

التفسري، ج2، ص100.
119- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص54. لاستزادة ينظر: فخر الدين الرازي، التفسري، ج6، ص5؛ الطهراين، تفسري 

مقتنيات الدرر، ج2، ص49.
120- سورة البقرة، آية: 6- 7.

121-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص56. لاسـتزادة ينظـر: الطويس، التبيان، ج1، ص60؛ ابن إدريس احليل، إكامل 
النقصان، ص71؛ الربوجردي، تفسري الراط املستقيم، ج4، ص218.

122-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص56. لاستزادة ينظر: املجليس، بحار األنوار، ج9، ص64.
123- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص56. لإلسـتزادة. ينظر: الثعلبي، التفسري، ج1، ص49؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النزول ، ص13؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج1، ص22؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج1، 
ص178؛ ابن حجر،شهاب الدين أمحد بن=  عيل بن محود بن أمحد العسقاين)ت: 852هـ/1448م(، العجاب يف 

بيان األسباب، حتق: عبد احلكيم حممد األنيس، ط1، دار ابن اجلوزي، السعودية، 1997 ، ج1، ص229.
124-زاد املسري، ج1، ص21.

125-ينظر ص189-190  من الكتاب.
126- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص85. لاسـتزادة ينظر: السمعاين، التفسري، ج5، ص128؛ ابن عطية األندليس، 
املحرر الوجيز، ج5، ص75؛ العز بن عبد السـام، التفسـري، ج3، ص171؛ القرطبي، التفسري، ج16، ص144؛ 

الشريازي، األمثل، ج16، ص150.
127- سورة الدخان، آية: 34- 36.

128- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص86. لاسـتزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج3، ص259؛ الثعلبي، التفسري، 
ج8، ص354؛ الطـويس، التفسـري، ج9، ص236؛ فخـر الديـن الـرازي، التفسـري، ج27، ص249؛ القرطبـي، 
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التفسري، ج16، ص146.
129- سورة الدخان، آية: 37.

130- عبـد اهلل بـن جدعـان التيمـي القريش امه سـعدى ينت عريـج زوجته ضباعة بنـت عامر بن قـرط وكان ال يولد 
لـه فسـألته الطـاق فطلقها دفن يف برك الغـامد وهو موضع وراء مكة بخمـس ليال مما ييل البحـر. ينظر: ابن حبيب 
البغـدادي، حممـد بـن حبيب بن أمية بن عمرو اهلاشـمي )ت: 245هــ/ 859م(، املحرب، د.حتـق، د.ت ، ص97؛ 

احلموي، معجم البلدان، ج1، ص399.
131- الطـربيس، جممـع البيـان، ج9، ص112. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص13؛ البغوي، التفسـري، 
ج4، ص168؛ آل طاووس، أمحد بن موسى بن جعفر بن حممد العلوي دار الشهاب،)ت:677هـ/1278م(،عني 

العربة يف غبن العرتة، قم، د. ت ، ص52؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج6، ص327.
132- سورة األحقاف، آية: 17.

133- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص136. لاسـتزادة ينظر: الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص296؛ ابن 
اجلوزي، زاد املسري، ج8، ص124؛ السيوطي، الدر املنثور، ج6، ص281؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج7، ص239.

134-سورة املدثر، آية: 11- 30.
135- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص139. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج3، ص417؛ ابن أيب 
الزمنني، التفسـري، ج5، ص58؛ الثعلبي، التفسـري، ج10، ص74؛ البغوي، التفسـري، ج4، ص417؛ الكاشـاين، 

زبدة التفاسري، ج7، ص243.
136- سورة املدثر، جزء من آية: 31.

137- سورة القيامة، آية: 34.
138- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص156. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج3، ص424؛ عبد 
الـرزاق الصنعـاين، التفسـري، ج3، ص335؛ الطربي، التفسـري، ج25، ص173؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسـري، 
ج10، ص3389؛ النحـاس، معـاين القـرآن، ج6، ص414؛ ابن إدريس احليل، املنتخـب، ج3، ص305؛ الفيض 

الكاشاين، التفسري الصايف، ج5، ص257؛ الشريازي، األمثل، ج16، ص165.
139- القمي، التفسـري، ج2، ص397؛ فرات الكويف، التفسـري، ص515؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج5، 
ص247؛ البحراين، الربهان، ج5، ص541؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج5، ص464؛ املشهدي، كنز الدقائق، 

ج14، ص39.
140- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص186. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج3، ص271؛ الثعلبي، 
التفسـري، ج9، ص102؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج5، ص164؛ العز بن عبد السـام، التفسـري، ج9، 

ص102؛ البيضاوي، التفسري، ج5، ص142.
141- سورة ق،اآية: 24- 25.

142- القمـي، التفسـري، ج2، ص326؛ البحـراين، الربهـان، ج5، ص147؛ احلويـزي، تفسـري نـور الثقلـني، ج5، 
ص114؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج12، ص388؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج13، ص381.

143-الطـربيس، جممع البيان، ج4، ص118. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج4، ص187؛ البغوي، التفسـري، 
ج2، ص128؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج3، ص81؛ فخر الدين الرازي، التفسـري، ج13، ص175؛ القرطبي، 
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التفسري، ج7، ص80؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج4، ص218.
144- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص118. لاستزادة ينظر: القمي، التفسري، ج1، ص216؛ الواحدي النيسابوري، 
التفسـري، ج1، ص374؛ السمعاين، التفسري، ج2، ص142؛ ابن ُكثري، التفسري، ج2، ص179؛ الفيض الكاشاين، 

التفسري اآلصفي، ج1، ص342.
145- سورة األنعام، آية: 124.

146-الطـربيس، جممع البيان، ج4، ص292. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج4، ص307؛ البغوي، التفسـري، 
ج2، ص326؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص184؛ املقريـزي، إمتـاع األسـامع، ج14، ص360؛ السـيوطي، 

اخلصائص الكربى، ج1، ص28؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج3، ص420.
147- سورة االعراف، آية: 175.

148- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص219. لاستزادة ينظر: الرشيف املرتى، األمايل، ج1، ص9؛ ابن شهرآشوب، 
متشابه القرآن، ج2، ص24؛ املجليس، بحار األنوار، ج58، ص2.

149- سورة اإلرساء، آية: 85.
150- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص300. لاسـتزادة ينظـر: الواحـدي النيسـابوري، التفسـري، ج1، ص245؛ 
البغـوي، التفسـري، ج2، ص220؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج3، ص203؛ أبـو حيـان األندليس، تفسـري البحر 

املحيط، ج4، ص433.
151-سورة األعراف، آية: 188.

152-عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي كان سيد قومه وزعيمهم . ينظر: ابن األثري، أسد الغابة ،ج3، ص411. 
153- ثابت بن قيس بن الشامس األنصاري من بني سامل بن عوف بن اخلزرج كنيته أبو عبد الرمحن أستشهد يوم الياممة 

)11هـ/632م( . ينظر: ابن حبان ، الثقات ، ج3، ص43.
154- الزبرقان بن بدر بن امرؤ القيس بن خلف بن عوف السعدي التميمي يكنى أبا عياش وبعد إسامه واله رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عـىل صدقـات قومه واسـتمر يف مسـؤليته هـذه يف أيام أيب بكـر وعمر بن اخلطـاب. ينظر: ابـن عبد الرب، 

اإلستيعاب ،ج2،ص560.
155-حسـان بـن ثابـت بن املنذر بـن حرام بن عمـرو ويكنى بأيب الوليد شـاعر عريب عـرف بعذوبة لسـانه عاش مائة 
وعرشين سنة ستني يف اجلاهلية وستني يف اإلسام ومل يشهد حربًا . ينظر: البلخي ، البدء والتاريخ ، ج2 ،ص174؛ 

ابن األثري، أسد الغابة ،ج2، ص9-6.
156- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص165- 166. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج20، ص318؛ ابن هشـام، 
السرية النبوية، ج4، ص987؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص378؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، 
ص287؛ الكاعي،سـليامن بن موسـى)ت: 634هـ/ 1236م(، اإلكتفاء بام تضمنه من مغازي رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
والثاثـة اخللفـاء، حتق: حممد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000، ج1، ص590؛ ابن ُكثري، 

البداية والنهاية، ج5، ص51.
157- سورة احلجرات، آية: 2.

158-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص365. لاسـتزادة ينظـر: الطـربي، التفسـري، ج19، ص147؛ الواحـدي 
النيسـابوري، أسـباب النزول، ص308؛ السـمعاين، التفسـري، ج4،ص69؛ البغوي، التفسري، ج4، ص543؛ ابن 
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اجلوزي، زاد املسري، ج8، ص325؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج32، ص165.
159- سورة املسد: اآليات: 5-1.

160- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص365. لاسـتزادة ينظـر: القرطبـي، التفسـري، ج20، ص236؛ الطهراين، 
تفسـري مقتنيات الدرر، ج12، ص252؛ الطباطبائي، حممد حسـني،امليزان يف تفسـري القرآن، د.ط، مؤسسـة النرش 

اإلسامي، قم، د.ت ، ج20، ص386؛ الشريازي، األمثل، ج5، ص537؛ اآللويس، التفسري، ج30، ص260.
161- سورة املسد: اآليات: 5-4.

162-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص366 . لإلسـتزاد ينظر: القريش، تفسـري القرآن، ص322؛التسـرتي، التفسري 
، ص209؛ الطربي، التفسـري، ج30، ص441؛ السـمرقندي، التفسـري، ج3، ص606؛ الطويس، التبيان، ج10، 
ص427؛ السمعاين، التفسري، ج6، ص300؛ البغوي، التفسري، ج4، ص543؛ العيني، عمدة القاري، ج2، ص8.
163- الطـربيس، جممـع البيـان، ج6، ص342. لاسـتزادة ينظـر: سـفيان الثـوري، التفسـري، ص189؛ عبـد الرزاق 
الصنعـاين، التفسـري، ج3، ص13؛ الطـربي، التفسـري، ج16، ص151؛ النحاس، معاين القـرآن، ج4، ص355؛ 
ابن أيب الزمنني، التفسري، ج3، ص105؛ الثعلبي، التفسري، ج6، ص229؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، 

ص204؛ السمعاين، التفسري، ج3، ص311.
164- سورة مريم، آية: 77.

165- الطـربيس، جممـع البيان، ج10، ص352- 353. لاسـتزادة ينظر: القريش، تفسـري القـرآن، ص320؛ ابن أيب 
الزمنني، التفسـري، ج5، ص168؛ البغوي، التفسـري، ج4، ص534؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج8، ص321؛ فخر 

الدين الرازي، التفسري، ج32، ص132؛ القرطبي، التفسري، ج20، ص222.
166- سورة الكوثر: اآلية 1- 3.

167- القمي، التفسري، ج2، ص445؛ فرات الكويف، التفسري، ص609؛ الطويس، التبيان، ج10، ص417.
168- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص353. لاسـتزادة ينظـر: أمحـد بـن حنبـل، املسـند، ج3، ص220؛ الفتال 

النيسابوري، روضة الواعظني، ص501؛ املجليس، بحار األنوار، ج8، ص16.
169- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص100. لاسـتزادة ينظر: النسـفي، التفسري، ج2، ص248؛ فخر الدين الرازي، 
التفسـري، ج19، ص211؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج5، ص453؛ أبو السـعود، التفسـري، ج5، 

ص90؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص537.
170- سورة احلجر، آية: 90- 91.

171- الطـربيس، جممـع البيـان، ج9، ص25. لاسـتزادة ينظـر: السـمرقندي، التفسـري، ج3، ص525؛ فخـر الدين 
الرازي، التفسـري، ج32، ص167؛ العز بن عبد السـام، التفسـري، ج3، ص504؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، 

ج5، ص146؛ الطباطبائي، التفسري، ج19، ص33.
172- سورة الكافرون، آية: 1- 6.

173-سورة الزمر، آية: 64.
174- الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص356. لاسـتزادة ينظـر: القريش، تفسـري القرآن، ص321؛ ابـن أيب حاتم 
التفسـري، ج10، ص315؛  الثعلبـي،  التفسـري، ج2، ص445؛  التفسـري، ج10، ص3471؛ القمـي،  الـرازي، 
الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص307؛ السـمعاين، التفسـري، ج6، ص294؛ البغوي، التفسـري، ج4، 



133

ص535؛ النسفي، التفسري، ج4، ص360.
175- الطـربيس، جممـع البيان، ج3، ص156. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـري، ج3، ص383؛ ابن اجلوزي، زاد 
املسـري، ج2، ص189؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج3، ص362؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، 

ج3، ص180.
176- سورة النساء، جزء من آية: 113.

177- ابن سعد، الطبقات، ج1، ص316؛ حييى بن احلسني ، ابن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسني 
بن اإلمام احلسـن بن عيل بن أيب طالب )ت: 298هـ/ 911م(، األحكام يف احلال واحلرام، حتق: أبو احلسـن عيل 
بـن أمحد بـن أيب حريصة، ط1، د.ن، 1990، ج1، ص213؛ ابن ُكثري، السـرية النبوية، ج4، ص178؛ الصاحلي ، 
سـبل اهلـدى، ج6، ص287؛ األمـني، أعيان الشـيعة، ج1، ص242؛ العاميل، جعفر مرتى، الصحيح من سـرية 

النبي األعظم )ملسو هيلع هللا ىلص(، ط1، دار احلديث، قم، 2005، ج28، ص129. 
178- الطـربيس، جممع البيان، ج1، ص303. لاسـتزادة ينظر: اجلصاص، أبو بكر أمحد بـن عيل الرازي )ت: 370هـ/ 
980م(، أحكام القرآن حتق: عبد السام حممد عيل شاهني، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1994 ، ج3، ص123.

179-سورة البقرة، آية: 138.
180- سورة البقرة، جزء من آية: 256.

181- العيايش، التفسري، ج1، ص62؛ فرات الكويف، التفسري، ص61.
182- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص35. لاسـتزادة ينظر: ابـن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج9، ص3087؛ ابن 
عطيـة األندلـيس، املحرر الوجيـز، ج4، ص328؛ القرطبي، التفسـري، ج14، ص3؛ الغرناطي ،، حممد بن أمحد بن 
عبد اهلل بن حييى بن يوسـف بن عبد الرمحن بن جزي، )ت: 741هـ/ 1340م(، التسـهيل لعلوم التنزيل، حتق: عبد 

اهلل اخلالدي، د.ط، دار األرقم بن أيب األرقم ، بريوت، د.ت ، ج2، ص130؛ الثعالبي، التفسري، ج4، ص305.
183- سورة الروم، آية: 1- 4.

184- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص35. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج21، ص22؛ البيهقي، دالئل النبوة، 
ج2، ص332؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم ج3، ص135؛ الذهبـي، تاريـخ اإلسـام، ج1، ص228؛ املجليس، بحار 

األنوار، ج17، ص198.
185- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص36 . لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليامن، التفسري، ج3، ص5؛ الثعلبي، التفسري، 

ج7، ص293؛ املجليس، بحار األنوار، ج17، ص199.
186- الطـربيس، جممـع البيان، ج7، ص191. لاسـتزادة ينظر: الطويس، التبيـان، ج7، ص450؛ ابن إدريس احليل، 
املنتخـب، ج2، ص151؛ الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج4، ص525؛ الفيـض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج3، 
ص442؛ البحراين، الربهان، ج4، ص87؛ املجليس، بحار األنوار، ج9، ص129؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، 

ج3، ص651؛ الشريازي، األمثل، ج11، ص137؛ الطباطبائي، امليزان، ج15، ص158.
187- سورة النور، آية: 48.

188- الطويس، التبيان، ج7، ص450؛ النسـفي، التفسري، ج3، ص152؛ ابن العريب، أحكام القرآن، ج3، ص406؛ 
ابن إدريس احليل، املنتخب، ج2، ص151؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج5، ص369؛ املقداد السـيوري،)826هـ/ 
1422م(  مجـال الديـن أبو عبد اهلل بن عبد اهلل بن حممد بن احلسـني بن حممد، كنز العرفان يف فقه القرآن، حتق: حممد 
باقر رشيف زادة، د.ط، املكتبة الرضوية، طهران، 1964 ، ج2، ص383؛ مغنية، حممد جواد، التفسري املبني، ط2، 
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دار الكتاب االسامي، د.م، 1983 ، ص466.
189- املقداد السيوري، كنز العرفان، ج2، ص383.

190- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص293؛ لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص317؛ ابن أيب 
حاتـم الـرازي، التفسـري، ج7، ص414؛ السـمعاين، التفسـري، ج3، ص304؛ البغوي، التفسـري، ج3، ص202؛ 

الغرناطي، التسهيل، ج1، ص483.
191- سورة الضحى، آية: 1- 3.

192- آية: 54.
193- الطـربيس، جممـع البيـان، ج9، ص205. لاسـتزادة ينظر: ابـن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج10، ص3313؛ 
البغوي، التفسري، ج4، ص235؛ السيوطي، الدر املنثور، ج6، ص116؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج12، ص434؛ 

اآللويس، التفسري، ج27، ص2.
194- الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص205. لاسـتزادة ينظر: البغوي، التفسـري، ج4، ص235؛ الطهراين، تفسـري 
مقتنيـات الـدرر، ج10، ص238؛ الطباطبائي، امليزان، ج18، ص390؛ الشـوكاين، حممد بـن عيل بن حممد ، فتح 

القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، د.حتق، د.ط، د.ن ، ج5، ص92.
195-سورة الذاريات، آية: 55.

196- سورة العلق، آية: 1.
197- سورة املدثر، آية: 1.

198- ابن أيب خيثمة، التاريخ الكبري، ج1، ص154؛ املجليس، بحار األنوار، ج5، ص5 ، الطباطبائي، امليزان، ج2، ص15.
199- سورة البقرة، آية: 185.

200- سورة القدر، آية: 1.
201- سورة الدخان، آية: 1- 5.
202- سورة األنبياء، آية: 107.

203- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص59. لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليامن، التفسري، ج2، ص191؛ السمرقندي، 
التفسـري، ج2، ص243؛ الواحـدي النيسـابوري، التفسـري، ج1، ص583؛ العـز بن عبد السـام، التفسـري، ج2، 

ص165؛ القرطبي، التفسري، ج9، ص338؛ الشوكاين، فتح القدير، ج3، ص92.
204-سورة إبراهيم، آية: 28- 30.

205- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص59. لاستزادة ينظر: سفيان الثوري، التفسري، ص157؛ عبد الرزاق الصنعاين، 
التفسـري، ج3، ص241؛ الطـربي، التفسـري، ج13، ص287؛ العيـايش، التفسـري ، ج2، ص229؛ ابـن أيب حاتم 
الـرازي، التفسـري، ج7، ص2247؛ الطـويس، التبيـان، ج6، ص294؛ البغـوي ، التفسـري ، ج3، ص35 ؛  ابـن 
اجلـوزي، زاد املسـري، ج4، ص266؛ البيضـاوي، التفسـري، ج3، ص199؛ ابـن ُكثـري، التفسـري، ج2، ص558؛ 

السيوطي ، الدر املنثور ،ج4 ، ص84 ؛ أبو السعود ، التفسري ، ج5 ، ص45.
206-الطربي، التفسـري، ج13، ص287؛ الثعلبي، التفسـري، ج5، ص319؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج4، ص266؛ 
البيضاوي، التفسـري، ج3، ص199؛ ابن ُكثري، التفسـري، ج2، ص558؛ السيوطي، الدر املنثور، ج4، ص84؛ أبو 

السعود، التفسري، ج5، ص45.
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207-إبـن أيب احلديـد املعتـزيل ، رشح هنج الباغة ، ج13، ص200؛ املحب الطربي، أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل بن أيب 
بكر، )ت: 694هـ/ 1294م(، الرياض النظرة يف مناقب العرشة، د.حتق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت 

،ج2، ص275.
208-الطربيس، جممع البيان، 9، ص277. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص204؛ السـمعاين، التفسـري، 
ج5، ص273؛ القرطبي، التفسـري، ج17، ص69؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج7، ص344؛ ابن 

ُكثري، التفسري، ج3، ص33.
209-سورة الواقعة، آية: 17.

210-سورة الرعد، آية: 38.
211-الطـربيس، جممـع البيـان، ج6، ص36. لاسـتزادة ينظـر: مقاتـل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص35؛ الطربي، 
التفسـري، ج13، ص216؛ العيـايش، التفسـري، ج2، ص214؛ السـمرقندي، التفسـري، ج2، ص230؛ الطويس، 

التفسري، ج2، ص230؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج4، ص248.
212- الطـربيس، جممـع البيـان، ج3، ص91. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص235؛ أبو محزة 
الثاميل، التفسـري، ص144؛ النحاس، معاين القرآن، ج2، ص114؛ السـمرقندي، التفسري، ج2، ص230؛ ابن أيب 

الزمنني، التفسري، ج1، ص380؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج3، ص118ا
213- العيايش، التفسري، ج2، ص214؛ البحراين، الربهان، ج3، ص264؛ املجليس، بحار األنوار، ج25، ص219؛ 

احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج2، ص510؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج6، ص463. 
214-سورة النساء، آية: 54.

215- الكليني، الكايف، ج1، ص206؛ العيايش، التفسري، ج1، ص246؛ القمي، التفسري، ج1، ص140؛ فرات الكويف، 
التفسري، ص106؛ احلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل، ج1، ص183؛ اإلسرتآبادي، رشف الدين عيل احلسيني، )ت: 
965هـ/ 1557م(، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، حتق: مدرسة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(، 
ط1، مدرسـة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(، قم، 1986 ، ج1، ص130؛ البحراين، أبو املكارم هاشـم بن سـليامن 
بن إسامعيل الكتكاين التوباين)ت: 1107هـ/ 1695م(،غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص 

والعام، حتق: عيل عاشور، د.ط، د.ن ، ج3، ص117؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص491.
216-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج1، ص274؛ الرشيف الريض، 
حممد بن احلسني بن موسى )ت: 406هـ/1015م(، املجازات النبوية، حتق: طه أمحد الزيتي، د.ط، مكتبة بصرييت، 
قم، د.ت ؛ص367؛ ابن كثري؛ التفسري، ج4، ص437؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص391؛ احلويزي، تفسري 

نور الثقلني، ج2، ص 440.
217- احلالـق: اجلبـل املرتقع املـرشف وال يكون معه نبات. ينظر: الفراهيدي، العني، ج3، ص49؛ ابن منظور، لسـان 

العرب، ج1، ص59.
218-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: املشهدي، كنز الدقائق، ج6، ص338.

219- سورة يوسف، آية: 67.
220- الطـربيس، جممـع البيان، ج10، ص378. لاسـتزادة ينظر: مسـلم، صحيـح مسـلم، ج7، ص13؛ ابن ماجة، 
السـنن، ج2، ص1164؛ أبـو يعـيل املوصـيل، املسـند، ج2،ص327؛211 ؛ فـرات الكـويف، التفسـري، ص619؛ 
الطرباين، الدعاء، ص 335؛ الثعلبي، التفسري ، ج10، ص338 ؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص310 
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؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج8، ص332 ؛العامة احليل، هناية األحكام، ج2، ص 211 ؛ ابن ُكثري، التفسـري، ج4، 
ص614؛ العيني، عمدة القارئ، ج15، ص98؛ البحراين، الربهان، ج5، ص815.

221-آية: 1 - 5.
222- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج1، ص236؛ البخاري، صحيح 
البخاري، ج4، ص119؛ ابن ماجة، السنن، ج2، ص1165؛ أبو داوود، السنن، ج2، ص421؛ الرتمذي، السنن، 

ج3، ص267؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص167.
223- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص131. لاستزادة ينظر: مسلم، صحيح مسلم، ج7، ص13؛ ابن ماجة، السنن، 
ج2، ص1164؛ أبو يعيل املوصيل، املسند، ج2، ص327؛ الطرباين، الدعاء، ص 335؛ العامة احليل، مجال الدين 
احلسـن بن يوسـف بن عـيل بن املطهـر )ت: 726هــ/1325م(، هناية اإلحـكام يف معرفة األحـكام، حتق: مهدي 

الرجائي، ط2، مؤسسة إسامعيليان، قم،1989 ، ج2، ص 211.
224-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص131. لاستزادة ينظر: ابن أيب شيبة الكويف، املصنف، ج5، ص447؛ النسائي، 
السـنن الكـربى، ج4، ص365؛ ابن حبان، الصحيح، ج13، ص473؛ الطـرباين، املعجم الكبري، ج11، ص17؛ 

البيهقي، شعب اإليامن، ج7، ص275. 
225- زينب بنت جحش بن رئاب بنت يعمر سـامها رسـول اهلل زينب وإسـمها برة كنيتها أم احلكم أمها أميمة بنت عبد 
املطلب عمة رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( كثرية الصدقة وتسـمى أم املسـاكني وهي من الرواة عن رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( توفيت سـنة 
عرشيـن من اهلجرة وعمرها ثاثة ومخسـون عامًا. ينظـر: أبو عبيدة، معمر بن املثنى، )ت: 209هـ/824م(، تسـمية 
أزواج النبي وأوالده، حتق: هناد موسى، د.ط، د.ن، ص209؛ ابن سعد، الطبقات، ج8، ص115؛ عبد اهلل بن قدامة، 
موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقديس، )ت: 620هـ/1223م(، التبيني يف أنسـاب القرشـيني، حتق: 

حممد نايف الديلمي، ط2، عامل الكتب، بريوت، 1988، ص78؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص1171.
226- سورة األحزاب، آية: 36.

227- الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص122. لاسـتزادة ينظـر: األصبهـاين، أبو نعيـم أمحد بن عبد اهلل بـن أمحد بن 
أسـحق بن مهران، )ت: 430هـ/1038م(، حلية األولياء وطبقات األصفياء، حتق: سـعيد بن سـعد الدين خليل 

اإلسكندراين، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2001، ص55؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص225.
228- أم كلثـوم بنـت عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو أمية بن عبد شـمس بن عبد منـاف بن قيص أمها أروى بنت كريز 
أسلمت يف مكة وأول املهاجرات وصلت القبلتني من الرواة عن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج8، 

ص230؛ األصبهاين، معرفة الصحابة، ص3548.
229-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص122. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج22، ص16؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج9، ص3134؛ الطويس، التبيان، ج8، ص343؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج6، ص201؛ العز بن عبد 

السام، التفسري، ج2، ص577.
230- سورة األحزاب، جزء من آية: 37. 

231- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص124. لاسـتزادة ينظر: ابن إسـحاق، السـرية النبويـة، ص283؛ أبو عبيدة، 
تسمية أزواج النبي، ص263؛ ابن سعد، الطبقات، ص101؛ الطربي، التفسري، ج1، ص302؛ الثعلبي، التفسري، 

ج8، ص47؛ النسفي، التفسري، ج3، ص1374.
232- سورة األحزاب، جزء من آية: 37.
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233- سورة األحزاب، جزء من آية: 40. 
234- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص125. لاستزادة ينظر: أبو عبيدة، تسمية أزواج النبي، ص263؛ الثعلبي، التفسري، 
ج8، ص457؛ أبو بكر الكاشـاين، عاء الدين أبو بكر بن معسـود بن أمحد )ت: 587هـ/ 1191م(، بدائع الصنائع 
يف ترتيب الرشائع، ط1، املكتبة احلبيبية، باكسـتان، 1989 ، ج2، ص260؛ ابن كثري، السـرية النبوية، ج4، ص429؛ 
فواز، زينب بنت عيل، الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999، ج1، ص396.  
235- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص126. لاستزادة ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج2، ص30؛ ابن زهرة احللبي، محزة بن 
عيل، )ت: 585هـ/1189م(، غنية النزوع، حتق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة اإلمام الصادق)عليه السام(، 
قم، 1996، ص157؛ ابن شهرآشوب،املناقب، ج3، ص141؛ ابن صاح البحراين، مفلح بن احلسني الصيمري، 
)ت: القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عرش امليادي(، إلزام النواصب بإمامة عيل بن أيب طالب)عليه السام(، حتق: 

عبد الرضا النجفي، ط1، د.ن، 1999، ص92.
236- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص126. لاستزادة ينظر: اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، )ت: 
463هـ/1071م(، تاريخ بغداد أو مدينة السام، حتق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
1997، ج11، ص283؛ ابن شهرآشـوب، املناقب، ج3، ص958؛ ابن طاووس، الطرائف، ص76؛ املزي، مجال 
الدين بن أيب احلجاج يوسـف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسـف احللبي الشافعي، )ت: 742هـ/1341م(، هتذيب 
الكامل يف أسامء الرجال، حتق: بشار عواد معروف، ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1992 ، ج19، ص483؛ املتقي 
اهلندي، كنز العامل، ج13، ص624؛ الفتني، حممد بن طاهر بن أمحد القيرساين املقديس، )ت: 986هـ/ 1578م(، 

تذكرة املوضوعات، د. حتق، د. ن ، ص98.
237- الصـدوق، حممـد بـن عيل بن احلسـني بن بابويه القمـي، )ت: 381هــ/ 991م( األمايل، حتق: مؤسسـة البعثة، 
ط1،مؤسسـة البعثة، قم، 1996 ، ص153؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص225؛ املقريزي، إمتاع األسـامع، ج1، 

ص198؛ ابن العامد، شذرات الذهب، ص119.
238- ابن سعد، الطبقات، ج8، ص102؛ األصبهاين، حلية األولياء، ج2، ص56؛ عبد اهلل بن قدامة، التبيني، ص78؛ 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ج12، ص27؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد ، ج2، ص105.
239- سورة األحزاب، آية: 53.

240-مقاتل بن سليامن، التفسري، ج3، ص52، السمعاين، التفسري، ج4، ص300؛ القرطبي، التفسري، ج14، ص227.
241-الطربي، التفسري، ج22، ص48. 

242-أمحد بن حنبل، املسند، ج1، ص24؛ البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص105؛ البيهقي، السنن، ج7، ص88؛ 
الطربي، التفسـري، ج22، ص48؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج11، ص77؛ الثعلبي، التفسري، ج8، ص58؛ 
الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص210؛ السـمعاين، التفسـري، ج4، ص300؛ البغوي، التفسـري، ج3، 
ص540؛ النسـفي، التفسـري، ج3، ص313؛ ابن العريب، أحكام القرآن، ج3، ص612؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، 
ج6، ص212؛ القرطبي، التفسـري، ج14، ص224؛ البيضاوي، التفسري، ج4، ص273؛ ابن ُكثري، التفسري، ج3، 

ص511؛ السيوطي، اإلتقان، ج1، ص101؛ أبو السعود، التفسري، ج7، ص112.
243- أبو يعىل املوصيل، املسند، ج6، 339؛ العز بن عبد السام، التفسري، ج2، ص586.

244- سورة األحزاب، جزء من آية: 50.
245- ميمونة بنت احلارث بن حزن بن بجري بن اهلزم بن هال بن عامر بن صعصعة أمها هند بنت عوف بن زهري كانت 
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متزوجة يف اجلاهلية من مسـعود بن عمرو بن عمري الثقفي ثم أبو رهم بن عبد العزى وعندما تويَف تزوجها رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( وهي أخت زوجة العباس بن عبد املطلب وهي آخر امرأة تزوجها رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يف شـوال من السنة السابعة 
للهجرة ووفاهتا سنة أحدى وستني من اهلجرة وعمرها ثامنون عامًا. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج8، ص140-132.
246- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص129. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج22، ص28؛ ابن أيب حاتم الرازي، 

التفسري، ج10، ص3144؛ ابن العريب، أحكام القرآن، ج3، ص594؛ السيوطي، الدر املنثور، ج5، ص209.
247--زينب بنت خزيمة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف قتل ببدر تزوجها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف شهر رمضان 

ا توفيت بعد زواجها بثامنية أشهر. ينظر: ابن سعد،الطبقات، ج8، ص116. من السنة الثالثة للهجرة إال َأهنَّ
248- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص129. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج22، ص29؛ اجلصاص، أحكام القرآن، 

ج3، ص480؛ الثعلبي، التفسري، ج8، ص54؛ الطويس، التبيان، ج8، ص352؛ السمعاين، التفسري، ج4، ص297.
249-خولة بنت حكيم بن األوقص السلمي بايعت رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يف مكة قبل اهلجرة وكان زوجها عثامن بن مظعون. 

ينظر: ابن حبيب البغدادي،  املحرب ، ص407.
250- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص130. لاستزادة ينظر: املقداد السيوري، كنز العرفان، ج2، ص242؛ الكاشاين، 
زبدة التفاسـري، ج5، ص391؛ الفيض الكاشـاين، التفسري الصايف، ج4، ص196؛ املجليس، بحار األنوار، ج22، 

ص181؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج4، ص293؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص342.
251-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص115. لاسـتزادة ينظر: السـمعاين، التفسـري، ج4، ص275؛ البغوي، التفسري، 
ج3، ص525؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج6، ص195؛ الصاحلي، سـبل اهلـدى، ج9، ص62؛ اجلواد الكاظمي، 
جـواد بـن سـعد بن جـواد )ت: القـرن احلادي عرش اهلجري/ السـابع عـرش امليادي(، مسـالك اإلفهـام يف آيات 

األحكام، حتق: حممد باقر رشيف زادة، د.ط، املكتبة املرتضوية، قم، 1928 ، ج3، ص324.
252- سورة األجزاب، آية: 28.

253- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص115. لاسـتزادة ينظر: السـمعاين، التفسري، ج4، ص276؛ آل طاووس، عني 
العربة، ص45؛ احللبي، السرية احللبية، ج3، ص407.

254- القمي، التفسـري، ج2، ص192؛ الطويس، التبيان، ج8، ص334؛ الراوندي،، قطب الدين أبو احلسـني سـعيد 
بـن عبـد اهلل )ت: 573هــ/ 1177م(، فقه القرآن، حتق: أمحد احلسـيني، ط2، مكتبة املرعـيش، قم، 1984 ، ج2، 
ص118؛ املقـداد السـيوري، كنـز العرفـان، ج2، ص237؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصـايف، ج4، ص184؛ 

املشهدي، تفسري مقتنيات الدرر، ج8، ص298. 
255- الطربي، التفسري، ج21، ص187.

256- ابـن أيب حاتـم الرازي، التفسـري، ج9، ص3126؛ النحـاس، معاين القـرآن، ج5، ص342؛ اجلصاص، أحكام 
القرآن، ج3، ص467؛ الثعلبي، التفسري، ج8، ص32.

257- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص100. لاسـتزادة ينظر: الطـويس، التبيان، ج3، ص244؛ فخر الدين الرازي، 
ج16، ص120؛ الطهراين، تفسـري مقتنيـات الدرر، ج5، ص156؛ عبد احلميد، صائب، الزيارة والتوسـل، ط1، 

الرسالة، قم، 2000، ص16.
258- سورة النساء، آية: 64.
259-سورة النساء، آية: 91.
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260- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص128. لإلستزاد ينظر: ابن أيب الزمنني، التفسري، ج1، ص395؛ املجليس، بحار 
األنوار ، ج19، ص146؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج3، ص153.

261-مل نعثر له عىل ترمجة.
262- من القرى احلجازية وهي حد احلجاز األول. ينظر: البكري، معجم ما أستعجم، ج1، ص10.

263-الطـربيس، جممـع البيان، ج3، ص128. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص147؛ الفيض الكاشـاين، 
التفسري اآلصفي، ج1، ص228؛ البحراين، الربهان، ج2، ص146؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص530.

264-سورة البقرة، آية: 8.
265- من املنافقني يف اإلسام وهو من أهل املدينة كان سيد اخلزرج يف جاهليتهم أظهر اإلسام بعد وقعة بدر إنسحب 
عـن النبـي يف ُأحـد وتبوك تويف يف السـنة التاسـعة للهجرة. ينظـر: أبو الفـداء، املختـر، ج1، ص129؛ الزرَكيل، 

األعام، ج4، ص65.
266-ابن صخر بن خنساء سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة من قبيلة األوس، ينظر: املقريزي، إمتاع األسامع، 

ج14، ص343.
267- ابـن مليـل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة وليس له عقب وأسـلم بعد ذلك وشـهد العديد من املعارك. ينظر: ابن 

سعد، الطبقات، ج3، ص463؛ ابن ماكوال، إكامل الكامل، ج7، ص280.
268-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص60. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج1، ص151؛ البغوي، التفسري، ج1، 

ص49؛ املجليس، بحار األنوار، ج9، ص64.
269-الطربي، التفسـري، ج1، ص170؛ القمي، التفسـري، ج1، ص34؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج1، ص42؛ 

الثعلبي، التفسري، ج7، ص272؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص231.
270- مل نعثر له عىل ترمجة.

271- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص218. لإلسـتزاد ينظر: الطربي، التفسـري، ج6، ص78؛ الطويس، التبيان، ج3، 
ص421؛ ابـن عطيـة األندليس، املحـرر الوجيـز، ج2، ص147؛ العز بن عبد السـام، التفسـري، ج1، ص368؛ 

السيوطي، الدر املنثور، ج2، ص254.
272- سورة املائدة، جزء من آية: 2.

273-األقـرع بـن حابس بن عقال بن حممد بن سـفيان التميمي شـهد مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فتح مكـة وحنني والطائف 
وفاته عام إحدى وثاثني من اهلجرة. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج1، ص107؛ الزرَكيل، األعام، ج2، ص5.

274-سورة الكهف، آية: 28.
275-الطربيس، جممع البيان، ج6، ص257. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج15، ص294؛ الثعلبي، التفسري، 
ج4، ص149؛ البيهقي، شعب اإليامن، ج7، ص337؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص202؛ البغوي، 

التفيرس، ج2، ص98؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج5، ص93.
276-الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص48. لاسـتزادة ينظـر: الطربي، التفسـري، ج7، ص262؛ الثعلبي، التفسـري، 
ج4، ص150؛ ابن ُكثري، التفسـري، ج2 ص139؛ السـيوطي، الدر املنثور، ج3، ص12؛ اآللويس، التفسـري، ج7، 

ص158.
277- سورة األنعام، آية: 52- 53.
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278- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص211. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج2، ص536؛ الثعلبي، التفسري، 
ج11، ص130؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص225؛ البغوي، التفسـري، ج3، ص367؛ الزيلعي، 
مجـال الديـن أبـو حممد عبد اهلل بن يوسـف بن حممـد احلنفي املـري )ت: 762هـ/ 1361م(، ختريـج األحاديث 
واآلثار الواقعة يف تفسـري الكشـاف للزخمرشي، حتق: عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، ط1، دار بن خزيمه، الرياض، 

1993 ، ج2، ص458؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج12، ص163؛ الصاحلي ، سبل اهلدى، ج2، ص468.
279- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص211. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج7، ص131؛ الواحدي النيسابوري، 

أسباب النزول، ص226؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج4، ص564؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج9، ص386.
280- سورة الفرقان، آية: 27.

281- سورة الفرقان، جزء من آية: 27.
282- أبو محزة الثاميل، التفسري، ص197؛ القمي، التفسري، ج2، ص113.

283- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص169. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج3، ص310؛ الثعلبي، التفسري، 
ج9، ص78؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص263؛البغوي، التفسري، ج4، ص213؛ ابن اجلوزي، زاد 

املسري، ج7، ص181؛ العز بن عبد السام، التفسري، ج3، ص214.
284- سورة احلجرات، آية: 9.

285-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص187. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج5، ص156؛ الواحدي النيسابوري، 
التفسـري، ج1، ص513؛ ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج4، ص64؛ العـز بن عبد السـام، التفسـري، ج2، ص81؛ 

القرطبي، التفسري، ج9، ص4؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص254.
286- سورة هود، آية: 5.

287- القمي، التفسـري، ج1، ص321؛ الفيض الكاشـاين، التفسري اآلصفي، ج1، ص530؛ البحراين، الربهان، ج3، 
ص78؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج2، ص33.

288- سورة النحل، آية: 91 وجزء من آية: 92.
289-الطـربيس، جممع البيان، ج6، ص148. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص235؛ الطربي، 
التفسـري، ج14، ص217؛ ابـن أيب حاتـم الـرازي، التفسـري، ج7، ص230؛ القمـي، التفسـري، ج1، ص389؛ 

النحاس، معاين القرآن، ج4، ص102؛ السمرقندي، التفسري، ج2، ص289.
290- الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص85. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص360؛ الطويس، 

التبيان، ج4، ص202؛ البحراين، الربهان، ج2، ص454؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج4، ص212.
291-سورة األنعام، آية: 93.

292- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص82. لاسـتزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج1، ص485؛ الطويس، التبيان، 
ج4، ص199؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص147؛ السـمعاين، التفسـري، ج2، ص124؛ البغوي، 

التفسري، ج2، ص114؛ الثعالبي، التفسري، ج2، ص492.
293-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص82. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج1، 485؛ الطويس، التبيان، ج4، 
ص199؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص147؛ السمعاين، التفسري، ج2، ص124؛ البغوي، التفسري، 

ج2، ص114؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ج1، ص242؛ الثعالبي، التفسري، ج2، ص492.
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294- سورة األنعام، آية: 91.
295- سورة آل عمران، آية: 77- 78.

296- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص264- 265. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج2، ص122؛ السمرقندي، 
التفسري، ج1، ص25؛ ابن أيب الزمنني، التفسري،ج1، ص298؛ الطويس، التبيان، ج2، ص506.

297- عبد اهلل بن احلارث بن سـام، هيودي أسـلم بعد دخول النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املدينة مهاجرًا روى عنه أبناؤه تويف 
يف العام الثالث واألربعني من اهلجرة. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص266-265.

298- سورة البقرة، جزء من آية: 146.
299-الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص18. لاسـتزادة ينظر: أبـو محزة الثـاميل، التفسـري، ص162؛ النحاس، معاين 

القرآن، ج2، ص407؛ السمرقندي، التفسري، ج1، ص128؛ ابن أيب الزمنني، التفسري، ج1، ص186.
300- الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص18. لاسـتزادة ينظـر: أبو محزة الثـاميل، التفسـري، ص162؛ النحاس، معاين 
القرآن، ج5، ص407؛ السـمرقندي، التفسري، ج1، ص128؛ ابن أيب الزمنني، التفسري، ج1، ص186؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص27.
301- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص275. لاسـتزادة ينظر: أبو محزة الثاميل، التفسـري، ص176؛ العيايش، التفسري، 
ج2، ص31؛ القمـي، التفسـري، ج1، ص242؛ الطـويس، التبيان، ج2، ص21؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج6، 

ص362.
302- سورة األعراف، جزء من آية: 157.

303-الطـربيس، جممـع البيـان، ج7، ص258. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج3، ص462؛ النحاس، معاين 
القـرآن، ج1، ص434؛ القرطبـي، التفسـري، ج4، ص129؛ أبـو حيـان األندلـيس، تفسـري البحـر املحيـط، ج1، 

ص209؛ دروزة، التفسري احلديث، ج8، ص262.
304-سورة الشعراء، آية: 197.

305-الطربيس، جممع البيان، ج7، ص50. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسري، ج2، ص418؛ الطويس، التبيان، 
ج7، ص224؛ البغـوي، التفسـري، ج3، ص236؛ ابـن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج4، ص70؛ الكاشـاين، 

زبدة التفاسري، ج4، ص291؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج7، ص131.
306-سورة طه، آية: 135.

307- سورة البقرة، آية: 76.
308-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص195. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج1، ص524؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج1، ص150؛ الطويس، التبيان، ج1، ص315؛ السـمعاين، التفسـري، ج1، ص98؛ ابن إدريس احليل، 

إكامل النقصان، ص263.
309- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص200. لاسـتزادة ينظر: ابن حجر، العجاب، ج1، ص72؛ السـيوطي، جال 
الدين عبد الرمحن بن الكامل بن أيب بكر حممد بن سابق الدين اليخرضي )ت: 911هـ/ 1505م(، لباب النقول يف 
أسـباب النزول، حتق: أمحد عبد الشـايف، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت د.ت، ص10؛ الصاحلي ، سـبل اهلدى، 

ج3، ص376؛ أبو السعود، التفسري، ج1، ص120؛ الشوكاين، فتح القدير، ج1، ص106.
310- سورة التوبة: آية: 32.
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311- سورة البقرة، آية: 17.
312-الطـربيس، جممع البيان، ج1، ص72. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج1، ص161؛ الربوجردي، تفسـري 

الراط املستقيم، ج4، ص342.
313- الطربي، التفسري، ج2، ص83؛ السمرقندي، التفسري، ج1، ص1، ص57.

314- عدي بن حاتم الطائي كنيته أبو طريف نزل يف الكوفة وصاحب اإلمام عيل )عليه السـام( شـهد اجلمل وصفني 
وفقد عينه يوم اجلمل تويف يف الكوفة يف السنة الثامنة والستني من اهلجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج6، ص22.

315-سورة التوبة، جزء من آية: 31.
316- الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص35. لاسـتزادة ينظـر: البخاري، التاريـخ الكبـري، ج7، ص106؛ الطربي، 
التفسري، ج10، ص147؛ الطرباين، املعجم الكبري، ج17، ص92؛ اجلصاص، أحكام القرآن، ج2، ص391؛ ابن 

أيب الزمنني، التفسري، ج1، ص293؛ الثعلبي، التفسري ، ج5، ص34؛ البغوي، التفسري، ج2، ص285.
317- ينتسـبون إىل أوس بـن حارثـة بن ثعلبـة من بني مزيقياء مـن األزد من كهان، انتقل أوالده مـن اليمن إىل يثرب 
وجاء اإلسـام وهم فيها وتفرعت عنهم بطون عدة وكان صمنهم قبل اإلسـام مناة منصوب بفدك ويشاركهم فيه 

اخلزرج. ينظر: الزرَكيل، االعام، ج2، ص31.
318-ينتسبون إىل خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خرجوا من اليمن وقدموا إىل يثرب وحتالفوا مع النضري. 
ينظر: البكري، أبو عبد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز )ت: 487هـ/ 1094م(. املسـالك واملاملك، حتق: أدريان ليوفن 
وأنـدري فريي، د.ط، الـدار العربية للكتاب، تونـس 1992، ج1، ص415؛ كحالة، عمـر، معجم قبائل العرب، 

ط2، دار العلم للمايني، بريوت، 1968 ، ج3، ص887.
319- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص284. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج3، ص719؛ النسفي، 

التفسري، ج1، ص169؛ ابن اجلوزي، زاد املسري،ج2، ص10؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج8، ص169.
320- سورة آل عمران، آية: 100.

321-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص284. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بـن سـليامن، ج1، ص184؛ النحاس، معاين 
القـرآن، ج1، ص454؛ السـمرقندي ، التفسـري، ج1، ص260؛ الطـويس، التبيـان، ج2، ص546؛ السـمعاين، 

التفسري، ج1، ص346؛ البيضاوي، التفسري، ج2، ص31.
322-سورة آل عمران، جزء من آية: 103.

323- سورة البقرة، آية: 85.
324-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص210. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج1، ص560؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج1، ص164؛ السـمعاين، التفسري، ج1، ص104؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج1، ص174؛ 

فخر الدين الرازي، التفسري، ج3، ص173؛ الشريازي، األمثل، ج1، ص286.
325-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص378. لاسـتزادة ينظـر: مقاتـل بـن سـليامن، التفسـري، ج3، ص537؛ 

السمرقندي، التفسري، ج3، ص610؛ فرات الكويف، التفسري، ص619.
326-الطـربيس، جممـع البيـان، ج3، ص87. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص233؛ الطربي، 
التفسـري، ج5، ص178؛ الطـويس، التبيـان، ج3، ص220؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص103؛ 
السـمعاين، التفسـري، ج1، ص435؛ الفيـض الكاشـاين، التفسـري الصـايف، ج1،ص458؛ احلويـزي، تفسـري نور 
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الثقلني، ج1، ص489.
327- سورة النساء، آية: 49- 50.

328- سورة آل عمران، آية: 72.
329- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص260. لاسـتزادة ينظـر: جماهد بن جرب، أبو احلجـاج املكي)104ه/722م(، 
تفسـري جماهد، حتق: عبد الرمحن الطاهر، د.ط، جممع البحوث اإلسـامية، إسـام آباد، د.ت ، ج1، ص129؛ عبد 
الرزاق الصنعاين، التفسـري، ج1،ص123؛ القمي، التفسري، ج1، ص105؛ الطويس، التبيان ، ج2، ص499؛ ابن 

إدريس احليل، املنتخب، ج1، ص207.
330- كعـب بـن األرشف الطائـي من بني نبهان شـاعر جاهيل من ألد أعداء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان يؤذي رسـول اهلل 
بشعره وحيرض عليه العرب قتله مخسة من األنصار من األوس يف السنة الثالثة من اهلجرة. ينظر ابن سعد، الطبقات، 

ج2، ص32؛ ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج4، ص1463؛ الزرَكيل، األعام، ج5، ص225.
331- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص260. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص105؛ السمرقندي، التفسري، ج1، 
ص248؛ الطويس، التبيان، ج2، ص499؛ ابن إدريس احليل، املنتخب، ج1، ص207؛ البيضاوي، التفسري، ج2، ص23.

332- ابن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن من أشهر صحابة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( شهد بدرًا وما بعدها 
كان عاملًا باألحكام والقرآن الكريم. مات بالشـام يف السـنة الثامنة عرش من اهلجرة. ينظر: ابن حجر ، شهاب الدين 
أمحد بن عيل بن حممود بن أمحد العسـقاين، )ت: 852هـ/ 1448م(، تقريب التهذيب، حتق: مصطفى عبد القادر 

عطا، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1995، ج2، ص191.
333- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص23. لاستزادة ينظر: الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص32؛ القرطبي، 
التفسري، ج2، ص341؛ ابن حجر، العجاب، ج1، ص453؛ اآللويس، التفسري، ج2، ص71؛ الشريازي، األمثل، 

ج2، ص10.
334-الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص23؛ لاسـتزادة ينظر: الواحدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص32؛ ابن 

حجر، العجاب، ج1، ص453؛ الشريازي، األمثل، ج5، ص10.
335- سورة البقرة، جزء من آية: 189.

336- الطـربيس، جممـع البيان، ج4 ، ص298. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج9، ص183؛ النحاس، معاين 
القـرآن، ج3، ص111؛ السـمرقندي، التفسـري، ج1، ص585؛ الثعلبـي، التفسـري، ج4، ص313؛ الواحـدي، 

النيسابوري، أسباب النزول، ص153؛ السمعاين، التفسري، ج2، ص238.
337- سورة األعراف، آية: 187.

338- قرية باحلجاز بينها وبني املدينة مرحلتان . ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج4، ص238.
339- عبد اهلل بن صوريا األعور كان أعلم اليهود بالتوراة. ينظر: ابن هشـام: السـرية النبوية، ج2، ص359؛ ابن سـيد 

الناس، عيون األثر، ج1، ص272؛ ابن كثري، السرية النبوية، ج2، ص342.
340-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص228 . لاستزادة ينظر: القمي، ج2، ص448؛ الثعلبي، التفسري، ج4، ص65؛ 
الطـويس، التبيـان، ج1، ص363؛ ابن إدريـس احليل، إكامل النقصان، ص310؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج1، 

ص196.
341-سورة اإلخاص، آية: 1.

342- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص299؛ لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج4، ص65؛ الطويس، التبيان، ج1، 
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ص363؛ ابن إدريس احليل، إكامل النقصان، ص310؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج1، ص196.
343- سورة الكهف، جزء من آية: 17.

344- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص230. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبوية، ج2، ص389؛ الطويس، 
التبيـان، ج1، ص365؛ ابـن إدريـس احلـيل، إكـامل النقصـان، ص313؛ املشـهدي، كنـز الدقائـق، ج2، ص97؛ 

الشريازي، األمثل، ج1، ص311.
345- سورة البقرة، آية: 99.

346-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص238. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج1، ص624؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج1، ص186؛ الطـويس، التبيـان، ج1، ص370؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج1، ص104؛ ابن إدريس 

احليل، إكامل النقصان، ص317؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص312؛ السيوطي، الدر املنثور، ج1، ص95.
347- سورة البقرة، جزء من آية: 102.

348- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص245. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسري، ج1، ص107؛ الثعلبي، التفسري، 
ج1، ص251؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج1، ص189؛ فخر الدين الرازي، التفسـري ،ج3، ص224؛ 

ابن ُكثري، التفسري، ج3، ص117؛ الثعالبي، التفسري، ج1، ص291.
349- سورة البقرة، آية: 104.
350- سورة البقرة، آية: 108.

351- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص253. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج1، ص256؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص21؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج1، ص210؛املجليس، بحار األنوار، ج9، ص67؛ املشهدي،  

كنز الدقائق، ج2، ص122؛ طنطاوي، التفسري الوسيط، ج7، ص433.
352- الطـربيس، جممـع البيان، ج1، ص253. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج1، ص676؛ الطويس، التبيان، 
ج1، ص402؛ ابـن إدريـس احليل، إكـامل النقصان، ص343؛ السـيوطي، لباب النقول، ص15؛ الشـوكاين، فتح 

القدير، ج1، ص128.
353- سورة البقرة، آية: 109.

354- ابن سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن اخلزرج بن أيب حبيب بن النضري بن النحام بن ينحوم من بني إرسائيل من 
سبط هارون بن عمران من أشد أعداء الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إال إن إبنته صفية كانت زوجة الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(. قتل 
حيي بن أخطب يف غزوة بني قريظة بعد أن أرسه املسلمون وذلك سنة )5هـ/ 626م(، ينظر: ابن سعد، الطبقات، 

ج8، ص12؛ الزرَكيل، األعام، ج2، ص292.
355- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص254. لاسـتزادة ينظـر: ابـن أيب حاتـم الـرازي، التفسـري، ج1، ص51؛ 
السـمرقندي، التفسـري، ج1، ص51؛ ابن إدريس احلـيل، إكامل النقصان، ص345؛ املجلـيس، بحار األنوار، ج9، 

ص67؛ املشهدي،  كنز الدقائق، ج2، ص117.
356- مـن رؤسـاء اليهود كان يقول شـعر خيذل فيه عن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهـو من بني طيء من بنـي النبهان وأمه من 
بنـي النضـري خرج من مكة بعد معركة بدر وأخذ حيرض قريشـًا عىل األخذ بالثأر فأمر الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( بقتله فخرج 
إليه مخسـة من األنصار وقتلوه. ينظر: ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشق، ج11، ص492؛ ابن حجر، اإلصابة، ج7، 

ص222؛ الزرَكيل، األعام، ج5، ص225.
357- ما جعل لك من الطعام من غري أن حتاسـب به. ينظر: الفراهيدي، العني ، ج5، ص408؛ ابن سـيدة، أبو احلسـن 
عيل بن إسـامعيل )ت: 458هـ/ 1065م(، املخصص، حتق: جلنة إحياء الرتاث، د.ط، دار إحياء الرتاث، بريوت، 

د.ت ، ج1، ص24.
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358- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص128. لاسـتزادة ينظر: ابـن أيب الزمنني، التفسـري، ج1، ص136؛ البغوي، 
التفسـري، ج1، ص67؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج1، ص124؛ املجليس، بحار األنوار، ج9، ص64؛ 

احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص73.
359- سورة البقرة، آية: 41.

360- العيايش، التفسري، ج1، ص42؛ البحراين، الربهان، ج1، ص202؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج1، ص397.
361-مقاتل بن سليامن، التفسري، ج1، ص44؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص71.

362- سورة البقرة، جزء من آية: 245.
363- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص367. لاستزادة ينظر: جماهد بن جرب، التفسري، ج1، ص140؛ مقاتل بن سليامن، 
التفسـري، ج1، ص207؛ السـمرقندي، التفسـري، ج1، ص294؛ الثعلبي، التفسـري، ج5، ص31؛ الكاشـاين، زبدة 

التفاسري، ج1، ص608؛ املشهدي ، كنز الدقائق، ج2، ص117؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج3، ص20.
364- سورة آل عمران، آية: 181.

365-عبد الرزاق الصنعاين، التفسـري، ج1، ص141؛ القمي، التفسـري، ج1، ص141؛ النحاس، معاين القرآن، ج1، 
ص516؛ الطـويس، التبيـان، ج3، ص64؛ الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص23؛ الواحدي النيسـابوري، الوجيز، 

ج1، ص246؛ السمعاين، التفسري، ج1، ص384.
366- خالـد بـن عـدي بن جمذعة االنصاري األويس كنيته أبو عبد اهلل من نجباء الصحابة شـهد بدر وغريها أسـتخلفه 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املدينة وهو ممن أعتزل الفتنة ومل يشـهد اجلمل وال صفني. ينظر: الذهبي، سري أعام النباء، ج2، 

ص369.
367-سـعد بـن سـامة بن وقش بن عبد األشـهل األنصـاري وكان أخو كعب بـن األرشف من الرضاعة شـهد أحدًا 
وغريها من املشـاهد وكان شـاعرًا ومن الرماة. ينظـر: ابن عبد الرب، اإلسـتيعاب، ج2، ص593؛ ابن اجلوزي، أبو 
الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسـن عيل بن حممد، )ت: 597هـ/ 1200م(، كشـف املشكل من حديث الصحيحني، 
حتق: عيل حسني البواب، ط1، دار الوطن، الرياض، 1997 ، ج3، ص38؛ ابن حجر ، اإلصابة، ج7، ص336.

368-الطـربيس، جممع البيان، ج2، ص371. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج2، ص567؛ الثعلبي، 
التفسـري ،ج3، ص225؛ الواحدي، النيسـابوري، أسـباب النزول، ص89؛ البغوي، التفسري، ج1، ص381؛ ابن 

اجلوزي، املنتظم، ج3، ص158؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج1، ص125.
369- سورة البقرة، آية: 89.

370- مـن قبيلـة اخلزرج ومن نجباء الصحابـة وهو من مجع القرآن يف حياة النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص( كان راوي للحديث وري عنه 
تويف سـنة ثامين عرشة للهجرة بمرض الطاعون وكان عمره ثامنية وثاثني عامًا. ينظر: الذهبي، أبو عبد اهلل بن أمحد 
بن عثامن)ت 748هـ/ 1347م(، الكاشـف يف معرفة من له رواية يف الكتاب والسـنة، حتق: حممد عوامة وأمحد نمر 

اخلطيب، ط1، دار القبلة، جدة 1992، ج2، ص272.
371- ابن صخر بن خنساء بن سنان األنصاري اخلزرجي والده أحد النقباء ومن املبايعني لرسول اهلل يف العقبة االوىل. 

ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص613.
372- أحد زعامء اليهود باملدينة وكان زوج صفية بنت حيي بن أخطب وكان شـاعرًا. ينظر: الذهبي، الكاشـف، ج2، 

ص511؛ ابن حجر ، اإلصابة، ج8، ص201.
373- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص216. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج1، ص578؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسري، ج1، ص172؛ ابن كثري، التفسري، ج1، ص129؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص280؛ السيوطي، لباب 

النقول، ص11.
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374- موضع من حرة ليىل من شامل املدينة. ينظر: البكري، معجم ما استعجم، ج2، ص383.

375- جبل بينه وبني املدينة قرابة ميل يف شامهلا. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج1، ص109.
376- تبع بن حسان بن ملكي كرب بن تبع األقرن بن كرب احلمريي وتبع لقب للملك األكرب عند أهل اليمن. ينظر: 
ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبداهلل بن مسـلم، )ت: 276هـ/889م(، املعارف، حتق: ثروت عكاشـة، ط2، دار 
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الفصل الثالث 
حمطات من الرسالة اإلسالمية  ف تفسري جممع البيان

الستضعفني ف مكة
هم عدد من املسـلمني الذين بقوا يف مكة ومل يسـتطيعوا اهلجرة ومنهم سلمة بن هاشم)1(2 والوليد 
بن الوليد)3( وعياش بن أيب ربيعة)4( وأبو جندل بن سهيل)5(. ولكن بعد أن فتح النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( مكة 
جعـل اهلل وليهـم النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص( وجعل بدوره )ملسو هيلع هللا ىلص( عتاب بن أسـيد)6( نصريًا هلـم)7(، فنزلت اآلية قال 
ِذيَن َيُقوُلوَن  َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ تعاىل: ))َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسـبِيِل اهللَِّ َوامْلُْسـَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّامِلِ َأْهُلَها َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِياًّا َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصرًيا(( )8(. َربَّ

كذلـك صهيـب)9( الذي أعطـى أمواله إىل قريش كي يلحق برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد إن قال هلم: إن 
ِذيَن  بقيـت معكم مل أنفعكم وإن كنت عليكم مل أرضكم ألنه كان شـيخًا كبـريًا)10(. فنزلت اآلية:))َوالَّ
ْنَيا َحَسنًَة َوأَلَْجُر اآْلَِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(( )11(. َئنَُّهْم يِف الدُّ َهاَجُروا يِف اهللَِّ ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َلنَُبوِّ

-إيامن بعض اليهود والرشكني
آمـن عدد مـن اليهود واملرشكني بعد أعوام من الدعوة اإلسـامية ومن هـؤالء اليهود عبد اهلل بن 
سـام وعند إيامنه قال املرشكون: أنصـدق بك كام صدق اجلُّهال؟)12(. فنزلت اآليـة: ))َوإَِذا ِقيَل هَلُْم 

َفَهاُء َوَلِكْن اَل َيْعَلُموَن(( )13(. ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إهِنَّ َآِمنُوا َكاَم َآَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكاَم َآَمَن السُّ

كذلك أسـلم عمر بن اخلطاب وكان مرشكًا )14( كذلك من الذين أسـلموا وحيش قاتل احلمزة بن 
عبد املطلب والذي ِوِعَد عىل قتله احلمزة بمكافئة تتمثل بعتقه أي حتريره من العبودية إال إنه مل يويف له 
بتلك املكافئة وعندما رجع إىل مكة ندم عىل فعلته )قتل احلمزة( فبعث هو وأصحابه رسالة إىل رسول 
ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع  اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وضحا فيها ندمهم وإن ما يمنعهم عن اإلسـام هو سـامعهم لآلية: ))َوالَّ

َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن(( )15(. تِي َحرَّ اهللَِّ إهَِلًا َآَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ

وقالـوا: نحـن دعونا مع اهلل إله آخـر وقتلنا وزنينا ولوال هذه اآلية لتبعنـاك فنزلت اآلية:))إاِلَّ َمْن 
ُل اهللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم(( )16(. َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًا َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

فبعث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هذه اآلية إىل وحيش وأصحابه فقالوا: هذا رشط شديد ونخشى إال نعمل 
صاحلًا)17(.
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ْك بِاهللَِّ َفَقِد  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشـاُء َوَمْن ُيرْشِ فنزلت آية ُأخرى: ))إِنَّ اهللََّ اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ
ى إِْثاًم َعظِياًم(( )18(. اْفرَتَ

فأرسل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هذه اآلية إىل وحيش وأصحابه فقالوا: نخشى أن ال نكون من أهل مشيئته 
ُفوا َعىَل َأْنُفِسـِهْم اَل َتْقنَُطـوا ِمْن َرمْحَـِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر  ِذيـَن َأرْسَ فنزلـت آيـة ُأخرى: )) ُقـْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُنوَب مَجِيًعا (()19(. فعندما أرسـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هذه اآلية إىل وحيش وأصحابه أسـلموا والتقوا  الذُّ
برسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وَقبَِل منهم إال أنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سأل وحشيًا عن كيفية قتله حلمزة )عليه السام( 
فأخرب وحيش رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كيف قتل محزة )عليه السام( فقال له رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “وحيك أغرب 

عن وجهي”.فذهب وحيش إىل باد الشام واستقر فيها حتى مات)20(.

ْك بِاهللَِّ َفَقِد  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشـاُء َوَمْن ُيرْشِ وروَي أنَّ اآليـة :))إِنَّ اهللََّ اَل َيْغِفـُر َأْن ُيـرْشَ
ى إِْثاًم َعظِياًم(( )21(. إهنا نزلت يف والية اإلمام عليًا )عليه السام(  فبداية اآلية ))إِنَّ اهللََّ اَل َيْغِفُر َأْن  اْفرَتَ
َك(( أي إنه ال يغفر ملن يكفر يف والية اإلمام عيل )عليه السام( ))َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء((  ُيرْشَ

يعني يغفر ملن واىل اإلمام عيل)22()عليه السام( .

وهناك بعض القبائل التي مل ُتسـلم أو أسـلم منها عدد قليل فوصفهم اهلل تعاىل بالصم البكم بقوله 
ا أَلَْسَمَعُهْم  ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن )22( َوَلْو َعِلَم اهللَُّ فِيِهْم َخرْيً مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَْد اهللَِّ الصُّ تعاىل: ))إِنَّ رَشَّ الدَّ

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن(( )23(. َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّ

روَي أنَّ هـذه اآليـة نزلـت يف بني عبد الدار الذي مل يسـلم منه إال مصعب بن عمري ورجل اسـمه 
سويبط بن حرملة)24( كان حليفًا هلم)25(.

خرب دعوة عبد اهلل بن سالم أبني أخيه إىل اإلسالم
كان لعبد اهلل بن سام ابنا أخ مها سلمة ومهاجر وقد دعاهم عبد اهلل إىل اإلسام قائًا هلم: إن صفة 
النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( مذكورة يف التوراة)26(: “إين باعث من ولد إسـامعيل نبيًا اسـمه أمحد فمن آمن به فقد 
اهتدى ورشد ومن مل يؤمن به فهو ملعون”)27( ويف رواية ُأخرى إن عبد اهلل بن سام قال ألبني أخيه: 
“ألسـتام تعلامن أنَّ اهلل )عز وجل( قال ملوسـى: إين باعث نبيًا من ذرية إسـامعيل يقال له أمحد حييد أمته 

عن النار وإنه ملعون من كذب بأمحد النبي وملعون من مل يتبع دينه”)28(.
فاقتنع بذلك سلمه وأسلم أما أخيه مهاجر فلم يسلم)29(.

ُه  ْنَيا َوإِنَّ ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمْن َسـِفَه َنْفَسـُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ فنزلت هذه اآلية: ))َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ
نَي (()30(. احِلِ يِف اآْلَِخَرِة مَلَِن الصَّ
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- جواز التقية كرخصة واإلفصاح باحلق فضيلة

قال تعاىل: )) اَل َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف 
ُرُكُم اهللَُّ َنْفَسُه َوإىَِل اهللَِّ امْلَِصرُي (()31(. ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوحُيَذِّ يَشْ

يف تفسـري هذه اآلية يذكر الطـربيس)32( )ت:548هـ/1153م( وآخـرون)33( رواية تأرخيية تؤكد 
عـىل جـواز التقية عند اخلوف عـىل النفس وهذه الرواية تقول: إن مسـيلمة الكـذاب أخذ رجلني من 
أصحاب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال ألحدهم: أتشـهد أنَّ حممدًا رسـول اهلل؟ قال: نعم. ثم قال مسيلمة: 
أتشـهد َأين رسـول اهلل؟ أجاب الرجل: نعم. ثم سـأل مسـيلمة الرجل اآلخر: أتشهد أن حممدًا رسول 
اهلل؟ قال الرجل: نعم. ثم قال مسـيلمة: أتشـهد إين رسـول اهلل؟ قال الرجل: إين أصم فأعاد مسـيلمة 
عليـه السـؤال ثاث مرات ويكـرر الرجل مجلة إين أصـم. فقطع عنقه وعندما َعِلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

بذلك قال: إن املقتول مى عىل صدقه ويقينه فهنيئًا له وأما اآلخر فقبل رخصة اهلل فا تبعة عليه.

عذاب أهل مكة

َب اهللَُّ َمَثًا َقْرَيًة َكاَنْت َآِمنَـًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمـْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  قـال تعـاىل: ))َورَضَ
ُبوُه  بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللَُّ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن )112( َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنُْهْم َفَكذَّ

َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاملُِوَن(( )34(.

نزلت هذه اآلية يف أهل مكة عندما عذهبم اهلل باجلوع لسبع سنني حتى أكلوا اجللد والوبر والدم وذلك 
عندما دعا عليهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اللهم أشدد وطأتك عليهم وأجعل عليهم سنيًا كسني يوسف)35(.

ْنَسـاُن َوَأنَّى َلُه  ُر اإْلِ َم َيْوَمِئـٍذ َيَتَذكَّ ثـم نزلـت عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( آية: ))َوِجـيَء َيْوَمِئٍذ بَِجَهنَـّ
ْكـَرى (()36(. فتغـري وجـه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فذهـب الصحابـة إىل اإلمـام عيل )عليه السـام(  الذِّ
وقالوا له ما شـاهدوه عىل وجه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فذهب اإلمام عيل )عليه السـام( إىل النبي حممد 
)ملسو هيلع هللا ىلص( واحتضنـه مـن خلفـه وقّبله وقال له: بأيب أنت وأمي يا نبي اهلل مـا الذي حدث اليوم؟ قال: 
جاء جربائيل )عليه السـام( فأقرأين ))َوِجيَء َيْوَمِئـٍذ بَِجَهنََّم((، قال: فقلت كيف جييء هبا؟ قال: 
جيـيء هبا سـبعون ألف ملـك يقودوهنا بسـبعني ألف زمام فتـرشد رشدة لو تركـت ألحرقت أهل 
اجلمع ثم أتعرض جلهنم فتقول ما يل ولك يا حممد فقد حرم اهلل حلمك عيلَّ فا يبقى أحد إال قال: 

نفـيس نفـيس وإن حممـدًا يقـول: ربِّ أمتـي أمتـي«)37(.
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- حتمية إبتالء األمة
ِت َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلبَِسُكْم  قال تعاىل: ))ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعىَل َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتْ

ُهْم َيْفَقُهوَن(( )38(. ُف اآْلََياِت َلَعلَّ ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعٍض اْنُظْر َكْيَف ُنَرِّ

عندما نزلت هذه اآلية توضأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وصىل ثم دعا اهلل )عز وجل( عىل أن ال يبعث عىل أمته 
عذابًا من فوقهم وال من حتت أرجلهم وال يلبسـهم شـيعًا وال يذيق بعضهم بأس بعض فنزل جربائيل 
)عليه السام( وقال: يا حممد إن اهلل تعاىل سمع مقالتك وإنه قد أجارهم من خصلتني من العذاب الذي 
من فوقهم والذي من حتت أرجلهم فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: يا جربائيل ما بقاء أمتي إذاقتل بعضهم بعضًا 
ُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن(( )39( فقال:  فدعا مرًة ُأخرى ونزلت آية ُأخرى ))َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

البد من فتنة تبتيل األمة هبا بعد موت نبيها وانقطاع الوحي حتى يتبني الصادق من الكاذب)40(.

- خرب طالب الدين
م مل يتهودوا  ويطلـق عليهـم أيضًا املؤمنون وهـم الذين آمنوا بالنبي عيسـى )عليه السـام( إال أهنَّ
ومل يتنـروا ومل يصبـؤوا وأنتظروا خروج النبي حممـد)41( )ملسو هيلع هللا ىلص( وقيل هم طاب الدين)42(. وهؤالء: 
حيبب النجار)43( وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل)44( وورقة بن نوفل)45( والرباء الشني وأبو 

ذر الغفاري)46( وسلامن املحمدي)47( وبحريا الراهب)48(.

وقيـل الذيـن آمنوا هم وفد النجايش)49( فهـم آمنوا بالنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( قبـل مبعثه فمنهم من أدرك  
النبـي وأتبعـه ومنهم مـن تويَف قبل املبعث وعنـد قدومهم أكرمهم النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وخدمهم بنفسـه 
فقال أصحاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: يا رسـول اهلل نحـن نخدمهم. فأجاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: إهنم كانوا 

ألصحايب مكرمني وأنا أحب أن أكافيهم)50(.

وقيـل هم سـلامن املحمـدي )ريض اهلل عنه( وأصحابه مـن النصارى الذين تنـر عىل أيدهيم إال 
م أخربوا سـلامن املحمدي )ريض اهلل عنه( بأنه سـيبعث النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وإهنم سـوف يؤمنون به  أهنَّ

ويتبعونه عند مبعثه)51(.

-خرب أصحاب الُصفة
ًبا يِف اأْلَْرِض حَيَْسـُبُهُم اجْلَاِهُل  وا يِف َسـبِيِل اهللَِّ اَل َيْسـَتطِيُعوَن رَضْ ِذيَن ُأْحِرُ قال تعاىل:))لِْلُفَقَراِء الَّ
ِف َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس إحِْلَاًفا َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهللََّ بِِه َعِليٌم(( )52(. َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ
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روَي إن هذه اآلية نزلت يف أصحاب الُصفة وعددهم أربعامئة رجل ليس لدهيم مسـاكن يف املدينة 
فجعلوا أنفسهم جوار املسجد وقالوا: كلام بعث رسول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( رسية نحن سنخرج فيها فحث 

اهلل الناس عليهم)53(.
- خرب احُلَمس)54(

وهم عدد من القبائل العربية التي كانت تنقب يف ظهر بيوهتم حتى ال يكون هناك حاجز بينهم وبني 
السامء)55(. وهذه القبائل هم كل من قريش وكنانة وخزاعة وجشم وبنو عامر بن صعصعة وسموا محسًا 
لتشددهم يف الدين فنهاهم اهلل تعاىل عن التنقيب)56(. بقوله )جل وعا(: ))َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت 
ُكْم ُتْفِلُحوَن(( )57(. وقيل إن هذه  ُقوا اهللََّ َلَعلَّ ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواهِبَا َواتَّ

القبائل ليسوا من احلمس وكانوا ال ينقبون بيوهتم)58(.

فكانـت قريش وبطوهنا إذا أحرموا يف غري األشـهر احلرم دخلوا بيوهتم مـن ظهورها إذا كانوا من 
أهـل الوبـر وإذا كانـوا من أهل املـدر نقبوا يف بيوهتم مـا يدخلون وخيرجون منه فنهاهـم اهلل تعاىل عن 

ذلك)59(.

وكان سـبب قيامهم بذلك الفعل من باب التطري وهو ما هنى عنه رسـول اهلل)60( )ملسو هيلع هللا ىلص( بقوله: ))ال 
عدوى وال طرية وال هامه وال صفر(()61(.

 اهلجرة اىل احلبشة
بعدمـا رأى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مـا عانـاه أصحابه من قريـش وكان مل يؤمر بعد باجلهاد أمر املسـلمني 
باخلروج إىل احلبشـة قائًا: إن هبا ملكًا صاحلًا ال َيظلم وال ُيظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى جيعل اهلل 
)عز وجل( للمسلمني فرجًا وكان ملك احلبشة آنذاك النجايش)62(. فخرج املسلمون رسًا وكان عددهم 
حينذاك أحد عرش رجًا وأربع نسـوة)63(. يف رجب من سـنة اخلامس من مبعث النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وهذه 

اَي َفاْعُبُدوِن (()65(. ِذيَن َآَمنُوا إِنَّ َأْريِض َواِسَعٌة َفإِيَّ هي اهلجرة األوىل)64(. قال تعاىل:))َيا ِعَباِدَي الَّ

ى )19( َوَمنَاَة الثَّالَِثَة  َت َواْلُعزَّ وعندما قرأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سورة النجم ووصل إىل )) َأَفَرَأْيُتُم الاَّ
اأْلُْخَرى (()66( ألقى الشـيطان كلامته يف تاوته قائًا: تلك الغرانيق العىل وإن شـفاعتهن لرتجى ففرح 
املرشكون عند سـامعهم لذلك وسـجدوا)67(. وقالوا عاد حممد إىل دين قومه فحزن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
عىل ذلك وعندما جاء جربائيل)عليه السام( شكا إليه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ما حدث فتربأ جربائيل)عليه 
السـام( من هذه اآليات ونزلت اآلية: ))َوَما َأْرَسـْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسـوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى 
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ـْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه (()68( فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: قلت عىل اهلل تعاىل مامل يقل فقال تعاىل:))َوإِْن َكاُدوا  الشَّ
َُذوَك َخِليـًا (()69( فخف احلزن عىل  ُه َوإًِذا اَلختَّ َي َعَلْينَا َغـرْيَ ـِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك لَِتْفـرَتِ َلَيْفتِنُوَنـَك َعـِن الَّ

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()70( . 

يف حني يذكر الطويس)71( )ت:460هـ/1050م( أنَّ رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( نيس القراءة نفسـها وأما 
إنه قرأ تلك الغرانيق العىل فإهنا رواية ال أصل هلا.  

ومما ترتب عىل تلك احلادثة هو عودة أصحاب اهلجرة األوىل حني سـامعهم بإسـام قريش وعند 
إقرتاهبم من مكة عرفوا بحقيقة ما حدث فمنهم من رجع إىل احلبشـة ومنهم من دخل مكة متخفيًا أو 
بجوار وبدخوهلم بدأت أفعال اإلستهزاء والسخرية من قبل املرشكني تنهال عىل املسلمني األمر الذي 

جعل رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يأمرهم باهلجرة الثانية إىل احلبشة)72(.

ثم خرج جعفر بن أيب طالب)73( )ريض اهلل عنه( واستمر انتقال املسلمني إىل احلبشة حتى بلغ عدد 
املهاجريـن اثنـني وثامنني رجًا ما عدا النسـاء والصبيـان وعندما علمت قريش بتلك اهلجرة أرسـلوا 
عمـرو بـن العاص)74(  وعامرة بن الوليد)75( حمملني هبدايـا إىل النجايش وعندما علم أبو طالب بتحرك 
قريـش كتب هـذه األبيات الشـعرية إىل النجايش يطلب منـه الدفاع عن املسـلمني ومعاملتهم معاملة 

حسنة)76( إذ قال:
 أال َلْيـَت ِشـْعري َكيـَف يف النـأى جعفٌر
جعفـرًا النجـايش  أفعـال  نالـت   وهـْل 
ماجـــــــٌد أنـَك  اللعـَن  أبيـَت   َتْعلـْم 
َبســـــــــــــطًة زادَك  اهللَ  بـأن   َتعلـم 
وأنـَك فيـٌض ذو ِســـــــــــجاٍل غزيـرٍة

 

األقـارُب العـدِو  وأعـداُء   وعمـرو 
شـاغُب ذلـَك  عـاق  أو   وأصحابـُه 
امُلجانـُب لديـَك  يشـقى  فـا   كريـٌم 
الزُب بـَك  كلهـا  خـرٍي   وَأسـباب 
واألقـارُب)77( نفَعهـا  األعـاَدي   َينـال 

وقال أيضًا:
ــدًا  حُمَمَّ َأنَّ  احلُْبـِش  َمليـَك   َتَعلَّـم 
بِـِه  َأَتَيـا  الـذي  مثـُل  باهلـدى  أتـى 

 

ِكتابـُِكــْم يف  َتـتـُْلـونــه   وإّنـُكــُم 
وأسـِلـُمـوا  نِـّدا  هلل  َعُلـوا  جَتْ  فـا 

 نبـّي كُموسـى واملسـيـِح ابـن َمْرَيـِم
 

َويـْعـِصــِم يـَْهــِدي  اهللِ  بَأمـر  وُكلُّ 
 

الَتـرّجـم َحِديـِث  ال  َحِديـٍث  بِِصـْدِق 

 

بُِمْظِلـم)78( َلْيـَس  احلـقِّ  طريـَق   فـإنَّ 
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وهـذه األبيـات دليل قاطع عىل إسـام أيب طالـب وإال كيف حيث الناس عىل اإلسـام وهو غري 
مسلم فضًا عن مواقفه جتاه الرسالة اإلسامية كهذا املوقف وغريه... 

وقال أبو بكر )ريض اهلل عنه(: عندما جاء بأبيه أيب قحافة ليسلم يوم فتح مكة )8هـ/ 629م( إين 
أشُد فرحًا بإسام أيب طالب من إسام أيب)79(.

وعندما وصل وفد قريش إىل النجايش قالوا له: إن قومًا خالفونا يف ديننا وسـبوا آهلتنا وهم عندك 
فردهم إلينا. فبعث النجايش إىل جعفر بن أيب طالب )ريض اهلل عنه( فقال جعفر: ليس هلم عندنا ماٌل 
وال دم ونحـن أحرار ولسـنا عبيدًا هلم فامذا يريدون منا وبعـث اهلل فينا نبيًا أمرنا برتك األصنام وما كنا 
عليه باجلاهلية كذلك وأمرنا بالصاة والزكاة العدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وهنانا عن الفحشاء 
واملنكـر والبغي. فقال النجايش: هبذا بعث اهلل عيسـى ثـم قال النجايش جلعفر: هل حتفظ مما ُأنزل عىل 
ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك  نبيك؟ قال: نعم وقرأ سورة مريم وعندما وصل إىل اآلية: ))َوُهزِّ
ُرَطًبـا َجنِياًّـا(( )80(. قال النجايش: هذا واهلل هو احلـق. فقال عمرو: ردهم إلينا. فرضب النجايش وجه 

عمرو وقال له: ال تتكلم. وأرجع إليه هديته وأمر بإقامة املسلمني عنده)81(.

وكان موقف النجايش هذا مرشفًا وله مكانة عند املسلمني وعند رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(. قال تعاىل:))َوإِنَّ 
وَن بَِآَياِت اهللَِّ َثَمنًا  ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب مَلَْن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم َخاِشـِعنَي هللَِِّ اَل َيْشـرَتُ

َساِب (()82(. يُع احْلِ ِْم إِنَّ اهللََّ رَسِ َقِليًا ُأوَلِئَك هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

روَي أنَّ هـذه اآليـة نزلت يف النجايش ملك احلبشـة وذلك ألنه عندما تويَف حزن عليه رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( وقـال: ))أخرجـوا فصلوا عـىل أٍخ لكم مات بغري أرضكـم(()83(. قالوا: ومن؟ قـال: النجايش. 
فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل البقيع وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة ورأى رسير النجايش وصىل 
عليـه. فقـال املنافقـون: إنظروا إىل هذا يصـيل عىل نراين حبيش مل يـرُه من قبل وليس عـىل دينه)84(. 

فنزلت اآلية السابقة الذكر.

وقيـل إهنـا نزلت يف أربعني رجـًا من أهل نجران مـن بني احلارث بن كعـب وأثنني وثاثني من 
أرض احلبشة وثامنية من الروم وكانوا مجيعًا من النصارى وآمنوا بالنبي)85( حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(.

وقيل إهنا نزلت يف عبد اهلل بن سام ومن آمن معه)86(.

وهنـاك رأي آخـر يقـول)87(: إهنا نزلت يف مجيـع مؤمني أهل الكتاب ألن اآلية تنزل لسـبب معني 
وتكون عامة.
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وعنـد رجـوع وفـد قريش إىل مكـة ذهبـوا إىل أيب طالب وطلبوا منـه أن يعطيهم النبـي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( 
ويعطونـه عـامرة بن الوليد وقالوا: ألن ابن أخيك فّرق مجعنا وسـّفه آهلتنا ونريد قتله فقال أبو طالب: ما 
أنصفتمـوين تعطوين ابنكـم فأغذوه وأعطيكم ابني فتقتلوه بل فليأِت كل واحٍد منكم بولدِه فأقتله)88(. 

وقال:

ُسوَل رسوَل امَلِليِك                                  ببِيض تألأل َكَلْمِع الربوِق              َمنَْعنَا الرَّ
             َذوُد وَأمْحي َرُسوَل امَلِليِك                                       محايَة حاٍم عليه شفيِق)89(

ونتيجًة ملا تقدم ذكره أجتمعت قريش وأعلنت مقاطعة بني هاشم وكتبوا صحيفة وعلقوها داخل 
الكعبـة نصـت عىل عدم خمالطة بني هاشـم وال يبايعوهنم وال يناكحوهنم فدخل بنو هاشـم وبنو عبد 
املطلب يف ُشعب أيب طالب فعملت قريش عىل حصارهم ومنعوا دخول الطعام إليهم أو أي شخص 

يدخل إليهم وكانوا يسبقوهنم إىل األسواق ليشرتوا ما يرغبون به ثم يرفعوا األسعار)90(.

إال أنَّ اهلل تعاىل بقدرته أرسل دودة األَرضة فأكلت صحيفتهم ومل يبَق فيها غري اسم اهلل تعاىل فبلغ 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ذلـك إىل عمـه أيب طالـب الذي خرج بدوره وأبلغ قريشـًا بذلك وقـال هلم: إذهبوا 
وأنظروا إىل الصحيفة فإن كان ما قاله حممد صدقًا فأنتم ظاملون له وألتباعه وإن كان كاذبًا فإنكم عىل 
حق وعندما أخرجوا الصحيفة ووجدوها كام وصفها أبو طالب فام كانت إجابتهم إال أن قالوا: إنكم 

تعملون السحر)91(.

بعد ذلك تم نقض الصحيفة عن طريق هشـام بن عمرو بن احلارث الذي ذهب إىل زهري بن أمية 
بـن املغـرية املخزومـي الذي كان له ميل لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال له: يا زهري أرضيـت أن تأكل الطعام 
وتفعـل كل يشء وأخوالك تعلم حاهلم فجمعوا عددًا مـن الرجال ليًا ونقضوا الصحيفة عىل الُرغم 

من رفض أيب جهل. ونر اهلل املسلمني)92(.

فقال أبو طالب يف ذلك أبياتًا من الشعر:

ْ غائُب القوِم َيْعَجـــِب حيفِة ِعبــْرٌة                           متى ما خُيَربَّ   َوَقْد كان يف َأْمِر الصَّ

    حما اهلل ِمنْها ُكْفَرُهْم وُعقوقُهــْم                           وما َنَقُموا ِمن ناطق احلق ُمعـــِْرِب
قًا                            عىل َسَخٍط ِمْن َقوِمنا َغرْيَ ُمْعَتِب)93(    وَأْمسى ابن َعْبِد اهللِ فينا ُمَصدِّ
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وقد أوىص أبو طالب بنره النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وقوله يف وصيته وقد حرضته الوفاة:

              ْويص بِنَِر النَبِيِّ اخلرَِي ُمشِهــَدُه                          َعِلّيًا إِبني َوَشْيَخ القوم َعّباســـــا

                َومَحَزَة األََسَد احلامي َحِقيَقـــَتُه                           َوَجعَفرًا َأْن َيذودوا ُدوَنُه النَّاســـا

               ُكونوا فِدًى َلُكْم ُأمي َوما َوَلَدت                        يف َنْرِ َأمْحََد ُدوَن الناِس َأْتراسا)94(

خرب أهل السفينة
ِذيَن َآَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تَِاَوتِِه ُأوَلِئَك ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه َفُأوَلِئَك ُهُم  قـال تعـاىل: ))الَّ

وَن (()95(. اخْلَارِسُ

نزلـت هذه اآلية يف أهل السـفينة وهم الذين جاءوا من احلبشـة مع جعفـر بن أيب طالب وعددهم 
أربعون رجًا اثنان وثاثون من احلبشة وثامنية من رهبان باد الشام)96(.

وقيل هم من آمن من اليهود كعبد اهلل بن سام وشعبة بن عمرو ومتام بن هيوذا وأسد وأسيد ابني 
كعب وابن يامني وابن صوريا)97(.

وعن اإلمام الصادق )عليه السام( إن هذه اآلية نزلت يف األئمة )عليهم السام()98(.

- الرحلة إىل الطائف)99(
بعـد وفـاة أيب طالـب وخدجية بنت خويلد يف السـنة العارشة من البعثة )قبل اهلجرة بثاثة سـنني( 
حزن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لوفاهتام وسـمي ذلـك العام )عام احلـزن( وكان بني وفاة السـيدة خدجية وأيب 

طالب مخسة وثاثون يومًا مما كان له األثر العظيم عىل رسول اهلل)100( )ملسو هيلع هللا ىلص(.

لذلك قرر رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اخلروج إىل الطائف لينروه ويتقبلون ما جاء به وكان ذلك يف شوال 
يف السنة العارشة من البعثة.

فالتقى بمشايخ ثقيف وهم ثاثة أخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود أبناء عمرو فكلمهم بام جاء من 
أجله وكان ردهم مليئًا بالسخرية واالستهزاء فقال أحدهم: ما وجد اهلل غريك لريسله وقال اآلخر: إين 
امزق ثياب الكعبة إن كان اهلل قد أرسلك أما الثالث فقال: واهلل ال أكلمك أبدًا إن كنت رسول اهلل إنك 
اكثر خطرًا أن أرد عليك الكام وإن كنت تكذب عىل اهلل ما ينبغي أن أكلمك وطردوه من بلدهم)101(.

وبعـد أن خرج منهم وهم يرمونه باحلجارة إلتجأ إىل بسـتان لعتبة وشـيبة أبنـاء ربيعة وكان يعرف 
عداوهتام هلل ورسوله وكانوا ينظرون إليه وأرسلوا إليه غامًا نرانيًا اسمه عداس ومعه طبق من العنب 
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فلـام وضع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يده قال: بسـم اهلل الرمحن الرحيم. فقال عـداس: أهل هذا البلد ال يقولون 
مـا تقول. فقال النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص(: ومن أي بلٍد أنت؟ قال: من أرض نينوى. فقال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: أنت من قرية 
يونس. فقال عداس: من أين تعرف يونس؟ فقال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: اهلل تعاىل أخربين عنه. فسجد عداس وقبَّل 

أقدام رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()102(، ورجع رسول ااهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد أن أقام يف الطائف عدة أيام)103(.

 لقاء رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مع اجلن
بعـد عودة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من الطائف ُأِمـَر أن ينذر اجلن ويدعوهـم إىل اهلل ويقرأ عليهم القرآن 
فقـال ألصحابـه: أيكم يتبعنـي إن ُأمرت الليلة أن أقرأ عىل اجلن فذهب معه عبد اهلل بن مسـعود وقال 
عبد اهلل: أنطلقنا حتى وصلنا أعىل مكة ودخل رسـول اهلل يف شـعب اجلحون ثم خط رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
خطًا وقال يل: أجلس هنا وال تربح مكانك. ثم دخل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تلك الشـعب فنزل سـواد كثري 
حتى حال بيني وبني رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأصبحت ال أراه وال أسـمع صوتـه ثم ذهبوا )اجلن( وأصبح 
ذلك السـواد مثل قطع السـحاب وانتهى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من ذلك األمر الفجر فقدم إيَل رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( وقـال يل: هـل رأيت شـيئًا؟ فقلت: نعم. قـال: أولئك جن نصيبني وجعلهم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

رسًا إىل أقوامهم)104(.

ُكاَم  وروَي أنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قرأ عليهم سـورة الرمحن وعندما كان يصل لآلية :))َفبَِأيِّ َآاَلِء َربِّ
َبـاِن (()105( قالـوا: ال وال يشء من آالئك ربنا نكذب وعندما قرأ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سـورة الرمحن  ُتَكذِّ

عىل الناس سكتوا. فقال هلم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: اجلن كانوا أحسن جوابًا منكم)106(.

نِّ َيْسـَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن  ْفنَا إَِلْيَك َنَفًرا ِمَن اجْلِ كذلك ونزلت آية يف هذه الرواية إذ قال تعاىل: ))َوإِْذ رَصَ
ا َسـِمْعنَا ِكَتاًبا ُأْنِزَل  ْوا إىَِل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن )29( َقاُلوا َيا َقْوَمنَا إِنَّ وُه َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَلامَّ ُقِضَ َولَّ َفَلـامَّ َحـرَضُ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه هَيِْدي إىَِل احْلَقِّ َوإىَِل َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم(( )107(. ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ

اإلرساء والعراج 
كان إرساء النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( من مكة إذ جاءه جربائيل)عليه السام( ومعه ميكائيل وإرسافيل)عليه 
السـام(وكان مع جربائيل)عليه السـام( الرباق)108( ويصفه رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( إنه ))فوق احلامر ودون 
البغل خده كخد اإلنسـان وذنبه كذنب البقر وعرفه كعـرف الفرس وقوائمه كقوائم اإلبل عليه رحل 
مـن اجلنة ولـه جناحان من فخذيـه(()109( وُيكمل رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وصف هذه الرحلـة قائًا:” فقال 
جربائيـل أركـب فركبت حتى انتهينا إىل بيت املقـدس ثم صليت ثم أخذ بيـدي جربائيل إىل الصخرة 
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فأقعدين عليها فإذا معراج إىل السامء مل أر مثله حسنًا ومجاالً”)110( ثم يضيف رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تنقله بني 
السـموات السـبع ورؤيته لألنبياء)111(. وقد خاطب اهلل سبحانه رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( بلسان اإلمام عيل )عليه 
السـام( فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يارب خاطبتني أم عليًا فقال تعاىل : أنا ليس كاألشـياء ال أتشـبه وال 

ُأقاس لكن خاطبتك بلسانه ألنه أحب الناس إليك كي يطمئن قلبك”)112(.

ِذي َباَرْكنَا  ى بَِعْبِدِه َلْيًا ِمَن امْلَْسـِجِد احْلََراِم إىَِل امْلَْسـِجِد اأْلَْقىَص الَّ ِذي َأرْسَ قال تعاىل: ))ُسـْبَحاَن الَّ
ِميُع اْلَبِصرُي (()113(. َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن َآَياتِنَا إِنَّه ُهَو السَّ

وعندما ُأرسَي برسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل بيت املقدس وعاد إىل أصحابه وأخذ حيدثهم عن تلك الرحلة 
قالو له: يا رسول اهلل كيف أتيت بيت املقدس الليلة؟ قال: جاءين جربائيل بالرباق فركبتها ودلييل عىل 
ذلك مررت بقافلة أليب سـفيان قد فقدوا فيها مجًا فسـألوه عن الشام عدة أسئلة فجاءه جربائيل)عليه 
السـام(وقال: يـا رسـول اهلل هذه الشـام رفعت لـك فأخذ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جييب فآمـن منهم عدد 
ـاَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما ُتْغنِي اآْلََيـاُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم  قليـل)114( فنزلـت اآلية : ))ُقـِل اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ

اَل ُيْؤِمنُوَن (()115(.

 بيعة العقبة األوىل )11 من البعثة/ 650م(
بعد إن بدأ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بمرحلة جديدة وهي دعوة القبائل إىل اإلسـام فمنهم من اسـتجاب 
ومنهم من أنكر ورفض ويف أحد األيام جاءت جمموعة من اخلزرج إىل مكة ودعاهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
فأجابـوا وصدقـوا وعنـد عودهتم إىل املدينة ذكروا ما سـمعوه يف مكة ويف السـنة املقبلـة جاء إثنا عرش 

رجًا منهم وبايعوا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عند العقبة وكانت هذه البيعة أول بيعة يف اإلسام)116(.

بيعة العقبة الثانية )الكربى( )12من البعثة/ 621م(
وبعـد انتشـار اإلسـام بني القبائـل يف املدينة سـيام األوس واخلزرج جاء عدد منهـم يذكره بعض 

املؤرخني بسبعني رجًا وامرأتني أو امرأة)117(. 

ومنهم من يذكر إهنم ثاثة وسبعون رجًا وإمرأتان)118(.

نسيبة بنت كعب)119( وأسامء بنت عمرو)120( وألتقوا مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عند العقبة ومعه العباس 
بن عبد املطلب فخطب العباس ثم تكلم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقرأ يشء من القرآن ثم دعاهم إىل اإلسام 
فقـال الـرباء بـن معـرور)121(: نحن معك يا رسـول اهلل. فرضب عـىل يد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثم رضب 
الباقون)122(. وقال العباس بن عبادة األنصاري)123( لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد أن أقسم: لو شئت لنميلن 
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ِذيَن  عىل أهل منى غدًا بسيوفنا. فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: مل نؤمر بذلك)124(. قال تعاىل: ))َوَأْسِلَحَتُهْم َودَّ الَّ
َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم (()125(.

ثم عاهدهم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يكون معهم يف كل املواقف قائا:ً أسـامل من ساملتم وأحارب من 
حاربتـم وقـال هلم: أخرجوا إيَل أثني عـرش نقيبًا)126( يكونون عىل قومهم فَأخرجوا تسـعة من اخلزرج 

وثاثة من األوس فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أنتم كفاء)127( عىل قومكم)128(.

وبعـد أن أصبـح األوس واخلـزرج )األنصـار( هـم درع املسـلمني ومأواهم وتعـددت مواقفهم 
اإلسـامية تفاخروا فيام بينهم فقد روَي أنَّ رجًا من األوس وهو ثعلبة بن غنم وأسـعد بن زرارة)129( 
مـن اخلـزرج قد تفاخرا فيام بينهم بخصوص الرجال التي تنتمي إىل قبائلهم فقال ثعلبة: منا خزيمة بن 
ثابت)130( ذو الشهادتني وحنظلة)131( غسيل املائكة وعاصم بن ثابت بن أفلح)132( محي الدين وسعد 
بن معاذ)133( الذي رىض اهلل بحكمه يف  بني قريظة وقال أسـعد بن زرارة اخلزرجي منا أربعة أحكموا 
القرآن: ُأيَب بن كعب)134( ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت)135( وأبو زيد)136(. ومنا سعد بن عبادة خطيب 
األنصار وأسـتمر تفاخرمها حتى أرتفعت أصواهتم فحرضت قبائلهم بكامل أسلحتهم وعندما سمع 
ُقوا  النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ذهب إليهم)137(. وأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية: ))َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا(( )138(. َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألَّ

ْت هذه اآلية وُبيِّنَْت أسباب نزوهلا إذ وضحت تفاسري ُأخرى إن هذه اآلية نزلت يف آل بيت  وُفرسِّ
النبوة )عليهم السام( فهم حبل اهلل املتني والعروة الوثقى والسبيل إىل الراط املستقيم)139(. 
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اهلوامش
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28-مقاتل بن سليامن، التفسري، ج1، ص79؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص379.

29- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص293. لاسـتزادة ينظر: مقاتـل بن سـليامن، التفسـري، ج1، ص79؛ البغوي، 
التفسـري، ج1، ص117؛ البيضـاوي، التفسـري، ج1، ص404؛ أبـو حيان األندليس، تفسـري البحـر املحيط، ج1، 
ص564؛ السـيوطي، لبـاب النقـول، ص18؛ أبـو السـعود، التفسـري، ج1، ص162؛ اآللـويس، التفسـري، ج1، 

ص388؛ الزحييل، التفسري الوسيط، ج1، ص60.
- سورة البقرة، آية: 130.  30

31- سورة آل عمران، آية: 28.
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32- جممع البيان، ج2، ص222.
33- عبد الرزاق الصنعاين، التفسري، ج2، ص362؛ ابن أيب شيبة، املصنف، ج7، ص642؛ اجلصاص، أحكام القرآن، 

ج2، ص13؛ الطويس، التبيان، ج2، ص435؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ج2، ص247.
34- سورة النحل، آية: 112- 113.

-الطربيس، جممع البيان، ج6، ص157. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج14، ص244؛ الثعلبي، التفسـري،   35
ج6، ص47؛ السمعاين، التفسري، ج3، ص206؛ النسفي، التفسري، ج2، ص273؛ العز بن عبد السام، التفسري، 
ج2، ص206؛ القرطبي، التفسري، ج10، ص193؛ الفريوزآبادي، أبو طاهر جميد الدين حممد بن يعقوب بن حممد 
بـن إبراهيـم الشـريازي )ت: 817هــ/ 1415م(، تنوير املقباس من تفسـري ابن عباس، د.حتـق، د.ط، دار الكتب 

العلمية، بريوت ، د.ت ، ص231.
-سورة الفجر، آية: 23.  36

- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص273. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج10، ص201؛ الزيلعي، ختريج   37
األحاديث، ج4، ص206؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج7، ص427؛ اإلسرتآبادي، تأويل اآليات، ج2، ص794؛ 

املجليس األول، روضة املتقني، ج2، ص56.
- سورة األنعام، آية: 65.  38

- سورة العنكبوت، آية: 2.  39
-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص60. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، ج1، ص351؛ السمرقندي، التفسري،   40
ج1، ص476؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج2، ص409؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص725؛ املشهدي، 

كنز الدقائق، ج4، ص349.
- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص171. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، ج3، ص389؛ الثعلبي، التفسـري، ج1،   41

ص209.
42- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص72 . لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج1، ص209؛ البغوي، التفسري، ج1، 

ص79؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج5، ص69.
- هو راعي غنم وقيل هو ثالث رسـل النبي عيسـى )عليه السـام( الذي أرسلهم إىل إنطاكية وهو أول من التقى به   43
الرسوالن وأصبح ثالثهم. ينظر: املسعودي، مروج الذهب، ج1، ص79؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج3، ص130.
44-ابن عبد العزى بن رياح بن عدي بن كعب بن لؤي القريش وهو عم عمر بن اخلطاب وكان زيد يطلب دين احلنيفة 
دين النبي إبراهيم )عليه السام( قبل أن يبعث النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان ال يذبح لألنصاب وال يأكل امليتة. ينظر: ابن عبد 

الرب، اإلستيعاب، ج2، ص614.
- ابن أسـد بن العزى بن حكيم أعتزل األوثان قبل اإلسـام وهو ابن عم خدجية بنت خويلد )ريض اهلل عنها( توىف   45
يف السـنة الثانية عرش قبل اهلجرة. ينظر: ابن عبد الرب، اإلسـتيعاب، ج2، ص614؛ البحراين، هاشـم بن سليامن بن 
إسـامعيل )ت: 1107هــ/ 1695م(، حلية األبرار يف أحوال حممد وآله األطهار، حتق: غام رضا، ط1، مؤسسـة 

املعارف، قم، 1990، ج1، ص56.
- جندب بن جنادة بن سـفيان من املسـلمني األوائل وهو أول من حيا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بتحية اإلسـام ورجع إىل   46
بـاده وعندمـا هاجر النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص( أتاه إىل املدينة وقطع جتارة املرشكني التي متر بباده وجهر بالدين يف باده وأسـلم 
أبـواه عـىل يديه تويَف عـام أثنتني وثاثني للهجرة. ينظر: الرتمذي، السـنن، ج5، ص628؛ ابن األثري، أسـد الغابة، 
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ج1، ص265؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص214؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص80-79.
47- أبو عبد اهلل موىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أصله من فارس اسمه قبل اإلسام مابه بن يوذ خشان آخى الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( بينه 
وبـني أيب الـدرداء روى عـن النبي وروَي عنه تويَف سـنة مخس وثاثني للهجرة. ينظر: ابن األثري، أسـد الغابة، ج2، 

ص510- 515.
- هو رسجس بن عبد القيس وكان قد برش بنبوة النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقد أبلغ بتلك البرشى عمه أبا طالب عندما كان   48
الرسول حممدًا )ملسو هيلع هللا ىلص( ذاهبًا معه إىل التجارة وهو ابن تسعة أعوام وطلب من أيب طالب أن يرجع به خوفًا عليه من أن 

يراه اليهود ويقتلوه. ينظر: املقريزي، إمتاع األسامع، ج1، ص16.
49-بعثهـم النجـايش مـع جعفر الطيار )ريض اهلل عنه( إىل الرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وهم بحـريا الراهب وإدريس وأرشف 
وثاممة وقثم ودريد وأيمن وقرأ النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( سـورة يس فبكوا وآمنوا وقالوا إن ذلك يشـبه ما أنزل عىل عيسـى 

)عليه السام(: ينظر: ابن حبان، الثقات، ج4، ص5.
- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص172. لاسـتزادة ينظر: الغّزايل، أبو حامد حممد الطـويس )ت: 505هـ/ 1111م(،   50
إحياء علوم الدين، د.حتق، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت، ج4، ص90؛ ابن محدون، حممد بن احلسن بن حممد بن 
عيل البغدادي )ت: 562هـ/ 1167م(، التذكرة احلمدونية، حتق: إحسان عباس وبكر عباس، ط1، دار صادر، بريوت، 
1996، ج3، ص95؛ ابن كثري، السـرية النبوية، ج2، ص31؛ األبشـيهي، أبو الفتح حممد بن أمحد بن منصور املري، 

)ت: 852هـ/ 1448م(، املستطرف من كل فن مستظرف، د.حتق، د.ط، دار اهلال، د.م، د.ت، ج1، ص390.
51- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص172؛ لاسـتزادة ينظر: الطـويس، التبيان، ج1، ص390؛ ابـن إدريس احليل، 

املنتخب، ص231.
- سورة البقرة، آية: 273.  52

53- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص164- 165. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسـري، ج1، ص206؛ الثعلبي، 
التفسـري، ج2، ص275؛ البغوي، التفسـري، ج1، ص259؛ النسفي، التفسري، ج1، ص133؛ فخر الدين الرازي، 

ج16، ص108.
54- األمحس الشـديد الصلب يف الدين والقتال وسـميت بعض القبائل باحلَُمس لتشـددهم يف دينهم . ينظر: اجلوهري 
، الصحـاح ، ج3 ، ص920؛ الزبيـدي ، مرتـى بن حممد بن حممد، تاج العروس مـن جواهر القاموس، حتق: عيل 

شريي، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1994  ،ج8، ص249.
55- عبد الرزاق الصنعاين، التفسـري، ج1، ص73؛ الطربي، التفسـري، ج2، ص256؛ اجلصاص، أحكام القرآن، ج1، 

ص310؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج3، ص494؛ السيوطي، الدر املنثور، ج1، ص204.
56- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص23. لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليامن، التفسري، ج1، ص88؛ ابن إسحاق، السرية، 
ج2، ص100؛ ابن سعد، الطبقات، ج1، ص72؛ األزرقي، حممد بن عبد اهلل، )ت: 250هـ/ 864م(، أخبار مكة وما 
جاء فيها من اآلثار، حتق:رشدي الصالح، ط1، دار الرشيف الريض، قم، 1990 ، ج1، ص177؛ الثعلبي، التفسري، 
ج2، ص27؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص33؛ الزخمرشي،، أبو القاسم حممود بن عمر، )ت: 538هـ/ 
1143م(، ربيـع األبـرار ونصوص األخبار، حتق: عبداألمري املهنا، ط1، مؤسسـة األعلمي، بـريوت، 1992 ، ج2، 

ص466؛ القرطبي، التفسري، ج2، ص345؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج2، ص70.
- سورة البقرة، جزء من آية: 189.  57

58- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص23.
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- الرشيف املرتى، األمايل، ج2، ص44؛ ابن شهرآشوب، متشابه القرآن، ج2، ص134.  59
-الرشيف املرتى، األمايل، ج2، ص44؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج5، ص137.  60

-أمحـد بـن حنبـل، املسـند، ج1، ص180؛ البخـاري، صحيـح البخـاري ،ج7 ، ص17؛ الكليني، الـكايف، ج8،   61
ص196؛ الرشيـف املرتـى، األمـايل، ج2، ص44؛ ابن طـاووس، الطرائف، ص213؛ املجلـيس األول، روضة 

املتقني، ج4، ص192.
62- اسـمه أصحمه وباحلبشـية عطية والنجايش لقب يلقب به كل ملك من ملوك احلبشة توىف قبل فتح مكة. ينظر: ابن 

األثري، أسد الغابة، ج1، ص252.
-عثامن بن عفان وزوجته والزبري بن العوام وعبد اهلل بن مسعود وعبد الرمحن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وزوجته   63
سـهلة بنت سـهيل بن عمرو ومصعب بن عمري وأبو سـلمة بن عبد األسد وزوجته بنت أيب أمية وعثامن بن مظعون 
وعامر بن ربيعة وزوجته ليىل بنت أيب خيثمة وحاطب بن عمرو وسـهل بن البيضاء. ينظر: الطربيس، جممع البيان، 
ج3،ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج1، ص176؛ املقديس، املطهر بـن طاهر، )ت: 355هـ/ 
965م(، البدء والتاريخ، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، د.ت، ج4، ص150؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، 

ص23.
- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص328. لاستزادة ينظر: ابن عبد الرب، الدرر، ص37؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج2،   64
ص374؛ الذهبـي، تاريـخ اإلسـام، ج2، ص184؛ ابن القيم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج1، ص95؛ الكتبي، عيون 

التواريخ، ج1، ص70.
- سورة العنكبوت، آية: 56.  65

- سورة النجم، آية: 20-19.  66
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج7، ص119. لاسـتزادة ينظر: املفيد ، التفسـري ، ص510 ؛ الرشيـف املرتى،، أبو   67
القاسـم عيل بن حسـني بن موسـى )ت: 436هـ/ 1044م(، تنزيـه األنبياء واألئمـة، ط2، دار األضواء، بريوت، 

1989 ، ص152؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج4، ص405؛ األمني، أعيان الشيعة، ج1، ص234.
68- سورة احلج، آية: 52.

-سورة اإلرساء، آية: 73.    69
-ابـن إسـحاق، السـرية النبويـة، ج1، ص217؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج1، ص175؛ البيهقـي، دالئـل النبـوة،   70
ص286-287؛ ابـن األثري، الكامـل يف التاريخ، ج1، ص597؛ الذهبي،تاريخ اإلسـام، ج2، ص186-187؛ 

الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص74؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص85.
- التبيان ،ج7، ص330.  71

- ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج2، ص158؛ ابن سعد، الطبقات، ج1، ص176؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2،   72
ص77؛ البيهقي، دالئل النبوة، 293؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج2، ص375؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص598.

-ولد يف مكة ومن املسـلمني االوئل كنيته أبو عبد اهلل ُلقب بذي اجلناحني والطيار واستشـهد يف رسية مؤتة )8هـ/   73
629م( وُدفن يف األردن. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج4، ص34؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2، ص8؛ املقديس، 
ضياء الدين حممد بن عبد الواحد الدمشقي، )ت: 643هـ/ 1245م(، مناقب جعفر بن أيب طالب، حتق: حسن آل 

ياسني، ط1، بغداد، 1970، ص15.
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74- ابن وائل بن هاشـم بن سـعيد بن عمرو كنيته أبو عبد اهلل أمه النابغة بنت حرملة أسـلم يف السنة السابعة من اهلجرة 
كان أمريًا يف رسية ذات الساسـل وبعد مقتل عثامن بن عفان سـار إىل معاوية بن أيب سـفيان وعاضده وشـهد معه 

صفني. تويَف بمر. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج4، ص232- 234.
- عـامرة بـن الوليـد بن املغرية املخزومـي من فتيان قريش مجاالً وشـعرًا مات كافـرًا وقيل إنه أصيـب بعقله. ينظر:   75
مصعـب الزبـريي، أبو عبـد اهلل املصعب بن عبد اهلل )ت: 236هـ/ 850م(، نسـب قريش، حتق: ليفي بروفنسـال، 

ط3، دار املعارف، القاهرة، د.ت، ص323؛ ابن حجر، اإلصابة، ج5، ص216.
76- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص328. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص336؛ البيهقي، دالئل 
النبوة، ج2، ص294؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص599؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج4، ص193؛ ابن 
القيـم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3، ص26؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص73؛ ابن ُكثري، البدايـة والنهاية، ج4، 

ص179؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص81.
- ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج4، ص203؛ ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص333- 334؛ ابن ُكثري، البداية   77

والنهاية، ج3، ص97؛ اليامين، هبجة املحافل، ص91.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظـر: املفيـد، أبو عبد اهلل حممـد بن حممد بن النعـامن بن عبد   78
السـام احلارثـي العكربي البغـدادي )ت: 413هــ/ 1022م(، إيامن أيب طالب، حتق: مؤسسـة البعثـة، ط2، دار 

املفيد، بريوت، 1993، ص38؛ الراوندي، قصص األنبياء، ص321؛ املجليس، بحار األنوار، ج18، ص418.
79- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص24. لاسـتزادة ينظـر: الطـرباين، املعجم الكبـري، ج9، ص40؛ ابن عسـاكر، 
تاريخ مدينة دمشـق، ج6، ص326؛ ؛ املحب الطربي، الرياض النرضة ، ج1، ص75؛ ابن حجر ، اإلصابة، ج7، 

ص199.
80-سورة مريم، آية: 25.

- الطـربيس، جممع البيان، ج3، ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج1، ص336؛ البيهقي،   81
دالئـل النبـوة، ج2، ص294؛ ابـن األثـري، الكامـل يف التاريـخ ، ج1، ص599؛ الذهبـي، تاريخ اإلسـام، ج4، 
ص193؛ ابـن القيـم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3،ص26؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص73؛ ابـن ُكثري، البداية 

والنهاية، ج4، ص179؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص81.
- سورة آل عمران، آية: 199.  82

83- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج3، ص400؛ ابن ماجة، السنن، 
ج1، ص491؛ الطرباين، املعجم الكبري، ج3، ص178؛ الزيعيل، ختريج األحاديث، ج1، ص265؛ املتقي اهلندي، 

كنز العامل، ج15، ص587.
- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج3، ص238؛ الواحدي النيسابوري،   84
أسـباب النـزول، ص93؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص388؛ ابن حجـر ، العجاب، ج2، ص819؛ أبو السـعود، 

التفسري، ج2، ص316.
-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج1، ص266؛ الطويس، التبيان، ج8،   85
ص162؛ القرطبي، التفسـري، ج6، ص256؛ الكاشـاين، زبدة التفاسري، ج2، ص311؛ الطهراين، تفسري مقتنيات 

الدرر، ج3، ص36؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص57.
- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص382. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج4، ص290؛ الثعلبي، التفسـري،   86
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ج1، ص266؛ الطـويس، التبيان، ج3، ص93؛ النسـفي، التفسـري، ج3، ص261؛ السـيوطي، الدر املنثور، ج2، 
ص113؛ اآللويس، التفسري، ج4، ص173.

87- الطـربيس، جممع البيان، ج2، ص832. لاسـتزادة ينظر: ابن عطية األندليس، املحـرر الوجيز، ج1، ص86؛ ابن 
اجلوزي، زاد املسـري، ج2، ص75؛ فخر الدين الرازي، التفسـري، ج9، ص154؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر 

املحيط، ج3، ص155؛ ابن حجر ، العجاب، ج2، ص824.
88-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظر: ابن كرامة، أبو سـعد املحسـن بن حممد اجلشـمي الربوغني 
البيهقي، )ت: 494هـ/1100م(، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني، حتق: حتسني آل شبيب املوسوي، د.ط، مركز 
الغدير للدراسات اإلسامية، د.م، 2000 ، ص71؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، ص55؛ العاميل، الدر النظيم، 

ص206؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج2، ص377؛ الطباطبائي، امليزان، ج7، ص58.
- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص25. لاستزادة ينظر: املفيد، إيامن أيب طالب، ص47؛ ابن كرامة، تنبيه الغافلني،   89
ص71؛ ابن شهرآشـوب، املناقب ، ج1، ص55؛ العاميل، الدر النظيم، ص206؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج2، 

ص377؛ الطباطبائي، امليزان، ج7، ص58.
- ابن اسحاق، السرية النبوية، ج1، ص198- 201؛ ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص350- 351؛ ابن سعد،   90
الطبقات، ج1، ص178؛ املقديس، البدء والتاريخ، ج4، ص153؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص604؛ 

ابن ُكثري، السرية النبوية، ص43.
- ابـن سـعد، الطبقات، ج1، ص178؛ املقديس، البـدء والتاريخ، ج4، ص153؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريخ،   91
ج1، ص606؛ ابـن القيـم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص27؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص80؛ اليامين، هبجة 

املحافل، ص101؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص375.
-ابن إسـحاق، السـرية النبويـة، ج1، ص207؛ ابن األثري، الكامـل يف التاريـخ، ج1، ص604- 605؛ ابن القيم   92

اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص27.
- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظر: ابن إسـحاق، السرية النبوية، ج2، ص144؛ املفيد، إيامن   93
أيب طالب، ص33؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، ص60؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص90؛ البحراين، 
حليـة األبـرار، ج1، ص85؛ العسـكري، نجـم الديـن، أبو طالـب حامي الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( ونـارصه ، د.ط، مطبعة 

اآلداب، النجف، 1960، ص30.
-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص26. لاسـتزادة ينظر: املفيد، إيامن أيب طالب، ص37؛ الفتال النيسـابوري، روضة   94
الواعظني ص141، ابن شهرآشوب، مناقب آل بيت أيب طالب، ج1، ص56؛ املجليس، بحار األنوار، ج35، ص90.

-سورة البقرة، آية: 121.  95
96-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص273. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج1، ص266؛ البغوي، التفسري، ج1، 
ص110؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج1، ص539؛ ابن حجر ، العجاب، ص374؛ الشـريازي،، 

نارص مكارم، قصص القرآن، د.ن ، ص481.
97- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص273. لاستزادة ينظر: القمي، ناسخ القرآن ومنسوخه، ج1، ص204؛ الثعلبي، 
التفسري، ج1، ص266؛ البغوي، التفسري، ج1، ص110؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج1، ص539.

- العيايش، التفسري، ج1، ص57؛ البحراين، الربهان، ج1، ص316.  98
99-واٍد بينه وبني مكة إثنا عرش فرسخًا وهو باد ثقيف. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ص9.
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100- ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج1، ص271؛ ابن هشام، السـرية النبوية، ج2، ص416؛ البيهقي، دالئل النبوة، 
ج2، ص353؛ ابـن األثـري، الكامل يف التاريخ ، ج1، ص606؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 85؛ ابن ُكثري، البداية 

والنهاية، ج4، ص316.
101-الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص118. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج2، ص419؛ الطربي، 
تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص344- 345؛ ابن عبد الرب، الدرر، ص62؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص57؛ 

ابن سيد الناس، عيون األثر، ص134؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص337.
102- الطربيس، جممع البيان، مج9، ص118- 119. لاستزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص346؛ 
ابـن عبـد الرب، الدرر، ص63؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص608؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 85؛ ابن 

سيد الناس، عيون األثر، ص135؛ اليامين، هبجة املحافل، ص111؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص93.
103- البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص57؛ املقديس، البدء والتاريخ، ج4، ص155.

104- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص119. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج26؛ ص42؛ السمعاين، التفسري، 
ج5، ص162؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج7، ص143؛ ابو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج8، ص67؛ 

ابو السعود، التفسري، ج8، ص88.
105- سورة الرمحن، آية 34-33.

106- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص119. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسري، ج3، ص360؛ البيهقي، شعب 
اإليامن، ج4، ص101؛ النسـفي، التفيرس، ج4، ص206؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، ص44؛ الكاشاين، زبدة 

التفاسري، ج6، ص339.
107- سورة األحقاف، آية: 29- 30.

108- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص164. لاستزادة ينظر: الراوندي، قصص األنبياء، ص323؛ الطهراين، تفسري 
مقتنيات الدرر، ج6، ص209؛ الطباطبائي، امليزان، ج13، ص37.

109- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص164. لاسـتزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسـند، ج3، ص148؛ مسلم، صحيح 
مسلم، ج1، ص99؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج2، ص355؛ الراوندي، قصص األنبياء، ص323؛ ابن سيد الناس، 

السرية النبوية، ج1، ص187؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج1، ص241.
110- الطـربيس، جممـع البيـان، ج6، ص164. لاسـتزادة ينظر: البيهقي، دالئـل النبـوة، ج2، ص355؛ الراوندي، 

قصص األنبياء، ص323؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج1، ص241؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص52.
111- الطربيس، جممع البيان، ج6، ص164. لاستزادة ينظر: العيايش، التفسري، ج2، ص278؛ ابن األثري، الكامل يف 

التاريخ، ج2، ص52؛ البحراين، الربهان، ج3، ص493؛ املجليس، بحار األنوار، ج18، ص384.
112- اخلوارزمي، ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب سعيد املؤيد املكي احلنفي. )ت: 568هـ/ 1172م(، املناقب، حتق: 
مالك املحمودي، ط2، مؤسسة النرش اإلسامي قم، 1993 ، ص78؛ ابن طاووس، الطرائف، ص155؛ األربيل، 
كشـف الغمة، ج1، ص103؛ العامة احليل، كشـف اليقني، ص229؛ الديلمي، إرشـاد القلوب، ج2، ص234؛ 
احليل، أبو حممد حسـن بن سـليامن، )ت: القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عرش امليادي( املختر يف إثبات حضور 

النبي واألئمة )عليهم السام( عند املحترض، حتق: عيل أرشف، د.ط، املكتبة احليدرية، د.م، 2003 ر، ص171.
113-سورة اإلرساء، آية: 1.

114- الطـربيس، جممع البيان، ج5، ص180. لاسـتزادة ينظـر: العيايش، التفسـري، ج2، ص138؛ الكليني، الكايف، 
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ج8، ص364؛ البحـراين، الربهـان، ج3، ص67؛ احلويـزي، تفسـري نـور الثقلني، ج2، ص332؛ املشـهدي، كنز 
الدقائق، ج6، ص113. 

115- سورة يونس، آية: 101.
116- ابـن سـعد، الطبقـات، ج1، ص187؛ ابـن حـزم، أبـو حممد عيل بـن أمحد بن سـعيد الطاهـري األندليس )ت: 
456هــ/ 1063م(، جوامع السـرية النبوية، حتق: عبد الكريم سـامي اجلنـدي، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
2003، ص46؛ ابـن األثـري، الكامل يف التاريخ ، ج1، ص611؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 90- 91؛ ابن القيم 

اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص4؛ ابن ُكثري، السرية النبوية، ص48- 49.
117- ابـن حبـان، الثقـات، ج1، ص106؛ املقـديس، البـدء والتاريـخ، ج2، ص166؛ البيهقي، دالئـل النبوة، ج2، 
ص443؛ ابـن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص612؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص400؛ اجلزري، ذات 

الشفا، ورقة 8.
118- ابـن حـزم، جوامع السـرية، ص47؛ ابـن اجلوزي، املنتظـم، ج3، ص35؛ ابـن القيم اجلوزيـة، زاد املعاد، ج3، 
ص43؛ ابـن ُكثـري، السـرية النبوية، ص49؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص261؛ السـبحاين، السـرية املحمدية، 

ص96.
119-نسـيبة بنت كعب بن عمرو أم عامرة األنصارية، شـهدت العقبة وبدر وروت عن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وروَي عنها. 
ينظـر: ابـن حزم، جوامع السـرية، ص97؛ ابن القيـم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص176؛ ابن األثري، أسـد الغابة، 

ص70.
120- أسـامء بنـت عمرو بن عـدي أم منيع األنصارية ومـن املبايعات يوم العقبـة. ينظر: ابن األثري، أسـد الغابة، ج7، 

ص12.
121-الرباء بن معرور بن صخر بن سـنان األنصاري اخلزرجي السـلمي أحد النقباء وأول من بايع يوم العقبة. تويَف يف 

بداية اإلسام عىل عهد رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج1، ص613.
122-ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص440؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج2، ص443؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 
ج1، ص613؛ الذهبـي، تاريـخ اإلسـام، ج2، ص298؛ ابن القيـم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص43؛ ابن ُكثري، 

السرية النبوية، ص49؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج7، ص262.
123- العبـاس بـن عبادة بن نضلة بـن مالك األنصاري اخلزرجي مـن أصحاب العقبة آخى الرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بينه 
وبني عثامن بن مضعون استشهد يف غزوة أحد )3هـ/ 624م(. ينظر:الباذري، أنساب األرشاف، ج1، ص251؛ 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ج16، ص362؛ ابن حجر ، اإلصابة، ج3، ص510.
124- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص147. لاستزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص94؛ البيهقي، 
دالئل النبوة، ج2، ص449؛ الطويس، التبيان، ج3، ص310؛ الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص150؛ ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج3، ص38؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص100.
125- سورة النساء، جزء من آية: 102.

126- النقيب: هو شاهد القوم وضمينهم ومجعه نقباء. ينظر: الرازي، خمتار الصحاح، ص281.
127- من الكفالة: وهي الضامنة، والكفيل ضامن. ينظر: الرازي، خمتار الصحاح، ص239.

128- املقـديس، البـدء والتاريـخ، ج1، ص166؛ ابـن حزم، جوامـع السـرية ، ص47؛ البيهقي، دالئـل النبوة، ج2، 
ص453؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص36؛ ابـن األثـري، الكامـل يف التاريـخ، ج1، ص613؛ ابـن أيب طيء، 
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املغـازي، ورقـة 93؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص43؛ ابن ُكثري، السـرية النبوية، ص50؛ ابن حجر ، فتح 
الباري، ج7، ص262؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص97.

129- ابن عبد اهلل بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار كنيته أبو إمامة من النقباء وشـهد العقبتني مات يف السـنة األوىل 
من اهلجرة أثناء بناء املسجد ودفن يف البقيع وهو أول مدفون فيها. ينظر: ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج1، ص80.

130- ابن الفاكه بن ثعلبة اخلطمي كنيته أبو عامرة وعرف بذي الشـهادتني ألن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جعل شـهادته بشهادة 
رجلني شـهد بدر وما بعدها وكانت راية قبيلته بيده يف فتح مكة )8هـ/629م(، قاتل مع اإلمام عيل )عليه السـام( 
يف معركة صفني )37هـ/ 657م( حتى أستشـهد. ينظر: ابن عبد الرب، اإلسـتيعاب ، ج2، ص448؛ الذهبي، سـري 

أعام النباء، ج2، ص485.
131- حنظلـة بـن أيب عامـر الراهب ُقتل يف معركـة أحد )3هـ/ 624م(، وغسـلته املائكة. ينظر: الباذري، أنسـاب 

األرشاف، ج1، ص320، ابن ماكوال، إكامل الكامل، ج1، ص28؛ املزي، هتذيب الكامل، ج14، ص436.
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الفصل الرابع
الرويات التأرخيية لعرص الرسالة)العهد الدين( ف تفسري جممع البيان...

تناول هذا الفصل اجلزء األهم من حياة رسـول اهلل ومسـري الرسـالة اإلسامية وما ختلل ذلك من 
تطورات عصفت بالواقع اإلجتامعي والسـيايس آنـذاك أدت إىل حتوالت جذرية داخل املجتمع املدين 
إذ أصبحت املدينة املنورة )يثرب( هي مركز اإلشـعاع اإلسـامي ملن يف داخلها وخارجها من خال 
مامتخض عن هذه اهلجرة من تنظيامت للمدينة املنورة والتي أصبحت أساسًا لكل املجتمعات فيام بعد 

وغريها من النتائج لتلك اهلجرة املباركة ...

اهلجرة إىل الدينة النورة )يثرب(
بعدما أشـتد أذى املرشكني للمسـلمني وما قاموا به من أفعال ضد اإلسام واملسلمني ورسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( حتى وصل األمر إهنم أرادوا خروجه من مكة)1(. ونزلت يف ذلك آية، إذ قال تعاىل: ))َوإِْن َكاُدوا 
وَنَك ِمـَن اأْلَْرِض لُِيْخِرُجـوَك ِمنَْهـا َوإًِذا اَل َيْلَبُثوَن ِخَاَفَك إاِلَّ َقِليـًا(( )2(. وقيل إن هذه اآلية  َلَيْسـَتِفزُّ
نزلت يف هيود املدينة عندما قالوا لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد هجرته إليها: إن هذه ليست بأرض األنبياء بل 
إن الشام هي أرض األنبياء)3(. وغريها من أساليب أضطهادهم للمسلمني األمر الذي جعل املسلمني 
إن ذهبوا إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وطلبوا منه اإلذن يف اهلجرة وبعد عدة أيام خرج إليهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

وقال: ُأخربت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد اخلروج فليخرج، فتجهز املسلمون وخرجوا)4(.

وعندمـا سـمعت قريش بذلك خشـيت أن خيرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( معهم فأجتمـع عدد من زعامء 
قريـش يف دار الندوة)5( لغرض التخلص من رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وتعـددت اآلراء يف كيفية التخلص منه 
)ملسو هيلع هللا ىلص( فهنـاك مـن قال: نرتبص به ريب املنون وهناك من قال: أخرجـوه من دياركم وبذلك تتخلصوا 
مـن أذاه وقـال أبو جهل: بـل نجمع من كل قبيلة رجًا ونرضبه بالسـيف رضبة رجـل واحد وبذلك 

سوف يقبل بنو هاشم بالدية واتفقوا عىل هذا الرأي األخري)6(.

إال َأنَّ جربائيل )عليه السـام( أخرب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بتلك املكيدة األمر الذي جعل رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( خيـرج إىل الغـار وأمر اإلمام عيل )عليه السـام( أن يبيت يف فراشـه وعندمـا جاء األحاف من 
قريـش صباحـًا وجدوا اإلمام عليًا )عليه السـام( يف فراش رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقالوا لـه: أين حممد؟ 
فقال: ال أعلم. فأرسـلوا ليبحثوا عنه ومروا بالغار ووجدوا العنكبوت قد نسـج بيتًا له عىل باب الغار 

وقالوا: لو كانوا هنا ملا نسج العنكبوت بيتًا له ثم خرج النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( اىل املدينة)7(.
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ِذيَن َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك َأْو َيْقُتُلـوَك َأْو خُيِْرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللَُّ  فنزلـت اآليـة: ))َوإِْذ َيْمُكُر بَِك الَّ
َواهللَُّ َخرْيُ امْلَاِكِريَن(( )8(.

فخـرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بإجتاه غار حراء)9( الذي ُيعْد من املواقـع واملراحل التي مرت هبا الدعوة 
اإلسـامية فكان هو مكان إختاء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ومكان تعبده فضًا عن كونه مكان نزول الوحي 

عليه كذلك كان الغار مكان نجاة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عند خروجه من مكة.

فعندما دخل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مع أيب بكر )ريض اهلل عنه( إىل الغار أرسل اهلل تعاىل زوجًا من احلامم 
باضـا يف داخـل الغار كذلك العنكبوت الذي نسـج بيتًا لـه عىل باب فتحة الغار مما اسـتبعد املرشكون 
دخول النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وأيب بكر إىل الغار وأخذوا حيومون حول الغار وكان رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يدعو: 
اللهم أعِم أبصارهم وكان أبو بكر )ريض اهلل عنه( يقول: لو نظروا إىل أقدامنا لرأونا)10(. فنزلت اآلية: 
َزْن  ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل حَتْ ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ مُهَ ُه اهللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ وُه َفَقْد َنَرَ ))إاِلَّ َتنُْرُ
ـْفىَل َوَكِلَمُة اهللَِّ  ِذيَن َكَفُروا السُّ َدُه بُِجنُوٍد مَلْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ إِنَّ اهللََّ َمَعنَا َفَأْنَزَل اهللَُّ َسـِكينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ

ِهَي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم(( )11(.

وكانـت قريش قد وضعت جائـزة مقدارها مائة ناقة ملن يتمكن من العثور عىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( فخرج 
رساقة بن جشـعم وأتبع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إال إن فرسه تعثر فسـقط منه فقال: هذا بسبب دعاء رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وطلب من رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يدعو له وإنه سوف يرد الناس عنه فدعا له رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

وأسلم رساقة)12(. وعند عودته إىل مكة قال رساقة خماطبًا أبا جهل:

                 أبا حكٍم واهللِ لو ُكنَْت شاِهدًا                        ألمْر َجوادي إذ َتسيُخ قوائمْه
                َعَلْمُت َومل َتْشكك بأنَّ حممدًا                         َرُسوٌل بربهاٍن َفَمْن ذا ُيقاومْه)13(

وبعـد مـرور النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بعدة مناطـق وصل إىل منطقة قباء)14( يف الثاين عرش من شـهر ربيع 
األول يوم األثنني وأقام عند كلثوم بن اهلدم)15( عدة أيام وأسس مسجد قباء)16(.

وصىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف ذلك املسـجد وكان يوم مجعة فكانت أول مجعة مجعها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وأول خطبـة لـه يف املدينـة)17(. ويف املقابـل بنـى املنافقون من بني غنـم بن عوف مسـجدًا هلم بجانب 
مسـجد قباء وقالوا ندعي رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ليصيل فيه وال ندعي أتباع حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إال َأنَّ رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( مل يصيل فيه إلنشغاله ووعدهم إنه سوف يأيت إليهم ويصيل فيه)18(. فنزلت يف ذلك آية قال تعاىل 
اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبنْيَ امْلُْؤِمننَِي َوإِْرَصاًدا ملَِْن َحاَرَب اهللََّ َوَرُسوَلُه ِمْن  َُذوا َمْسـِجًدا رِضَ ِذيَن اختَّ فيها:))َوالَّ
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َس َعىَل  ُْم َلَكاِذُبوَن )107( اَل َتُقْم فِيِه َأَبًدا مَلَْسِجٌد ُأسِّ َقْبُل َوَلَيْحِلُفنَّ إِْن َأَرْدَنا إاِلَّ احْلُْسـنَى َواهللَُّ َيْشـَهُد إهِنَّ
ِريَن(( )19(. ُروا َواهللَُّ حُيِبُّ امْلُطَّهِّ ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل حُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

وُيذكر َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أقام بقباء حلني وصول اإلمام عيل )عليه السام( حتى َأنَّ أبا بكر طلب 
من النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( النزول إىل املدينة ألن الناس مشـتاقون لرؤيته فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ال أذهب 

حتى يوايف أخي عيل فقال أبو بكر: ما أضنه يوايف. فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(: بىل ما أرسعه إن شاء اهلل)20(.

وعندما أهنى اإلمام عيل )عليه السام(ما أمره به رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هاجر إىل املدينة وكان جيلس يف 
النهار ويسـري يف الليل حتى وصل إىل املدينة وقد تفطرت قدماه وعندما رآه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بكى ملا 

بقدميه ثم مسح عىل قدميه فلم يشتِك منها حتى استشهد )عليه السام()21(.

وعند وصول النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل اجلحفة)22( اشـتاق إىل مكة فأتاه جربائيل )عليه السـام( وقال 
ِذي َفَرَض  لـه: أتشـتاق إىل بلدك؟ فقال: نعم. فقال جربائيل)23( )عليه السـام( فإن اهلل يقـول:))إِنَّ الَّ

َك إىَِل َمَعاٍد ُقْل َريبِّ َأْعَلُم َمْن َجاَء بِاهْلَُدى َوَمْن ُهَو يِف َضَاٍل ُمبنٍِي(( )24(.  َعَلْيَك اْلُقْرَآَن َلَرادُّ

روَي عن اإلمام السـجاد )عليه السـام( إنه قال يف تفسـري هذه اآلية: “يرجع إليكم نبيكم )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وأمري املؤمنني )عليه السام( واألئمة عليهم السام”)25(.

وعنـد وصوهلـم املدينة كان يرغب اجلميع يف نزول رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عنده لكنـه )ملسو هيلع هللا ىلص( كان يقول 
هلـم: دعـوا الناقة أهنا مأمـورة)26(. ثم بركت الناقـة يف أرض تابعة ليتيمني الذين رفضـوا أن يدفع هلم 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثمن األرض إال َأنَّه أرص عىل ذلك)27(.

أمـا بقية املسـلمني يف مكـة فمنهم من قعد عن اهلجرة بسـبب إضعاف عزيمتهم من ِقبل نسـاءهم 
وأوالدهم)28(، وملا هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سـبقوهم يف اهلجرة قد تفقهوا يف الدين غضبوا عىل 
َك إىَِل  ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقـْرَآَن َلَرادُّ أزواجهـم وأوالدهـم وأرادوا معاقبتهم)29(. فنزلت اآليـة: ))إِنَّ الَّ

َمَعاٍد ُقْل َريبِّ َأْعَلُم َمْن َجاَء بِاهْلَُدى َوَمْن ُهَو يِف َضَاٍل ُمبنٍِي (()30(.

ومنهم من ختوف من قلة األقوات والتي قد ال تسـد حاجتهم فكيف بدواهبم فقال هلم رسـول اهلل 
ْن ِمْن  )ملسو هيلع هللا ىلص( فكيف بكم إذا بقيتم مع قوم خيبئون رزق سنتهم لضعف يقينهم)31(. فنزلت اآلية: ))َوَكَأيِّ

ِميُع اْلَعِليُم (()32(. اُكْم َوُهَو السَّ ِمُل ِرْزَقَها اهللَُّ َيْرُزُقَها َوإِيَّ ٍة اَل حَتْ َدابَّ

يف حني خرج بعض املسـلمني عىل الُرغم من مرضهم أمثال جندب بن ضمرة الذي مل يتأخر يومًا 
واحدًا عند سـامعه هبجرة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال: إين أجد يف نفيس قوة وإين أعلم الطريق ولسـت مما 
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استثنى اهلل وإين ال أبيت يف مكة فإين أخشى املوت فيها وكان مريضًا فحمله أوالده عىل رسير وعندما 
وصل التنعيم)33( تويَف هناك)34(. فنزلت اآلية: ))َوَمْن هُيَاِجْر يِف َسـبِيِل اهللَِّ جَيِْد يِف اأْلَْرِض ُمَراَغاًم َكثرًِيا 
ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اهللَِّ َوَرُسـولِِه ُثـمَّ ُيْدِرْكُه امْلَْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجـُرُه َعىَل اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ  َوَسـَعًة َوَمـْن خَيْ

َغُفوًرا َرِحياًم(( )35(. 

وعـىل نفس ذلك السـياق هناك رواية ُأخرى تذكر َأنَّ زرارة بن أعـني)36( بعث إبنه ُعبيد إىل املدينة 
املنورة ليعرف أخبار اإلمام موسـى بن جعفر )عليه السـام( إال َأنَّ زرارة تويَف قبل أن يرجع ابنه إليه 
وأبلغوا اإلمام الكاظم)عليه السـام(بذلك فقال )عليه السـام(:  إين الرجو أن يكون زرارة ممن قال 

ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اهللَِّ (()38(. اهلل فيهم)37(:))َوَمْن خَيْ

وعندما وصل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املدينة وجد أهلها من املطففني يف امليزان)39( فنزلت اآلية:))َوْيٌل 
ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس َيْسَتْوُفوَن(( )40(. ِفنَي )1( الَّ لِْلُمَطفِّ

بعـد ذلك توافد املسـلمون عىل املدينة املنورة ومن أهم تلك الوفود هـو جميء جعفر بن أيب طالب 
)ريض اهلل عنـه( ومـن معه بعد فتح خيرب )7هــ/ 629م( فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ))ال أدري أنا بفتح 
خيرب ُأرَسُّ أم بقدوم جعفر(()41(. وجاء مع جعفر سبعون رجًا اثنان وستون من احلبشة وثامنية من أهل 
الشام فيهم بحريا الراهب فقرأ عليهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سورة يس فبكوا عند سامعها وآمنوا قائلني: ما 

أشبه هذا بام كان ينزل عىل عيسى)42(.

ُكوا َوَلَتِجَدنَّ  ِذيَن َأرْشَ ِذيَن َآَمنُـوا اْلَيُهوَد َوالَّ فنزلـت اآلية الكريمة: )) َلَتِجَدنَّ َأَشـدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَّ
وَن  ُْم اَل َيْسـَتْكرِبُ يِسـنَي َوُرْهَباًنا َوَأهنَّ ا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ ِذيَن َقاُلوا إِنَّ ِذيَن َآَمنُوا الَّ ًة لِلَّ َأْقَرهَبُْم َمَودَّ
نَا  ْمِع مِمَّا َعَرُفوا ِمَن احْلَقِّ َيُقوُلوَن َربَّ ُسـوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ )82( َوإَِذا َسـِمُعوا َما ُأْنِزَل إىَِل الرَّ
نَا َمَع  ـاِهِديَن )83( َوَما َلنَا اَل ُنْؤِمُن بِـاهللَِّ َوَما َجاَءَنا ِمَن احْلَقِّ َوَنْطَمـُع َأْن ُيْدِخَلنَا َربُّ ا َفاْكُتْبنَـا َمَع الشَّ َآَمنَـّ

نَي (()43(. احِلِ اْلَقْوِم الصَّ

وكان املبدأ األسايس إلختاذ القرارات هو التشاور وكان هذا املبدأ يتعامل به األنصار قبل اإلسام 
وعنـد ظهور اإلسـام وقبل قدوم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وعند سـامعهم برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تشـاوروا فيام 
بينهم وبعثوا النقباء إليه وكان اجتامعهم يف دار أيب أيوب األنصاري وأحتدوا عىل اإليامن والنرة)44(. 
َاَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ فنزلت يف األنصار آية قال تعاىل فيها:))َوالَّ

َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن((  )45(.
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- ذكر النساء ف اهلجرة
روَي َأنَّ أم سلمة)46( )ريض اهلل عنها( كانت قد سألت رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(. يا رسول اهلل ملاذا مل ُتذكر 
ُْم َأينِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل  النسـاء يف اهلجرة مثل الرجال)47(. فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية: ))َفاْسـَتَجاَب هَلُْم َرهبُّ
ِذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا يِف َسبِييِل  َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفالَّ
تَِها اأْلهَْنَاُر َثَواًبا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َواهللَُّ  ِري ِمْن حَتْ َرنَّ َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت جَتْ َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا أَلَُكفِّ

ِعنَْدُه ُحْسُن الثََّواِب((  )48(.

ا نزلت يف مجيع املهاجرين)49(. وهناك من ذكر)50( َأنَّ اآلية السـابقة الذكر نزلت  وهناك من ذكر  َأهنَّ
يف اإلمام عيل )عليه السام( وسلامن املحمدي وأيب ذر الغفاري )ريض اهلل عنهم(.

بعد ذلك بدأ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بوضع قواعد الدولة اجلديدة وتثبيت أركاهنا من خال أعامله التي 
قام فيها كاملؤاخاة)51( ووثيقة املدينة)52( والتخلص من هيود املدينة)53( وبناء املسجد)54( الذي يعد بمثابة 
املركز األسايس إلقامة العبادات أوالً ونرش تعاليم الدين اإلسامي ثانيًا لذلك حث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

عىل اإللتزام بالصاة يف املساجد.

- قضاء الدين
قال تعاىل: )) ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤيِت امْلُْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع امْلُْلَك مِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ 
ْيِل َوخُتِْرُج  ْيَل يِف النََّهاِر َوُتولُِج النََّهاَر يِف اللَّ ٍء َقِديٌر )26( ُتولُِج اللَّ َمْن َتَشـاُء بَِيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

احْلَيَّ ِمَن امْلَيِِّت َوخُتِْرُج امْلَيَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب(( )55(.

روَى أَنَّ معاذ بن جبل)56( امتنع يوماً ومل يصل صاة اجلمعة مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال له رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
“يا معاذ ما منعك عن صاة اجلمعة؟ قلت: يا رسول اهلل كان ليوحنا اليهودي عيَل أوقية)57( من ترب وكان عىل 
بايب يرصدين. قال: أحتب يا معاذ أن يقض اهلل دينك؟ قلت: نعم يا رسول اهلل، قال: “قل اللهم مالك امللك تؤيت 
امللك من تشاء” إىل قوله تعاىل “بغري حساب” ثم قل: يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمها تعطي منهام ما تشاء 

ومتنع منهام ما تشاء إقِض عني ديني فإن كان عليك ملء األرض ذهباً ألداه اهلل عنك”)58(.

- مساجد اهلل
قال تعاىل: )) يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل(( )59(.

روَي َأنَّ البيـوت املذكورة يف اآلية هي املسـاجد األربعة التي بناهـا األنبياء وهي الكعبة التي بناها 
األنبيـاء إبراهيـم وإسـامعيل )عليهام السـام( ومسـجد بيـت املقدس الذي بنـاه النبي سـليامن )عليه 
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السام( ومسجد املدينة ومسجد قباء اللذين بنامها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( )60(.

وقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: ))املساجد بيوت اهلل يف األرض وهي تضء ألهل السامء كام تضء النجوم 
ألهل األرض”)61(.

ويف تفسـري آخـر إهنا بيوت األنبياء والرسـل واحلكامء وأئمـة اهلدى)62(. وقيل هـي بيوت األنبياء 
وبيت اإلمام عيل )عليه السام( )63(.

وروَي َأنَّـه ملـا قرأ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هذه اآليـة قيل له: “أي بيوت هذه؟ قـال: بيوت األنبياء. فقام 
أبـو بكـر )ريض اهلل عنـه( وقال: يا رسـول اهلل هذا البيت منهـا. أي بيت عيل وفاطمة؟ قـال: نعم من 

أفاضلها”)64(.

وكان األذان واملؤذن واحد يف عهد رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأيب بكر وعمر )ريض اهلل عنهام( لكن يف عهد 
عثامن بن عفان )ريض اهلل عنه( واتساع املدينة وكثرة أعداد الناس وابتعادهم عن املسجد أصبح هناك 

مؤذنان إذ أمر أن يكون أحدمها عىل سطح دار له بالسوق واآلخر يف املسجد)65(.

- منع الساجد
قال تعاىل: ))َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َمنََع َمَساِجَد اهللَِّ َأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى يِف َخَراهِبَا ُأوَلِئَك َما َكاَن هَلُْم 

ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُْم يِف اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم(( )66(. َأْن َيْدُخُلوَها إاِلَّ َخاِئِفنَي هَلُْم يِف الدُّ

تعـدد الروايات بشـأن نزول هـذه اآلية فهناك من قال)67(: إهنا نزلت يف الروم عندما سـيطروا عىل 
بيت املقدس وسعوا يف خرابه فأظهر اهلل املسلمني عليهم وغلبوهم وصاروا ال يدخلونه إال خائفني.

وقيـل املقصـود بتلك اآلية بختنـر عندما خرب بيت املقـدس بمعاونة النصـارى)68(. أما رواية 
اإلمـام الباقـر  )عليـه السـام( فإنه يقول: نزلـت تلك اآلية يف قريـش عندما منعوا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

واملسلمني من دخول مكة واملسجد احلرام)69(.

إال َأنَّ الطربي)70( )310هـ/ 922م( ضعف الرواية األخرية بقوله: “إن مرشكي قريش مل يسـعوا 
يف ختريب املسـجد احلرام” ويرد الطربيس)71( )ت:548هـ/ 1153م( عىل رأي الطربي قائًا: “قوله 
يفسـد ألن عامرة املسـاجد إنام تكون بالصـاة فيها وخراهبا باملنع من الصاة فيهـا وقد وردت الرواية 
بأهنـم هدموا مسـاجد كان أصحاب النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( يصلون فيهـا بمكة عندما هاجر النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل 
املدينة” فمنع بعد ذلك رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يدخل املرشكون إىل املساجد قائًا: “َأال ال حيجنَّ بعد العام 
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مرشك وال يطوفن هبذا البيت عريان”)72(.

ومن بني تلك الروايات ال يكون هناك ترجيح رأي عىل آخر سواء إن تلك اآلية نزلت يف الروم أو 
يف قريش فإهنم وجهان لعملة واحدة بأفعاهلم عىل مر العصور بالنسـبة للروم ولقريش يف عهد رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فأهنم فعلوا ما فعلوا وال يسـتبعد عىل أي وجه من الوجوه أن تكون اآلية نزلت يف أي منهم 
ألهنم عملوا األكثر من هذا عرفًا واألقسى منه جتنيًا واألعجب منه رأيًا واألغرب منه فعًا فا يستبعد 

أن يكونوا قد هدموا املساجد ومنعوا ذكر اهلل فيها.

قال تعاىل: ))يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل(( )73( لكن 
مع عنادهم وجربوهتم تبقى ))َوَكِلَمُة اهللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعِزيٌز َحِكيم (()74(.

- حتويل الِقبلة )2هـ/634م(
وا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسٌع َعِليٌم(( )75(. كانت  ُق َوامْلَْغِرُب َفَأْيناََم ُتَولُّ عندما نزلت اآلية: ))َوهللَِِّ امْلَرْشِ
بمثابـة الـرد عىل اليهود عندما أنكروا حتويـل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة بعد أن كان املسـلمون 

يتوجهون يف صاهتم الواجبة )الفرائض( نحو بيت املقدس.

أمـا يف صـاة التطـوع عىل الراحلة فتكون القبلة حيث يشـاء املسـلمون فروي عـن أئمتنا )عليهم 
السـام( َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( صىّل عىل راحلتِه إيامء أينام توجهت به عندما خرج إىل خيرب)76( وعندما 

رجع من مكة وكانت الكعبة خلفه)77(.

وأقام رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف مكة ثاث عرشة سنة من البعثة وكان يصيل وقبلته بيت املقدس لكن بعد 
استهزاء اليهود وإدعائهم بأن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تابع إليهم ألنه يصيل إىل قبلتهم وأحتجوا بذلك عليه)78(.

ـاَمِء  ويف شـعبان من السـنة الثانيـة للهجرة نزلت اآليـة القرآنيـة: ))َقْد َنـَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََراِم (()79(. َفَلنَُولِّ

فبينام كان رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يصيل يف الركعة الثانية من صاة الظهر ُأمر أن يغري قبلته إىل الكعبة فغري 
قبلتِه باستدارته مع من كان معه من املسلمني رجاالً ونساًء)80(.

وكانت الكعبة أحبُّ القبلتني إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال جلربائيل: “وددت َأنَّ اهلل رصفني من قبلة 
اليهود إىل غريها” فقال جربائيل )عليه السام(: أنا عبٌد مثلك وأنت كريم عىل ربك فأدعه بسؤالك)81(. 
ثم أرتفع جربائيل )عليه السـام( وظل رسـول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( يواصل النظر إىل السـامء آمًا يف عودة 
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اَمِء  جربائيل بام طلبه من اهلل )جل وعا( فأنزل اهلل تعاىل اآلية الكريمة: ))َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ
وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ  َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشـْطَر امْلَْسـِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّ َفَلنَُولِّ

ِْم َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلوَن (()82(. ُه احْلَقُّ ِمْن َرهبِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ الَّ

وبذلك تم حتويل القبلة لتحقيق هدفني األول إزالة اجلدل والثاين إمتام النعمة يف الدنيا بالنر عىل 
األعداء ويف اآلخرة بالرمحة واجلنة)83(. 

- تبليغ الناس بسورة الرباءة )التوبة()9هـ/634م(
ِكنَي )1( َفِسـيُحوا يِف اأْلَْرِض َأْرَبَعَة  ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن امْلُرْشِ قال تعاىل: ))َبَراَءٌة ِمَن اهللَِّ َوَرُسـولِِه إىَِل الَّ

َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي اهللَِّ َوَأنَّ اهللََّ خُمِْزي اْلَكافِِريَن((  )84(.

اختلف املفرسون يف من أخذ هذه السـورة وَبَلَغ الناس فيها فهناك من قال دفعها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
إىل أيب بكر  ثم أخذها منه ودفعها إىل اإلمام عيل )عليه السام(.

فروَي َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أرسل أبا بكر  وأمره أن يقرأ العرش آيات األوىل من هذه السورة ويفسخ 
العهود مع كل من كان معه عهدًا من املرشكني ثم أرسل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمام عليًا )عليه السام( ليقرأها عىل 

الناس فخرج عىل ناقة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حتى إلتقى بأيب بكر وأخذ السورة منه)85(.

وقيل إن أبا بكر رجع إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: هل نزل يفَّ يشء فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(: ال إال خريًا ولكن 
ال يؤدي عني إال أنا ورجٌل مني)86(.

وروَي َأنَّه )ملسو هيلع هللا ىلص( عندما خرج أبو بكر  بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لريجع وقال له: ال يبلغ عني إال من 
أهل بيتي)87(.

كذلـك روَي عـن أيب هريـرة َأنَّه قـال: “كنت أنادي مع عـيل حني أذن املرشكون فـكان إذا صحل 
صوتـه)88( فيـام ينادي دعوت مكانه وكنا نقول: ال حيج بعد عامنا هذا مرشك وال يطوفن بالبيت عريان 
وال يدخل البيت إال مؤمن ومن كانت بينه وبني رسول اهلل مدة فإن أجله إىل أربعة أشهر فإذا انقضت 
األربعة أشـهر فإن اهلل بريء من املرشكني ورسـوله”)89(.وعىل مايبدو َأنَّ أبا هريرة قد أقحم نفسـه يف 

هذه الرواية والدليل عىل ذلك تفرده يف ذكر الرواية عن نفسه...  
وروَي َأنَّ اإلمام عليًا )عليه السـام( بعدما قرأ عليهم آيات من سـورة التوبة ثم نادى فيهم إن اهلل 
بـريء مـن املرشكني قال املرشكون: نحـن نتربأ من عهدك وعهد ابن عمـك)90(. وكان ذلك التبليغ يف 

السنة التاسعة من اهلجرة)91(.
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- وفد نجران )10هـ/631م(
ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه  َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ قال تعاىل: ))امل )1( اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم )2( َنزَّ
ِذيَن َكَفُروا بَِآَياِت اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب  ْنِجيَل )3( ِمْن َقْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن إِنَّ الَّ َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواإْلِ

َشِديٌد َواهللَُّ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقام(( )92(.

روَي َأنَّ هـذه اآليـات وما بعدهـا نزلت يف وفد نجـران الذين قدموا عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان 
عددهم سـتني راكبًا فيهم أربعة عرش رجًا من أرشافهم وأمريهم اسمه عبد املسيح وصاحب رحلهم 
األهيـم وأسـقفهم أبـو حارثة بـن علقمة ودخلوا املسـجد عندمـا كان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يصيل العر 
وعندما أرادوا أن يصلوا رضبوا الناقوس وصلوا داخل مسجد رسول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال الصحابة: 

يا رسول اهلل هذا يف مسجدك؟ فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: دعوهم. فصلوا إىل املرشق)93(.

وبعد إن انتهوا من صاهتم تكلم اثنان منهم إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: فقال هلم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(”أسلام” 
قاال: أسـلمنا قبلك. قال: “كذبتام يمنعكام من اإلسـام دعاؤكام هلل ولـدًا وعبادتكام الصليب وأكلكام 
اخلنزيـر”. قـاال: إن مل يكن ابن اهلل فمن أبوه؟ فأجاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: “ألسـتم تعلمون َأنَّه ال يكون 
ولـد إال ويشـبه أبـاه ؟ “قالـوا : بىل قال : “ ألسـتم تعلمـون َأنَّ ربنا حٌي ال يموت َأنَّ عيسـى يأيت عليه 
الفنـاء”؟ قالـوا: بـىل . قال: “ألسـتم تعلمون َأنَّ ربنا قيم عـىل كل يشء وحيفظه ويرزقـه؟” قالوا: بىل. 
قال: “فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟” قالوا: ال. قال: “ألستم تعلمون َأنَّ اهلل ال خيفى عليه يشء يف 
األرض وال يف السامء؟” قالوا: بىل. قال: “فهل يعلم عيسى من ذلك إال ما علم؟” قالوا: ال. قال: “فإن 
ربنا صور عيسـى يف الرحم كيف شـاء وربنا ال يأكل وال يرشب وال حيدث؟ قالوا: بىل. قال: “ألسـتم 
تعلمون َأنَّ عيسـى محلته أمه كام حتمل املرأة ثم وضعته كام تضع املرأة ولدها وكان يطعم ويرشب؟”. 

قالوا: بىل. قال: “فكيف يكون هذا كام زعمتم؟” فسكتوا)94(. فنزلت اآلية السابقة الذكر.

- الباهلة ) 10هـ / 631 م (
بعد املناظرة التي حدثت بني نصارى نجران ورسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( والتي مل جُتِد نفعًا مع النصارى أمر 
َك فِيِه  اهلل تعـاىل رسـوله الكريم حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يدعو النصارى إىل املباهلة بقولـه تعاىل: ))( َفَمْن َحاجَّ
ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِسـاَءَنا َونَِسـاَءُكْم َوَأْنُفَسـنَا َوَأْنُفَسـُكْم ُثمَّ 

َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اهللَِّ َعىَل اْلَكاِذبنَِي (( )95(.

فدعاهـم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املباهلـة يف صبيحة يومهـم الثاين فقال األسـقف ألتباعه: إن خرج 
إليكم حممد بولده وأهله فا تباهلوه وإن خرج بأصحابه فباهلوه فإنه عىل غري يشء)96(.
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وبالفعل عندما جاء الغد ظهر رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( آخذًا بيد اإلمام عيل)عليه السام( وفاطمة الزهراء 
)عليها السام( خلفه واحلسن واحلسني )عليهام السام( يمشيان بني يديه)97(.

كذلك خرج النصارى وسـأل أسـقفهم عن مـن كان مع النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فقيـل له: هذا ابن عمه 
وزوج ابنته وأحب اخللق إليه والولدان أبناء بنته من عيل )عليهام السـام( وهذه املرأة ابنته فاطمة أعز 

الناس إليه وأقرهبم إىل قلبه)98(.

عندما َعِلم أسـقفهم بتلك الشـخصيات واسـتعداد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( للمباهلة قال األسقف: إين 
ألرى رجًا جريئًا عىل املباهلة وأخشـى أن يكون صادقًا وإن كان صادقًا واهلل مل حيل علينا احلول ويف 

الدنيا نراين فقال: يا أبا القاسم إنا ال نباهلك ولكن نصاحلك)99(.

وروَي َأنَّ األسـقف قـال: “إين ألرى وجوهـًا لـو سـألوا اهلل أن يزيـل جبًا من مكانـه ألزاله فا 
تبتهلـوا فتهلكـوا وال يبقى عىل وجـه األرض نراين إىل يـوم القيامة”)100(.وقـال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
“والـذي نفيس بيده لو العنوين ملسـخوا قردة وخنازير وألضطـرم الوادي عليهم نارًا ومَلا حال احلول 
عـىل النصـارى حتى هيلكوا كلهـم”)101(. كذلك قال )ملسو هيلع هللا ىلص(: “لو باهلوين لرجعـوا ال جيدون أهًا وال 

ماالً”. فامتنعوا عن املباهلة لقلة ثقتهم بام هم عليه)102(.   

 من أخالق رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(

 1- رعاية رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( لليتيم

حـث اهلل تعـاىل عن طريق نبي الرمحـة حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( من خال خاتم األديان والرسـاالت السـاموية 
برضورة رعاية األيتام واإلهتامم هبم إنطاقًا من مبدأ التكافل اإلجتامعي ورعاية املسـلم ألخيه املسلم 
ْثِم َواْلُعـْدَواِن (()103( وعن  إذ قال)جـل وعـا( : ))َوَتَعاَوُنوا َعـىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقـَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعـىَل اإْلِ
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( “ كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته”)104( » أنا وكافل اليتيم كهذين يف اجلنة«)105( 

» من مسح عىل رأس يتيم كان له بكل شعرة مترُّ عىل يده نور يوم القيامة«)106(

وروَي َأنَّ يتياًم من أبناء املهاجرين قد جاء ملجلس رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: إين غام يتيم ويل أخت 
يتيمة ويل أم أرملة أطعمنا مما أطعمك اهلل وأعطاك اهلل مما عنده حتى ترىض فقال رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص(: ما 
أحسـن مـا قلت يا غام ونادى إىل بال وقال له: إتنا بام عندنـا فجاء بال بواحدة وعرشين مترة فقال 

رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( سبع لك وسبع ألختك وسبع ألمك)107(.
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ثم قام إليه معاذ بن جبل ومسح عىل رأسه وقال: جرب اهلل يتمك وجعلك خلفًا من أبيك)108( فقال 
رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص(: “ رأيتـك يـا معاذ ومـا صنعت ال ييل أحد منكم يتياًم فيحسـن واليته ويضع يده عىل 

رأسه إال كتب اهلل له بكل شعرة حسنة وحما عنه بكل شعرة سيئة ورفع له بكل شعرة درجة”)109(.

وعىل عكس مما تقدم ذكره نجد العاص بن وائل السهمي )110(،  والوليد بن املغرية)111( وأبا سفيان 
إهنم كانوا ينحرون الذبائح وعندما يأتيهم يتيم يطردونه ويبعدونه بعصاهم)112(. 

 زهد رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص(  

بعـد أن بـني اهلل تعـاىل امللذات التي يتمتـع هبا الكفار يف احليـاة الدنيا وإهنم ال جيزون شـيئًا عنها 
ْنَيا  اِر َأْذَهْبُتْم َطيَِّباتُِكـْم يِف َحَياتُِكُم الدُّ ِذيَن َكَفُروا َعىَل النَـّ يف اآلخـرة بقولـه تعاىل: )) َوَيْوَم ُيْعـَرُض الَّ
وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوبِـاَم ُكنُْتْم  ـَزْوَن َعـَذاَب اهْلُوِن بِـاَم ُكنُْتـْم َتْسـَتْكرِبُ َواْسـَتْمَتْعُتْم هِبَـا َفاْلَيـْوَم جُتْ
َتْفُسـُقوَن (()113( ويف الوقت ذاته يذكر اهلل جزاء املحسـنني والذين مل تشغلهم ملذات الدنيا عن نعيم 

َيُهـْم َأْعاَمهَلُـْم َوُهـْم اَل ُيْظَلُمـوَن (()114(. ا َعِمُلـوا َولُِيَوفِّ اآلخـرة بقولـه: ))َلِـُكلٍّ َدَرَجـاٌت مِمَـّ

وقد روَي عن عمر بن اخلطاب َأنه قال: » اسـتأذنت عىل رسـول اهلل فدخلت يف مرشبة أم إبراهيم 
وإنه ملضطجع عىل خصفة وإن بعضه عىل الرتاب وحتت رأسـه وسـادة حمشـوة ليفًا فسـلمت عليه ثم 
جلسـت فقلـت لـه: يا رسـول اهلل أنت نبـي اهلل وصفوته وخريته مـن خلقه وكـرسى قير عىل رسر 
الذهب وفرش الديباج واحلرير فقال رسـول اهلل: أولئك قوم عجلت طيباهتم وهي وشـيكة اإلنقطاع 

وإنام ُأِخَرْت لنا طيباتنا«)115(.

 كرم وسامحة الرسول حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( 

َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إىَِل ُعنُِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًرا (()116(. قال تعاىل:))َواَل جَتْ

نزلت هذه اآلية يف رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حيث كان يعطي كل ما يملكه للسائل فرويَّ أَنَّ امرأة بعثت ابنها إىل 
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ليطلب منه درعاً فقالت له: قل للنبي حممد أمي تستكسيك درعاً فإن قال حتى يأتيني يشء فقل 

له: أمي تستكسيك قميصك وبالفعل مل يكن عند رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( درعاً فأعطاه قميصه)117( فنزلت اآلية.
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املسري، ج3، ص236؛ ابن ُكثري، التفسري، ج2، ص316.
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دار الكتب العلمية، بريوت، 1997، ص199.
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12- ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج1، ص489- 490؛ ابن عبد الرب، الدرر، ص82؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريخ، 
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14-قريـة عـىل بعد ميلـني من املدينة وفيها مسـاكن عمرو بن عوف األنصـاري. ينظر: احلموي، معجـم البلدان، ج4، 
ص302-301.
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، ج1، ص8؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص228.
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التفسري الصايف، ج2، ص374.
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- الطـربيس، إعـام الـورى ، ص66؛ الراونـدي، قصـص األنبيـاء، ص335؛ املجلـيس، بحـار األنـوار، ج19،   20
ص106.

- الطـويس، األمـايل، ص307؛ ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشـق، ج42، ص89؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريخ،   21
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23-الطربيس، جممع البيان، ج7، ص335. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج9، ص3026؛ ابن ُكثري، 
التفسري، ج3، ص413؛ السيوطي، الدر املنثور، ج5، ص139؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج8، ص164.

24- سورة القصص، آية: 85.
25-القمي، التفسـري، ج2، ص147؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري اآلصفي، ج2، ص939؛ البحـراين، الربهان، ج4، 
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الناصب، ج2، ص296.
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28-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص25. لاسـتزادة ينظر: عبد الرزاق الصنعاين، ج3، ص295؛ القمي، التفسـري، 
ج2، ص372؛ ابـن أيب الزمنـني، التفسـري، ج4، ص399؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص288؛ 

السمعاين، التفسري، ج5، ص453؛ ابن إدريس احليل، املنتخب، ج2، ص328.
29- الطربي، التفسـري، ج28، ص158؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج10، ص3358؛ السـمرقندي، التفسـري، 
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أمحد بن حممد بن حممد )ت: 368هـ/ 978م(، تاريخ آل زرارة، د.حتق، د.ط، د.ن، ص57.
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54- ينظر: ابن عبد الرب، الدرر، ص88؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص9؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 104؛ 

ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص56؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، ص31.
- سورة آل عمران، آية: 26- 27.  55

- ابن عمرو بن أوس بن عائذ اخلزرجي كنيته أبو عبد الرمحن األنصاري، شهد العقبتني وبدرًا  انتقل إىل الشام ومات   56
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بمرض الطاعون يف خافة عمر بن اخلطاب وله واحد وثاثون سنة. ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص368.
- األوقيـة تسـاوي أربعـني درمهـًا والدرهم يسـاوي مئة ومخسـة وعرشين غرامـًا. ينظـر: هنتس،، فالـرت، املكاييل   57

واألوزان اإلسامية وما يعادهلا يف النظام املرتي، تر: كامل العسل، د.ط، د.ن ، ص19.
- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص216- 217. لاستزادة ينظر: الطرباين، مسند الشاميينن ج3، ص320؛ املنذري،   58
عبـد العظيم بن عبد القوي زكي الدين )ت: 656هــ/ 1258م(، الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف، حتق: 
مصطفى حممد عامرة، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1988، ج2، ص614؛ القرطبي، التفسري، ج4، ص52؛ ابن فهد 
احليل، أمحد بن حممد بن فهد األسدي، )ت: 841هـ/ 1437م(، عدة الداعي ونجاح الساعي، حتق: أمحد املوحدي 
القمـي، د.ط، مكتبـة وجداين، قم، د.ت ، ص54؛ السـيوطي، الدر املنثور، ج2، ص15؛ الصاحلي ، سـبل اهلدى، 

ج10،ص224؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج6، ص229؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج2، ص180.
- سورة النور، آية: 36.  59

60- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص185. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج13، ص734؛ الثعلبي، 
التفسري، ج7، ص17؛ البغوي، التفسري، ج3، ص347؛ القرطبي، التفسري، ج12، ص266.

- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص185. لاستزادة ينظر: الطرباين، املعجم الكبري، ج10، ص262؛ البيهقي، شعب   61
اإليامن، ج3، ص82؛ اهليثمي، جممع الزوائد، ج2، ص7؛ ابن أيب مجهور اإلحسائي، عوايل اللئالئ، ج1، ص351.

- أبو محزة الثاميل، التفسري، ص130؛ املجليس، بحار األنوار، ج11، ص50؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة،   62
ج1، ص665.

- القمـي، التفسـري، ج2، ص104؛ فرات الكويف، التفسـري، ص282؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج3،   63
ص436؛ البحراين، الربهان، ج4، ص73؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، ج3، ص607؛ املشـهدي، كنز الدقائق، 

ج9، ص313؛ الطباطبائي، امليزان، ج15، ص142؛ الشريازي، األمثل، ج11، ص10.
-ابن عقدة الكويف، أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن إبراهيم، )ت: 333هـ/ 941م(، فضائل   64
أمـري املؤمنني)عليـه السـام(، حتق: عبد الرزاق حممد حسـني، د.ط، د. ن ، ص199؛ األصفهاين، أمحد بن موسـى 
بـن مرداويـه، )ت: 410هـ/ 1019م(، مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السـام( وما نـزل من القرآن يف عيل)عليه 
السـام(، حتق: عبد الرزاق حممد حسـني حرز الدين، ط2، دار احلديث، قم، 2003 ، ص284؛ الثعلبي، التفسري، 
ج7، ص107؛ احلاكم احلسـكاين، شـواهد التنزيل، ج1، ص532؛ ابن البطريق، ، شـمس الدين حييى احلسـن بن 
احلسـني األسـدي الربعي احلـيل، )ت: 600هـ/ 1203م(،خصائـص الوحي املبني،حتق: مالـك املحمودي، ط1، 
دار القـرآن الكريـم، قم، 1996 ، ص20؛ األردبييل، كشـف الغمة، ج1، ص326؛ العامة احليل، كشـف اليقني، 
ص378؛ السـيوطي، الـدر املنثـور، ج5، ص50؛ البحراين، الربهان، ج4، ص76؛ املجلـيس، بحار األنوار، ج8، 
ص3؛ احلويـزي، تفسـري نور الثقلـني، ج3، ص611؛ اآللـويس، التفسـري، ج18، ص174؛ الطباطبائي، امليزان، 

ج15، ص142؛ الشريازي، األمثل، ج15، ص142.
65- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص11. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص308؛ الراوندي، فقه القرآن، 
ج1، ص132؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج8، ص264؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ج4، ص12؛ 

العيني، عمدة القاري، ج6، ص161؛ اجلواد الكاظمي، مسالك اإلفهام، ج1، ص259.
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66- سورة البقرة، آية: 114.
- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص261. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج1، ص210؛ الراوندي،   67
فقه القرآن، ج1، ص157؛ اإلسـرتآبادي، آيات األحكام، ص173؛ الشـريازي، األمثل، ج1، ص343؛ مراويد، 
عيل أصغر، الينابيع الفقهية، ط1،= =دار الرتاث، بريوت، 1990 ، ج4، ص525؛ الشـاهرودي، مسـتدرك سفينة 

البحار، ج7، ص30.
-الطربيس، جممع البيان، ج1، ص261. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج1، ص21؛ الطويس،   68
التبيـان، ج1، ص416؛ ابـن ادريـس احليل، إكـامل النقصان، ص355؛ املجلـيس، بحار األنـوار، ج2، ص319؛ 

املشهدي، كنز الدقائق، ج2، ص123.
- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص161. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص58؛ الطويس، التبيان، ج1،   69
ص416؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ص216؛ البحراين، الربهان، ج1، ص312؛ املجلـيس، بحار األنوار، ج3، 

ص340؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص117؛ الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج7، ص30.
- التفسري، ج1، ص698؛ ابن حجر، العجاب، ج1، ص361.  70

- جممع البيان، ج1، ص261.لإلستزادة ينظر: السمرقندي، ج1، ص112.  71
-الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص262. لاسـتزادة ينظر: البخـاري، صحيح البخـاري، ج1، ص97؛ الطربي   72
)الشـيعي(، حممد بن جرير، )ت: القرن الرابع اهلجري/ العارش امليادي(، املسرتشـد، حتق: أمحد املحمودي، ط1، 
مؤسسة الثقافة اإلسامية، قم، 1994، ص320؛ عبد اهلل بن قدامة، موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد 
املقديس، )ت:620هـ/ 1223م(، املغني، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت، ج3، ص195؛ عبد الرمحن بن 
قدامة، أبو الفرج شمس الدين بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد املقديس احلنبيل )ت: 682هـ/ 1283م(، الرشح 
الكبـري للمقنع، د.حتـق، د.ط، دار الكتابالعريب، بريوت، ج10، ص176؛ املارديني، عـاء الدين عيل بن عثامن بن 
إبراهيم بن مصطفى )ت: 750هـ/ 1329م(، اجلوهر النقي عىل سـنن البيهقي، د.حتق، د.ط، دار الفكر، بريوت، 

د.ت، ج2، ص444.
73-سورة النور، آية: 36.

- سورة التوبة، آية: 40.  74
-سورة البقرة، آية: 115.  75

- ناحية عىل ثامنية ُبرد من املدينة ملن يريد الشام. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص409.  76
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص263. لاسـتزادة ينظـر: املزين، أبو إبراهيم، إسـامعيل بن حييى بن إسـامعيل،   77
)ت: 264هــ/ 878م(، خمتـر املزين، د.حتق، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت، ص21؛ العيايش، التفسـري، ج1، 
ص56؛ السـمعاين، التفسري، ج1، ص128؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج1، ص97؛ العاميل، حسن بن زين الدين 
)ت: 1011هـ/ 1602م(، منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان، حتق: عيل أكرب الغفاري، د.ط، مؤسسة 

النرش اإلسامي، قم، 1985، ج2، ص218.
- البيهقـي، دالئـل النبوة، ص82 ، ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسـن عيل بن حممد )ت: 597هـ/   78
1200م(، تلقيـح فهـوم األثر يف عيون التاريخ والسـري، د.ط، د.ن، ص44؛ املقديس، أبـو حممد عبد الغني بن عبد 
الواحـد )ت:600هــ/ 1203م(، خمتر سـرية النبي وسـرية أصحابه العرشة، حتق: خالد بـن عبد الرمحن بن محد 
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الشـايع، ط1، مؤسسـة سـليامن بن عبـد العزيز، السـعودية، 2003، ص61؛ ابـن القيم اجلوزيـة، زاد املعاد، ج3، 
ص59؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص486.

79- سورة البقرة، آية: 144.
80- ابـن زبالـة، أخبار املدينة، ص85؛ ابن حزم، جوامع السـرية ، ص63؛ اليافعي، ، مرآة اجلنان ، ج1، ص9؛اليامين، 

هبجة املحافل، ص146؛ العمري، الدر املكنون ، ورقة 4؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص120.
- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص314. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسري، ج1، ص83؛ الشافعي، أبو   81
عبـد اهلل حممـد بن إدريـس )ت: 204هـ/ 819م(، أحكام القـرآن، حتق: عبد الغني عبد اخلالـق، د.ط، دار الكتب 
العلمية، بريوت ، ج1، ص64؛ السـمرقندي، التفسـري، ج1، ص127؛ ابن أيب الزمنني، التفسـري، ج1، ص185؛ 
األصفهاين، أمحد بن حممد بن احلسـن املرزوقي، )ت: 421هـ/ 1030م(، األزمنة واألمكنة، حتق: خليل املنصور، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1996 ، ص513؛ املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين 
العابدين احلدادي القاهري، )ت: 1031هـ/ 1621م(، الفتح الساموي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي، حتق: 

أمحد جمتبى، د.ط، دار العاصمة، الرياض، د.ت، ج1، ص191.
- سورة البقرة، آية: 144.  82

- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص323.  83
- سورة التوبة، آية: 2-1.  84

- الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص7. لاسـتزادة ينظـر: الواقـدي، أبـو عبد اهلل، حممد بـن عمر بـن واقد، )ت:   85
207هـــ/ 822م( املغـازي، حتق: مارسـدن جونـس، د.ط، إيران، 1984، ج2، ص1077؛ ابن سـعد، حممد بن 
منيـع )ت: 230هـ/ 848م(، غزوات الرسـول ورساياه، حتق: أمحد عبـد الغفور عطا، د.ط، دار بريوت،  1981، 
ص168؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص373؛ ابن سـيد الناس، عيـون األثـر، ج2، ص275؛ الزيلعي، ختريج 
األحاديث، ج2، ص48؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج2، ص93؛ العيني، عمدة القاري، ج9، ص265؛ املجليس، 

بحار األنوار، ج21، ص266.
- الطـربيس، جممع البيان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظـر: ابن كرامة، تنبيه الغافلـني، ص78؛ ابن اجلوزي، املنتظم،   86

ج3، ص373؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ج2، ص48؛ العيني، عمدة القاري، ج9، ص265.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظـر: اجلاحـظ، العثامنيـة، ص129؛ الطربي، تاريخ الرسـل   87
وامللـوك، ج2، ص383؛ ابن اجلـوزي، املنتظم، ج3، ص373؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ج2، ص48؛ العيني، 

عمدة القاري، ج9، ص265.
- ُبح صوته. ينظر: الفراهيدي، العني، ج3، ص117؛ ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص377.  88

89- الطـربيس ، جممـع البيـان ،ج5 ، ص8 . لاسـتزادة ينظر : النسـائي ، السـنن الكـربى ، ج2 ، ص408 ،الطويس، 
التبيان، ج5، ص169؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص266؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج5، ص112.

-الطـربيس، جممع البيان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص383؛ الثعلبي،   90
التفسـري، ج5، ص9؛ ابـن كرامـة، تنبيـه الغافلـني، ص79؛ البلخـي، البـدء والتاريـخ، ج4، ص241؛ ابن عطية 
األندليس، التفسري، ج3، ص6؛ ابن شهرآشوب،املناقب، ج1، ص392؛ ابن البطريق، حييى بن احلسن احليل، )ت: 
600هـ/ 1203م(، عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، د.حتق، د.ط، مؤسسـة النرش اإلسـامي، 
قـم، 1986 ، ص165؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص91؛ الزيلعي، ختريج األحاديث، ص48؛ العيني، 

عمدة القاري، ج9، ص265.
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-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص9. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج5، ص9؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج4،   91
ص241؛ ابـن البطريق، عمدة عيـون، ص165؛ البحراين، غاية املرام، ج5، ص42؛ املجليس، بحار األنوار، ج1، 

ص268.
92- سورة آل عمران، آية: 4-1.

-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص190- 191. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج3، ص220؛ الثعلبي،   93
التفسـري، ج3، ص6؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج1، ص396؛ الطهراين، تفسـري مقتنيات الدرر، ج2، 

ص159؛ الطباطبائي، امليزان، ج3، ص15.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص191. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج3، ص221- 222؛ الثعلبي،   94
التفسـري، ج3، ص6؛ فخر الدين الرازي، التفسـري، ج7، ص165؛ السيوطي، الدر املنثور، ج2، ص3؛ الطهراين، 

تفسري مقتنيات الدرر، ج2، ص159- 160؛ الطباطبائي، امليزان، ج3، ص16-15.
- سورة آل عمران، آية: 61.  95

-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص250. لاستزادة ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج1، ص168؛ ابن كرامة، تنبيه الغافلني،   96
ص33؛ املوفق اخلوارزمي، املناقب، ص159؛ الراوندي، قصص األنبياء، ص352؛ القمي، حممد بن احلسن )ت: 
القرن السـابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(، العقد النضيد والدر الفريد، حتق: عيل أوسـط، ط1، دار احلديث، 

قم، 2002،  ، ص184.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص250. لاسـتزادة ينظـر: املفيـد، اإلرشـاد، ج1، ص168؛ ابن كرامـة، تنبيه   97
الغافلـني، ص33؛ املوفـق اخلوارزمـي، املناقـب، ص159؛ الراوندي، قصـص األنبيـاء، ص352؛ القمي، العقد 

النضيد، ص184.
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص250. لاسـتزادة ينظـر: املفيـد، اإلرشـاد، ج1، ص167؛ ابن كرامـة، تنبيه   98
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الفصل اخلامس

غزوات  الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ورساياه ف تفسري جممع البيان للطربيس
 يف هذا الفصل كان الضوء مسلطًا عىل اجلانب العسكري )احلريب( يف السرية النبوية ونتيجة لقانون احلياة 
باستخدام الرتغيب والرتهيب واإلرشاد والقوة فإىل جانب ماقدمه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من دالئل ملن ال دين 
له وملن له دين فمنهم من آمن ومنهم من متسك بدينه واحرتم الدين اإلسامي ومنهم من أرشك وأعرض 
ومتثل إعراضه بإيذاء رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( واملسلمني ومنع كل من حياول إتباعهم فمن بني ذا وذاك َأِذَن اهلل تعاىل 
لرسولِه الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص( باجلهاد فبدأت الغزوات والرسايا تتوافد عىل أهل الرشك والضال                                                                                

- اإلذن باجلهاد يف سبيل اهلل

 بعد أن انتهى الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( من وضع اللبنات األوىل للدولة اجلديدة اإلسامية فكان البد 
مـن محايـة تلك الدولة الفتية والدفاع عن الدين اإلسـامي وإعاء كلمة اهلل تعـاىل. فقد َأِذن اهلل تعاىل 
للرسـول الكريم حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( باجلهاد يف سـبيل اهلل وكان ذلك يف السـنة األوىل أو الثانية من اهلجرة)1( 

2من خال عدة آيات قرانية:-

اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ ِذيَن َآَمنُوا َقاتُِلـوا الَّ َا الَّ قـال تعاىل:)) َيا َأهيُّ
اهللََّ َمَع امْلُتَِّقنَي (( )3( ))َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنَة (()4(  ))ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم (()5( 

ًة (()7(.      ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ ِكنَي َكافَّ ))َوَقاتُِلوا امْلُرْشِ

روَي عن اإلمام الباقر)عليه السـام( إنه قال:”مل يؤمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقتال وال ُأذن له فيه حتى 
ُْم ُظِلُمو(( )8( وقلده سيفًا)9(. ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ نزل جربائيل هبذِه اآليه: ))ُأِذَن لِلَّ

وبذلك فقد رشع اهلل )جل وعا( اجلهاد بشكل رسمي لتمكني املسلمني بالقضاء عىل كل عقبه تقف 
بوجه املسلمني أوالً ونرش اإلسام ثانيًا فاملرشكون اليقبل منهم غري اإلسام اما أهل الكتاب فيختاروا 
اإلسام أو دفع اجلزية يف حال بقاءهم عىل دينهم وبالفعل بدأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف بعث اجليوش وكانت 
رساياه )ملسو هيلع هللا ىلص( ووقائعه مخسًا وسبعني أو أربعًا وسبعني رسية والتي غزاها بنفسه سبعًا وعرشين غزوة)10(.

 -الرغبة ف القتال والرهبة من الناس
َكاَة َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم  َاَة َوَآُتوا الـزَّ وا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّ ِذيَن ِقيَل هَلُـْم ُكفُّ  قـال تعـاىل:))َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
نَا مِلَ َكَتْبَت َعَلْينَا اْلِقَتاَل َلْواَل  اْلِقَتاُل إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم خَيَْشـْوَن النَّاَس َكَخْشـَيِة اهللَِّ َأْو َأَشـدَّ َخْشـَيًة َوَقاُلوا َربَّ

ْنَيا َقِليٌل َواآْلَِخَرُة َخرْيٌ ملَِِن اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفتِيًا(( )11(. ْرَتنَا إىَِل َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َأخَّ
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نزلـت هذِه اآلية يف عدد من املسـلمني وهم كًا من عبد الرمحـن بن عوف الزهري)12( واملقداد بن 
األسود الكندي)13( وقدامة بن مظعون اجلمحي)14( وسعد بن أيب وقاص)15( إذ كانوا يطلبون من النبي 
حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلذن بقتال املرشكني ولكن ملا أمروا بالقتال واملسري إىل بدر َصُعَب األمر عىل بعضهم)16(.

 ويف تفسري آخر لآلية ذاهتا يقول:« كفوا أيديكم مع احلسن وكتب عليكم القتال مع احلسني )عليه 
السام( إىل أجل قريب إىل خروج القائم فإن معه الظفر”)17(.

غزوات الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ورساياه
يكتفي الطربيس )ت:548هـ /1153م( بذكر غزوات ورسايا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل وجه اإلجياز 
ومل يتطرق إليها تفصيًا ماعدا بعض الغزوات التي استطرد يف رشحها منها غزوة بدر الكربى وغزوة 
أحد وبني النضري وخيرب وفتح مكه وبعض الرسايا أما باقي الغزوات والرسايا فذكرها بشـكل إمجايل 
من باب تعداد الغزوات التي شارك فيها)ملسو هيلع هللا ىلص( والرسايا التي بعثها وعليه سنقوم بتقديم عرض تفصييل 

ملا ذكره الطربيس )ت:548هـ/1153م(.

وقاتل رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يف تسع من تلك الغزوات ومن أمهها بدر وأحد واخلندق وبني قريظة وبني 
املصطلق وبني حليان وخيرب وفتح مكة وحنني والطائف وتبوك)18(.

1- غزوة األبواء)ودان( )19( )صفر2هـ/623م(
وهي أول غزوة غزاها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بنفسِه يف الثاين عرش من شهر صفر يف السنة الثانية من اهلجرة 
وخـرج مـع عدد مـن املهاجرين ليعرتض قافلة لقريش ومل حيـدث يف هذِه الغزوة قتـال إال َأنَّه َكَتَب )ملسو هيلع هللا ىلص( 
كتابًا مع بني ضمرة)20( تعاهد فيه الطرفان عىل السلم وأن الُيعنُي أحدمها عىل اآلخر)21( وكان صاحب لواء 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( محزة بن عبد املطلب)22(. ذكرها الطربيس)23( )ت:548هـ/1153م( ومل يفصل فيها.

2-غزوة بواط)24( )ربيع األول2هـ/623م(
ويف ربيـع األول مـن السـنة الثانية للهجرة خرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مع مئتني من املسـلمني فوصل 
بـواط ليعـرتض قافلـة لقريش إال َأنَّـه مل يظفر هبا فرجع إىل املدينـة دون قتال)25(. ذكرهـا الطربيس)26( 

)ت:548هـ/1153م( ومل يفصل فيها.

3- غزوة الُعشرية)27( )مجادي األول2هـ/623م(
ويف السنة الثانية للهجرة يف شهر مجادي األوىل خرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بمعية مئة ومخسني رجًا أيضًا 
العرتاض قافلة كبرية لقريش قادمة من مكة متجهه نحو الشـام وكذلك مل يظفر هبا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
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ورجـع إىل املدينة دون قتال)28(  وكان حامل اللـواء محزة بن عبد املطلب)29(. ذكرها الطربيس)30( 
)ت:548هـ/1153م( ومل يفصل فيها.

4- غزوة سفوان)31( )بدر األوىل( )2هـ/623م(
توجه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد أيام من غزوة الُعشرية إىل كرز بن جابر الفهري)32( عىل رسح)33( 
املدينـة فخرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حتـى وصل إىل واٍد يقال له سـفوان يف ناحية بـدر وكان حامًا 
لـواءه اإلمـام عيل)عليه السـام( )34(  لكن رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( مل يظفر بـه)35(. ذكرها الطربيس)36( 

)ت:548هــ/1153م( ومل يفصـل فيهـا.

5- رسية عبداهلل بن جحش)37( )2هـ/623م( 
ـْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ َعْن َسـبِيِل اهللَِّ َوُكْفٌر بِِه  قال تعاىل: ))َيْسـَأُلوَنَك َعِن الشَّ

َوامْلَْسِجِد احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَْد اهللَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل (( )38(.

 كان سـبب نـزول هذِه اآلية عندما بعث رسـول اهلل رسية من املسـلمني بقيـادة عبداهلل بن جحش 
األسدي وهو ابن عمة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان ذلك يف السنة الثانية من اهلجرة قبل معركة بدر بشهرين 
فأنطلقـوا ووجـدوا عمرو بـن احلرضمي)39( مـع جتارة لقريش يف شـهر رجب فقتل املسـلمون عمرو 
بـن احلرضمي وأخـذوا ما كان معه من جتـارة قريش وكان ابن احلرضمي أول قتيـل قتل بني املرشكني 
واملسـلمني وكذلـك كانت تلـك الغنيمة أول فئ حصل عليه املسـلمون فعندما َعِلَمـْت قريش بذلك 

أجتهوا إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقالوا: له أحيل القتال يف الشهر احلرام)40( ؟ فنزلت اآلية.

وكانـت تلك الرسية مكونة من أثني عرش رجًا وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قـد كتب كتابًا إىل عبداهلل 
بن جحش وأمره أن ال يقرأه إال بعد مسري يومني وعند إنقضاء اليومني قرأ الكتاب ووجد فيِه إن هذِه 

الرسية موجهة إىل وادي نخلة بني مكة والطائف ليطلع عىل أخبار قريش)41(. 

ويف الطريق ابتعد سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان)42( من الرسية بسبب  ذهاهبم وراء بعري هلم 
ومل يشهدوا هذه الرسية)43(. 

إال َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قد غضب من قتال املسـلمني يف الشهر احلرام وذلك بسبب تربص قريش 
واليهود برسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( األخطاء وبالفعل قالت قريش: إن النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(أحل الشهر احلرام)44(. 
فأصبح املسلمون يف حرية من أمرهم حتى نزلت اآلية السابقة الذكر. ومل يرتك الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص( األرسى 

حتى رجع سعد وعتبة)45(. 



194

6-غزوة بدر)46( الكربى)2هـ/623م(
يف السـنة الثانية من اهلجرة وصلت أخبار إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تقول بأن قافلة جتارية تعود لقريش 
قادمة من الشـام فوجدها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فرصة إلعادة األموال التي أخذهتا قريش من املسـلمني يف 
مكة فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف ثاثامئة وثاثة عرش رجًا)47( وعقد رايتني إحدامها لإلمام عيل بن أيب 

طالب)عليه السام( واألخرى)48( ملصعب بن عمري)49(.

وعندما سـمع بذلك أيب سفيان أرسـل ضمضم بن عمرو الغفاري إىل مكة لبيلغ القريشيني بذلك 
وعندمـا أبلغهـم خرجوا بأسـلحتهم وأمواهلم ثم بعثوا أحد عبيدهم جللب املاء فسـقط بيد املسـلمني 
فسـأله رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مـن أنت؟ فقال: أنا من عبيد قريش ثم سـأله كم عددهـم ] قريش[؟ قال:ال 
علم يل ثم قال له الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( : كم ينحرون يف كل يوم؟ قال: تسعة إىل عرشة فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 

: القوم تسعامئة إىل الف رجل)50(. 

ُكْم  ففزع املسلمون من كثرة قريش واستغاثوا باهلل )عز وجل()51( فنزلت اآلية: )) إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ
ى َولَِتْطَمِئنَّ بِِه ُقُلوُبُكْم  ُكْم بَِأْلٍف ِمَن امْلََاِئَكِة ُمْرِدفنَِي )9( َوَما َجَعَلُه اهللَُّ إاِلَّ ُبرْشَ َفاْسـَتَجاَب َلُكْم َأينِّ مُمِدُّ

َوَما النَّْرُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحِكيم (()52(. 

وأنزل اهلل تعاىل النعاس عىل املسلمني ليًا وناموا وأنزل عليهم القليل من املطر أما قريش فقد أنزل 
ْعَب (()54(.  ِذيَن َكَفُروا الرُّ عليهم أمطارًا قوية أصابتهم بالرعب)53( قال تعاىل: ))َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ

وعند الصباح هيأ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أصحابه وقسم العدة بينهم فكان عنده فرَسان أعطى واحدًا منهم 
للزبري بن العوام واآلخر للمقداد بن األسـود وعنده أيضًا سـبعون مجًا قسـمها بني املسـلمني يتعاقبون 

عليها فكان )ملسو هيلع هللا ىلص( وعيل بن أيب طالب )عليه السام( ومرثد بن أيب مرثد)55( يتعاقبون عىل مجل)56(.

ثـم أرسـل أبو جهل عيونًا ملعرفـة إذا كانت هناك فرصة لنصب الكمني للمسـلمني وحتقيق النر 
عليهـم فلـم تكن هناك فرصة لوجود ثغر يف جيش املسـلمني وبالتايل حماولة نصب الكمني هلم فبدأت 
احلرب باملبارزة بني الفريقني فخرج من جيش املرشكني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
ومن املسـلمني احلمزة )عليه السـام( واإلمام عيل )عليه السـام( وعبيدة بن احلارث)57(  فقتل عتبة 
وشـيبة والوليد وقطعت رجل عبيدة بن احلارث ثم تـويف)58( . فنزلت آية:)) َهَذاِن َخْصاَمِن اْخَتَصُموا 

ِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثَِياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِهُم احْلَِميم (()59(  ِْم َفالَّ يِف َرهبِّ
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 ثم اشـتبك الطرفان فطلب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من اإلمام )عليه السام( أن يعطيه حصا من الوادي 
فناولـه )عليـه السـام( كف من احلصا عليـه تراب فرمى به وجـوه املرشكني وقال : شـاهت الوجوه 
فدخـل الـرتاب يف عيون املرشكـني وكانت تلك الرمية سـبب هزيمة املرشكني يوم بـدر)60( قال تعاىل: 
))َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اهللََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهللََّ َرَمى َولُِيْبيِلَ امْلُْؤِمننَِي ِمنُْه َبَاًء َحَسـنًا إِنَّ 

اهللََّ َسِميٌع َعِليٌم (( )61(   .

 ومن الذين أرسوا وقتلوا يوم بدر النرض بن احلارث فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اىل اإلمام عيل )عليه السام( 
: ياعـيل عـيَل بالنرض فجلب اإلمام عيل )عليه السـام( النرض بن احلارث وقال النرض لرسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
مه ياعيل وأرضب عنقه  ياحممد أسألك بالرحم الذين بيني وبينك فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(: قطع اهلل الرحم باإلسام قدَّ

فرضب عنقه وكذلك احلال بالنسبة لعقبة بن أيب معيط ومطعم بن عدي أيضًا أرسوا وقتلوا)62(.

 وقتل من املرشكني يف أرض املعركة سبعون رجًا وُأرِسَ سبعون آخرون أما املسلمني فقد أسُتْشِهَد 
منهـم أربعـة عرش رجًا سـتة من املهاجرين وثامنية مـن األنصار)63(, وكان نـزول املائكة يوم بدر عىل 
ُكْم  ُكْم َربُّ خيـل بلق)64( وعليهم عامئم صفر)65( قال تعاىل: ))إِْذ َتُقـوُل لِْلُمْؤِمننَِي َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَّ

بَِثَاَثِة َآاَلٍف ِمَن امْلََاِئَكِة ُمنَْزلنَِي (()66( 

 الشهداء أحياء

عندما جرت معركة بدر )2هـ/ 623م( وسقط عدد من الشهداء وكان عددهم أربعة عرش رجًا 
سـتة مـن املهاجرين)67( وثامنية من األنصار)68(. وكان أصحاهبـم يقولون مات فان ومات فان)69(. 
فأنزل اهلل تعاىل: ))َواَل َتُقوُلوا ملَِْن ُيْقَتُل يِف َسـبِيِل اهللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْشـُعُروَن (()70(. وكان 

املرشكون يقولون أصحاب حممد يقتلون أنفسهم دون معنى)71(.

عـن اإلمـام الصـادق )عليه السـام(: “عن يونس بـن ضبيان قال: كنـت عند أيب عبـد اهلل )عليه 
السـام( جالسًا فقال: ما يقول الناس يف أرواح املؤمنني؟ قلت: يقولون: يف حواصل الطيور خرض يف 
قناديل حتت العرش فقال أبو عبد اهلل: سبحان اهلل املؤمن أكرم عىل اهلل أن جيعل روحه يف حوصلة طري 
أخرض، يا يونس! املؤمن إذا قبضه اهلل تعاىل صرّي روحه يف قالب كقالبه يف الدنيا فيأكلون ويرشبون فإذا 

أقدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا”)72(.
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الطعمني يوم بدر

وا َعْن َسـبِيِل اهللَِّ َفَسـُينِْفُقوهَنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم  ِذيَن َكَفُروا ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ  قال تعاىل: )) إِنَّ الَّ
وَن((  )73( ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ َحرْسَ

 روَي إن هـذِه اآليـة نزلت يف املطعمني يف معركـة بدر وهم اثنا عرش رجـًا)74( مجيعهم من قريش 
وكان كل واحـد منهـم عليـه يوم يطعم فيـه وينحر مارغب بِه فلـام ُهِزَم املرشكون يـوم بدر قال بعض 
هؤالء املطعمني يامعرش قريش إن حممدًا قد هزمكم وقتلكم فأعينونا باملال الذين ذهب عىل حربه لعلنا 

نحصل عىل ثأر ملن أصيب منا ففعلوا ونزلت اآلية)75(.

 تقسيم الغنائم يوم بدر

ُقوا اهللََّ َوَأْصِلُحـوا َذاَت َبْينُِكْم  ُسـوِل َفاتَّ  قـال تعاىل: ))َيْسـَأُلوَنَك َعـِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفـاُل هللَِِّ َوالرَّ
َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي(( )76(

 بعد أن أعطى رسـول اهلل وعدًا لكل مسـلم بأن له ما حيصل عليه ومن جاء بأسـري فله كذا فذهب 
الشـبان إىل أرض املعركـة أما الشـيوخ فقد بقوا حتت الرايـات وعندما أنقضت املعركـة أخذ املقاتلني 
يتنازعون فيام بينهم عىل الغنائم فجعل اهلل تعاىل األنفال لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ويقسمها بينهم عىل سواء)77(.

وروَي َأنَّ سـعد بن أيب وقاص َقَتَل قاتل أخيه وأخذ سـيفه وأعطاه إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأستوهبه 
منه فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: هو ليس يل وال لك فذهب سعد بن أيب وقاص ثم نزلت اآلية أعاه فنادى 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سعد وقال له: إنك سألتني السيف ومل يكن يل واآلن قد صار يل فخذه)78(.

 حتذير رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لليهود بعد معركة بدر)2هـ/623م(

بعـد إنتهـاء معركة بدر)2هـ/623م( َقِدَم إىل املدينة عدد من اليهود يف سـوق بني قينقاع فقال هلم 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يامعـرش اليهـود: أحذروا من اهلل مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسـلموا قبل أن ينزل 
بكم مانزل هبم وقد عرفتم َأينَّ نبي مرسل جتدون ذلك يف كتابكم قالوا: ياحممد ال يغرنك َأنَّك هزمت 
قومًا ال علم هلم باحلرب إنا واهلل لو قاتلناك لعرفت َأنَّا نحن الناس)79( فنزلت اآلية:)) َقْد َكاَن َلُكْم َآَيٌة 
ِه َمْن َيَشاُء  ُد بِنَْرِ يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقَتا فَِئٌة ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواهللَُّ ُيَؤيِّ

ًة أِلُويِل اأْلَْبَصاِر (()80( . إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ
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7- غزوة ذي أمر)81( )2هـ/623م(
توجـه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد غزوة السـويق إىل نجد يريد غطفان إال َأنَّه مل حيصـل قتال عىل الُرغم 

اه منه)82(. من إقامته بنجد ملدة شهر كامل إال َّن رجًا أراد رضب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لكن اهلل تعاىل نجُّ

8- غزوة بحران)83( )2هـ/623م(
يف هذِه الغزوة خرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يريد قريشًا وبني سليم وعندما وصل إىل بحران أقام هبا ملدة 

شهرين ورجع إىل املدينة)84( .

9- غزوة أحد )85( )3هـ/624م(
بعد انتصار املسلمني يف معركة بدر)2هـ/623م( وما أصاب املرشكني من القتل واألرس أخذ أبو 
سـفيان حيشـد اجليوش للثأر ليوم بدر وأمر النساء َأْن ال تبكي عىل قتىل بدر ألن خروج الدموع سوف 
يذهب العداوة للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( وعند حشـد جيوشـه البالغ عددهم ثاثة آالف فارس وألفني راجل 
َأخرجوا معهم النسـاء وسـمحوا هلم بالبكاء وإجتهوا لقتال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدينـة املنورة ونزلوا 

بالقرب من جبل ُأحد يف األيام األوىل من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة)86(. 

وعندما َعِلَم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بتجهيز أيب سـفيان لغزو املسلمني والثأر منهم أبلغ املسلمني بذلك 
وحثهـم عـىل اجلهاد فقال عبداهلل بن أيب السـلول بأن يكون القتال داخل املدينـة حتى نقاتلهم من عىل 

السطوح وأبواب السكك فنقتل الرجل الضعيف واملرأة والعبد واألمة وهنزمهم)87(. 

 أمـا سـعد بن معاذ وغريه من رجال األوس أشـاروا عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بأن يكـون القتال خارج 
املدينـة قائلني: “ما طمع فيهـا أحد من العرب ونحن مرشكون نعبد األصنام فكيف يطمعون فينا وأنت 
فينا، ال حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن ُقتَِل منا كان شهيدًا ومن نجا منا كان قد جاهد يف سبيل اهلل)88(«. 

 فأخذ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( برأي سعد بن معاذ وخرج لقتال املرشكني وأنسحب من جيش رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( عدد من املنافقني بحجة َأنَّه مل يأخذ برأهيم ونزل رسول اهلل يف وادي جبل ُأحد وجعل اجلبل إىل 

ظهر اجليش كحصن طبيعي ووضع عليه الرماة وأمرهم بعدم القتال حتى يأذن هلم)89(. 

 وكان عدد الرماة عىل جبل ُأحد مخسـني يرتأسـهم عبداهلل بن جبري)90( وأمرهم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
بعـدم النـزول من اجلبل سـواء كان ذلـك يف النر أو اهلزيمة خشـيًة أن يأيت كمينهم مـن ذلك املكان 

ويكون النر حليف املرشكني)91( .
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 وعندما اسـتعد الطرفان للقتال يف يوم السـبت السـابع من شـهر شـوال)92( هيأ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
أصحابه ودفع الراية إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب)93()عليه السام( وهناك من يذكر)94( َأنَّ الراية 

بيد مصعب بن عمري.

 أما أبو سـفيان فوضع خالد بن الوليد)95( ومائتي فارس كمينًا للمسـلمني وراء اجلبل)96( وبدأت 
املعركـة وكان النر يف بادئ األمر للمسـلمني بسـبب املواقـف اجلهادية التي قدمها أبطال املسـلمني 
وفرسـاهنم كاإلمـام عيل )عليه السـام( ومحزة بن عبد املطلب وعندما علـم الرماة عىل اجلبل بانتصار 
أقراهنم أسـفل اجلبل تركوا مواقعهم ونزلوا للحصول عىل الغنيمة ومل يلتزموا بام أمرهم به)97( رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وبقـَي عىل اجلبل عبداهلل بن جبري واثنا عرش من الرماة)98( وأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية:))َوَلَقْد 
ـوهَنُْم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا َفِشـْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يِف اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما  َصَدَقُكُم اهللَُّ َوْعَدُه إِْذ حَتُسُّ
َفُكْم َعنُْهـْم لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُْكْم َواهللَُّ  ْنَيا َوِمنُْكْم َمْن ُيِريُد اآْلَِخَرَة ُثمَّ رَصَ حُتِبُّـوَن ِمنُْكـْم َمْن ُيِريُد الدُّ

ُذو َفْضٍل َعىَل امْلُْؤِمننَِي (()99(.

وقد هرب عدد من املسـلمني عند سـيطرة املرشكني عىل ميدان املعركة ومل يبق مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
إال ثاثة عرش مقاتًا مخسة من املهاجرين وثامنية من األنصار ومن املهاجرين اإلمام عيل )عليه السام( 
وأبـو بكـر وطلحـة)100(  وعبد الرمحن بن عوف وسـعد بـن أيب وقاص وقد أختلـف يف اجلميع إال يف 
اإلمام عيل )عليه السام(وطلحة)101( ويذكر آخرون)102( بصورة عامة »مل يبق مع النبي يف تلك األيام 
التـي قاتل فيها غري طلحة وسـعد« وهؤالء املؤرخني وإن مل حيـددوا معركة معينة فإهنم أخطأو يف كلتا 
احلالتني فبكل املشاهد كان عيل )عليه السام(الفارس املقدام البطل اهلامم قاتل صناديد العرب وهازم 
فرساهنم ومل يستثن يف احلضور يف أي معركة ماخا تبوك عندما أمره رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( بالبقاء يف املدينة .

 وروَي عن عمر بن اخلطاب إنه قال: “ورأيتني أصعد يف اجلبل كأين أروى)103( ومل يرجع عثامن من 
اهلزيمة إال بعد ثاث فقال له النبي: »لقد ذهبت فيها عريضة«)104( وهناك من ذكر)105( إن رسـول اهلل 
وبـخ املنهزمني يف ُأحد بقولة: ))لقد ذهبتم فيها عريضة(( دون ذكرهم ألسـامء املنهزمني ونزلت اآلية 
ـْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا  ُُم الشَّ اَم اْسـَتَزهلَّ ْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن إِنَّ ِذيَن َتَولَّ قال تعاىل: ))نَّ الَّ

اهللَُّ َعنُْهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َحِليٌم(( )106( .

أمـا رايـة قريش فكانت مع طلحة بن أيب طلحة العبدري من بني عبد الدار وقتله اإلمام عيل )عليه 
السـام( ثم أخذ الراية أبو سـعيد بن طلحة فقتله اإلمام عيل)عليه السـام(ثم سقطت الرايه وأخذها 
مسـافع بن أيب طلحة فقتله اإلمام عيل )عليه السـام( هو اآلخر حتى قتل)عليه السام( تسعة من بني 
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عبد الدار فأخذ رايتهم عبد هلم اسـمه ثواب فقطع اإلمام عيل )عليه السـام( يديه ثم قتله برضبه عىل 
رأسه فأخذت اللواء عمرة بنت علقمة الكنانية ورفعت الراية)107(.

أما خالد بن الوليد فقد رأى نزول الرماة من عىل اجلبل فقتل عبداهلل بن جبري مع العدد القليل من 
الرماة وإلتف عىل املسـلمني من وراء اجلبل ورأى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تلك اهلزيمة وقال: إىل أين تفرون 

عن اهلل تعاىل وعن رسوله)108( .

أمـا هنـد بنت عتبة)109( فكانت يف وسـط اجليش حتمـل بيدها ميًا ومكحلة وكلـام أهنزم رجل من 
قريش قالت له هذا لك )امليل واملكحلة( فإكتحل إنام أنت إمرأة وعملت عىل إعطاء وحيش عهدًا بأن 
تعطيه حريته إن قتل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أو اإلمام عيل)عليه السام( أو محزة )عليه السام( وكان وحيش 
عبـدًا جلبري بن مطعم)110( فقال وحـيش: إين ال أقدر عىل حممد وأما عيل فكان حذرًا كثري اإللتفاف فا 
مطمع فيه أما محزة فكان هيد الناس هدًا حتى سقط عىل جرف هنر فرميته بحربتي فوقعت يف خارصته 
وشـققت بطنـه وأخـذت كبده وجاء هبـا إىل هند فأخذهتـا والكتها يف فمهـا فجعلهـا اهلل يف فمها مثل 

الداغصة)111( فرمتها)112( .

 قـال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “فبعـث اهلل ملكًا فحمله ورده إىل موضعـه”)113( ثم جاءت هند بنت عتبة 
إىل جسـده وقطعته ومل يبق مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إال أبو دجانه سامك بن خرشه)114( واإلمام عيل بن أيب 
طالـب )عليـه السـام( وكان اإلمام عيل )عليه السـام(يقاتل كل جمموعة تتجه إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
حتى تقطع سـيفه فدفع إليه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سيفه ذا الفقار واسـتمر يقاتل اإلمام عيل )عليه السام(
عن الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( حتى أصيب بسبعني جرحًا فقال جربائيل )عليه السام( لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : 
إن هذِه هلي املواساة ياحممد فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : إنه مني وأنا منه فقال جربائيل )عليه السام(: وأنا 
منكما)115(. ونظر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل جربائيل بني السـامء واألرض عىل كريس من ذهب وهو يقول: 
“ال سـيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل”)116( وكان رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يمسـح عىل جراح اإلمام عيل 

)عليه السام( وهي تلتئم بإذن اهلل  الواحدة تلو األخرى كإن مل تكن)117(.

فقال اإلمام عيل )عليه السام(: احلمد هلل إذ مل أفر ومل أولَّ الدبر فشكر اهلل تعاىل ومحده عىل ذلك الثبات 
ًا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب  والنر املؤيد)118( ونزلت اآليه التالية: )) َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأْن مَتُوَت إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ ِكَتاًبا ُمَؤجَّ
ـاِكِريَن (()119( وكانت مواقف اإلمام عيل  ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآْلَِخَرِة ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَسـنَْجِزي الشَّ الدُّ
)عليه السام( يف كل املشاهد مرشفة فهو الخيشى يف اهلل لومة الئم وال خيشى املوت يف سبيل اهلل وكان)عليه 

السام( يقول لإلمام احلسن )عليه السام( : ))إن أباك ال يبايل وقع عىل املوت أو وقع املوت عليه)120( ((.
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 روَي َأنَّ املرشكني نزلوا بأحد يوم األربعاء يف شوال من السنة الثالثة للهجرة وخرج إليهم رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يوم اجلمعة وكان القتال يوم السـبت يف النصف من شـهر شوال وكرست رباعية رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( يف هذِه الغزوة وُشجَّ وجهه وُقتَِل من املسلمني سبعون رجًا)121(. أبرزهم محزة بن عبد املطلب 
)عليه السـام( الذي تأمل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إلستشـهاده وكيف ُمّثَل به وما عملته بـه آكلة األكباد هند 
بنت عتبة فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : مل أَر موقفَا أشد من هذا املوقف ومل يستطع النظر إليه)122(  وقال: »أنا 
شهيد عىل هؤالء القوم لفوهم يف دمائهم فإنه ليس جريح جيرح إال جرحه يوم القيامة يدمى لونه الدم 
ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسـبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا  َسـَبنَّ الَّ ورحيه ريح املسـك)123(« وأنزل اهلل تعاىل اآليات التالية: ))َواَل حَتْ
ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم  وَن بِالَّ ِْم ُيْرَزُقوَن )169( َفِرِحنَي باَِم َآَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْسـَتْبرِشُ َبـْل َأْحَيـاٌء ِعنَْد َرهبِّ
وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع  َزُنوَن )170( َيْسَتْبرِشُ ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ

َأْجَر امْلُْؤِمننَِي (()124( .

كذلك جرح عدد كبري من املسلمني يف هذِه املعركة وكان للمرأة هي األخرى دور مرشف يف تلك 
املعركة وخري مثال عىل ذلك أم عامرة نسـيبة بنت كعب)125( فقد شـاركت يف القتال ورُضَبْت بسـيف 
وُجرَحْت وقد أعجب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بشجاعتها)126(  وقال:» اللهم إجعلهم رفقائي يف اجلنة)127(« .

وعندما رأى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اهنزام املسـلمني قال:  »اللهم ال يعُلّن علينا اللهم ال قوة لنا إال بك 
اللهم ليس يعبدك هبذِه البلدة إال هؤالء النفر«)128( فأنزل اهلل هذِه اآلية الكريمة بقوله تعاىل: ))َواَل 

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي(( )129(  هَتِنُوا َواَل حَتْ

وروَي َأنَّـه ملا أصيب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ُأشـيع بـني الناس َأنَّه ُقتَِل وكان هذا سـبب ترك املسـلمني 
ملواضعهم وعندما التقاهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( المهم عىل قرارهم وأجابوا: يارسول اهلل أتانا خرب مقتلك 
ُسُل َأَفإِْن َماَت  ٌد إاِلَّ َرُسـوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ فرعبنا وولينا مدبرين)130( فأنزل اهلل تعاىل:)) َوَما حُمَمَّ
اِكِريَن (()131( . َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقِلْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

وبالفعل إنه لعذر ضعيف من ِقْبل الفارين وإال كان األجدر هبم عند سـامعهم بمقتل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( 
يثبتـون عـىل مواقعهم ويأخذون بثأر النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( ال الفرار من أرض املعركة وبذلك أصبحت الصورة 
جلية بينت غايات املسـلمني يف القتال فمنهم من آثر الثبات ولزم موقعه وجاهد جهاد األبطال ومنهم 

من فر وخالف األوامر للحصول عىل الغنائم.

 وقد برر الرماة نزوهلم ليس بسـامعهم مقتل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بل خشـوا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول 
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من أخذ شـيئًا فهو له وال يقسـم كام مل يقسـم يوم بدر فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: أضننتم إنا نغل وال نقسم 
لكم)132( فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليه: ))َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت باَِم َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوىفَّ 

ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن (()133( .

وقيـل إن هذِه اآلية نزلـت يف غزوة  بدر)2هـ/623م( عندما فقدت قطيفة محراء من الغنائم فقال 
البعض: لعل النبي أخذها)134(. 

والروايتـني حتمل نفس معنى اآلية وإن أختلـف زمان حدوثها لكن اآلية توضح موقف النبي حممد 
)ملسو هيلع هللا ىلص( من الغنائم يف كل الغزوات والرسايا وتقسيم ما يغنموه وفقًا لآلية الكريمة: قال تعاىل: ))َواْعَلُموا 

بِيِل (()135( . ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ ٍء َفَأنَّ هللَِِّ مُخَُسُه َولِلرَّ اَم َغنِْمُتْم ِمْن يَشْ َأنَّ

وكان الذي كرس رباعية رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عتبة بن أيب وقاص)136(والذي شـجه يف وجهه)137( ابن 
قميئـة)138( فدعا عليه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إن ال حيول عليه احلـول حتى يموت كافرًا وبالفعل مات كافرًا 

قبل إن حيول عليه احلول)139(.

 وعندما جرح رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كانت فاطمة تْغسل جراحه وتزيل الدم واإلمام عيل )عليه السام(  
يصـب املاء إال َأنَّ فاطمة الزهراء )عليها السـام( كانت ترى َأنَّ املـاء يزيد الدم فأخذت قطعة حصري 

وحرقتها وأخذت الرماد ووضعته عىل اجلرح فمسك الدم)140( .

وروَي َأنَّ أبـا سـفيان قد أسـتأجر يوم أحد ألفني مـن األحباش ليقاتل هبم النبـي حممد)141( )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وا َعْن َسـبِيِل اهللَِّ َفَسـُينِْفُقوهَنَا ُثـمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم  ِذيَن َكَفُروا ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ فنزلـت اآليـة:)) إِنَّ الَّ

ون (()142(. ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ َحرْسَ

8- مواثيق الرشكني
ْت ُصُدوُرُهْم َأْن  ِذيـَن َيِصُلوَن إىَِل َقْوٍم َبْينَُكـْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحـِرَ قـال تعـاىل: ))إاِلَّ الَّ
َطُهْم َعَلْيُكْم َفَلَقاَتُلوُكْم َفإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا  ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم َوَلْو َشاَء اهللَُّ َلَسلَّ

َلَم َفاَم َجَعَل اهللَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِيًا(( )143(. إَِلْيُكُم السَّ

قيـل نزلـت هذه اآليـة يف هال بن عويمر السـلمي)144( الـذي عاهد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل أن ال 
حيالف ضده وال جيور عليه فنزلت تلك اآلية ليحذر املسلمني من التعرض إليه)145(.

وقيـل نزلـت يف بني مدلج إذ كان رساقة بن مالك بن جعشـم املدجلي)146( قد َقـِدم إىل النبي حممد 
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)ملسو هيلع هللا ىلص( بعد معركة ُأحد )3هـ/654م( وأقسم عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( باهلل والنعمة عىل أن ال يغزو قومه 
وقال أيضًا : إن أسلمت قريش أسلمنا ألهنم كانوا عىل حلف مع قريش)147(.

وقيـل نزلت يف بني ضمرة إذ َقِدم منهم سـبعامئة رجل يقودهم مسـعود بـن دخيلة وضيفهم النبي 
حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( بالتمـر وقال هلم: “ما الذي جـاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منـك وال نرغب بإقامة احلدود 

بيننا وجئنا لنوادعك فقبل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(”)148(.

 حتالف كعب بن األرشف مع قريش
بعد أن انتهت غزوة ُأحد )3هـ/ 624م( جاء كعب بن األرشف ومعه سبعون من اليهود إىل مكة 
ليحالفوا قريش ضد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فدخل 
كعب بن األرشف عىل أيب سفيان ونزل أصحابه يف دور مرشكي قريش وعند عقد امليثاق قال أهل مكة 
لليهـود مـن املحتمل أن يكون هذا مكٌر منكـم ألنكم وحممد أصحاب كتاب فـإن أردتم أن نصدقكم 

إسجدوا هلذين الصنمني فسجدوا)149(. 

ْبِت َوالطَّاُغوِت(( )150(. فنزلت اآلية:))ُيْؤِمنُوَن بِاجْلِ

ثم قال كعب بن األرشف: يا أهل مكة فليذهب منا ثاثون ومنكم ثاثون ونلصق أكبادنا بالكعبة 
ونعاهد رب البيت عىل قتال حممد ففعلوا)151(.

ثم قال أبو سفيان لكعب بن األرشف: نحن أميون وأنت تقرأ وتكتب أينا عىل حق نحن أم حممد؟ 
فقـال كعـب: أعرضوا عـيَل دينكم. فقال: نحن نكـرم الضيف وننحر للحجيج ونصـل الرحم ونفك 
األسـري ونعمـر البيت ونطوفه وحممد فارق ديـن آبائه وقطع الرحم. فقال: أنتم واهلل أهدى سـبيًا مما 

عليه حممد)152(.

ِذيَن  ْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَّ ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمنُوَن بِاجْلِ فنزلت اآلية:))َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
ِذيَن َآَمنُوا َسبِيًا(( )153(. َكَفُروا َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن الَّ

10- غزوة محراء األسد)154( )3هـ/ 624م(
أمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املسـلمني باخلروج بعد غزوة ُأحد )3هـ/ 624م( ملاقاة املرشكني ليبني هلم 
قـوة املسـلمني عـىل الُرغم مما أصيبوا به من جراح فخرج معه سـبعون رجًا وعنـد وصوهلم إىل محراء 
األسد أقام هبا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثاثة أيام فمر به معبد اخلزاعي وهو من املرشكني والذي عمل بدوره 
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عىل إباغ أيب سفيان بخروج املسلمني عليه)155(.

وقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: هل من رجٍل يأتيني بخربهم؟ فقال اإلمام عيل )عليه السـام(: أنا آتيك 
بخربهم وخرج معه عدد من املسلمني ليعرفوا أخبار املرشكني)156(.

َقْوا  ِذيَن َأْحَسنُوا ِمنُْهْم َواتَّ ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقْرُح لِلَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوا هللَِِّ َوالرَّ فنزلت اآلية: )) الَّ
ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا  َأْجٌر َعظِيٌم )172( الَّ

اهللَُّ َونِْعَم اْلَوِكيُل (()157(.

يف حني يذكر آخرون)158( َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أمر سعد بن أيب وقاص مبارشًة ليأيت بخرب قريش.

فذهب اإلمام عيل)عليه السام( ورأى قريش قد ركبوا اإلبل وأخرب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بذلك فقال 
)عليـه وعـىل آله الفضل الصـاة وأتم التسـليم( أرادوا مكة فدخـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املدينة وأخربه 

جربائيل )عليه السام( بأن اهلل تعاىل يأمره بأن خيرج وال خيرج معه إال من به جراح)159(. 

ُْم َيْأمَلُوَن َكاَم َتْأمَلُوَن((  )160(. وأنزل اهلل تعاىل اآلية: ))َواَل هَتِنُوا يِف اْبتَِغاِء اْلَقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأمَلُوَن َفإهِنَّ

فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل محراء األسد وعندما علم أبو سفيان بقدوم النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( استعد ملواجهته 
وبعث إليه رسـالة مع قافلة كانت متجهة إىل محراء األسـد يقول فيها: “إنا قد أمجعنا الكرة عليه وعىل 
أصحابه لنستأصل بقيتهم” ثم عاد أبو سفيان إىل مكة أما رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عندما قرأ رسالة أيب سفيان 

قال: ))َحْسُبنَا اهللَُّ َونِْعَم اْلَوِكيُل(( )161( وعاد إىل املدينة)162(.

وعند عودته إىل املدينة إلتقى بإثنني من املرشكني مها عزة بن عمرو بن عبد اهلل الذي أرسه رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يوم بدر وأخىل سـبيله ألنه شـكا إىل رسـول اهلل فقره مقابل أن ال يقاتل املسلمني وال حيّرض 
عليهـم إال إنـه نقض العهـد وخرج مع املرشكـني من قريش يوم ُأحـد وحرضهم عىل املسـلمني فأمر 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقتله)163(. وكذلك إلتقى بمعاوية بن املغرية بن العاص وأمر بقتله أيضًا)164(.

11-وفد بئر معونة )3هـ/ 624م(
كان السـبب وراء بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عددًا من املسـلمني إىل بئر معونة هو طلب أيب براء عامر 
بن مالك)165( الذي قدم عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املدينة وقد عرض عليه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلسـام 
إال َأنَّه مل يظهر رفضًا وال قبوالً وطلب من رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يرسل معه رجاالً من املسلمني إىل أهل 
نجد)166( يدعوهنم إىل اإلسـام لكن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رفض طلبه خلشيته عىل املسلمني إال َأنَّ أبا براء 

أجاب بقوله: أنا جاٌر هلم فأرسلهم)167(.
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فأرسـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املنـذر بن عمرو)168( ومعه أربعون رجاً فلام وصلوا بعثـوا رجاً إىل عامر بن 
الطفيل)169( فعمل عىل قتل الرجل ودعا القبائل لقتال املسلمني فرفضوا دعوته ولكن أجابته قبائل أخرى)170(.

فأخذوا سـيوفهم وقاتلوا املسـلمني وأستشـهدوا مجيعًا إال واحدًا وأوصل خربهم إىل رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( عمرو بن أمية)171( الذي رأى هو ورفيقه كيف كانت الطري حتوم عىل جثث الشـهداء فعرفوا َأنَّ 
أصحاهبـم قتلوا فرجع عمرو حتـى وصل إىل قرقرة)172( فأقبل رجان وسـأهلم من أين أنتم قالوا من 
بني سليم وعندما نام الرجان قتلهم ثأرًا ألصحابه وكان ذلك املوقف سببًا يف غزوة بني النضري)173(.

وكان بعث بئر معونة يف صفر من السنة الرابعة للهجرة بعد أربعة أشهر من غزوة ُأحد)174(.

12غزوة بني النضري )4هـ/ 625م(

توجه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل بني النضري ليشاركهم يف دية الرجلني اللذين قتلهم عمرو بن أمية وكان 
مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عدد من الصحابة ومن بينهم اإلمام عيل )عليه السـام( إال َأنَّ بني النضري كانوا 
يريدون املكيدة برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إذ دفعوا أحد رجاهلم عىل َأْن يصعد عىل سـطح دار ويرمي صخرة 

عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ألنه كان جالسًا عىل جدار ذلك الدار)175(.

إال َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( َعِلَم بمكيدهتم عن طريق الوحي فرجع إىل املدينة وأمر املسـلمني خلوض 
م حتصنوا يف حصوهنم  حرب ضد بني النضري فتجهزوا وخرجوا وحارصوا بني النضري عدة لياٍل إال َأهنَّ
وأمر رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقطع نخيلهم وإحراقها وأرسل إليهم املنافق عبد اهلل بن ُأيبَّ ليقول هلم أنا معكم 
م خذلوهم فاضطر بني النضري إىل اإلستسام والرضوخ ملطالب رسول  سواء قتلتم أو ُأخرجُتم إال َأهنَّ

اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وعىل رأسها اجلاء وتسليم كل ما يملكون ومع ذلك مل ُيْسلم منهم إال رجان)176(.

مع العلم َأنَّ بني النضري كانوا قد عاهدوا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( منذ أن دخل إىل املدينة عىل أن ال يقاتلوه 
ولكنهم نقضوا عهدهم بعد معركة بدر فذهب كعب بن األرشف ومعه أربعون رجًا إىل مكة وعقدوا 

عهدًا مع أيب سفيان ضد املسلمني)177(.

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم  ِذي َأْخَرَج الَّ ونزلت آية يف غزوة بني النضري إذ قال تعاىل: )) ُهَو الَّ
َتِسُبوا َوَقَذَف  ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوهُنُْم ِمَن اهللَِّ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيْ ِل احْلَرْشِ َما َظنَنُْتْم َأْن خَيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهنَّ أِلَوَّ

وا َيا ُأويِل اأْلَْبَصاِر(( )178(. ِرُبوَن ُبُيوهَتُْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي امْلُْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ ْعَب خُيْ يِف ُقُلوهِبُِم الرُّ
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13- غزوة ذات الرقاع)179( )4هـ/ 625م(
يف السـنة الرابعـة مـن اهلجرة خرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل قبائـل غطفان وعندما وصـل إىل إحدى 
مناطقهـم إلتقـى بعدد منهم وقد تفاجأوا بقدومه )ملسو هيلع هللا ىلص( عليهم فتفرقوا من دون قتال وأخذ املسـلمون 

الغنائم)180(.

14- غزوة بدر الخرة )5هـ/ 626م(
بعد هناية معركة بدر قال أبو سفيان للمسلمني: لنا موعد آخر عند بدر فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مع 
ألف ومخسـامئة رجل ومحل لواءه اإلمام عيل )عليه السـام( واسـتخلف عىل املدينة عبد اهلل بن رواحة 
م مل يقدموا بسـبب خوفهم من  وعند وصول املسـلمني إىل بدر انتظروا عدة أيام قدوم املرشكني إال َأهنَّ

املسلمني وسميت هذه الغزوة بدر املوعد)181(.

15- غزوة دومة اجلندل)182( )5هـ/ 626م(
وصلت أخبار إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مفادها َأنَّ أهل دومة اجلندل يظلمون الناس وخيططون للهجوم 
عىل املدينة فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مع ألف من املسلمني إىل دومة اجلندل وعند سامع أهلها بقدوم املسلمني 

إليها وإقرتاهبم منها خرجوا منها وَغنَِم املسلمون بعض ماشيتهم وأقاموا هبا عدة أيام ثم رجعوا)183(.

16-غزوة األحزاب )اخلندق()184( )5هـ/ 626م(
كان السـبب يف هـذه الغـزوة رغبة اليهـود بأخذ الثأر من املسـلمني بسـبب قيام املسـلمني بقتلهم 
وإخراجهـم مـن املدينة فتوجهـوا إىل مكة لإلتفاق مع قريش حلرب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فعرضوا عليهم 
الفكرة وإهنم سيكونوا معهم من أجل القضاء عليهم وعىل هذه الشاكلة أستمر اليهود بعقد التحالفات 
مع معظم القبائل لقتال املسـلمني وأخذت املوافقة بذلك من بني أسـد وغطفان وسـليم وعندما علم 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأبلغ املسلمني وأشار عليه سلامن املحمدي )ريض اهلل عنه( بحفر اخلندق)185(.

اَم َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبَذُه َفِريٌق ِمنُْهْم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل ُيْؤِمنُون (( )186(. قال تعاىل: ))َأَوُكلَّ

فحفروا اخلندق بمعية رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وعندما انتهوا من حفر اخلندق جاءت قريش وحلفاؤها وأخذت 
جانب جبل ُأحد أما املسلمون فجعلوا ظهورهم جلبل سلع)187( وكان اخلندق حاجزًا بني الفريقني)188(.

ويف أحد منافذ اخلندق كان قد رابط فيها كعب بن أسـد القرظي الذي عاهد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل 
عـدم اخليانـة ولكن عندما خرج حيي بن أخطب النضريي سـمع صوت كعـب وطلب منه فتح ذلك 
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املنفـذ إال َأنَّ كعبـًا رفـض يف بادئ األمر ولكن بعد ذلك فتح له ذلك املنفـذ األمر الذي جعل املنافقني 
ينترشون بني املسلمني بعد أن كانت بداية املعركة عبارة عن مناوشات بالنِبال)189(.

ثـم هتيأ فرسـان قريش بعـد ذلك للقتال منهـم عمرو بن عبـد ود العامري وعكرمـة بن أيب جهل 
ورضار بـن اخلطـاب وهبرية بـن أيب وهب ونوفل بن عبـد اهلل وقالوا ألتباعهم : سـتعلمون اليوم من 
الفرسـان واقتحموا ذلك املنفذ من اخلندق وأصبحوا ما بني اخلندق وجبل سـلع فخرج إليهم اإلمام 
عـيل )عليه السـام( وعدد من املسـلمني ثم نادى عمرو بـن عبد ود من يبارز فقـال اإلمام عيل )عليه 
السـام(: أنا له يا رسـول اهلل فألبسه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( درعه وسـيفه ذو الفقار وعممه ثم قال له: تقدم 
وملـا ذهب اإلمام عيل )عليه السـام( دعا له رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: اللهم أحفظه مـن بني يديه ومن خلفه 

وعن يمينه وعن شامله ومن فوق رأسه ومن حتت قدميه)190(.

فخرج اإلمام عيل )عليه السام( وهو يقول:

                     ال َتْعجَلنَّ َفَقـــْد أتاَك                                          جُميُب صوتَِك َغرُي عاجْز

                     ذو نّيٍة وبصــــــــرية                                        والصدُق ُمنِْجي ُكَل فاِئْز

                      إين ألرجو أن أُقيــــَم                                         َعليَك نائحة اجلــــنائْز
                      من رضبٍة نجاء يبقى                                          ِذكرها ِعنَد اهلزاهْز)191(

وعندمـا رأى عمـرو إقبال اإلمام عيل )عليه السـام( عليه قال له : من أنـت؟ قال: عيل. قال: ابن 
عبـد منـاف؟ فقـال اإلمام عيل )عليه السـام(: أنـا عيل بن أيب طالب بن هاشـم بن عبـد مناف. فقال 
عمرو: غريك يا ابن أخي من هو أسـن منك فإين أكره أن أريق دمك. فقال اإلمام عيل )عليه السـام(: 
لكني ما أكره أن أريق دمك. فغضب عمرو ونزل ورضب اإلمام عىل ترسـه وثبت السـيف داخل شق 
الـرتس وأصـاب رأس اإلمام )عليه السـام( ثم رضبه اإلمام وأسـقطه األرض)192( بعد أن ثار بينهم 
الرتاب فكرب اإلمام عيل )عليه السام( ثم كرب عمر بن اخلطاب بعد أن رأى اإلمام عليًا )عليه السام( 

يمسح سيفه بدرع عمرو وقال: يا رسول اهلل قتله فحز عيل رأسه)193(.

فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: “أبرش يا عيل فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة حممد لرجح عملك بعملهم 
وذلـك إنـه مل يبـَق بيت مـن بيوت املرشكـني إال وقد دخلـه وهن بقتل عمـرو ومل يبَق بيـت من بيوت 

املسلمني إال وقد دخله ِعْز بقتل عمرو”)194(. كذلك 
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كان رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول: “وكفى اهلل املؤمنني القتال بعيل”)195(.

أما اإلمام عيل  )عليه السام( فكان يقول:

                    َنُر احِلجارِة ِمْن َسفاهِة رأيِه                   وَنرُت رب حممٍد بصواِب     

الً                    كاجلـذِع َبنَي دكادٍك ورواِب ْبتُه و َترْكتُه ُمتـــــجدِّ                    فرَضَ
ين َأثوايب)196( َر َبزَّ                    َوَعْفْفُت عن أثوابِه ولو أنَّـني                    ُكنُْت امُلَقطَّ

وروَي َأنَّ اإلمام عليًا )عليه السـام( جلب رأس عمرو بن عبد ود إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقام أبو 
بكر وعمر فقّبا رأسه)197(.

وبعد ذلك جاء نعيم بن مسعود األشجعي يعلن إسامه لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وإن قومه ال علم هلم به 
وطلب من رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يأمره بام شـاء فقال له رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: أخذل ما استطعت منهم فإن 

احلرب خدعة)198(.

وبالفعل أخذ نعيم بإحباط األحزاب املتحالفة وتشـتيت مجعهم بأن ذهب إىل كل واحد منهم وقال 
هلم: إن بني قريظة أرسـلوا إىل النبي حممد وأبلغوه إهنم ندموا عىل فعلتهم وإهنم سـوف يأخذون رهائن 
منكم ويقدموهنا للنبي ليقطع أعناقهم ونكون معك عليهم ووافقهم النبي حممد فإن بعثوا إليكم ليأخذوا 
أحدكم فردوهم وبذلك فقد تبدد جيش األحزاب وأرسل اهلل إليهم لياٍل باردة وأنرفوا راجعني)199(.

وأرسـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حذيفة بن اليامن ليأيت بأخبارهم وقال له: “ال حتدثن شـيئًا حتى ترجع” 
وعندما وصل حذيفة إىل معسكر القوم ومل جيد هلم مقرًا وال مقامًا من شدة الريح وأراد أن يرضب أيب 

سفيان بقوسه إال َأنَّه تذكر وصية رسول اهلل إليه ال تفعل شيئًا حتى ترجع)200(.

وكان دعاء النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عندما سأله املسلمون عىل دعاء بعد نزول اآلية: ))إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم 
َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم (( )201(. فقالوا له: هل من يشء نقوله: قال: قولوا: اللهم أسرت عوراتنا وآمن روعاتنا)202(.

ومن دعائه )ملسو هيلع هللا ىلص( يوم األحزاب: “اللهم أنت منزل الكتاب رسيع احلسـاب إهزم األحزاب اللهم 
إهزمهـم وزلزهلـم”)203( “ال إله إال اهلل وحده أعز جنده ونـر عبده وغلب األحزاب وحده فا يشء 
بعده”)204(. روَي عن اإلمام عيل )عليه السام( إنه قال: “كنا إذا محى البأس أتقينا برسول اهلل فلم يكن 

أحد منا أقرب إىل العدو منه”)205(.
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ِذيَن َصَدُقوا َوأُوَلِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(( )206(. اِء َوِحنَي اْلَبأِْس أُوَلِئَك الَّ َّ ابِِريَن يِف اْلَبأَْساِء َوالرضَّ قال تعاىل: ))َوالصَّ

ِذيـَن َآَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة  َا الَّ ويف نـر املسـلمني يف غزوة اخلندق )5هــ/ 626م( قال تعاىل:))َيا َأهيُّ
اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا َوُجنُوًدا مَلْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرًيا(( )207(.

- معجزة ف حفر اخلندق
عندما خط رسـول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( حفر اخلندق قسـم تلك املساحة بني املسلمني حلفره فقطع لكل 
عـرشة أربعـني ذراعًا وتنازع املسـلمون فيام بينهم يف شـأن سـلامن املحمـدي )ريض اهلل عنه( ألنه كان 
رجـًا قويـًا فقال املهاجرون: سـلامن منـا وقال األنصار: سـلامن منا وأضاف رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قائًا: 

سلامن منا أهل البيت)208(.

وعندما رشعوا بحفر اخلندق حتقق ما وعد به رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أمته بعد فتح مكة )8هـ/ 629م( 
بُملك باد فارس والروم فقال عمرو بن عوف)209(: كنت مع سـلامن وحذيفة)210( والنعامن بن مقرن 

املزين)211( وستة من األنصار يف أربعني ذراع فحفرنا)212(.

حتى وجدنا صخرة كرست حديدنا فأرسـلنا سلامن يبلغ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هبا حتى ينظر بأمر تلك 
الصخرة فقال سلامن )ريض اهلل عنه( إىل الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: يا رسول اهلل خرجت لنا صخرة بيضاء 

من بطن اخلندق كرست حديدنا وشقت علينا فمرنا هبا فإنا ال نحب أن نجاوز خطك”)213(.

فنـزل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مـع سـلامن )ريض اهلل عنـه( إىل داخـل اخلنـدق فأخـذ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
املعـول)214( من يد سـلامن )ريض اهلل عنه( فرضهبا به رضبـة صدعها وبرق منها برق أضاء املكان فكرّب 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( واملسلمون ورضهبا رضبة ثانية وثالثة ويظهر الربق ويكرب اجلميع)215(.

فقال سـلامن)ريض اهلل عنه(: بأيب أنت وأمي يا رسـول اهلل لقد رأيت شـيئًا ما رأيت منك قط فقال 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “رضبـت رضبتي األوىل فـربق يل برق أضاء يل قصور احلـرية ومدائن كرسى كأهنا 
أنيـاب الـكاب فأخربين جربائيل إن أمتي ظاهرة عليها ثم رضبـت رضبتي الثانية فربق يل برق أضاء يل 
قصـور احلُمر مـن أرض الروم كأهنا أنياب الكاب وأخربين جربائيـل إن أمتي ظاهرة عليها ثم رضبت 
رضبتـي الثالثة فـربق يل برق أضاء يل منها قصور صفاء كأهنا أنياب الـكاب وأخربين جربائيل إن أمتي 
ظاهـرة عليهـا فأبـرشوا”)216(. فاسـتبرش املسـلمون وقالـوا: احلمد هلل موعـد صدق وعدنـا النر بعد 
احلر)217(.فنزلت اآلية :))ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤيِت امْلُْلَك َمْن َتَشـاُء َوَتنِْزُع امْلُْلَك مِمَّْن َتَشـاُء َوُتِعزُّ َمْن 

ٍء َقِديٌر (()218(. َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ
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ـْتُهُم اْلَبْأَسـاُء  ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ قـال تعاىل: ))َأْم َحِسـْبُتْم َأْن َتْدُخُلـوا اجْلَنََّة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ
ِذيَن َآَمنُوا َمَعُه َمَتى َنْرُ اهللَِّ َأاَل إِنَّ َنْرَ اهللَِّ َقِريٌب(( )219(. ُسوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ َوالرضَّ

تعددت اآلراء يف سبب نزول هذه اآلية فهناك من قال)220(: إهنا نزلت يوم اخلندق )5هـ/ 626م( 
عندما أشتد احلصار عىل املسلمني يف املدينة فكانت دعوة اهلل إليهم بالصرب والوعد بالنر.

وهناك رأي آخر يقول)221(: إهنا نزلت يف غزوة ُأحد )3هـ/ 624م( وذلك عندما قال عبد اهلل بن 
أيّب ألصحاب النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل متى تقتلون أنفسكم ولو كان حممد نبيًا مرسًا من اهلل )عز وجل( 
مـا أبتـاه اهلل بالقتل واألرس. ولو كان عبد اهلل بـن ُأيَب عارفًا باألنبياء ومنازهلم عند اهلل ملا قال قوله هذا 
سيام وإن األنبياء )عليهم السام( الذين سبقوا نبينا حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( قد تعرضوا ألنواع الصعوبات والعناد 
والتنكيـل من أقوامهم وهي يف حقيقة األمر ليسـت بـاءات لألنبياء )عليهم السـام( بقدر ما كانت 
إختبـارات ألقوامهم ألن األنبياء قد أختارهم اهلل تعـاىل بمواصفاٍت غيبية هو تعاىل أعلم هبا وبعوامل 
مسـاعدة من اهلل تعـاىل كالصرب عىل األذى وحتمل املخالفني واسـتيعاب اجلميع وكان ذلك عن طريق 

اإلتصال االهلي مع األنبياء والرسل )عليهم السام( بواسطة الوحي.

وهناك رأي ثالث يقول)222(: إهنا نزلت يف املهاجرين الذين تركوا منازهلم وأمواهلم.

غزوة بني قريظة )5هـ/ 626م(
وبعد أن انتهت غزوة اخلندق رجع املسـلمون إىل بيوهتم وكذلك رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فاغتسـل ونزع 
درعه فنزل عليه جربائيل )عليه السام( وقال له: أراك وضعت درعك ومل نضعه بعد. وقرأ عليه هذه 
ْعَب َفِريًقا  ِذيَن َظاَهُروُهـْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمـْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف يِف ُقُلوهِبِـُم الرُّ اآليـة: ))( َوَأْنـَزَل الَّ
وَن َفِريًقا )26( َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهـْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواهَلُْم َوَأْرًضـا مَلْ َتَطُئوَها َوَكاَن اهللَُّ َعىَل  َتْقُتُلـوَن َوَتـْأرِسُ

ٍء َقِديًرا(( )223(. ُكلِّ يَشْ
فكان نزول هذه اآلية وكام جربائيل )عليه السام( هو إيذانًا بقتال بني قريظة الذين أعانوا األحزاب 

يف حرهبم ضد املسلمني فأبلغ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املسلمني أال يصلوا الظهر حتى يصلوا قريظة)224(.
وبعث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أوالً اإلمام عليًا )عليه السام( عىل املقدم ودفع إليه اللواء وأمره الوقوف 

عىل حصن بني قريظة وفعل اإلمام )عليه السام( ما ُأِمر به)225(.
وحارصهم املسلمون ملدة مخس وعرشين ليلة حتى ضاق عليهم احلصار وأصاهبم الرعب فإقرتح 
عليهـم حيي بـن أخطب ثاثة إقرتاحات: أما اإلسـام. فقالـوا: ال نفارق حكم التوراة وال نسـتبدل 
غـريه. وأمـا قتل النسـاء واألطفـال واخلروج ملواجهة املسـلمني. فقالـوا: وما ذنبهـم أن نقتلهم. وأما 
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اخلروج إليهم يف هذه الليلة وهي ليلة السبت. فقالوا: ال نفسد سبتنا فنمسخ كام ُمِسَخ من قبلنا)226(.

فإضطروا إىل أن جيعلوا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حيكم بينهم فقال هلم: أختاروا من ترغبون به من أصحايب. 
فاختاروا سـعد بن معاذ فأمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يسـلموا سـاحهم ويقتل مقاتليهم وتؤخذ أمواهلم 

وعقارهم)227(. وهو ما ُذِكَر يف اآلية الكريمة السابقة الذكر.

وعند عودة املسلمني انفجر جرح سعد بن معاذ وأخذه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل خيمته ونزل جربائيل 
عىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: من هذا العبد الصالح الذي مات، فتحت له أبواب السامء وحترك له العرش. 

فخرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وإذا سعد بن معاذ قد فارق احلياة)228(.

- القول الباطل أساس اخليانة
ُسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن )27( َواْعَلُموا  ِذيَن َآَمنُوا اَل خَتُوُنوا اهللََّ َوالرَّ َا الَّ قال تعاىل: ))َيا َأهيُّ

اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فِْتنٌَة َوَأنَّ اهللََّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيٌم (( )229(. َأنَّ

روَي إن هذه اآلية نزلت يف أيب لبابة)230( عندما حارص رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هيود بني قريظة لعدة أيام 
فسـألوا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الصلح كام فعل مع بني النضري ويذهبوا إىل أهلهم يف أرض الشـام فقال هلم 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: البد عليكم من النزول إىل حكم سـعد بن معاذ. فقالوا: بل أبعث إلينا أيب لبابة ألنه 
كانت تربطه هبم عاقة طيبة لوجود أمواله وعياله بينهم وعندما وصل إليهم أبو لبابة سألوه عن حكم 

سعد بن معاذ فقال هلم: إنه الذبح)231(.

فأبلغ جربائيل )عليه السام( بخيانة أيب لبابة فقال أبو لبابة: واهلل مازلت قدماي حتى عرفت أينَّ خنت 
اهلل ورسوله فعاقب نفسه بأن شد جسده عىل أحد أعمدة املسجد وأقسم أن ال يأكل وال يرشب حتى يتوب 
اهلل عليه وبعد انقضاء سبعة أيام وقع مغشيًا عليه ثم تاب اهلل عليه وعندما ُأبلغ بتوبة اهلل عليه قال: إن الذي 
حيلني رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فحله رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثم قال أبو لبابة: حتى تتم توبتي سوف أهجر قومي وأترك 

مايل يف تلك األرض التي أذنبت فيها. فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( جيزئك الثلث إن تصدق به)232(.

وكان اهلل هلـم باملرصـاد إذ أخرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بني النضري من ديارهم وقتـل بعضهم اآلخر، 
وسبى نساءهم وكان ذلك خزيًا هلم يف الدنيا ويف اآلخرة بئس القرار. 

18- غزوة بني حليان )شعبان 6هـ/ 627م(
بعد سـتة أشـهر مـن غزوة بني قريظـة خرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف مئتـي رجل إىل قبيلـة بني حليان 
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وعندمـا علمـوا بقدوم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إليهم تركـوا أرضهم وهربوا وبعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إليهم 
الرسايا وأقام هناك يومني ثم رجع إىل املدينة)233(.

19- غزوة الغابة)234( )ذي قرد()235( )6هـ/ 627م(
بعـد عودة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من غزوة بني حليان اقتحم رجال من بنـي غطفان منطقة الغابة وفيها 
لقاح)236( لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وفيها رجل وإمرأته فقتلوا الرجل وأخذوا اللقاح واملرأة وطاردهم رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وعند ذي قرد اسـرتجع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( مجيع اللقاح واملرأة وهرب املعتدون ورجع رسول 

اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل املدينة)237(.

20- غزوة بني الصطلق )الريسيع()238( )5 أو 6 هـ/ 626 أو 627م(
ويف السـنة اخلامسـة)239( مـن اهلجرة أو السادسـة)240( غزا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قبائـل خزاعة فقرر 
زعيمهـم أن يغزو املدينة وعندما علم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بذلك خرج إليهـم)241(. وإلتقى الطرفان عند 
املريسـيع وحـدث قتال بينهم أسـفر عن قتل عدد كبري مـن خزاعة وُأرِسَ الباقون من الرجال والنسـاء 
واألموال)242(. وقد تزوج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من جويرية بنت احلارث وهي من نساء بني املصطلق وقد 

أسلمت وأسلم أهلها وأطلق مجيع أرسى بني املصطلق)243(.

وقيل إن هناك سـببًا آخر للغزوة هو عندما بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الوليد بن عقبة جللب صدقات 
م يريدون قتله بسـبب العداوة التـي كانت بينهم يف  بنـي املصطلق فخرجوا يسـتقبلونه فرحـًا فظن َأهنَّ
اجلاهليـة ورجع إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: إهنـم منعوا صدقاهتم األمر الـذي أغضب النبي حممد 
ِذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسـٌق بِنََبـأٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا  َا الَّ )ملسو هيلع هللا ىلص( وأراد غزوهـم)244(. فنزلـت اآلية: ))َيا َأهيُّ

َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي(( )245(.

ومل يذكـر آخـرون)246( اسـم الوليـد بـن عقبة بـن أيب معيط بل يقولـون بعث رسـول اهلل رجًا يف 
صدقات بني املصطلق.

ٌء َعظِيـٌم )1( َيْوَم َتَرْوهَنَـا َتْذَهُل ُكلُّ  ـاَعِة يَشْ ُكْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ ُقـوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ قـال تعـاىل: ))َيـا َأهيُّ
ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب 

اهللَِّ َشِديٌد (( )247(.

عندما كان الناس سائرين إىل تلك الغزوة نزلت هذه اآلية فقرأها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل الناس وهو 
يبكـي وقال هلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “أتـدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: اهلل أعلم ورسـوله. قال )ملسو هيلع هللا ىلص(: ذاك 
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يـوم يقـول اهلل تعاىل آلدم أبعث بعث النار من ولدك. فيقـول آدم: من كم وكم فيقول اهلل )عز وجل(: 
من كل تسـعامئة وتسعة وتسـعني إىل النار وواحد إىل اجلنة فأخذ املسلمون بالبكاء فقال هلم رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص(: إين ألرجـو أن تكونـوا ثلث أهل اجلنة فكرّبوا. إين الرجوا أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكرّبوا ثم 
قـال: إين الرجـوا ان تكونوا ثلثي أهـل اجلنة وإن أهل اجلنة مائة وعرشون صفـًا ثامنون منها أمتي. ثم 

قال: ويدخل من أمتي سبعون ألفًا بغري حساب)248(.

- قصة األفك
بعـد إنتهـاء غزوة بني املصطلق )6هـ/ 627م( إجته املسـلمون إىل املدينة املنـورة وكانت معهم أم 
املؤمنـني عائشـة فروت ما حدث معها يف ذلك اليـوم قائلة: “دنونا من املدينة فمشـيت حتى جاوزت 
اجليش فلمسـت صدري فإذا بعقد يل قد انقطع فرجعت إلبتغاءه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلونني 
فحملـوا هودجي عىل بعريي وهم حيسـبون أنني فيه ووجدت عقدي وجئـت منازهلم وليس فيها داٍع 
وال جميب فجلست يف منزيل الذي كنت فيه وظننت َأنَّ القوم سيفقدونني فريجعون إيَل فبينام أنا جالسة 
إذ غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن املعطل قد سـار وراء اجليش وأصبح عند منزيل فرأى سـواد 
إنسـان نائـم فعرفنـي حني رآين فخمـرت وجهي بجلبـايب وواهلل ما كلمنـي بكلمة حتى أنـاخ راحلته 

فركبتها فانطلق يقود الراحلة”)249(.

لكـن النـاس أخـذوا بقول األفـك عنهـا وكان صاحب تلك الشـائعة هو عبـد اهلل بـن ُأيَب بن أيب 
السـلول وكانـت ال تعلـم بام يدور حوهلا ثم دعا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أسـامة بن زيد واإلمـام عليًا )عليه 
السام( يستشريمها يف فراق عائشة فأشار عليه أسامة برباءهتا وقال: هم أهلك وال نعلم إال خريًا. أما 
اإلمام عيل )عليه السـام( أشـار عليه بقوله: مل يضيق اهلل عليك والنساء سواها كثري وإن تسأل اجلارية 
قك: فدعا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بريرة فقال هلا: هل رأيت شيئًا يريبك من عائشة؟ قالت بريرة: والذي  تصدِّ
بعثـك باحلـق إن رأيت عليها أمرًا قط أغمضـه عليها أكثر من إهنا جارية حديثة السـن تنام عن عجني 
أهلها ثم أكملت عائشـة حديثها وقالت: إين مل أكن أظن أن ينزل يف شـأين وحي ولكن كنت أرجوا أن 

يرى رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رؤيا يربئني اهلل هبا)250(.

ا َلُكْم َبْل ُهـَو َخرْيٌ َلُكْم لُِكلِّ  َسـُبوُه رَشاًّ ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكْم اَل حَتْ ِذيَن َجـاُءوا بِاإْلِ فنزلـت اآليـة:))إِنَّ الَّ
ُه ِمنُْهْم َلُه َعَذاٌب َعظِيٌم )11( َلْواَل إِْذ َسـِمْعُتُموُه َظنَّ  ِذي َتَوىلَّ ِكرْبَ ْثِم َوالَّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكَتَسـَب ِمَن اإْلِ

ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبنٌِي (()251(. امْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخرْيً
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فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “أبرشي يا عائشـة أما اهلل فقد برأِك”)252( وممن قال يف األفك أيضًا مسطح 
بن اثاثة ابن خالة أيب بكر  وكان من املهاجرين والبدريني وكان من الفقراء وأيب بكر ينفق عليه وعندما 

قال يف األفك قطع أيب بكر  تلك النفقة)253(.

ـَعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرَبى َوامْلََسـاِكنَي َوامْلَُهاِجِريَن  فنزلت اآلية: )) َواَل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ
يِف َسبِيِل اهللَِّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِبُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم(( )254(.

وذكرنا سـابقًا َأنَّ الذي بث حادثة األفك هو عبد اهلل بن ُأبَى وهو الذي كان جيرب جواريه عىل الزنا 
مقابل األموال فذهبّن اجلواري إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وشـكوّن إليه)255(. فنزلـت اآلية: ))َواَل ُتْكِرُهوا 

ْنَيا(( )256(. نًا لَِتْبَتُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ َفَتَياتُِكْم َعىَل اْلبَِغاِء إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ

- صلح احلديبية)257( )6هـ/ 627م(
خرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف ذي القعدة إىل مكة ألداء العمرة وخرج معه مجٌع كثري من املسلمني وأخذ 
معه اهلدي ليبني للناس إنه خرج ألداء العمرة ال احلرب وطلب رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من عمر بن اخلطاب  
أن يذهب إىل مكة ليبلغهم بعمرة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إال َأنَّه قال: عداويت هبم شـديدة وإين أخاف قريشًا 
ولكـن أدلـك عىل رجل لـه مكانة عنده وكان ذلك عثامن بن عفان  وعندمـا وصل إليه عثامن بن عفان 
أحتجـزوه عندهـم إال َأنَّ األخبـار التـي وصلت إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( تقول إنه ُقتِـَل. األمر الذي أثار 
رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وغضب ألجله ودعا املسلمني إىل البيعة حتت الشجرة وتلك البيعة مل تكن عىل املوت 
بل عىل الثبات وعدم الفرار)258(. وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان ألن اهلل تعاىل ريَض عن املسلمني 
الذين بايعوا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()259( ونزلت آية يف تلك البيعة: ))َلَقْد َريِضَ اهللَُّ َعِن امْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَباِيُعوَنَك 

ِكينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاهَبُْم َفْتًحا َقِريًبا(( )260(. َجَرِة َفَعِلَم َما يِف ُقُلوهِبِْم َفَأْنَزَل السَّ َت الشَّ حَتْ

َبُعوُهْم بِإِْحَسـاٍن َريِضَ اهللَُّ  ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمـَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصـاِر َوالَّ ـابُِقوَن اأْلَوَّ قـال تعاىل: ))َوالسَّ
َتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم (()261(. ِري حَتْ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ

روَي َأنَّ هذه اآلية نزلت فيمن شهد بيعة الرضوان أو من صىل إىل القبلتني)262(.

وقيل إن السـابقني هم: »أبو ذر الغفاري وسـلامن املحمدي وعامر بن يارس )ريض اهلل عنهم( ومن 
آمن وصدق وثبت عىل والية أمري املؤمنني)263( )عليه السام(”.

وعند وصول املسـلمني إىل عسفان)264( أتاه َعيينه اخلزاعي وأبلغه َأنَّ قريشًا هتيأت لقتالك ليصدوك 
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عن البيت فسلك رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( طريقًا وعرًا حتى شكا املسلمون العطش وكان يف ذلك الطريق بئر فيه 
ماء قليل فأنتزع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( سهاًم من سهامه وأمر املسلمني أن جيعلوه يف ذلك املاء فأخذ املاء بالزيادة 

وأرتووا به حتى ذهبوا ثم قال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : سأقاتلهم حتى يظهر اهلل ما بعثني من أجله”)265(.

بعد ذلك جاء سهيل بن عمرو)266( إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: قد سّهل اهلل عليكم فاكتب كتابًا بيننا 
وبينكم فدعا رسول اهلل حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عيل بن أيب طالب )عليه السام( ليكتب ذلك الكتاب فقال له: أكتب 
بسم اهلل الرمحن الرحيم فقال سهيل: ما أعرف ما هو الرمحن ولكن أكتب باسمك اللهم فقال املسلمون: 

واهلل ال نكتب إال بسم اهلل الرمحن الرحيم، فقال النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أكتب باسمك اللهم)267(.

ثم أكمل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( نص الكتاب بقوله لإلمام عيل )عليه السام(  : هذا ما صالح عليه حممد 
رسـول اهلل فقال سـهيل : لو كنا نشهد َأنَّك لرسول اهلل ملا قاتلناك وال صددناك عن البيت ولكن أكتب 
حممد بن عبد اهلل. فقال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: إين رسـول اهلل وإن كذبتموين. ثم قال لإلمام عيل )عليه السـام(  
أمـح رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقـال اإلمـام عيل )عليه السـام( : أن يـدي ال تأخذ عىل حمو كلمة رسـول اهلل 

فمحاها رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()268(.

ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوُهْم  ٍة َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلَها ُأَمٌم لَِتْتُلـَو َعَلْيِهُم الَّ قـال تعاىل: ))َكَذلَِك َأْرَسـْلنَاَك يِف ُأمَّ
ْلُت َوإَِلْيِه َمَتاِب(( )269(. مْحَِن ُقْل ُهَو َريبِّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ َيْكُفُروَن بِالرَّ

أمـا بنود الصلـح فكانت وقف القتال ملدة عـرشة أعوام ومن جاء من قريش بـدون إذن وليه يرده 
النبـي حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( إليهم ومن جاء من املسـلمني إىل قريش ال يردونه  وأن يرجع املسـلمون هذا العام 

ويقدمون العام املقبل)270(.

وشـهد كتابة بنـود الصلح عدد من املسـلمني واملرشكني وكتبت وثيقة الصلح بنسـختني إحدامها 
للمسلمني واألُخرى للمرشكني ثم نحر رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( هديه وحلق هو واملسلمون وأقام رسول اهلل 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل  )ملسو هيلع هللا ىلص( عدة أيام يف احلديبية ثم ذهب عنها)271(. قال تعاىل: ))َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ

َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن(( )272(.

ولكـن يف مـدة بقـاء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف احلديبية جاءته نسـاء مرشكات أعلّن إسـامهن وعندما 
َا  جـاء أزواجهـن للمطالبة هبّن عىل وفق بنود الصلح نزلت آية للحكـم يف هذا األمر قال تعاىل:))َيا َأهيُّ
ِذيـَن َآَمنُوا إَِذا َجاَءُكـُم امْلُْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحنُوُهـنَّ اهللَُّ َأْعَلُم بِإِياَمهِنِنَّ َفـإِْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت  الَّ
ـاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُْم َواَل ُهْم حَيِلُّـوَن هَلُنَّ َوَآُتوُهْم َما َأْنَفُقـوا َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َأْن  َفـَا َتْرِجُعوُهـنَّ إىَِل اْلُكفَّ
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.)273( )) َتنِْكُحوُهنَّ إَِذا َآَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

ا مل خترج بغضًا لزوجها وال رغبة يف اإلنتقال من أرٍض  وكان امتحان تلك النسوة أن تقسم عىل َأهنَّ
إىل أخرى وال رغبة يف دنيا وال حبًا لرجل من املسـلمني وكان خروجها رغبًة يف اإلسـام وكان القسم 

باهلل الذي ال إله إال هو)274(.

يف الوقت ذاته حذر اهلل تعاىل املسـلمني من التمسـك بزوجاهتم املرشكات)275(. بقوله تعاىل:))َواَل 
مُتِْسـُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َواْسـَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسـَأُلوا َما َأْنَفُقوا َذلُِكْم ُحْكُم اهللَِّ حَيُْكُم َبْينَُكْم َواهللَُّ َعِليٌم 

َحِكيٌم (()276(.

كذلـك ذكـر اهلل تعاىل املسـلامت)277( الـايت حلقن باملرشكـني وتركن أزواجهن املسـلمني وأوىص 
املسلمني بأن يتقوا اهلل وتدفع هلم املهور التي دفعوها إىل تلك النسوة من أموال الغنيمة)278(.

ِذيَن َذَهَبْت َأْزَواُجُهْم ِمْثَل  اِر َفَعاَقْبُتْم َفَآُتوا الَّ ٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم إىَِل اْلُكفَّ بقول تعاىل: )) َوإِْن َفاَتُكْم يَشْ
ِذي َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمنُوَن(( )279(. ُقوا اهللََّ الَّ َما َأْنَفُقوا َواتَّ

ثم بايع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( النساء وهو عىل جبل الصفا عىل أن ال يرشكن باهلل وال يرسقن وال يقتلن 
أوالدهم وال يأتني ببهتان وال يزنني وكانت هند بنت عتبة مع النسوة متنكرة وكانت تعرتض وتناقش 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل كل بند من بنود البيعة فعرفها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال هلا: وإنك هلند بنت عتبة: 
َا النَّبِـيُّ إَِذا َجاَءَك امْلُْؤِمنَاُت  قالـت : نعـم)280(. وكانت قد نزلـت آية يف تلك البيعة إذ قال تعاىل:)) َيا َأهيُّ
ينَُه  ْقَن َواَل َيْزننَِي َواَل َيْقُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأتنَِي بُِبْهَتاٍن َيْفرَتِ ْكَن بِاهللَِّ َشْيًئا َواَل َيرْسِ ُيَباِيْعنََك َعىَل َأْن اَل ُيرْشِ

َبنْيَ َأْيِدهيِنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َواَل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر هَلُنَّ اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم (()281(.

21- فتح خيرب)282( )7 هــ/ 628م(

بعد عودة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من صلح احلديبية أراد التخلص من اليهود الذين كانوا الساعد األيمن 
للمرشكني يف قتال املسـلمني لذلك فقد دعا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املسـلمني إىل اجلهاد ملن رغب به ووقف 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف طريق يسـتطيع من خاله قطع اإلمدادات التي ممكن أن تصل إىل هيود خيرب وبدأ 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بفتـح احلصون اليهودية الواحدة تلو األخـرى ومن بني تلك احلصون وأوهلا حصن 

ناعم الذي استشهد فيه مسلم واحد وُجرح آخرون)283(.

ثـم فتـح حصن القموص والذي ُأرِسْت فيه صفية بنت حيي بـن أخطب)284( ثم  توجه إىل حصن 
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الوطيح والسامل فحارصهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عدة أيام)285(.

ثم توجهوا إىل حصن خيرب وعندما اقرتبوا منه قال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “اللهم رب الساموات السبع 
وما أضللن ورب األرضني السـبع وما أقللن ورب الشـياطني وما أضللن إنا نسـألك خري هذه القرية 
وخري أهلها وخري ما فيها ونعوذ بك من رش هذه القرية ورش أهلها ورش ما فيها أقدموا بسم اهلل”)286(.

م رجعوا إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( دون  ثـم أعطى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اللـواء إىل عمر بن اخلطاب إال َأهنَّ
الفتح)287(، وبعث رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( أبو بكر فقاتل ورجع ومل يفلح يف فتح احلصن)288( فقال رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص(: “ألعطـني الراية غدًا رجًا حيب اهلل ورسـوله وحيبه اهلل ورسـوله كـرار غري فرار ال يرجع حتى 
يفتـح اهلل عـىل يديـه”)289( ويف رواية ُأخرى “حيب اهلل ورسـوله وحيبه اهلل ورسـوله يقاتل جربيل عن 
يمينه وميكائيل عن يسـاره وال يرد رأسـه حتى يفتح اهلل عىل يديه وكان كل املسـلمني يتمنون لو إهنم 

ذلك الشخص الذي يفتح اهلل عليه”)290( ويعطيه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الراية)291(.

ثم سـأل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن اإلمام عيل )عليه السـام( فقالوا له: يشتكي من عينه فبعث إليه ثم 
مسـح عىل عينه وشـفيت وأعطاه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اللواء األبيض وأوصاه أن يدعوهم لإلسام أوالً 

فإن مل جييبوا فليسلموا أسلحتهم فإن مل جييبوا فليقاتلهم)292(.

وعند وصول اإلمام عيل)عليه السام( خرج إليه مرحب اليهودي حممًا بأسلحته)293( وهو يرجتز:

شاكي الساِح َبطٌل جُمرُب                            َقْد َعِلَمْت َخيرب َأينَّ َمْرَحب  

                                                            إذا احلروب َأقبلت تَّلهُب

فرد عليه اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام(قائًا:

كَلْيث غابات شديد القسوره تنْي أمي َحْيَدره                            أنا الذي َسمَّ
                                                 أكيلكم بالصاع كيل السندره)294(

ثم جرى القتال بينهام فتقدم اإلمام عيل )عليه السام( ورضبه رضبة واحدة قسم هبا رأسه نصفني 
فهرب بعض من بقي من مقاتليهم وقاتل من تبقى منهم حتى وقع ترسه من يده فخلع باب خيرب بعد 
أن عجـز الكثـري عـن خلعه وبذلـك كان النر والفتح عىل يـد أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالب )عليه 

السام( بفعل القدرة اإلهلية وقيادة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وشجاعة اإلمام عيل )عليه السام()295(.
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ا َعِزيًزا((  )296(. ا َوَكَفى اهللَُّ امْلُْؤِمننَِي اْلِقَتاَل َوَكاَن اهللَُّ َقِوياًّ ِذيَن َكَفُروا بَِغْيظِِهْم مَلْ َينَاُلوا َخرْيً قال تعاىل :))َوَردَّ اهللَُّ الَّ

روَى عـن اإلمـام الباقر )عليه السـام(اآلية نزلت يف اإلمام عيل )عليه السـام( بعد قتله مرحب 
اليهودي يف فتح خيرب )7هـ/ 628م( وكان ذلك سببًا يف هزيمة قومِه)297(. 

ويذكر السمعاين)298( َأنَّ هذِه الرواية من الروايات الغريبة.  لكن مل يبني ما هو وجه الغرابة فيها هل 
ذكر شيئًا خارج املعقول مما أثار استغرابه سيام وإن اإلمام عليًا )عليه السام( يعرفه ويشهد له القايص 

والداين بمواقفه اجلهادية يف ساحات الوغى كيف ال وهو 
                     البّكاء يف املحراِب ليًا                       هو الضحاْك إن َوَصَل الرضاُب)299(

وقيـل إن القصد من هـذِه اآلية:))َوَكَفـى اهللَُّ امْلُْؤِمننَِي اْلِقَتاَل (( أي كفاهـم بالريح واملائكة)300(. 
والنعلم أهيام أمى يف هذه الغزوة قتل مرحب وفتح باب احلصن من قبل عليا)عليه السام( أم الريح 

علاًم إنه  مل ينقل إن املائكة سامهت كام يف بدر يف هذه الغزوة...    

وروَي َأنَّ اإلمام عليًا )عليه السـام( كان يلبس يف احلر والشـتاء القباء املحشو الثخني وعندما ُسئل 
اإلمام عيل )عليه السـام(عن ذلك قال: أوما شـهدتم خيرب؟ قالوا: بىل. قال: فام رأيتم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
حني دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إىل القوم فأنطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد ُهِزم؟ فقالوا: بىل. قال: 
ثم بعث إىل عمر فعقد له ثم بعثه إىل القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد ُهزم فقال رسول اهلل 

)ملسو هيلع هللا ىلص(: ألعطنيَّ الراية غدًا.. ثم قال: اللهم أكفه احلر والربد فام وجدت بعد ذلك حرًا وال بردًا”)301(.

ثم قسـم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الغنائم بني املسـلمني وأما أهل خيرب فقد عقد رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( معهم 
إتفاقًا عىل أن تبقى األرض هلم ويتقاسمون النصف مع املسلمني)302(.

ثم َقّدَمْت زينب بنت احلارث اليهودية وهي ابنة أخت مرحب شـاة مسـمومة إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وكانت قد سمتها فلام تناول رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قال ألصحابه أرفعوا أيديكم إن الشاة مسمومة. ومات 
من أصحابه برش بن الرباء ألنه أكل منها فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ما الذي جعلِك تفعلني ذلك؟ قالت: 

قومي إذ قالوا: إن كان نبيًا سوف ُيْعَلم وإن مل يكن فإنه ملك ونسرتاح منه)303(.

22- فتح فدك)304( )7هـ/ 628م(

عندمنا بعث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رسوالً إىل أهل فدك يدعوهم إىل اإلسام كان أهل فدك قد سمعوا 
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بام حدث يف خيرب فأرسلوا إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( برغبتهم يف الصلح وصاحلوه عىل نصف األرض مثلام 
حدث مع أهل خيرب ومل يقسم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فدك لعدم استخدام اخليل والفرسان)305(.

أي إهنا مل تفتح عنوة ثم وهبها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إلبنته سـيدة نسـاء العاملني فاطمة الزهراء )عليها 
السام( وبقيت عندها حتى وفاة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()306(.

- عمرة القضاء )ذي القعدة 7 هـ/ 628م(
ملـا رجـع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من غزوة خيرب خرج يف شـهر ذي القعدة وهو الشـهر الـذي صده فيه 
املرشكـون عن املسـجد احلرام يف العام الذي سـبقه ودخل مكة مـع أصحابه وأقاموا بمكـة ثاثة أيام 
ْؤَيا بِاحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسـِجَد احْلََراَم  ثم رجعوا إىل املدينة)307(. ونزلت اآلية: ))َلَقْد َصَدَق اهللَُّ َرُسـوَلُه الرُّ
يَن اَل خَتَاُفوَن َفَعِلَم َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َفْتًحا  ِ ِقنَي ُرُءوَسـُكْم َوُمَقرِّ إِْن َشـاَء اهللَُّ َآِمننَِي حُمَلِّ

َقِريًبا(( )308(.

رسية ذات السالسل)309( )8 هـ/ 629م(
بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( رسية إىل موضع بيل من باد الشـام وجعل اإلمارة فيها لعمرو بن العاص 
لكـن مـا إن وصلت تلك الرسية إىل هناك حتى رأوا كثرة عدد األعـداء فطلبوا عمرو بن العاص املدد 
من رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فبعث إليه مددًا فيه أبو بكر وعمر بن اخلطاب بقيادة أيب عبيدة حتى صار عددهم 
مخسـامئة وأخـذوا يتقدمون وكلام تقدموا سـمعوا بجمع األعـداء تفرقوا حتى وصلـوا إىل تلك الباد 
وجـدوا عددًا ال بأس به فأقتتلـوا وتراموا بالنِبال وُهِزم األعداء وأخذ عمر بإرسـال أصحاب اخليول 
ليجلبـوا إليهـم األغنـام وكانوا ينحـرون ويذبحون ومل يكـن يف ذلك أكثر من ذلك عـىل حد قول ابن 

ُكثري)310( )774هـ/ 1372م(.

ثم بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمام عليًا )عليه السـام( بعد أن رجع من بعثهم سـابقًا وسميت هذه 
الغزوة هبذا االسم ألن أرساهم ُكتفوا باحلبال كأهنم ساسل ثم خرج رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل الناس وصىّل 
هبم وقرأ يف صاته سـورة العاديات)311(. فلام انتهت الصاة سأله الصحابة: مل نسمع هبذه السورة من 
قبل؟ فقال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: “نعم إن عليًا ظفر بأعداء اهلل وبرشين بذلك جربائيل )عليه السـام( يف 

هذه الليلة”)312(، ثم جاء اإلمام عيل )عليه السام( بعد أيام مؤيدًا بنر من اهلل ومعه األرسى)313(.

وسـأل رجـٌل عبد اهلل بن عبـاس عن معنى العاديات ضبحًا فأجابه إهنا اخليل حني خترج يف سـبيل 
اهلل ثم ذهب ذلك الرجل إىل اإلمام عيل )عليه السـام( وسـأله عن العاديات ضبحًا فقال اإلمام)عليه 
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السـام(: هل سـألت أحدًا قبيل؟ قال: نعم سـألت عنها ابن عباس. فقال اخليل حني خترج يف سـبيل 
اهلل. فذهـب اإلمـام عيل )عليه السـام( إىل ابن عباس وقال له: تفتي بام ال علـم لك به فإن أول غزوة 
يف اإلسام وهي بدر مل يكن معنا إال فرسان فرس للزبري بن العوام وفرس للمقداد بن األسود فكيف 
تكـون العاديـات اخليل بل العاديات ضبحًا اإلبل من عرفـة إىل مزدلفة ومن مزدلفة إىل منى فعدل ابن 

عباس عن قوله وأخذ بقول اإلمام عيل )عليه السام()314(.

روَي عـن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السـام( إنه قـال: “رأيت اخلرض يف املنام قبل بدر 
بليلـة فقلـت له: علمني شـيئًا أنتُر به عىل األعداء. فقال: ُقل يا هـو يا من ال هو إال هو فلام أصبحت 

قصصت عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قال: “يا عيل علمت االسم األعظم” فكان عىل لساين يوم بدر”)315(.

وروَي َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعـث رسيـة جعل أمريها اإلمـام عليًا )عليه السـام( وعندما رجعوا 
سـأهلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن اإلمام عيل )عليه السـام( فقالوا: كل خري غري أنه كان يقرأ يف كل صاة 
“قل هو اهلل أحد” فسأل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن ذلك بقوله: مِلَ فعلت هذا يا عيل؟ فقال: حلبي لـ”قل هو 

اهلل أحد” فقال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: ما أحببتها حتى أحبك اهلل عز وجل)316(.

24فتح مكة )8 هـ/ 629م(
كان السـبب الرئيس يف فتح مكة هو إخال قريـش برشوط صلح احلديبية فكان من بني رشوطها 
هو من أراد الدخول يف عهد رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فليدخل فدخلت قبيلة خزاعة مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وبعد 
مدة من الزمن حدث قتال بني خزاعة وبني بكر وأعانت قريش بني بكر بل وأشرتكت معهم يف القتال 

وعندما وصل اخلرب إىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قال: ال نرُت إن مل أنرهم”)317(.

وسـارع أبو سـفيان بالذهاب إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال: يا حممد أحقن دم قومك وأجرنا وزد يف 
مـدة الصلـح. فقـال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: غدرتم يا أبا سـفيان. قال: ال. فخرج وطلـب اإلجارة من أيب 
بكـر وعمـر بن اخلطاب. فقالوا له: أوجيري أحد عىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(؟. ثم ذهب إىل أم حبيبة وطوت 

الفراش عنه وقالت: هذا فراش رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأنت مرشك)318(.

ثم ذهب إىل بيت اإلمام عيل )عليه السـام(  وقال لفاطمة الزهراء )عليها السـام(: يا بنت سـيد 
العـرب جترييـن ابن قريش وتكونني أكرم سـيدة؟ فقالت )عليها السـام(: جواري جوار رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( ثم قال: أتأمرين إبنيك أن جيريا بني الناس؟ قالت: واهلل ما بلغ أبناي أن جيريا بني الناس وما جيري 

عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أحد)319(.
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كذلـك إلتقى باإلمام عيل )عليه السـام(  وقال له: إنصحني يا أبا احلسـن. فقـال له اإلمام )عليه 
السـام( : إنك شـيخ قريـش قم عىل باب املسـجد وأجر بني قريـش ثم أذهب إىل أرضـك. فقال أبو 
سـفيان: وهل يغني ذلك عني شـيئًا؟ قال: ال واهلل ما أظن ذلك. ففعل أبو سفيان ما قال له اإلمام عيل 

)عليه السام( ومل ينفعه ما قاله كام توقع له اإلمام عيل )عليه السام( )320(.

بعـد ذلـك أمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بالتهيؤ للقتـال ودعا اهلل )عز وجـل( بقوله: “اللهـم خذ العيون 
واألخبار عن قريش حتى نبغتها يف بادها”)321(.

فتجهز رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لفتح مكة، فعمل حاطب بن أيب بلتعه عىل حتذير أهل مكة من النبي حممد 
)ملسو هيلع هللا ىلص( عن طريق مغنية تدعى سـارة التي جاءت إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من مكة إىل املدينة بعد غزوة بدر 
بسنتني فقال هلا رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( : هل جئت مسلمة؟ قالت: ال. فقال : هل جئت مهاجرة؟ قالت: ال 
لكن الذي جاء يب حاجتي وقدمت إليكم لتعطوين. فأعطاها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( نفقة وكان رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( يف تلك املدة يتهيأ لفتح مكة وعندما علَم حاطب بن أيب بلتعة بقدوم سـارة كتب كتابًا وأرسـله 
معهـا إىل أهـل مكـة حيذرهم فيها مـن النبي حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( ونيته يف القـدوم إليهم مقابل مبلـغ من املال 

وأخذت سارة ذلك الكتاب متجهة إىل مكة)322(.

وعلـَم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بام جرى عن طريق جربائيل )عليه السـام( فبعـث إىل تلك املغنية اإلمام 
عليًا )عليه السـام( وعمر بن اخلطاب  وعامر بن يارس والزبري وطلحة واملقداد بن األسـود وأبا مرثد 

ليلحقوا باملغنية ويأخذوا الكتاب منها)323(.

وعندمـا حلقـوا هبا وجدوها وقالوا هلـا: أين الكتاب؟ فحلفت باهلل ما معها كتـاب فأبعدوها جانبًا 
وفتشـوا متاعها ومل جيدوا شـيئًا عندها وقرروا الرجوع إال َأنَّ اإلمام عليًا )عليه السـام( قال: واهلل ما 
ُكذبنـا. وسـل سـيفه وقال هلـا: إن مل خترجي الكتاب ألرضبن عنقك. فلام سـمعت ذلـك أخرجته من 

شعرها وأخذوا الكتاب وسلموه لرسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()324(.

فبعث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل حاطب بن أيب بلتعة وقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فام دفعك 
عىل ما فعلت؟ قال: إن أهيل كانوا يعيشيون بينهم وأنا أصبحت غريبًا بينهم وأردت أن أتقرب إليهم وإين 

أعلم َأنَّ اهلل سينزل هبم بأسه َأنَّ كتايب ال يبعد عنهم بأس اهلل فصدقه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وعذره)325(.

فقام عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( وقال: دعني يا رسول اهلل أقطع عنقه فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
ِذيَن َآَمنُوا اَل  َا الَّ : ومـا يدريـك يا عمر لعل اهلل أطلع عىل أهل بدر فغفر هلم)326(. فنزلت اآليـة: ))َيا َأهيُّ
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ُسـوَل  ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ خُيِْرُجوَن الرَّ ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِامْلََودَّ ي َوَعُدوَّ َتتَِّخـُذوا َعُدوِّ
ِة َوَأَنا  وَن إَِلْيِهْم بِامْلََودَّ ُكْم إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُترِسُّ اُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا بِاهللَِّ َربِّ َوإِيَّ

بِيِل(( )327(. َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

يف مقدمـة هـذه الرواية يذكر َأنَّ املغنية جاءت بعد غزوة بدر بسـنتني أي يف السـنة الرابعة للهجرة 
وبعـد بضـع كلـامت ُيذكر إن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كان يتجهز لفتح مكة فهـل كان املخطط لفتح مكة هو 
ل الفتح إىل السـنة الثامنة وإن رجع الكتاب إىل رسـول  السـنة الرابعة من اهلجرة وبعد هذه احلادثة ُأجِّ
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فمن املحتمل خيَش املسـلمني من أن تكون املغنية قد علمت بام حيويه الكتاب وسـوف تنقل 

اخلرب إىل أهل مكة... 

وروَي َأنَّ الذيـن بعثهـم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( للحـاق باملغنية اإلمـام عيل )عليه السـام( والزبري بن 
العوام فقط)328(. وهو املشهور

واسـتخلف رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أبـا ذر الغفـاري يف املدينـة وخـرج إىل مكـة يف عـرشة آالف مقاتل 
وأربعامئـة فـارس وكل هـذا اجليش ال تعلم قريش بخروجـه)329(. وقال العباس بـن عبد املطلب: “يا 

سوء صباح قريش واهلل ألن بغتها رسول اهلل يف بادها لكان هاك قريش إىل آخر الدهر”)330(.

وعنـد الصباح التقى رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بأيب سـفيان وقال له: وحيك أمل حيـن الوقت لتعلم َأْن ال إله 
اال اهلل فأسـلم ثم جاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأسلام وبعثهام رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل قريش ليدعوهم إىل اإلسـام وقال: من دخل دار أيب سـفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم 
فهو آمن ومن أغلق بابه وكف يده فهو آمن. ثم بعث رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الزبري بن العوام ومعه املهاجرين 
عـىل اخليول ليضع راية رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف أعىل مكة. وقال لـه: ال تذهب حتى أصل إليك ثم وصل 

رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقسم مقاتليه عىل جهات مكة وأوصاهم بعدم القتال إال من قاتلهم)331(.

مـا عـدا أربعة اشـخاص وهم: عكرمة بـن أيب جهل وعبد اهلل بـن أخطل وقيس بـن صبابة وعبد 
اهلل بن سـعد بن أيب الرسح فقد قال رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: أقتلوهم حتى وإن وجدمتوهم متعلقني بأسـتار 

الكعبة)332(.

ثم أمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمام عيل )عليه السـام( أن يأخذ الراية ويدخل هبا وعندما دخل رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ضن رؤساء قريش إن السيف سيقع عليهم إال َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقف عند باب الكعبة)333( 
وقـال: “ال إلـه اال اهلل وحـده أنجز وعده ونر عبده وهزم األحزاب وحده أال إن كل مال أو مأثرة ودم 
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تّدعي فهو حتت قدمي هاتني إال سدانة الكعبة وسقاية احلاج فإهنام مردودتان إىل أهليهام َأال إن مكة حمرمة 
بتحريم اهلل مل حتل ألحد كان قبيل ومل حتل يل إال ساعة من هنار وهي حمرمة إىل أن تقوم الساعة”)334(.

ثـم قـال: َأال لبئس جـريان النبي كنتم لقـد كذبتم وطردتـم وأخرجتم وآذيتم ثم مـا رضيتم حتى 
جئتموين يف بادي تقاتلونني إذهبوا فأنتم الطلقاء”)335(.

فتعجب أهل مكة من قول النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( هذا ودخل عدد كبري منهم يف اإلسـام ثم أمر رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( بتحطيم األصنام املوجودة حول الكعبة فحطمت مجيعها)336(.

وقال:))َوُقْل َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا (( )337(.

فنزلت سورة النر:))إَِذا َجاَء َنْرُ اهللَِّ َواْلَفْتُح )1( َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللَِّ َأْفَواًجا )2( 
اًبا  (()338(. ُه َكاَن َتوَّ َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

ثم أمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( خالد بن الوليد بتحطيم أصنام الكعبة فبدأ بتكسـري صنم العزى فقال له 
املرشكون: إياك يا خالد فبأسـها شـديد. فرضب خالد أنفها بالفأس وحطمهـا وهو يقول: كفرانك يا 
عـزى ال سـبحانك، سـبحان من أهانك إين رأيت اهلل قد أهانـك)339(. فنزل اآلية: ))َأَلْيـَس اهللَُّ بَِكاٍف 

ِذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِلِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َها(( )340(. ُفوَنَك بِالَّ َعْبَدُه َوخُيَوِّ

واملشـهور إن اإلمـام عليًا )عليه السـام( هو مـن كرس األصنام ومحله رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل كتفه 
وكرسها)341(.

25-غزوة ُحنني )شوال 8 هـ/ 629م(
بعـد فتـح مكة )8 هـ/ 629م( وما كان له من أثر عىل املسـلمني خاصة وعىل خمالفيهم عامة سـيام 
وهو فتح ألرض املبعث النبوي ومهبط الوحي وأسـاس الرسـالة اإلهلية اإلسامية وعليه فإن العديد 
من القبائل أخذت تنظر للمسلمني بمنظور آخر وتعد هلم ألف حساب وتعد العدة للتصدي هلم أوالً 

وحماولة القضاء عليهم ثانيًا.

ومن بني تلك القبائل هوازن وثقيف والتي أخذت حتشـد بعضها البعض للمسـري إىل رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( قبـل أن يسـري إليهـم وكان قائدهـم مالك بـن عوف النري وعندما سـمع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
بقدومهم أبلغ املسـلمني وهتيأوا لعدوهم لكن بعض الصحابة قالوا: ال يغلبنا اليوم أحد من قلة)342(. 
وقـال املفيـد)343( “ وكان أبو بكر هو الذي أعجبته يف ذلك اليوم كثـرة الناس فقال: مل نغلب اليوم من 
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قلة ثم كان أول املنهزمني ومن وىّل من القوم الدبر”

ُكُم اهللَُّ يِف َمَواطَِن َكثرَِيٍة َوَيْوَم ُحننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن  فأنزل اهلل تعاىل اآلية: )) َلَقْد َنَرَ
ْيُتْم ُمْدبِِريَن (()344(. َعنُْكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

وكانـت مجيـع القبائل حتت قيـادة مالك بن عـوف النري والـذي أمر املقاتلني بجلـب األموال 
واألطفال والنساء حتى إن كان مقاتًا يقاتل عن أهلِه وماله)345(.

أما رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقد عقد لواءه وسـلمه إىل اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السـام(  واستعار 
مائة درع من صفوان بن أمية فأعاره صفوان وخرج معه وكذلك خرج مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املسلمون 

اجلدد الذين أسلموا يف فتح مكة)346(.

ثم وصل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل ُحنني ليلة الثاثاء لعرش لياٍل من شـوال أما مالك بن عوف فبعث 
هو اآلخر رجاالً لتحري أخبار جيش املسلمني ومن الذي يبعثه يرجع إليه خائفًا ويقول إنا نقاتل أهل 
السامء وليس أهل األرض فوجدت رجاالً بيضًا عىل خيل بلق لو رجعت وحافظت عىل قومك)347(.

أما رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( فقد بعث هو اآلخر من يستخرب له أحوال أعدائه فقالوا له: قد جاءوا برمتهم 
من نساء وأطفال فقال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: هذه غنائم املسلمني إن شاء اهلل)348(.

لكـن مل يتحقـق ذلك يف بادئ األمر بسـبب فرار معظم املسـلمني بعد َأْن بدأ العـدو بالرمي عليهم 
بالنبال واحلجارة فتخلخلت صفوف املسلمني إال َأنَّ رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( أمر العباس بن عبد املطلب أن 

ينادي عىل هؤالء الفارين وعادوا إىل صفوف اجليش)349(.

وكان مالـك بن عـوف قد طلب من مقاتليه اإلختباء وراء األشـجار وفروع الـوادي وعندما نزل 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الـوادي وصىل مع أصحابه صـاة الظهر خرج عليهم األعداء مـن كل ناحية وكان 
ممـن بقي مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمـام عيل )عليه السـام(  يقاتلهم يف عدد قليل وكذلـك العباس بن 
عبد املطلب ومعه تسعة من بني هاشم منهم أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ونوفل بن احلارث 
والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وربيعة بن احلارث وعارشهم أيمن بن أم أيمن الذي أستشهد يف 

هذه الغزوة)350(. 

وقيل: أبو بكر وعمر )351(. وكان العباس بن عبد املطلب يقول:

نا رسول اهلل يف احلرب تسعٌة                   وقد فرَّ من فرَّ عنه فاقشــــــعوا                      َنَرْ
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                   وقويل إذا ماالفضُل كرَّ بســـــيفه                    عىل القوِم أخرى يا ُبني لريجعوا
ـــــــُع)352( نا القى احِلامم بنفـــــــسِه                   ما ناله يف اهلل ال يتوجَّ                    وعارِشُ

وبتشـجيع مـن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقوله: “أنا النبي ال كذب أنا ابن عبـد املطلب” كان قد بث روح 
احلـامس والعودة من جديد لقتال العدو األمـر الذي كلف قبيلة هوازن هزيمة نكراء تركوا من ورائها 
النسـاء واألطفال الذين اسـتخدموهم كجدار بـرشي من خلف اجليش فأرسوهم املسـلمني وأخذوا 

الغنائم وحذرهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( من قتل أطفال املرشكني)353(.

ولكـن النـر جاء من عند اهلل تعاىل وَغنِم املسـلمون يف الغزوة وجعل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بديل بن 
ورقاء اخلزاعي)354( عىل الغنائم)355(.

ويف غـزوة ُحنني ذاهتا أراد شـيبة بن عثامن)356( قتل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ثأرًا ألبيـه وأخيه اللذين ُقتِا 
يف غـزوة بدر)357( )2هـ/ 623م( فيذكر شـيبة قائًا: “أطلع اهلل ورسـوله عىل مـا يف نفيس فالتفت إيَل 
ورضب يف صدري وقال: أعيذك باهلل يا شيبة فأرعدت أحشائي فنظرت إليه وهو أحبُّ إيَل من سمعي 

وبري فقلت أشهد َأنَّك رسول اهلل وإن اهلل أطلعك عىل ما يف نفيس”)358(.

وقسم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الغنائم بالتساوي ومن أسلم من األعداء رد إليه أهله وأمواله وقال حرقوص 
بـن زهر وهو أصل اخلوارج إعدل يا رسـول اهلل. فأجابه الرسـول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(: ويلـك ومن يعدل إذا مل 
أعـدل؟ فقـال عمر بن اخلطاب: َأرضب عنقه يا رسـول اهلل ؟ فقال الرسـول: دعه فـإن له أصحابًا يكره 
أحدكم صاته وصيامه معه يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية)359(. فنزلت اآلية: )) َوِمنُْهْم 

َدَقاِت َفإِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا َوإِْن مَلْ ُيْعَطْوا ِمنَْها إَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن(( )360(. َمْن َيْلِمُزَك يِف الصَّ

أما سـبب اهنزام املسـلمني يف بداية املعركة فهو بسبب إعجاهبم بأنفسهم وغرهتم كثرهتم إال َأنَّ اهلل 
ُكـُم اهللَُّ يِف َمَواطَِن َكثرَِيٍة َوَيْوَم  تعـاىل نر رسـوله والثابتني معه من املسـلمني ونزلت اآلية: ))َلَقْد َنَرَ
ْيُتْم ُمْدبِِريَن  ُحننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُْكْم َشـْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ
ِذيَن َكَفُروا َوَذلَِك  َب الَّ )25( ُثمَّ َأْنَزَل اهللَُّ َسِكينََتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل امْلُْؤِمننَِي َوَأْنَزَل ُجنُوًدا مَلْ َتَرْوَها َوَعذَّ

َجَزاُء اْلَكافِِريَن (( )361(.

26- غزوة الطائف )8 هـ/ 629م(

وبعد انتصار املسـلمني يف غزوة ُحنني توجه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل الطائف وهدم يف طريقه حصن 
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مالك بن عوف حتى ال يستغله العدو وكانت حصون الطائف شديدة املنعة ويصعب إخرتاقها فاقرتح 
سلامن املحمدي عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بأن يتم رضهبا باملنجنيق واستمر رضهبا باملنجنيق واحلجارة مدة 

عرشين يومًا)362(.

إال َأنَّ ذلك األسـلوب العسـكري مل جيد نفعًا األمر الذي جعل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يفكر باألسلوب 
اإلقتصادي النفيس وهو أن يتم قطع وحرق األشـجار مما جيعلهم يستسـلمون إال  َأنَّ ذلك األسـلوب 
أثر عىل األهايل وطلبوا من رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بالكف عن ذلك فأمر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( املسـلمني برتك 

قطع وحرق األشجار)363(.

واسـتخدم املسـلمون أسـلوبًا آخر وهو املناداة بأن كل من خيرج من احلصن فهو آمن فخرج عدد 
منهـم وعـرف رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( منهم أخبـار العدو بـأن ال توجد لدهيـم النية باإلستسـام وإن طال 

احلصار عامًا كامًا)364(.

فقرر رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلنسـحاب بسـبب مقتل عدد من املسلمني وهناية شـهر شوال وخشية أن 
يدخلوا يف شهر ذي القعدة وهو من األشهر احلُرم والتي ال جيوز القتال فيها فضًا عن اقرتاب موسم 

احلج وإن املسلمني هم املسؤولون عن تنظيم شؤونه بعد أن كانت بيد قريش)365(.

27- غزوة تبوك)366( )9 هـ/ 630م(
َم اهللَُّ َوَرُسـوُلُه َواَل  ُموَن َما َحرَّ ِذيـَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلَِخِر َواَل حُيَرِّ قـال تعاىل: ))َقاتُِلوا الَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن (()367(. ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ

نزلت هذه اآلية حني أمر اهلل تعاىل رسوله الكريم حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بقتال الروم فكانت غزوة تبوك)368(. 
إال َأنَّ املسـلمني قد تثاقلوا من اخلروج يف تلك الغزوة ألنه كان موسـم جتارة)369(. فنزلت يف هذا األمر 
اَقْلُتْم إىَِل  ِذيَن َآَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف َسـبِيِل اهللَِّ اثَّ َا الَّ آية أخرى إذ قال )جل وعا(:))َيا َأهيُّ
ْنَيا يِف اآْلَِخَرِة إاِلَّ َقِليـٌل )38( إاِلَّ َتنِْفُروا  ْنَيا ِمـَن اآْلَِخَرِة َفاَم َمَتاُع احْلََيـاِة الدُّ اأْلَْرِض َأَرِضيُتـْم بِاحْلََيـاِة الدُّ

ٍء َقِديٌر(( )370(. وُه َشْيًئا َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ُكْم َواَل َترُضُّ ْبُكْم َعَذاًبا َألِياًم َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ ُيَعذِّ

وقـد فرح الذين أذن هلم رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بالقعـودملسو هيلع هللا ىلص فنزلت اآلية: )) َفِرَح امْلَُخلَُّفـوَن بَِمْقَعِدِهْم 
ْم َوَأْنُفِسِهْم (()372(. ِخَاَف َرُسوِل اهللَِّ َوَكِرُهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهِلِ

ُضوُكْم  ِلُفوَن بِـاهللَِّ َلُكْم لرُِيْ ثـم جاء املتخلفون حيلفون ويعتذرون للمسـلمني)373(. فنزلت اآلية: حَيْ
َواهللَُّ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ُيْرُضوُه إِْن َكاُنوا ُمْؤِمننِي)374(.
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وكانت هذه الغزوة هي اإلختبار احلقيقي للمسلمني فبعضهم من تعذر بسبب اخلوف من أن يفتتن 
بالنسـاء الروميـات قال تعاىل:)) َوِمنُْهْم َمـْن َيُقوُل اْئـَذْن يِل َواَل َتْفتِنِّي َأاَل يِف اْلِفْتنَِة َسـَقُطوا َوإِنَّ َجَهنََّم 

مَلُِحيَطٌة بِاْلَكافِِريَن (()375(.

والبعض من قال إنه موسـم احلر وال تسـتطيعون مواجهة الرومان قال تعاىل:))َوَقاُلوا اَل َتنِْفُروا يِف 
ا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن(( )376(.  احْلَرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحراًّ

    واستخلف رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( اإلمام عيل )عليه السام( عىل املدينة)377(.

لكن بسـبب كثرة الشـائعات عىل بقاء اإلمام عيل)عليه السام(  يف املدينة عىل أن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
قد تثاقل منه ذهب اإلمام عيل )عليه السـام(  ليسـأل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عن ذلك)378(، فأجابه )ملسو هيلع هللا ىلص( 
قائـًا: “كذبوا ولكني خلفتك ملا تركت ورائـي فإرجع فأخلفني يف أهيل وأهلك أفا ترىض يا عيل أن 

تكون مني منزلة هارون من موسى إال َأنَّه ال نبي بعدي”)379(.

وسـمح رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( للمرىض والضعفاء بالتخلف عن الغزوة فسمح لعبد اهلل بن زائدة وهو 
ابن أم مكتوم بالقعود ألنه كان شـيخًا كبريًا ورضيرًا ونحيف اجلسـم وسأل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( الرخصة 
َعَفاِء َواَل َعىَل  يف التخلف فسـكت رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص()380( فأنزل اهلل تعاىل آية قال فيها: ))َلْيَس َعىَل الضُّ
ِذيَن اَل جَيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا هللَِِّ َوَرُسـولِِه َما َعىَل امْلُْحِسـننَِي ِمْن َسـبِيٍل  امْلَْرىَض َواَل َعىَل الَّ

َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم (()381(.

وعفا اهلل تعاىل عن الذي تأخر يف اإلسـتعداد حتى فاته مسـري املسلمني أمثال كعب بن مالك)382( 
الـذي جـاء إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال لـه: واهلل ما يل من عـذر ومل يعتذر بعـذر كاذب فأجابه )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
ا  هُبُْم َوإِمَّ ا ُيَعذِّ صدقـت أذهب حتى يقض اهلل فيك)383(. فنزلت اآلية: ))َوَآَخـُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اهللَِّ إِمَّ

َيُتوُب َعَلْيِهْم َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم (( )384(.

ِذيَن  كذلك عفا اهلل تعاىل عن الذين ال يملكون ما حيملون عليه )املوايش( قال تعاىل: )) َواَل َعىَل الَّ
ْمِع َحَزًنا َأالَّ جَيُِدوا َما  ْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ إَِذا َمـا َأَتـْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َمـا َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ

ُينِْفُقوَن (()385(.

فهـذه اآليـة نزلت يف هؤالء البكائني)386( الذين حزنوا وبكوا لعـدم وجود ما حيملون عليه فنزلت 
اآلية فيهم فحملهم املسلمون معهم كالعباس بن عبد املطلب محله معه اثنني وعثامن بن عفان محل معه 
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اثنني)387( وهكذا.

كذلـك عفـا اهلل عن أيب خيثمة عبد اهلل بن خيثمة الذي رغب قلبـه يف البقاء يف املدينة عىل الذهاب 
مع رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( للجهاد وبعد أن مى عىل مسري رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عرشة أيام ندم عىل ختلفه قائًا: 
“أبو خيثمة يف ضال باردة وطعام مهيأ وإمرأتني حسناوين ورسول اهلل يف الفتح والريح واحلر ما هذا 
بالنصـف” فلحق برسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقبل اهلل توبته ودعا إليه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وثبته اهلل)388(. فنزلت 
ِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد  َبُعوُه يِف َسـاَعِة اْلُعـرْسَ ِذيَن اتَّ اآليـة: ))َلَقـْد َتاَب اهللَُّ َعـىَل النَّبِيِّ َوامْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَّ

ُه هِبِْم َرُءوٌف َرِحيٌم (()389(. َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق ِمنُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ

وكانت سـاعة العرسة التي مرت باملسـلمني يف هذه الغزوة قاسـية إذ نفذ طعامهم ورشاهبم إىل أن 
أنـزل اهلل تعـاىل املطـر إذ قال عمر بن اخلطاب: »أصابنا احلر الشـديد والعطش فأمطر اهلل تعاىل السـامء 

بدعاء النبي فغشانا بذلك«)390(.

كذلـك ختلف عن هذه الغزوة مرارة بـن ربيع من بني عمرو بن عوف وهال بن أمية)391( من بني 
ِر َوامْلَُجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  َ واقف)392( ونزلت اآلية: )) اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي َغرْيُ ُأويِل الرضَّ

ْم َوَأْنُفِسِهْم َعىَل اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة (()393(. َل اهللَُّ امْلَُجاِهِديَن بَِأْمَواهِلِ ْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ بَِأْمَواهِلِ

ومن املنافقني فقد ختلف عبد اهلل بن ُأيَب الذي أقسـم للنبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل أن ال يتخلف عنه بعد 
هـذه الغزوة وطلب من النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أن يسـاحمه عىل ختلفه)394(، فنزلت اآليـة: ))َيْعَتِذُروَن إَِلْيُكْم 
ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه ُثمَّ  إَِذا َرَجْعُتْم إَِلْيِهْم ُقْل اَل َتْعَتِذُروا َلْن ُنْؤِمَن َلُكْم َقْد َنبََّأَنا اهللَُّ ِمْن َأْخَباِرُكْم َوَسرَيَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن (( )395(. وَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ُتَردُّ

وال يوجد عجب يف التخلف عن غزوة تبوك عىل وجه اخلصوص ففي كل غزوة ورسية جتد هناك 
من املتخلفني عنها بغض النظر عن األسـباب وراء ذلك التخلف أ بسـبب اخلشـية من العدو وبالتايل 
اخلشـية مـن املوت أم من أجل الدنيا وماذهتا أم بسـبب النفـاق الذي يظهر دائاًم عنـد احلروب “عند 

الشدائد ُتعرف معادن الرجال”.

فالكثـري منهـم يتنصل عن الشـخصية التي يتقمصها ويكشـف عن القناع املزيف الـذي يرتديه أم 
ألسـباب سياسـية وهي حماولة التقرب من السـلطان من خال الرباءة من خصومه وبذلك هو أظهر 
موقف خمالف حتى يلفت إهتامم السلطان وهذِه األسباب أعاه تنطبق عىل كل زمان ومكان وعىل كل 
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شخص ليس له مبادئ سامية ثابتة.

وقد واجه جيش املسلمني مصاعب مجة ومشاق كثرية إال أَنَّ ذلك مل يثِن عزيمتهم يف الوصول نحو اهلدف 
األسمى والغاية العليا وهو نرش اإلسام ورفع راية اهلل أكرب ولذلك ُسمي هذا اجليش بجيش العرسة)396(.

وعند وصول جيش املسلمني إىل أرض تبوك مل جيدوا جيش الروم الذي أنسحب إىل داخل أرضه 
خلشـيته من مواجهة املسـلمني بعدما أصبحوا عليه من قوة أرهبت اجلزيرة العربية وما جاورها فرجع 

املسلمون إىل املدينة)397(.

وبعـد رجـوع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقف اثنـا عرش رجًا عىل العقبـة ليقتلوا رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إال َأنَّ 
جربائيل )عليه السـام(  أخرب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: أرضب وجوه رواحلهم وكان عامر بن يارس 
)ريض اهلل عنه( يقود راحلة رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وحذيفة بن اليامن)ريض اهلل عنه( يسوقها فأمر رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( حذيفة بأن يرضب وجوه رواحلهم فرضهبا فقال حذيفة: َأال تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(: 

أكره أن تقول العرب: ملا ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم)398(.

وعنـد عودهتـم كان بني صفوف املسـلمني ثاثة منافقني يسـتهزأون ويضحكـون وأخرب جربائيل 
)عليـه السـام( النبـي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( هبم فأرسـل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إليهم عـامر بن يارس قائـًا هلم: ِمَم 
تضحكـون؟ قالوا: كنا نلعب ونضحك. ثم جـاءوا إىل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( يعتذرون)399(. فنزلت اآلية: 
َذُروَن )64(  َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم باَِم يِف ُقُلوهِبِْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا إِنَّ اهللََّ خُمِْرٌج َما حَتْ َذُر امْلُنَافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ ))حَيْ
اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوَآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن )65( اَل َتْعَتِذُروا  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

ُْم َكاُنوا جُمِْرِمنَي((  )400(. ْب َطاِئَفًة بَِأهنَّ َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم ُنَعذِّ

حماولة قتل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص(
أ- خرج رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وأصحابه غازيًا لبني أنامر)401( وهزمهم ثم أختذوا من مساحة من األرض 
مكانًا لإلسـرتاحة وذهب رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل واِد ومطرت السـامء فجلس حتت ظل شـجرة ومل يكن 
من ساح فشاهده غورث بن احلارث املحاريب)402( وقال ألصحابه: قتلني اهلل إن مل أقتله وعندما تقدم 
ووقف عىل رأس النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( وقال له: يا حممد من يعصمك مني؟ قال الرسـول حممد)ملسو هيلع هللا ىلص(: اهلل 
وعندما أراد غورث أن يرضبه أصابه اهلل بني كتفيه فوقع سـيفه عىل األرض وأخذه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وقال له: من يعصمك مني؟ قال ال أحد قال : أتشـهد َأْن ال إله إال اهلل وإين عبد اهلل ورسـوله قال: ال 
ولكنـي أعاهـدك عىل عدم قتالك وال أعني أحدًا عليك فأعطاه رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( سـيفه فقال غورث: 
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أنـت خلـري مني)403( فنزلـت اآلية: ))َواَل ُجنَـاَح َعَلْيُكْم إِْن َكاَن بُِكـْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُْتـْم َمْرىَض َأْن 
َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ اهللََّ َأَعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا (()404( .

ب- روَي َأنَّ زيد بن قيس وعامر بن الطفيل تآمرا عىل قتل النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( وكان عامر قد أوىص 
زيـدًا إذا رأيتني أحتدث معه فإرضبه بالسـيف من اخللف فبدأ عامـر بمجادلة النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( فذهب 
زيد من وراء رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ليرضبه إال أن سـيفه قد أنقطع منه شرب وبأذن اهلل مل يستطع إن يسله من 
غمره وكان عامر يف تلك اللحظات يعطي إشـارات لزيد فالتفت رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ورأى حرية زيد يف 
سـيفه وقال : اللهم إكفينهام بام شـئت فأرسـل اهلل عىل زيد صاعقة أحرقته وذهب عامر هاربًا وتوعد 
للنبي)ملسو هيلع هللا ىلص( بالقتل لكن رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( أجابه: اهلل يمنعك ونزل عامر يف بيت إمرأة سـلولية وأصابته 

ُغدة فخرج عىل ركبتيه يقول : ُغدة كغدة البعري وموت يف بيت سلولية حتى قتلته)405(. 

َواِعَق َفُيِصيُب هِبَا َمْن َيَشاُء  ْعُد بَِحْمِدِه َوامْلََاِئَكُة ِمْن ِخيَفتِِه َوُيْرِسُل الصَّ ونزلت اآلية: )) َوُيَسبُِّح الرَّ
َوُهْم جُيَاِدُلوَن يِف اهللَِّ َوُهَو َشِديُد امْلَِحاِل (()406(.

ت- روَي َأنَّ أبا جهل أقسم أْن رأى النبي حممدًا)ملسو هيلع هللا ىلص( ليرضبه يف رأسه وبالفعل عندما رأى رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يصـيل جـاءه ليرضبه وعندما رفع يده إلتفـت يده عىل عنقه والتصق احلجر بيده فلام رجع إىل 
أصحابه أخربهم بام حدث معه فقال رجل من بني خمزوم : أنا أرضبه هبذا احلجر وعندما وصل أعمى 
ا َجَعْلنَـا يِف َأْعنَاِقِهْم  اهلل بـره فأصبح يسـمع صوت رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( وال يراه)407( فنزلت اآليـة: ))نَّ

َأْغَااًل َفِهَي إىَِل اأْلَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن َ (()408( .

كذلك عندما أجتمعوا عند باب النبي)ملسو هيلع هللا ىلص( ليقتلونه خرج رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وهو ينثر الرتاب عىل 
ا َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسداًّ رؤوسـهم وال يرونه)409( قال تعاىل : )) َوَجَعْلنَا ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َسـداًّ

وَن (()410(- اَل ُيْبِرُ

 قصص نزول بعض اليات بشأن وفاة النبي حممد)ملسو هيلع هللا ىلص( 
ُْم َميُِّتوَن (()411( قال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ملا نزلت هذه اآلية:” ليتني أعلم  قال تعاىل: ))إِنََّك َميٌِّت َوإهِنَّ
متى يكون ذلك” فكان رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( يسـبح بإسم اهلل تعاىل ويستغفره )جل وعا( فقيل له )ملسو هيلع هللا ىلص( : 
ما كنت تقول هذا من قبل؟ فقال: “ َأما إن  نفيس نعيت إيَل” ثم بكى بكاء شـديدًا فقيل : يا رسـول اهلل 
أوتبكي من املوت وقد غفر اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فأين هول املطلع؟ وأين ضيق القرب 
وظلمة اللحد؟ وأين القيامة واألهوال؟ فعاش رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( بعد هذه السورة عامًا كامًا ثم نزلت 
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))َلَقـْد َجاَءُكْم َرُسـوٌل ِمْن َأْنُفِسـُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكـْم بِامْلُْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم (()412( 
وهذه آخر سورة نزلت كاملة من القرآن فعاش رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( بعدها ستة أشهر)413(.

وملا خرج رسـول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل حجة الوداع)10هـ/632م( نزلت عليه يف الطريق:))َوَيْسَتْفُتوَنَك 
يِف النَِّسـاِء ُقـِل اهللَُّ ُيْفتِيُكـْم فِيِهنَّ (()414( فسـميت آيـة الصيف ثم نزلت عليه آية أخـرى وهو واقف يف 
عرفة وهي ))اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكم (()415( وعاش بعدها إحدى وثامنني يومًا ثم نزلت آخر آية من 
ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إىَِل اهللَِّ (()416( وعاش بعدها رسول اهلل)ملسو هيلع هللا ىلص( واحدًا وعرشين  السامء وهي: ))َواتَّ
يومًا)417( ثم مات بعدها يف الثاين من ربيع األول)418( وقيل يف الثامن والعرشين من شهر صفر)419(.

وهنـاك عدد مـن الغزوات التـي مل يذكرهـا الطربيس)ت:548هــ/1153م( بشـكل إمجايل وال 
تفصيـيل ومنهـا رسية سـيف البحر)1هــ/622م()420( ورسية بطـن رابغ )شـوال1هـ/622م()421( 
ورسية اخلـزار)ذي القعدة 1هـ/622م()422( وغـزوة قرقرة الكدر)شـوال2هـ/623م()423( وغزوة 
بنـي قينقاع )أوائل3هـ‘/624م()424( ووفد الرجيع )3هــ/624م( )425( وفتح وادي القرى )7 هـ/ 

628م( )426( وغزوة مؤتة ) 8هـ/629م()427(.
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األرقم فأسـلم وكتم إسـامه وعندما عرف أهله بإسـامه حبسوه حتى هاجر مع املسـلمني إىل أرض احلبشة ومحل 

لواء املهاجرين تويَف يف غزوة أحد يف السنة الثالثة من اهلجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج3، ص120.
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-الطـربيس، جممع البيـان، ج4، ص318-319. لاسـتزادة ينظر: أبو محـزة الثاميل، التفسـري، ص182؛ الواقدي،   50
املغازي، ج1، ص28؛ السـمرقندي، التفسـري، ج2، ص8؛ احلاكم النيسـابوري، املستدرك، ج3، ص19؛ ابن عبد 

الرب، الدرر ، ص102؛ العز بن عبد السام، التفسري، ج1، ص254. 
51-الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص322. لاسـتزادة ينظر: املجليس، بحار األنـوار، ج19، ص221؛ الطباطبائي، 

امليزان، ج9، ص23.
-سورة األنفال، اية: 10-9.  52

-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص323. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص261؛ املقداد السـيوري، كنز   53
العرفـان، ج1، ص376؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج2، ص277؛ البحـراين، الربهان، ج2، ص652؛ 

الطباطبائي، امليزان، ج9، ص23.

54- سورة األنفال، جزء من آية: 12.
-من املهاجرين آخى الرسول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( بينه وبني أوس بن الصامت شهد بدر وأستشهد يف غزوة الرجيع يف السنة   55

الثالثة من اهلجرة. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج5، ص133-132.
56- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص324-325. لاسـتزادة ينظر: ابن حزم، جوامع السـرية، ص63-64؛ ابن عبد 
الرب، الدرر، ص103؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص153-154؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص121.
57- بن عبد املطلب بن عبد مناف كنيته أبا احلارث أكرب من رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعرش سـنني أسـلم قبل دخول رسول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( دار األرقم بن أيب األرقم هاجر إىل املدينة وشهد بدرًا تويف وعمره ثاث وستون سنة. ينظر: ابن األثري، أسد 

الغابة، ج3، ص548-547. 
58- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص325-326. لاسـتزادة ينظر: ابن حزم، جوامع السـرية، ص66؛ ابن أيب طيء، 

املغازي، ورقة122؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج1، ص346؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص123.
59-سورة احلج، آية: 19.

-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص329. لاستزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج1، ص303؛ الثعلبي، التفسري،   60
ج4، ص338؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج15، ص139؛ اهليثمي، جممع الزوائد، ج6، ص84.

61- سورة األنفال، آية: 17.
62- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص339-340. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص269؛ املجليس، بحار 
األنوار، ج19، ص260؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج2، ص135؛ نعمة اهلل اجلزائري، النور املبني، ص279.
63- ابـن القيـم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3، ص169؛ العمري، الدر املكنون، ورقة 40؛ السـبحاين، السـرية املحمدية، 

ص123.
- خيول ألواهنا أبيض وأسود. ينظر: اجلوهري، الصحاح، ج4، ص1451.  64

65-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص307. لاسـتزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاين، التفسـري، ج1، ص131؛ الطربي، 
التفسـري، ج4، ص110؛ الطـويس، التبيـان، ج2، ص580؛ ابن عطية األندليس، املحـرر الوجيز، ج1، ص504؛ 

السيوطي، الدر املنثور، ج2، ص70؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج1، ص556.
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- سورة آل عمران، آية: 124.  66
- عبيـدة بـن احلرث بن عبد املطلب وعمر بن أيب وقاص وذو الشـاملني وعمرو بـن نفيلة وعامر بن بكر ومهجع بن   67

عبد اهلل. ينظر: فخر الدين الرازي، التفسري، ج4، ص163.
- سـعيد بـن خيثمة وقيس بن عبد املنذر وزيد بن احلارث ومتيم بن اهلـامم ورافع بن املعىل وحارثة بن رساقة ومعوذ   68

بن عفراء وعوف بن عفراء. ينظر: فخر الدين الرازي، التفسري، ج4، ص163.
69-الطـربيس، جممع البيان، ج1، ص327. لاسـتزادة ينظـر: الواقدي، املغازي، ج1، ص145؛ ابن سـعد، غزوات 
الرسـول، ص17؛ ابن سـيد النـاس، عيون األثـر، ج1، ص371؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص129؛ فخر الدين 

الرازي، التفسري، ج4، ص163؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج1، ص119.
70- سورة البقرة، آية: 154.

- الطويس، التبيان، ج2، ص34.  71
- الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص328. لاسـتزادة ينظـر: الطويس، أبو جعفـر حممد بن احلسـن )ت: 460ه/   72
1067م( ، هتذيب األحكام، حتق: حسـن املوسوي، ط4، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1945 ، ج1، ص466؛ 
الشـهيد األول، حممـد بن مجـال الدين مكي العامـيل )ت: 786هـ/ 1384م(، ذكرى الشـيعة يف أحـكام الرشيعة، 
حتق: مؤسسـة آل البيت )عليهم السـام( إلحياء الرتاث، ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، 1998، ج2، 
ص91؛ السـبزواري، حممد بن حممد )ت: القرن السـابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(، معارج اليقني يف أصول 
الديـن، حتـق: عـاء آل جعفر، ط1، مؤسسـة آل البيـت )عليهم السـام(إلحياء الرتاث ، قـم، 1993، ص490؛ 
الشـريازي، صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي، )ت: 1050هـ/ 1640م( احلكمة املتعالية يف األسـفار العقلية 
األربعة، د.حتق، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1981، ج9، ص317؛ الفيض الكاشاين، حممد حمسن بن 
مرتـى بن حممـود )ت: 1091هـ/ 1680م( ، املحجة البيضاء يف هتذيب األحيـاء، حتق: عيل أكرب الغفاري، ط2، 

املنشورات اإلسامية، قم، د.ت ، ج2، ص279؛ اآللويس، التفسري، ج2، ص21.
-سورة األنفال، آية: 36.  73

-أبو جهل بن هشـام وعتبة وشـيبة ابنا ربيعة بن عبد شـمس ونبيه ومنبه أبنا احلجاج وأبو البخرتي بن هشام والنرض   74
بن احلارث وحكيم بن حزام وأبّى بن خلف وزمعة بن األسود واحلارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبداملطلب. 
ينظـر: الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص343. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـري، ج4، ص355؛ الواحـدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص159.
-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص343. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج4، ص355؛ الواحدي النيسابوري،   75
أسـباب النزول، ص159؛ ابن اجلوزي، زاد املسـري، ج3، ص241؛ فخرالدين الرازي، التفسري، ج15، ص160؛ 

القرطبي، التفسري، ج16، ص223؛ أبو السعود، التفسري، ج4، ص20.
-سورة األنفال، آية: 1.  76

- الطربيس، جممع البيان، ج4، ص314. لاستزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاين، التفسري، ج2، ص250؛ ابن كثري،   77
التفسـري، ج2، ص296؛ السيوطي، الدر املنثور، ج3، ص160؛ املجليس، بحار األنوار، ج19، ص211؛ العظيم 

آبادي، عون املعبود، ج7، ص292.
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- الطـربيس، جممـع البيان، ج4، ص314. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج9، ص230؛ الثعلبي، التفسـري،   78
ج4، ص325؛ البغوي، التفسـري، ج2، ص228؛ ابن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج2، ص497؛ البيضاوي، 

التفسري، ج3، ص87.
79-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص201-202. لاسـتزادة ينظر: أبو داود، السـنن، ج2، ص32؛ البيهقي، السـنن، 
ج9، ص183؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص62؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص282؛ ابـن عطية 

األندليس، املحرر الوجيز، ج1، ص406.
80- سورة آل عمران، آية: 13.

- موضع من ناحية النخيل وهو بنجد من ديار غطفان. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج1، ص252.  81
82- ابـن هشـام، السـرية النبويـة، ج2، ص46؛ خليفة بن خياط، تاريـخ خليفة بن خياط، ص65؛ ابـن حزم، جوامع 

السرية، ص92.
-موضع بناحية الفرع بينه وبني املدينة ثامنية برد. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج21، ص341.  83

84- ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص46؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص65-66؛ ابن حزم ، جوامع 
السـرية، ص92؛ ابـن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج1، ص304؛ ابـن القيم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص170؛ 

احللبي، السرية احللبية، ج2، ص22.
85-جبل بينه وبني املدينة قرابة ميل يف شامهلا. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج1، ص109.

-الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص110، ابـن قتيبة الدينوري،   86
املعـارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص93؛ ابـن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص172؛ السـبحاين، 

السرية املحمدية، ص134-133.
- الطـربيس، جممع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص110؛ ابـن قتيبة الدينوري،   87
املعارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص93؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص172؛ مغلطاي، عاء 
الدين مغلطاي بن قليج احلنفي، )ت: 762هـ/ 1360م(، سرية مغلطاي، د. ط، د. ت، ص49؛ السبحاين، السرية 

املحمدية، ص134-133.
-الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص111؛ البحـراين، الربهان، ج1،   88
ص680؛ املشهدي ، كنز الدقائق، ج3، ص210؛ الطباطبائي، امليزان، ج4، ص10؛ الشريازي، األمثل، ج2، ص670.
89- ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص65؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص94؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 153؛ ابن 

القيم اجلوزية، زاد املعاد، ص173؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص135.
90- عبداهلل بن جبري بن النعامن بن أمية بن الربك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف شـهد بدر والعقبة وأحد وأستشـهد فيها. 

ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص220؛ ابن عبدالرب، اإلستيعاب، ج3، ص877.
91-الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص200. لاسـتزادة ينظر: األصفهـاين، األغـاين، ج15، ص124؛ البلخي، البدء 
والتاريخ، ج4، ص200؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص152؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص170؛ 

األمني أعيان الشيعة، ج1، ص254.
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92-ابـن القيـم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3، ص174؛ مغلطـاي، سـرية مغلطـاي، ص49؛ اليافعي، مـرآة اجلنان، ج1، 
ص11؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص135.

93-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص303. لاستزادة ينظر: القمي، التفسري، ج1، ص112؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، 
البحـراين، الربهـان، ج1، ص680؛  التفسـري الصـايف، ج1،= =ص375؛  الفيـض الكاشـاين،  ج1، ص551؛ 

الطباطبائي، امليزان، ج4، ص11؛ احلسيني، سياسة األنبياء، ص152.
94- ابـن سـعد، الطبقـات، ج3، ص120؛ الباذري، أنسـاب األرشاف، ج9، ص408؛ ابن اجلـوزي، املنتظم، ج3، 
ص167؛ السـيوطي، اخلصائـص الكـربى، ج1، ص215؛ الصاحلـي، سـبل اهلـدى، ج4، ص219؛ الـزرَكيل، 
األعـام، ج7، ص248. ويذكـر األمني َأنَّ الراية أكرب من اللـواء وكان بيد مصعب لواء وبيد اإلمام عيل لواء وراية 

وبيد أسيد بن خضري لواء. ينظر: أعيان الشيعة، ج1، ص385.
95-خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي كنيته أبو سليامن أمه عصامء بنت احلارث أخت أم الفضل بنت احلارث أم بني 
العبـاس بن عبداملطلب شـهد خالد بـدر وُأحد واخلندق عندما كان مرشكًا ثم أسـلم بعد ذلك يف السـنة الثامنة من 
اهلجرة تويَف يف محص سنة إحدى وعرشين من اهلجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج7، ص397؛ خليفة بن خياط، 

الطبقات، ص51. 
96- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص303. لاستزادة ينظر: القمي، التفسري، ج1، ص112؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، 
ج1، ص551؛ الفيض الكاشاين، التفسري الصايف، ج1، ص375؛ البحراين، الربهان، ج1، ص680؛ الطباطبائي، 

امليزان، ج4، ص11.
97- ابن قتيبة الدينوري، املعارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص96؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص176؛ 

مغلطاي، سرية مغلطاي، ص49؛ احللبي، السرية احللبية، ج2، ص23؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص135.
98- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص304. لاستزادة ينظر: القمي، التفسري، ج1، ص112؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، 
ج1، ص551؛ الفيض الكاشاين، ج1، ص375؛ البحراين، الربهان، ج1، ص680؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، 

ج1، ص385؛ املشهدي ، كنز الدقائق، ج2، ص398.
-سورة آل عمران، اية: 152.  99

100- طلحة بن عبيداهلل بن عثامن بن كعب بن تيم القريش أسـلم يف مكة قبل اهلجرة ثم شـهد أكثر املشـاهد وبعد وفاة 
النبـي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( أرتد عن اإلسـام ثم بايع اإلمام عيل )عليه السـام( ونكث بعد ذلـك البيعة ُقتَل يف مركة اجلمل 
سـنة سـتة وثاثني من اهلجرة. ينظر: ابن حبان، مشـاهري علامء األمصار، ص25؛ الشـاهرودي، مسـتدركات علم 

الرجال، ج4، ص298.
101- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص338. لاسـتزادة ينظـر: اجلاحظ، العثامنية، ص339؛ املفيد، اإلرشـاد، ج1، 
ص83؛ الطـويس، التبيـان، ج5، ص197؛ ابـن عطيـة األندليس، املحـرر الوجيـز، ج1، ص529؛ ابن أيب احلديد 
املعتـزيل، رشح هنـج الباغة، ج13، ص293؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص121؛ الشـريازي، األمثل، ج2، 

ص741.
102- البخـاري، صحيـح البخـاري، ج4، ص212؛ ابـن حجر ، فتح البـاري، ج6، ص27؛ العينـي، عمدة القاري، 

ج16، ص226؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج2، ص81؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، ص30.
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103- أنثى الوعول والوعول هو املاعز الربي. ينظر: الفريوزآبادي، القاموس املحيط، ج4، ص337. ويدل ذلك عىل 
رسعة العدو واهلروب كالوعل .

104-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص339. لاستزادة ينظر: ابن إسحاق، السرية النبوية، ج3، ص312؛ أبو الصاح 
احللبي، تقي الدين بن نجم احللبي، )ت:447هـ/1055م(،تقريب املعارف ، حتق: فارس احلسـون ، د.ط ، د. ن، 
1996، ص321؛ آل طـاووس، ،عـني العربة ، ص36؛ ابن كثـري، البداية والنهاية، ج4، ص32؛ احللبي، السـرية 

احللبية، ج2، ص504ا
105- ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبداهلل بن مسلم، )ت: 276ه/ 889م(، تأويل خمتلف احلديث، د. حتق، د. ط، دار 
الكتب العلمية، بريوت، د. ت، ص260؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص203؛ جمد الدين بن األثري، أبو 
السـعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشـيباين، )ت: 606هـ/ 1210م(، النهاية يف غريب 
احلديـث واألثـر، حتـق: طاهر أمحد الزاوي وحممود أمحد الطناحي، ط4، مؤسسـة إسـامعيليان، قـم، 1944 ، ج3، 

ص210؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص419.
106- سورة آل عمران، آية: 155.

107-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: خليفة بـن خياط، تاريـخ خليفـة، ص38؛ القمي، 
التفسري،ج1، ص112؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص198؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج1، ص551؛ الفيض 

الكاشاين، التفسري الصايف، ج1، ص375.
108-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـري، ج1، ص114؛ الكاشـاين، زبدة 
التفاسـري، ج1، ص552؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج1، ص376؛ البحراين، الربهان، ج1، ص681؛ 

احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص386؛ الطباطبائي، امليزان، ج4، ص12.
109-ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف زوجة أيب سفيان شهدت العديد من املعارك ضد اإلسام ثم أسلمت بعد 

فتح مكة توفيت يف خافة عمر بن اخلطاب، ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج7، ص282-281.
110- ابـن عـدي بن نوفل بن عبد مناف بن قيص بن كاب القريش كنيته أبو سـعيد له ثاثة أوالد سـعيد وحممد ونافع 
أسلم يف فتح مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة تويَف يف السنة التاسعة واخلمسني من اهلجرة. ينظر: ابن حبان، الثقات، 

ج3، ص50.
111- العظـم املـدور يف رأس الركبة. ينظـر: اجلوهري، الصحاح، ج3، ص1040؛ الفريوزآبـادي، القاموس املحيط، 

ج2، ص303.
112-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج1، ص553؛ الفيض 
الكاشـاين، التفسـري الصـايف، ج1، ص376؛ املشـهدي، كنـز الدقائـق، ج3، ص212؛ الطهراين، تفسـري مقتنيات 

الدرر، ج2، ص260؛ الطباطبائي، امليزان، ج4، ص12.
113-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـري، ج1، ص117؛ الكاشـاين، زبدة 
التفاسـري، ج1، ص553؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج1، ص377؛ البحراين، الربهان، ج1، ص684؛ 

احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج1، ص386.
114-ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة له ولد اسمه خالد آخى الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( بني أبو دجانة 
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وعتبة بن غزوان شـهد بدر وُأحد شـارك يف قتل مسيلمة الكذاب وشـهد أبو دجانة الياممة واستشهد فيها سنة أثنتي 
عرشة من اهلجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج3، ص557.

115- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص304-305. لاسـتزادة ينظر: الكـويف، املناقـب، ج1، ص467؛ الكليني، 
الـكايف، ج8، ص110؛ املسـعودي، مـروج الذهـب، ج2، ص423؛ فـرات الكويف، التفسـري، ص97؛ الطرباين، 
املعجـم الكبـري، ج1، ص318؛ الصـدوق، الصـدوق، حممد بن عيل بن احلسـني بـن بابويه القمـي، )ت: 381ه/ 
991م(، علل الرشائع، حتق:حممد صادق بحر العلوم، د.ط، املكتبة احليدرية، النجف، 1966 ، ج1، ص7؛ املحب 
الطـربي، الريـاض النـرضة، ج3، ص131؛ احلنفي، نظم درر السـمطني، ص120؛ اهليثمي، جممـع الزوائد، ج6، 

ص114؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج13، ص144.
116-الطـربيس، جممع البيان، ج2، ص305. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج3، ص615؛ الطربي، 
تاريـخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص197؛ الغـّزايل، أبو حامـد حممد الطويس الشـافعي، )ت: 505هــ/ 1111م(، 
املسـتصفى يف علـم أصول الفقه، حتق: حممد عبدالسـام عبد الشـايف، د. ط، دار الكتـب العلمية، بريوت، 1996، 
ص272؛ ابـن اجلـوزي، املوضوعـات، ج1، ص381؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريـخ، ج2، ص154؛ ابن كثري، 

البداية والنهاية، ج6، ص6؛ احلنفي، نظم درر السمطني، ص120؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج5، ص723.
القرطبـي،  ص173؛  ج3،  التفسـري،  الثعلبـي،  ينظـر:  لاسـتزادة  ص320.  ج2،  البيـان،  جممـع  117-الطـربيس، 
التفسري،ج4، ص219؛ آل طاووس،عني العربة، ص36؛ العيني،عمدة القاري، ج17، ص140؛ الكاشاين، زبدة 

التفاسري، ج1، ص566؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص23.
118- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن شهرآشـوب، املناقب، ج1، ص385؛ الكاشـاين، 
زبدة التفاسـري، ج1، ص288؛ الفيض الكاشـاين، التفسـري الصايف، ج1، ص390؛ البحراين، حلية األبرار، ج2، 

ص428؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج3، ص240؛ الطباطبائي، امليزان، ج4، ص67.
119-سورة آل عمران، آية: 145.

120-الطـربيس، جممـع البيـان، ج1، ص224. لاسـتزادة ينظـر: املنقري، نر بـن مزاحم التميمـي، )ت: 212هـ/ 
827م(، وقعـة صفني، حتق: عبدالسـام حممد هارون، ط2، املؤسسـة العربية احلديثة، القاهـرة، 1962، ص25؛ 
املسعودي، مروج الذهب، ج2، ص266؛ الطربي )الشيعي(، املسرتشد، ص367؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، 
ص385؛ الباعوين، حممد بن أمحد الدمشـقي الشافعي، )ت: 871هـ/ 1466م(، جواهر املطالب يف مناقب اإلمام 

عيل )عليه السام( ، حتق: حممد باقر املحمودي، ط1، جممع إحياء الثقافة، قم، 1995، ص82.
121-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص305. لاسـتزادة ينظر: ابن اسـحاق، السرية، ج3، ص303؛ الطرباين، املعجم 

الكبري، ج3، ص141؛ اهليثمي، جممع الزوائد، ج6، ص124؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج4، ص242.
122- ابن هشـام، السـرية النبوية، ج2، ص69؛ مغلطاي، سـرية مغلطاي، ص49؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، 

ص176؛ اليافعي، مرآة اجلنان، ج1، ص11؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص182.
123- ابن سـعد، الطبقات ،ج3، ص13؛ ابن أيب شـيبة، املصنف، ج8، ص493؛ الطرباين ،املعجم الكبري، ج19، ص83؛ 
السيوطي، الدر املنثور، ج2، ص97؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج1، ص1352؛ املجليس، بحار األنوار، ج45؛ ص32.

124-سورة آل عمران، اية:171-169.



240

125-نسـيبة بنت كعب بن عمرو أم عامرة األنصارية شـهدت العقبة وروت عن رسـول اهلل وشـهدت بدر. ينظر: ابن 
حزم، جوامع السرية، ص97؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص176؛ ابن األثري، أسد الغابة، ص270.

126-ابن حزم، جوامع السرية، ص97؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص176؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص137.
127- ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص415؛ ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج الباغة، ج14، ص269؛ الذهبي، سـري 

أعام النباء، ج2، ص281؛ املجليس، بحار األنوار، ج2، ص134؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص137.
128-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص319. لاسـتزادة ينظـر: ابـن اجلـوزي، زاد املسـري، ج2، ص33؛ القرطبي، 
التفسـري، ج4، ص217؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج3، ص67؛ الكاشـاين، زبدة التفاسري، ج1، 

ص565؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج2، ص277؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص22.
129-سورة آل عمران، آية: 139.

130- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص325. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـري، ج3، ص177؛ البيقـي، دالئل 
النبـوة، ج3، ص311؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص358؛ وّرام، وّرام بن أيب فراس عيسـى بن أيب النعم بن محدان 
بـن خوالن املالكي األشـرتي احلـيل)ت: 605ه/ 1205م(، تنبيـه اخلواطر ونزهة النواظـر، )جمموعة وّرام(، حتق: 
الشيخ احليدري، ط 2، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1948 ، ج2، ص589؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج9، 
ص21؛ النويري، هناية اإلرب، ج17، ص115؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج3، ص73؛ الزيعيل، 

ختريج األحاديث، ج1، ص230.
131-سورة آل عمران، آية، 144.

132- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص345. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج3، ص196؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص85؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج2، ص297.

133-سورة آل عمران، آية: 161.
134-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص345. لاسـتزادة ينظر: أبو يعيل املوصيل، املسـند، ج4، ص227؛ ابن خالويه، 
أبو عبداهلل احلسـني بن امحد، )ت: 370هـ/ 980م(، احلجة يف القراءات السـبع، حتق: عبدالعال سامل مكرم، د. ط، 
دار الرشوق، بريوت، 1971، ص91؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص84؛ السمعاين، التفسري، ج1، 
ص373؛ العز بن عبدالسـام، التفسـري، ج1، ص290؛ أبو حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج3، ص106؛ 

ابن حجر ، العجاب، ج2، ص775؛ السيوطي، الدر املنثور، ج2، ص91.
135- سورة األنفال، آية: 41.

136- عتبة بن مالك الزهري )أيب وقاص( أخو سعد بن أيب وقاص كان عتبة قد سفك دمًا يف اجلاهلية فاتقل إىل املدينة 
مل يسلم ومات مقتوالً يف املدينة. ينظر: ابن حجر ، هتذيب التهذيب، ج7، ص94.

137- بـن شـهر آشـوب ، املناقـب ،ج1، ص166؛ الطـرباين ، املعجـم الكبـري،ج8، ص131؛ ابـن عبد الـرب، الدرر، 
ص148؛ الزيلعي ، ختريج األحاديث ، ج1، ص222؛ ابن سيد الناس ، السرية النبوية ،ج2، ص6.

138-عبد اهلل بن شـهاب بن احلارث القريش شـهد معركة أحد مع الكفار ثم أسـلم بعد ذلك وتويف بمكة . ينظر: ابن 
حجر، اإلصابة ،ج4، ص112
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139-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص309. لاستزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاين، املصنف، ج5، ص291؛ الطربي، 
التفسري، ج4، ص117؛ الثعلبي، التفسري، ج3، ص145؛ الطويس، التبيان، ج2، ص585؛ ابن حجر ، العجاب، 

ج2، ص749.
140- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص334. لاستزادة ينظر: مسلم، صحيح مسلم، ج5، ص178؛ الطرباين، املعجم 
الكبري، ج6، ص172؛ ابن اجلوزي، كشـف املشـكل، ج2، ص273؛ ابن القيم اجلوزية، أبو عبد اهلل شـمس الدين 
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي )ت: 751ه/ 1350م(، الطب النبوي، حتق: عادل األزهري 

وحممود فرج العقدة، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت ، ص38.
141- الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص342. لاسـتزادة ينظـر: ابـن اجلـوزي، زاد املسـري،ج3، ص241؛ العز بن 
عبدالسـام، التفسـري،ج1، ص536؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحـر املحيط ،ج4، ص487؛السـيوطي، الدر 

املنثور،ج3، ص184؛طنطاوي ،التفسري الوسيط ،ج6، ص94
142- سورة األنفال، آية: 36.
143- سورة النساء، آية: 90.

144-مل نعثر له عىل ترمجة.
145- الطـربيس، جممـع البيـان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج5، ص262؛ النحاس، معاين 
القرآن، ج2، ص154؛ اجلصاص، أحكام القرآن، ج2، ص277؛ السمرقندي، التفسري، ج1، ص410؛ الطويس، 

التبيان، ج1، ص410.
146- رساقة بن مالك بن جعشـم بن مالك بن عمرو بن عبد مناة بن كنانة، شـهد ُحنني مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( روى عن 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(، وروَي عنـه توىف سـنة أربع وعرشين مـن اهلجرة. ينظر: ابن حبان، الثقـات، ج3، ص180؛ ابن 

األثري، أسد الغابة، ج2، ص266.
147- الطـربيس، جممـع البيـان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظـر: الطـويس، التبيـان، ج3، ص285؛ املجليس، بحار 

األنوار، ج19، ص145؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج3، ص152.
148- الطـربيس، جممـع البيان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص146؛ الطـويس، التبيان، 
ج3، ص286؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج2، ص122؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج3، ص152؛ دروزة، 

التفسري احلديث، ج8، ص197.
149-الطربيس، جممع البيان، ج3، ص89. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج3، ص327؛ الواحدة النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـري، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسري، ج2، ص189؛ احللبي، السرية احللبية، ج3، ص147.
150- سورة النساء، جزء من آية: 51.

151- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص89. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج3، ص327؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـري، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسري، ج2، ص189؛ احللبي، السرية احللبية، ج3، ص147.
152- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص89. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج3، ص327؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـري، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـري، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسري، ج2، ص189؛ احللبي، السرية احللبية، ج3، ص147.
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153-سورة النساء، آية: 51
154- محراء األسد: موضع عىل ثامنية أميال من املدينة. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص301.

155-ابـن هشـام، السـرية النبويـة، ج3، ص618؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص105- 106؛ ابن عبـد الرب، الدرر، 
ص158؛ ابـن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، ج15، ص47؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص167؛ السـبحاين، 

السرية املحمدية، ص139.
156- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص357. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص124؛ ابن أيب احلديد، رشح 
هنج الباغة، ج15، ص31؛ الصاحلي ، سبل اهلدى، ج4، ص221؛ اإلسرتآبادي، تأويل اآليات، ج1، ص125؛ 

البحراين، الربهان، ج1، ص694.
157- سورة آل عمران، آية: 172- 173.

158- الواقـدي، املغـازي، ج1، ص298؛ املقريـزي، إمتـاع األسـامع، ج1، ص172؛ الصاحلـي، سـبل اهلدى، ج4، 
ص221.

159-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص357. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـري، ج1، ص125؛ الكاشـاين، زبدة 
التفاسـري، ج1، ص597؛ الفيـض الكاشـاين، التفسـري الصـايف، ج1، ص400؛ املشـهدي، كنـز الدقائـق، ج3، 

ص231؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص64؛ الريشهري، ميزان احلكمة، ج3، ص2242.
160- سورة النساء ، جزء من آية: 104.

161- سورة آل عمران ، جزء من آية، 173.
162- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص357- 358. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج3، ص616؛ 
الطـربي، التفسـري، ج4، ص239؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص164؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، ج2، 

ص225؛ ابن ُكثري، السرية النبوية، ج3، ص100.
163- الكتبي، عيون التواريخ، ص139؛ اليامين، هبجة املحافل، ص175.

164- ابن عبد الرب، الدرر، ص158؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص164؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، ص215.
165-بن جعفر بن كاب أبو براء بن ربيعة العامري يلقب بماعب األسنة أختلف يف إسامه وتويَف يف حياة رسول اهلل 

)ملسو هيلع هللا ىلص(. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص135؛ ابن حجر، اإلصابة، ج4، ص558.
166-أرض عريضة أعاها هتامة واليمن وأسفلها العراق والشام. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج5، ص262.

167- ابن إسحاق، السرية النبوية، ج2، ص378؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص108؛ ابن عبد الرب، الدرر ، ص161؛ 
ابـن أيب طـيء، املغـازي، ورقة 172؛ ابـن القيم اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3، ص221؛ ابـن كثري، ، السـرية النبوية، 

ص84- 85؛ املباركفوري، الرحيق املختوم، ص260.
168- ابـن خنيـس بن حارثة اخلزرجي شـهد العقبة وبدرًا وأحد كان نقيب بني سـاعدة آخى الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( بينه وبني 

طليب بن عمري أستشهد يوم بئر معونة. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج5، ص258.
169- ابـن مالـك بن جعفر بن كاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري سـيد بنـي عامر يف اجلاهلية وتويَف كافرًا. 

ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص124- 125.
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170- ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج2، ص379؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص108؛ العمري، الدر املكنون ، ورقة 
5؛ املباركفوري، الرحيق املختوم، ص260.

171- ابن خويلد بن عبد اهلل شـهد بدر وأحد مع املرشكني وأسـلم حني أنرف املرشكون من أحد أرسـل رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل النجـايش يدعـوه إىل اإلسـام روى عنه أوالده جعفر وعبـد اهلل تويَف آخر أيام معاويـة. ينظر: ابن األثري، 
أسد الغابة، ج2، ص181- 182؛ التلمساين، أبو احلسن عيل بن حممد اخلزاعي، )ت: 798هـ/ 1387م(، خمتر 
ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( من احلرف والصنائع والعامالت الرشعية، إعداد: أمحد 

البغدادي، ط1، مكتبة السندس، د.م، 199، ص129.
172- ماء لبني سـليم يقع بناحية املعدن قريب من األرخصية بينها وبني املدينة ثامنية برد . ينظر: البيهقي ، دالئل النبوة 

، ج3، ص163؛ احلموي ، معجم البلدان ،ج4، ص326.
173- ابن إسـحاق، السـرية النبوية، ج2، ص379- 380؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص108- 109؛ ابن عبد الرب، 
الـدرر، ص161- 162؛ اليافعـي، مـرآة اجلنـان، ج1، ص12؛ السـيوطي، اخلصائص الكـربى، ج1، ص555؛ 

املباركفوري، الرحيق املختوم، ص260- 261.
174-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص353. لاستزادة ينظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص45؛ الطربي، تاريخ 
الرسل وامللوك، ج2، ص219؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص235؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص83.

175- ابن حزم، جوامع السرية، ص109؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص116- 117؛ العمري ، شمس الدين 
حممد بن حممد بن يوسـف العمري )ت: 833هـ/ 1329م(، ذات الشـفا يف سرية النبي واخللفاء، دار املخطوطات 
العراقيـة، بغداد، حتـت الرقم 24374، ورقة 9؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص260؛ السـبحاين، السـرية املحمدية، 

ص141- 142.
176- ابـن حزم، جوامع السـرية، ص109؛ ابن القيـم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص116- 117؛ ابن الضياء، تاريخ 
مكـة، ص260؛ اليامين، هبجة املحافل، ص177؛ خطاب، حممود شـيت، الرسـول القائـد، ط2، دار مكتبة احلياة، 

بغداد، 1960، ص133- 134؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص143.
177- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص326. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص267؛ البغوي، التفسـري، 
ج4، ص313؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج7، ص6؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص158؛ الطهراين، تفسري 

مقتنيات الدرر، ج11، ص84.
178-سورة احلرش، آية: 2.

179-سـميت هبذا اإلسـم ألن أقدام املسـلمني تشـققت ولفوا عليها رقعًا من القامش. ينظر: ابن حزم، جوامع السرية، 
ص110؛ ان أيب طيء، املغازي، ورقة 174؛ ابن قنفذ، أبو العباس أمحد بن حسن بن عيل بن اخلطيب القسطنطيني، 
)ت: 810هـ/ 1407م(، وسـيلة اإلسـام بالنبي عليه الصاة والسـام، حتق: سـليامن الصيد، د.ط، دار الغرب 

اإلسامي، د.م، د.ت، ص104.
180-إبن حزم، جوامع السـرية ، ص110؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 174؛ اجلزري، ذات الشـفا، ورقة 9؛ اليامين، 

هبجة املحافل، ص187؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص143.
181- ابن حزم، جوامع السرية، ص110؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص228؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ 

خطاب، الرسول القائد، ص136- 137؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص143- 144.
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182-من قرى غوطة دمشق. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص486.
183-ابن حزم، جوامع السرية، ص111؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص228- 229؛ مغلطاي، سرية مغلطاي، 

ص54؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9، العمري، الدر املكنون، ورقة 5؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص147.
184- سـميت هبذه التسمية لتحزب القبائل ضد املسـلمني وسميت باخلندق بسبب حفر املسلمني اخلندق حول املدينة 
حلاميتها والدفاع عنها. ينظر: السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص565؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص148.
185- الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص96. لاسـتزادة ينظـر: الواقدي، املغـازي، ج2، ص441؛ الطـربي، تاريخ 
الرسـل وامللوك، ج2، ص565؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص111؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص70؛ 

السيوطي، اخلصائص الكربى ج1، ص565؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص148.
186- سورة البقرة، آية: 100.

187- وهـو جبـل متصـل باملدينة وقيل هو جبل سـلم . ينظر: البكري ، معجم مااسـتعجم ،ج3، ص717؛ احلموي ، 
معجم البلدان ، ج2، ص109.

188-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص98. لاسـتزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص237؛ البلخي، 
البـدء والتاريـخ، ج4، ص217؛ ابـن األثـري، الكامـل يف التاريـخ،ج2، ص180؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، ج2، 

ص287؛ ابن ُكثري، البدية والنهاية، ج4، ص117.
189- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص98- 99. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص705؛ الطربي، 
التفسـري، ج2، ص237؛ ابن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج2، ص37؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص287؛ 

ابن ُكثري، السرية النبوية، ج3، ص198.
190-الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص99- 100. لاسـتزادة ينظـر: ابـن هشـام، السـرية النبويـة، ج3، ص708؛ 
الراونـدي، قصـص األنبياء، ص342؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص425؛ ابن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج2، 

ص40؛ ابن ُكثري، السرية النبوية، ج3، ص202.
191- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص100. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب الدنيا، أبو بكر بن عبـد اهلل بن حممد البغدادي 
)ت: 281هـ/ 894م(، مكارم األخاق، حتق: جمدي السيد إبراهيم، د.ط، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت ، ص68؛ 
احلاكم النيسـابوري، املسـتدرك، ج3، ص32؛ البيهقـي، دالئل النبـوة، ج3، ص438؛ اخلثعمي، الروض األُنف، 

ج3، ص279؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص233.
192- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص100- 101. لاسـتزادة ينظر: احلاكم النيسـابوري، املسـتدرك، ج3، ص32؛ 
البيهقـي، دالئـل النبـوة، ج3، ص328؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص234؛ اخلثعمي، الـروض األُنف، ج3، 

ص299؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص121.
193-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص100- 101. لاستزادة ينظر: احلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل،ج2، ص12؛ 
الكاشـاين، زبدة التفاسـري،ج5، ص350 ؛ العاميل الصحيح من سـرية اإلمام عيل)u(،ج4، ص49؛ املياين، قادتنا 

كيف نعرفهم ،ج2، ص380. 
194-الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص101. لاسـتزادة ينظر: احلاكم احلسـكاين، شـواهد التنزيـل، ج2، ص12؛ 
الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج5، ص350؛ البحراين، غاية املـرام، ج4، ص275؛ املجليس، بحـار األنوار، ج20، 

ص205؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص298.
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195-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج9، ص3126؛ احلاكم 
احلسـكاين، شواهد التنزيل، ج2، ص7؛ القرطبي، التفسـري، ج1، ص84؛ السيوطي، الدر املنثور، ج5، ص192؛ 

اآللويس، التفسري، ج21، ص175.
196- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص709؛ ابن عبد الرب، 
الدرر، ص175؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج4، ص218؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص40؛ ابن ُكثري، 

السرية النبوية، ج3، ص203.
197- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج1، ص104؛ األربيل، كشف الغمة، 

ج1، ص205؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج5، ص351.
198-الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص102. لاسـتزادة ينظـر: الطـربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص242؛ 
البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص219؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص282؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، 

ج2، ص293.
199-الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص102. لاسـتزادة ينظـر: الطـربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص242؛ 
البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص219؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص282؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، 

ج2، ص293.
200- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص103. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج5، ص351؛ الطهراين، 
تفسري مقتنيات الدرر، ج8، ص287؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص300؛ الشريازي، األمثل، ج13، ص212.

201- سورة األحزاب، جزء من آية: 10.
202-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص95. لاستزادة ينظر: الطربي، التفسري، ج21، ص153؛ ابن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج9، ص3117؛ ابـن عطيـة األندلـيس، ج4، ص372؛ ابـن ُكثـري، التفسـري، ج3، ص481؛ الثعالبي، 

التفسري، ج4، ص338؛ السيوطي، الدر املنثور، ج5، ص185.
203-الطـربيس، جممـع البيـان، ج8، ص103. لاسـتزادة ينظر: البخـاري، صحيح البخاري، ج5، ص49؛ مسـلم، 
صحيح مسلم، ج5، ص143؛ ابن ماجة، السنن، ج2، ص935؛ الرتمذي، السنن، ج4، ص113؛ العيني، عمدة 

القاري، ج17، ص188.
204- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص103. لاستزادة ينظر: ابو يعىل املوصيل، املسند، ج4، ص94؛ ابن ُكثري، السرية 

النبوية، ج4، ص290؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة.
205- الطربيس، جممع البيان، ج1، ص367. لاستزادة ينظر: اإلمام عيل )عليه السام(، أبو احلسن عيل بن أيب طالب 
بـن عبد املطلب بن هاشـم )ت: 40هــ/ 661م(،هنج الباغة،رشح: حممد عبـده، ط1، دار الذخائر، قم، 2000، 
ج4، ص61؛ ابـن اجلعـد،  عيل بـن اجلعد بن عبيـد اجلوهري،)ت: 230هـ/ 844م(،مسـند ابـن اجلعد،حتق: أبو 
القاسـم البغوي، ط2،دار الكتب العلمية، بريوت، 1996 ، ص372؛ أمحد بن حنبل، املسـند، ج1، ص126؛ ابن 

أيب الدنيا، مكارم األخاق، ص56.

206- سورة البقرة، جزء من آية: 177.
207-سورة األحزاب، آية: 9.
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208- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص218. لاستزادة ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج4، ص83؛ الطرباين، املعجم الكبري، 
ج6، ص213؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص598؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج5، ص25؛ ابن األثري، الكامل 

يف التاريخ، ج2، ص179؛ املزي، هتذيب الكامل، ج11، ص250؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص114.
209-عمرو بن عوف األنصاري، حليف بني عامر بن لؤي كان من الصحابة وممن شهد بدر روى عن النبي وروَي عنه 
ولـد يف مكـة وتويَف يف خافة عمر بن اخلطاب  وصىل عليه عمر. ينظر: املزي، هتذيب الكامل، ج11، ص250؛ ابن 

حجر ، هتذيب التهذيب، ج8، ص75.
210-حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليامن روى عن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( كنيته أبو عبد اهلل ممن شهد أحد 
سـكن الكوفة وتويَف بعـد مقتل عثامن بن عفان بأربعني ليلة. ينظر: ابن حبـان، الثقات، ج3، ص80؛ ابن اجلوزي، 

كشف املشكل، ج1، ص375.
211- النعامن بن مقرن بن عائذ املزين، كنيته أبو عمرو من املهاجرين شهد فتح مكة روى عن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ورَي عنه 
سـكن البرة ثم أنتقل إىل الكوفة وقدم املدينة وفتح القادسـية ثم أجته لقتال الفرس يف هناوند وقتل يف تلك املعركة 
يف زمن عمر بن اخلطاب  سـنة إحدى وعرشين من اهلجرة. ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج6، ص19؛ ابن عبد الرب، 

اإلستيعاب، ج4، ص1507؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص183.
212- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج21، ص162؛ الثعلبي، التفسري، 
ج3، ص40؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص64؛ البغوي، التفيرس، ج3، ص510؛ اآللويس، التفسري، 

ج3، ص112.
213-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطربي، تاريخ 
الرسـل وامللوك، ج2، ص235؛ الثعلبي، التفسـري، ج3، ص40؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج3، ص419؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص64؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج14، ص292.
214- وهو امللطاس الذي يكرس به الصخر ومجعها ماطيس مناقري من حديد ينقر هبا احلجارة. ينظر: ابن منظور، لسان 

العرب، ج6، ص207.
215-الطربيس، جممع البيان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج4، ص83؛ الطربي، التفسـري، 
ج21، ص162؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج3، ص419؛ البغوي، التفسـري، ج3، ص510؛ السـيوطي، اخلصائص 

الكربى، ج1، ص229.
216-الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطربي، تاريخ 
الرسـل وامللـوك، ج2، ص235؛ البيهقـي، دالئـل النبـوة، ج3، ص419؛ السـيوطي، اخلصائـص الكربى، ج1، 

ص229؛ اآللويس، التفسري، ج3، ص112.
217- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص219. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطربي، تاريخ 
الرسـل وامللـوك، ج2،، ص235؛ البيهقـي، دالئـل النبوة، ج3، ص419؛ السـيوطي، اخلصائـص الكربى، ج1، 

ص229؛ اآللويس، التفسري، ج3، ص112.
218- سورة آل عمران، آية: 26.

219- سورة البقرة، آية: 214.
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220- الطـربيس، جممـع البيـان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج3، ص42؛ الطربي، 
التفسـري، ج21، ص173؛ الواحـدي النيسـابوري، الوجيـز، ج2، ص862؛ الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج5، 

ص359؛ الشريازي، األمثل، ج2، ص94.
221- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج2، ص134؛ فخر الدين الرازي، 
التفسـري، ج6، ص20؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحر املحيط، ج2، ص148؛ الكاشـاين، زبدة التفاسري، ج1، 

ص341؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص188؛ الشريازي، األمثل، ج2، ص94.
222- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج2، ص134؛ القرطبي، التفسـري، 
ج3، ص34؛ أبـو حيـان األندليس، تفسـري البحـر املحيـط، ج2، ص148؛ ابن حجر ، العجـاب، ج1، ص533؛ 

العيني، عمدة القاري، ج18، ص114؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج5، ص359.
223- سورة األحزاب، آية: 26- 27.

224-الطـربيس، جممع البيان، ج8، ص112. لاسـتزادة ينظـر: املجليس، بحار األنـوار، ج20، ص210؛ الطهراين، 
تفسري مقتنيات الدرر، ج8، ص295؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص301.

225-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص112. لاستزادة ينظر: املجليس، بحار األنوار، ج2، ص210؛ الطهراين، تفسري 
مقتنيات الدرر، ج8، ص295؛ الطباطبائي، امليزان، ج16، ص301.

226- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص12- 13. لاسـتزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسـل وامللوك، ج2، ص246؛ 
البلخي، البدء والتاريخ، ج4، ص220؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص239؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، 

ص185؛ أبو الفداء، املختر، ج1، ص136.
227- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص13. لاستزادة ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص246؛ البلخي، 
البدء والتاريخ، ج4، ص220؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص239؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج4، ص220؛ 

أبو الفداء، املختر، ج1، ص136.
228- الطـربيس، جممع البيان، ج8، ص113- 114. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج3، ص431؛ احلاكم 
النيسـابوري، املسـتدرك، ج3، ص206؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص247؛ الذهبـي، تاريخ اإلسـام، ج2، 

ص319؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج12، ص64.
229-سورة األنفال، آية: 27- 28.

230-رش بـن عبـد املنذر بن رفاعة بن زبري األويس وهو من النقباء شـهد العقبة وبدر وغريها من املشـاهد، ُقتَِل بسـهم 
بعـد مقتـل عثامن بن عفان )ريض اهلل عنه(. ينظر: خليفة بن خياط، الطبقات، ص152؛ ابن عبد الرب، اإلسـتيعاب، 

ج1، ص500.
231-الطـربيس، جممـع البيـان، ج4، ص336. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص13؛ الطربي، 
التفسـري، ج9، ص292؛ القمي، التفسـري، ج1، ص11؛ السمرقندي،التفسـري، ج2، ص16؛ الثعلبي، التفسـري، 

ج4، ص346؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص157.
232-الطربيس، جممع البيان، ج4، ص336. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، املغازي، ج1، ص505؛ ابن هشـام، السـرية 
النبوية، ج3، ص717؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2،ص185؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص51؛ 

ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص138.
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233- القضاعـي، أبـو عبـد اهلل حممد بن سـامة بـن جعفر، )ت: 454هــ/ 1062م(، عيـون املعارف وفنـون أخبار 
اخلائـف )تاريـخ القضاعي(، حتق: أمحد فريـد املزيـدي، ط1، دار الكتب العلمية، بـريوت، 2004، ص57؛ ابن 
حـزم، جوامـع اليـرسة، ص119- 120؛ ابن أيب طئ ، املغازي ، ورقة 194-195 ؛ ابـن القيم اجلوزية ، زاد املعاد 
، ج3،ص246-247؛ مغلطـاي، سـرية مغلطـاي، ص58؛ اجلـزري، ذات الشـفا، ورقـة 9؛ السـبحاين، السـرية 

املحمدية، ص155- 156.
234- موضع قرب املدينة من ناحية الشام. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج4، ص182.

235-ماء يبعد عن املدينة مسافة ليلتني. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج4، ص321.
236- اللقحة الناقة واجلمع لقاح. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص261.

237-القضاعـي، تاريـخ القضاعي، ص57؛ ابن حـزم، جوامع السـرية، ص120- 121؛ اخلثعمي، الروض األُنف، 
ج4، ص3؛ ابـن أيب طـيء، املغـازي، ورقة 195؛ ابن القيـم اجلوزية، زاد املعـاد، ج3، ص248- 249؛ مغلطاي، 

سرية مغلطاي، ص85؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص156.
238- إسم ماء يف ناحية قديد إىل الساحل. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج5، ص118.

239- ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص78؛ ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص229؛ مغلطاي، سرية مغلطاي، ص55؛ 
ابن قنفذ، وسيلة اإلسام، ص105؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج2، ص13.

240- الطـربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص121؛ العمري، الدر املكنون، 
ورقة 5؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص156.

241- الطربي، تاريخ الرسـل وامللوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص121؛ خطاب، الرسـول القائد، 
ص138؛ عبد الواحد، سبل اإلسام، ص392.

242-الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص121؛ ابن أيب طيء. املغازي، ورقة 
199؛ عبد الواحد، سبل اإلسام، ص392.

243- ابن حزم، جوامع السرية، ص121؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 202؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص157.
244-الطربيس، جممع البيان، ج9، ص168. لاستزادة ينظر: الطويس، التبيان، ج9، ص343؛ الراوندي، فقه القرآن، 
ج1، ص371؛ ابـن إدريـس احلـيل، املنتخب، ج2، ص272؛ املجلـيس، بحار األنـوار، ج22، ص53؛ الطهراين، 

تفسري مقتنيات الدرر، ج10، ص192.
245- سورة احلجرات، آية: 6.

246- الطربي، التفسري، ج26، ص160؛ ابن ُكثري، التفسري، ج4، ص224.
247- سورة احلج، آية: 2-1.

248- الطـربيس، جممـع البيـان، ج7، ص92. لاسـتزادة ينظر: الرتمذي، السـنن، ج5،ص5؛ ابـن أيب حاتم الرازي، 
التفسـري، ج8، ص2472؛ الثعلبـي، التفسـري، ج7 ،ص7؛ فخـر الدين الـرازي، التفسـري، ج3، ص3؛ القرطبي، 

التفسري، ج12، ص2؛ ابن ُكثري، التفسري، ج3، ص214؛ السيوطي، الدر املنثور، ج4، ص343.
249- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص166- 167. لاستزادة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند، ج6، ص195؛ البخاري، 
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صحيح البخاري، ج3، ص154؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص113؛ النسائي، السنن، ج5، ص295؛ أبو يعيل 
املوصيل، املسند، ج8، ص323.

250-الطـربيس، جممـع البيـان، ج7، ص167. لاسـتزادة ينظر: أمحد بن حنبـل، املسـند، ج6، ص196؛ عبد الرزاق 
الصنعاين، املصنف، ج5، ص415؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص115؛ الطرباين، املعجم الكبري، ج23، ص53.

251- سورة النور، اآلية: 11- 12.
252-الطـربيس، جممـع البيـان، ج7، ص168. لاسـتزادة ينظر: أمحـد بن حنبـل، املسـند، ج6، ص197؛ البخاري، 
صحيح البخاري، ج3، ص157؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص117؛ النسائي، السنن، ج5، ص299؛ أبو يعيل 

املوصيل، املسند، ج8، ص332.
253- الطـربيس، جممع البيان، ج7، ص171. لاسـتزادة ينظر: اجلصاص، أحكام القـرآن، ج3، ص399؛ الطويس، 
التبيان، ج7، ص421؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، ج5، ص350؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج23، ص186؛ أبو 

حيان األندليس، تفسري البحر املحيط، ج6، ص404؛ الطباطبائي، امليزان، ج15، ص106.
254- سورة النور، آية: 22.

255- الطربيس، جممع البيان، ج7، ص180. لاسـتزادة ينظر: أبو السـعود، التفسري، ج6، ص173؛ احلويزي، تفسري 
نور الثقلني، ج3، ص602؛ الطباطبائي، امليزان، ج15، ص118.

256-سورة النور، جزء من آية: 33.
257- قرية متوسطة بينها وبني مكة مرحلة وبينها وبني املدينة تسع مراحل. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص229.
258-الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص149. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج3، ص780؛ أمحد بن 
حنبـل، املسـند، ج4، ص324؛ الطربي، التفسـري، ج26، ص111؛ ابن حبان، الثقـات، ج1، ص298؛ الثعلبي، 
التفسـري، ج9، ص47؛ البغوي، التفسـري، ج4، ص193؛ ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشـق، ج25، ص298؛ آل 
طـاووس، عني العربة، ص24؛ ابن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج2، ص118؛ الزيعـيل ،ختريج األحاديث، ج3، 

ص310؛ ابن ُكثري، التفسري، ج4، ص200.
259- القضاعـي، تاريـخ القضاعـي، ص57؛ ابن أيب طيء، املغـازي، ورقة 210؛ ابن القيم اجلوزيـة، زاد املعاد، ج3، 

ص259؛ ابن قنفذ، وسيلة اإلسام ، ص105؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص163.
260- سورة الفتح، آية: 18.

261- سورة التوبة، آية: 100.
262- الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص86. لاسـتزادة ينظر: اجلصـاص، أحكام القـرآن، ج3، ص188؛ الطويس، 

التبيان، ج5، ص288؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص156؛ احلويزي، تفيرس نور الثقلني، ج2، ص255.
263- القمي، التفسري، ج1، ص303؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج5، ص255.

264- تقع بني اجلحفة ومكة وتبعد عن مكة مرحلتني. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج4، ص121- 122.
265- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص149- 150. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السرية النبوية، ج2، ص309؛ ابن 
القيم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص257؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج6، ص208؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9، 

السبحاين، السرية املحمدية، ص162.
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266- سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نرض كنيته أبو يزيد مفاوض قريش وشهد بدر مع الكفار أسلم يف فتح مكة 
تويَف يف السنة الثامنة عرش من اهلجرة. ينظر: الباذري، أنساب األرشاف، ج11، ص8؛ الزرَكيل، األعام، ج3، ص144.

267-الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج2، ص461؛ البيهقي، 
دالئـل النبـوة، ج4، ص105؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، ج2، ص370؛ ابن ُكثري، السـرية النبوية، ج3، ص333؛ 

املقريزي، إمتاع األسامع، ج9، ص11.
268-الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظـر: املفيد، اإلرشـاد، ج1، ص120؛ ابـن حزم، جوامع 
السـرية، ص124؛ الراونـدي، قطب الدين سـعيد بن هبة اهلل، )ت: 573هــ/ 1177م(، اخلرائج واجلرائح، حتق: 
حممد باقر املوحد األبطحي، ط1، مؤسسـة اإلمام املهدي، قم، 1988 ، ج1، ص116؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، 

ج6، ص217؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص164.
269-سورة الرعد، آية: 30.

270- الطـربيس، جممـع البيـان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص93؛ املقديس، البدء 
والتاريخ، ج4، ص225؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج6، ص217؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص164.

271- ابـن سـعد، الطبقـات، ج2، ص94؛ ابـن حـزم، جوامـع السـرية، ص125؛ ابن ُكثـري، البدايـة والنهاية، ج6، 
ص219؛ ابن قنفذ، وسيلة اإلسام ، ص106؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص165.

272- سورة البقرة، آية: 190.
273-سورة املمتحنة، جزء من آية: 10.

274- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص346. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص295؛ الواحدي النيسابوري، 
التفسـري، ج2، ص1090؛البغوي،التفسـري، ج4، ص332؛القرطبي،التفسـري، ج18، ص62؛ املقداد السيوري، 

كنز العرفان، ج1، ص382؛ الطباطبائي، امليزان، ج19، ص244.
275- أمثـال قرينـة بنـت أيب أمية بن املغرية زوجة عمر بن اخلطاب  تزوجها بعده معاوية بن أيب سـفيان وأم كثلوم بنت 
عمـرو بنـت جـرول اخلزاعية زوجة عمر بن اخلطاب تزوجهـا بعده أبو جهم ابن حذافة بـن غانم. ينظر: الطربيس، 
جممـع البيان، ج9، ص347. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص295؛ العيني، عمـدة القاري، ج13، 

ص291؛ املجليس، بحار األنوار، ج20، ص338؛ الطباطبائي، امليزان، ج19، ص244.
276-سورة املمتحنة، جزء من آية: 10.

277- وهن ست نسوة أم احلكم بنت أيب سفيان وكانت زوجة عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أيب أمية بن املغرية 
أخت أم سلمة وكانت زوجة عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( وبروع بنت عقبة زوجة شامس بن عثامن وعبدة بنت 
عبـد العـزى بن فضلة وهند بنت أيب جهل بن هشـام كانت زوجة هشـام بـن العاص بن وائل وكلثـوم بنت جرول 
وكانت زوجة عمر بن اخلطاب. ينظر: الطربيس، جممع البيان، ج9، ص349. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، 
ج9،ص296؛ البغوي، التفسري، ج4، ص334؛ القرطبي، التفسري، ج18، ص70؛ الفريوزآبادي، تنوير املقياس، 

ص468؛ أبو السعود، التفسري، ج8، ص240.
278- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص349. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص296؛ البغوي، التفسري، ج4، 
ص334؛ ابـن عطية األندليس، املحرر الوجيز، ج5، ص298؛ القرطبي، التفسـري، ج18، ص70؛ الفريوزآبادي، 

تنوير املقياس، ص468؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج7، ص37.
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279- سورة املمتحنة، جزء من آية: 11.
280-الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص350. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص297؛ البغوي، التفسـري، 
ج4، ص335؛ فخـر الديـن الـرازي، التفسـري، ج29، ص307؛ أبو حيان األندليس، تفسـري البحـر املحيط، ج8، 

ص256؛ اآللويس، التفسري، ج28، ص81.
281-سورة املمتحنة، جزء من آية: 12.

282- ناحية عىل ثامنية ُبرد من املدينة ملن يريد الشام. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص409.
283- ابـن هشـام، السـرية النبويـة، ج2، ص358؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج22، ص100؛ الطربي،، تاريخ الرسـل 
وامللوك، ج3، ص9؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص126؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص293؛ ابن األثري، الكامل 

يف التاريخ، ج9، ص99- 100؛ اجلزري، ذات الشفا، ورقة 9.
284- صفية بنت حيي بن أخطب زوجة رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( روت عن رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وروَي عنها وفاهتا سـنة سـت 

وثاثني من اهلجرة. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج7، ص168.
285- ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص101؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللوك، ج3، ص95؛ ابن حزم، جوامع السـرية، 

ص126؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص294؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص100.
286- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص152. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، املغازي، ج2، ص642؛ ابن هشـام، السـرية 
النبوية، ج3، ص792؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج1، ص446؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج4، ص204؛ ابن 

األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص217؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص209.
287- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص153. لاسـتزادة ينظر: النسـائي، السـنن، ج5، ص109؛ الطربي، التفسـري، 
ج2، ص30؛ الثعلبـي، التفسـري، ج9، ص50؛ ان عسـاكر، تاريـخ مدينـة دمشـق، ج42، ص93؛ ابـن البطريق، 

خصائص الوحي، ص156؛ ابن جرب، هنج اإليامن، ص322.
288- القـايض النعـامن ، حممد بـن منصور املغريب، )ت: 363هــ/973م(، رشح األخبار يف فضائـل األئمة األطهار، 
حتق: حممد احلسـيني، د.ط، مؤسسـة النرش اإلسـامي، قم، د.ت ،ج1، ص302؛ املفيد ، اإلرشـاد ،ج1، ص63؛ 

الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ،ج1، ص159؛ املجليس ، بحار األنوار،ج31، ص259.
289- ابن هشـام، السـرية النبوية، ج2، ص332؛ ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص104؛ البخاري، صحيح البخاري، 
ج4، ص20؛ أبو يعيل املوصيل، املسـند، ج1، ص291؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج3، ص12؛ ابن قنفذ، 

وسيلة اإلسام، ص106؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص181.
290-الدواليب، حممد بن أمحد بن محاد بن سـعيد الرازي. )ت: 310هـ/ 923م(، الذرية الطاهرة النبوية، حتق: سـعد 

املبارك احلسن، ط1، الدار السلفية، الكويت، 1986، ص114؛ املرعيش، رشح إحقاق احلق، ج21، ص480.
291- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص153. لاسـتزادة ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص101؛ ابن أيب 

طيء، املغازي، ورقة 217؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج1،  ص1358؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص181.
292- الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: سـعيد بن منصور، بن شـعبة اخلراسـاين املكي، )ت: 
227هـ/ 841م(، سنن سعيد بن منصور، حتق: حبيب الرمحن األعظمي، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 
ج2، ص178؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللوك، ج3، ص13؛ املقديس، البدء والتاريخ، ج4، ص226؛ ابن حزم، 
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جوامع السرية،ص127؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص101؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج1، ص358؛ 
السبحاين، السرية املحمدية، ص181.

293-الطـربي، تاريـخ الرسـل وامللـوك، ج3، ص13؛ املقديس، البـدء والتاريـخ، ج4، ص226؛ ابن حـزم، جوامع 
السـرية، ص127؛ ابـن األثـري، الكامـل يف التاريـخ، ج2، ص101؛ املتقـي اهلنـدي، كنز العـامل، ج1، ص358؛ 

السبحاين، السرية املحمدية، ص181.
294- الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص106؛ املقديس، البدء 
والتاريخ، ج4، ص226؛ األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص40؛ ابن املغازيل، املناقب، ج2، ص130؛ ابن اجلوزي، 

املنتظم، ج3، ص296؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص101.
295- الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج5، ص106؛ الطربي، تاريخ 
الرسـل وامللـوك، ج3، ص13؛ األصفهـاين، مقاتل الطالبيـني، ص40؛ ابن اجلوزي، املنتظـم، ج3، ص296؛ ابن 

األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص102؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص182.
296- سورة األحزاب، آية: 25.

297- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص111 . لاستزادة ينظر: ابن أيب حاتم الرازي، التفسري، ج9، ص3126؛ القمي، 
التفسري، ج2، ص189؛ احلسكاين، شواهد التنزيل، ج2، ص7؛ فخر الدين الرازي، التفسري، ج1، ص205؛ العز 

بن عبد السام، التفسري، ج2، ص568؛ اآللويس،التفسري، ج21، ص175.
298- التفسري، ج4، ص272.

299-الناشئ الصغري، عيل بن عبد اهلل بن وصيف،)ت: 366هـ/966م(، الديوان، مجعه: حممد الساموي، حتق: هال 
بن ناجي، ط 1، مؤسسة الباغ ، بريوت ، 2009، ص24.

300-مقاتـل بـن سـليامن، التفسـري، ج3، ص38؛ الطـربي، التفسـري، ج21، 179؛ ابـن أيب حاتم الرازي، التفسـري، 
ج9، ص3126؛ السـمرقندي، التفسـري، ج3، ص51؛ ابن أيب حاتم الرازي، التفسـري، ج3، ص395؛ السمعاين، 

التفسري، ج4، ص272.
301- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص154. لاستزادة ينظر: ابن أيب شيبة، املصنف، ج7، ص497؛ الكويف ،املناقب، 
ج2، ص15؛ الزخمـرشي، ربيـع األبـرار، ج1، ص144؛ ابـن عسـاكر، تاريـخ مدينـة دمشـق، ج42، ص106؛ 
اخلثعمـي، الـروض األُنف، ج4، ص60؛ ابن محدون، التذكرة احلمدونية، ج1، ص82؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، 

ج2، ص412.
302- الطـربيس، جممـع البيان، ج9، ص155. لاسـتزادة ينظـر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفـة، ص50؛ الباذري، 
فتوح البلدان، ص33؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج4، ص226؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، ص176؛ السبحاين، 

السرية املحمدية، ص184.
303- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص155-156. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص800؛ الكاعي، 

اإلكتفاء، ج1، ص482؛ ابن ُكثري، السرية النبوية، ج3، ص399؛ النويري، هناية اإلرب، ج16، ص395.
304-قرية يف احلجاز بينها وبني املدينة مسافة يوم. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج4، ص238.

305-ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص355؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص83؛ الطربي، تاريخ الرسل 
وامللوك، ج3، ص15؛ ابن حزم، جوامع السرية، ص130؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص104 – 105.
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306- الصـدوق، األمـايل، ص289؛ عيون أخبار الرضا )عليه السـام(، ج2، ص211؛ الطـويس، هتذيب األحكام، 
ج4، ص148؛ املجليس، بحار األنوار، ج29، ص347؛ املسعودي، حممد فاضل، األرسار الفاطمية، ط2، مؤسسة 
الزائر، قم، 2000 ، ص343؛ الصدر، حممد باقر، فدك يف التاريخ، د.ط، دار التعارف، بريوت، 1990، ص26.

307- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص161. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص370؛ الطربي، تاريخ 
الرسل وامللوك، ج2، ص23؛ ابن حزم، جوامع السري، ص130؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص106؛ ابن 

أيب طيء، املغازي، ورقة 224؛ ابن قنفذ، وسيلة اإلسام، ص107؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص188.
308-سورة الفتح، آية: 27.

309- ماء بأرض جذام يقال له السلسل من باد الشام. ينظر: احلموي، معجم البلدان، ج3، ص236.
310- السـرية النبوية، ج3، ص517؛ لاسـتزادة ينظر: البيهقي، دالئل النبوة، ج4، ص401؛ الصاحلي، سبل اهلدى، 

ج6، ص168؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص261.
311- ))َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا )1( َفامْلُوِرَياِت َقْدًحا )2( َفامْلُِغرَياِت ُصْبًحا )3( َفَأَثْرَن بِِه َنْقًعا )4( َفَوَسـْطَن بِِه مَجًْعا )5( إِنَّ 

ُه حِلُبِّ اخْلرَْيِ َلَشِديٌد )8( َأَفَا َيْعَلُم إَِذا ُبْعثَِر َما يِف اْلُقُبوِر(( ُه َعىَل َذلَِك َلَشِهيٌد )7( َوإِنَّ ِه َلَكنُوٌد )6( َوإِنَّ ْنَساَن لَِربِّ اإْلِ
312-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص325. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج7، ص495؛ الطهراين، 
تفسري مقتنيات الدرر، ج12، ص210؛ الطباطبائي، امليزان، ج20، ص348؛ الشريازي، األمثل، ج20، ص392.

313-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص325. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج7، ص495؛ الطهراين، 
تفسري مقتنيات الدرر، ج12، ص210؛ الطباطبائي، امليزان، ج20، ص348؛ الشريازي، األمثل، ج20، ص392.

314-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص326. لاسـتزادة ينظر: الطـربي، التفسـري، ج30، ص347؛ ابن أيب حاتم 
الـرازي، التفسـري، ج10، ص3457؛ الثعلبـي، التفسـري، ج10، ص269؛ فخـر الـني الـرازي، التفسـري، ج32، 
ص63؛ الزيلعـي، ختريـج األحاديث، ج4، ص266؛ ابن ُكثري، التفسـري، ج4، ص579؛ السـيوطي، الدر املنثور، 

ج6، ص383؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج7، ص495؛ اآللويس، التفسري، ج30، ص217.
315- الطربيس، جممع البيان، ج10، ص373- 374. لاسـتزادة ينظر: الصدوق، حممد بن عيل بن احلسـني بن بابويه 
القمي )ت: 381هـ/ 991م(، التوحيد، حتق: هاشم احلسيني الطهراين، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، د.ت 
، ص89؛ ابـن فهـد احليل، عـدة الداعـي، ص263؛ املجليس، بحار األنـوار، ج3، ص222؛ نعمـة اهلل اجلزائري، 
بـن حممـد بن عبد اهلل املوسـوي )ت: 1112هـ/ 1701م(، نـور الرباهني يف أخبار السـادة الطاهرين، حتق: مهدي 

الرجائي، ط1، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، 1996 ، ج1، ص223.
316-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص376. لاستزادة ينظر: الصدوق، التوحيد، ص94؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، 
ج7، ص558؛ احلر العاميل، أبو جعفر حممد بن حسـن بن عيل )ت: 1104هـ/ 1693م(، تفصيل وسـائل الشيعة 
إىل حتصيـل مسـائل الرشيعـة، حتق: مؤسسـة آل البيت إلحياء الرتاث، ط2، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء الرتاث، قم 
1993 ، ج6، ص50؛البحـراين، الربهـان، ج5، ص795؛ املجلـيس، بحـار األنـوار، ج82؛ ص36؛ نعمـة اهلل 

اجلزائري، نور الرباهني، ج1، ص243؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج5، ص147.
317-الطـربيس، جممع البيان، ج10، ص359-360. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج4، ص852؛ 
اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2، ص58؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، 499؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص522؛ 

ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص318.
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318-الطـربيس، جممع البيان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظر: املجليس، بحـار األنوار، ج21، ص101؛ احلويزي، 
تفسري نور الثقلني، ج5، ص692؛ املشهدي، كنز الدقائق، ج14، ص482؛ الطباطبائي، امليزان، ج20، ص379.
319-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظـر: املفيـد، اإلرشـاد، ج1، ص133؛ املجليس، بحار 
األنـوار، ج22، ص77؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، ج5، ص692؛ املشـهدي، كنـز الدقائق، ج14، ص482؛ 

الطباطبائي، امليزان، ج20، ص379.
320-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظـر: املفيـد، اإلرشـاد، ج1، ص133؛ املجليس، بحار 
األنـوار، ج22، ص77؛ احلويزي، تفسـري نور الثقلني، ج5، ص692؛ املشـهدي، كنـز الدقائق، ج14، ص482؛ 

الطباطبائي، امليزان، ج20، ص379.
321-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبوية، ج4، ص857؛ الطربي، 
تاريـخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص327؛ ابـن حبـان، الثقـات، ج2، ص40؛ البغـوي، التفسـري، ج4، ص537؛ 

الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص501؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص184.
322-الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص291؛ البغوي، التفسـري، 
ج4، ص329؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج14، ص255؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص26؛ احلويزي، تفسري 

نور الثقلني، ج5، ص300؛ دروزة، التفسري احلديث، ج9، ص270.
323-الطـربيس، جممع البيان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج9، ص291؛ البغوي، التفسـري، 
ج4، ص329؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج14، ص255؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص26؛ احلويزي، تفسري 

نور الثقلني، ج5، ص300؛ دروزة ، التفسري احلديث، ج9، ص270.
324-الطـربيس، جممـع البيـان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظـر: البيهقـي، دالئـل النبـوة، ج3، ص152؛ اخلثعمي، 
الروض األُنف، ج4، ص97؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص325؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، ج2، ص123؛ ابن 

ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص324.
325-الطربيس، جممع البيان، ج9، ص342. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص291؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النزول، ص282؛ البغـوي، التفسـري، ج4، ص329؛ القرطبي، التفسـري، ج18، ص51؛ النويري، هناية 

اإلرب، ج17، ص293.
326- الطربيس، جممع البيان، ج9، ص342. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج9، ص291؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص282؛ البغوي، التفسـري، ج4، ص329؛ القرطبـي، التفسـري، ج18، ص51؛النويري، هناية 

اإلرب، ج17، ص293.

327-سورة املمتحنة، آية: 1.
328-ابن هشـام، السـرية النبوية، ج4، ص858؛ الطربي، التفسري، ج28، ص76؛ القمي، التفسري، ج2، ص261؛ فرات 
الكويف، التفسري، ص479؛ ابن حبان، الثقات، ج2، ص41؛ البيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص16؛ أبو الفداء، املختر، 
ج1، ص143؛الزيعيل، ختريج األحاديث، ج3، ص450؛ ابن ُكثري، التفسـري، ج4، ص370؛ املقريزي، إمتاع األسامع، 

ج13، ص376؛ السيوطي، اخلصائص الكربى، ج1، ص262؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج10، ص64.
329-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص360-361. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبوية، ج4، ص8459؛ 
أمحد بن حنبل، املسـند، ج1، ص266؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص328؛ الطرباين، املعجم الكبري، 

ج8، ص9؛ البغوي، التفسري، ج4، ص538؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص242.
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330-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص360-361. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبوية، ج4، ص8459؛ 
أمحد بن حنبل، املسـند، ج1، ص266؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص328؛ الطرباين، املعجم الكبري، 

ج8، ص9؛ البغوي، التفسري، ج4، ص538؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص242.
331-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص362. لاستزادة ينظر: ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص189؛ الذهبي، 

تاريخ اإلسام، ج2، ص531؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج8، ص11؛ العظيم آبادي، عون املعبود، ج8، ص179.
332-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص73. لاسـتزادة ينظر: ابن أيب شـيبة، املصنف، ج8، ص528؛ اليعقويب، تاريخ 
اليعقويب، ج2، ص59؛ النسـائي، السـنن، ج7، ص105؛ احلاكم النيسابوري، املسـتدرك، ج2، ص54؛ البيهقي، 
دالئل النبوة، ج5، ص59؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص189؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص552.
333-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص362. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـرية النبويـة، ج4، ص865؛ القايض 
النعـامن، رشح األخبـار، ج1، ص306؛ ابن األثري، الكامـل يف التاريخ، ج2، ص246؛ ابن ُكثري، السـرية النبوية، 

ج3، ص559؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج8، ص6؛ العيني، عمدة القاري، ج17، ص280.
334-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص362- 363. لاستزادة ينظر: األزرقي، أخبار مكة ،ج2، ص121؛ اليعقويب، 

تاريخ اليعقويب، ج2، ص60؛ ابن شهرآشوب، املناقب، ج1، ص180؛ الطباطبائي، امليزان، ج2، ص382.
335-الطربيس، جممع البيان، ج10، ص362. لاسـتزادة ينظر: البيهقي، السـنن، ج9، ص118؛ البغوي، التفسـري، 

ج4، ص540؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص510؛ الزيعيل، ختريج األحاديث، ج4، ص313.
336-الطـربيس، جممـع البيـان، ج10، ص363. لاسـتزادة ينظـر: ابن أيب شـيبة الكـويف، املصنـف، ج8، ص534؛ 
النسـائي، السـنن الكربى، ج6، ص382؛ أبو يعىل املوصيل، املسـند، ج8، ص378؛ الطويس، األمايل، ص327؛ 

ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص327.
337- سورة اإلرساء، آية: 81.
338- سورة النر، آية: 3-1.

339-الطربيس، جممع البيان، ج8، ص304. لاستزادة ينظر: الطويس، التبيان، ج9، ص28؛ املجليس، بحار األنوار، 
ج9، ص145؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج9، ص215؛ الشريازي، األمثل، ج15، ص85.

340- سورة الزمر، آية: 36.
341- الراونـدي، اخلرائـج واجلرائـح، ج2، ص741؛ ابـن جـرب، هنج اإليـامن، ص655؛ الديلمي، إرشـاد القلوب، 

ص229؛ البحراين، مدينة املعاجز، ج3، ص147.
342- الواقـدي، املغـازي، ج2، ص886- 890؛ الثعلبي، التفسـري، ج5، ص23؛ الواحدي النيسـابوري، التفسـري، 

ج1، ص459؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص518؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج4، ص369.
343- التفسري، ص 104.

344-سورة التوبة، آية: 25.
345-الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص27. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـري، ج5، ص22؛ فخـر الدين الرازي، 

التفسري، ج16، ص21؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، امليزان، 9، ص230.
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346- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص28. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص150؛ الواقدي، املغازي، 
ج2، ص890؛ ابـن اجلـوزي، املنتظـم، ج3، ص332؛ أبـو الفـداء، املختـر، ج1، ص146؛ املقريـزي، إمتـاع 

األسامع، ج8، ص389.
347-الواقـدي، املغـازي، ج2، ص892؛ ابـن األثري، الكامل يف التاريـخ، ج2، ص262؛ الكاعـي، اإلكتفاء، ج1، 

ص519؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج2، ص262؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج2، ص11.
348-الواقـدي، املغـازي، ج2، ص892؛ ابـن األثري، الكامل يف التاريـخ، ج2، ص262؛ الكاعـي، اإلكتفاء، ج1، 

ص519؛ ابن ُكثري، البداية والنهاية، ج2، ص262؛ املقريزي، إمتاع األسامع، ج2، ص11.
349- ابـن سـعد، الطبقـات، ج2، ص150؛ الطربي، تاريخ الرسـل وامللـوك، ج2، ص348؛ ابن األثـري، الكامل يف 

التاريخ، ج2، ص264؛ الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص577.
350- الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص28. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص151؛ البيهقي، دالئل 
النبـوة، ج5، ص127؛ ابـن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص332؛ الذهبي، تاريخ اإلسـام، ج2، ص574؛ املقريزي، 

إمتاع األسامع، ج8، ص389.
351- النويري، هناية اإلرب، ج17، ص328.

352- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص28. لاستزادة ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج1، ص141؛ ابن حجر ، فتح الباري، 
ج8، ص23؛ الصاحلي، سبل اهلدى، ج5، ص349.

353- ابن سعد، الطبقات، ج2، ص150؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص353؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، 
ص336؛ أيب الفداء، املختر، ج1، ص146.

354- بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة اخلزاعي أسلم هو وابنه يوم فتح مكة روى عن رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وروَي عنه 
شهد ُحنني والطائف وتبوك. ينظر: ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج1، ص150؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج1، ص170.

355-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص266؛ املقريزي، 
إمتاع األسامع، ج2، ص22؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج5، ص124؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص232.
356- شـيبة بن عثامن بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار القريش املكي كنيته أبا عثامن تويَف سـنة تسـع 

ومخسني من اهلجرة. ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص186؛ ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج2، ص712.
357- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج5، ص24؛ النويري، هناية اإلرب، 

ج17، ص329؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص232.
358-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج5، ص24؛ النويري، هناية اإلرب، 

ج17، ص329؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص232.
359-الطـربيس، جممع البيان، ج5، ص57. لاسـتزادة ينظـر: املغازي، الواقـدي، ج2، ص948؛ ابن األثري، الكامل 
يف التاريـخ، ج2، ص271؛ الذهبـي، تاريخ اإلسـام، ج1، ص392؛ ابن ُكثري، البدايـة والنهاية، ج7، ص329؛ 

املقريزي، إمتاع األسامع، ج2، ص30.
360- سورة التوبة، آية: 58.
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361-سورة التوبة، آية: 25- 26.
362- البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص237؛ ابن اجلوزي، املنتظـم، ج3، ص342؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 

ج2، ص267؛ أبو الفداء، املختر، ج1، ص147؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص209.
363- ابن سعد، الطبقات، ج2، ص158؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص267؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص209.
364-ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص159؛ الواقدي، املغازي، ج2، ص932؛ ابن اجلـوزي، املنتظم، ج3، ص341؛ 

الذهبي، تاريخ اإلسام، ج2، ص292؛ السبحاين، السرية املحمدية، ج2، ص932.
365- السبحاين، السرية املحمدية، ص209- 210.

366-حصن بني احلجر وأول الشام عىل أربع مراحل من احلجر نحو نصف طريق الشام وبه نخل وعني وحائط. ينظر: 
احلموي معجم البلدان، ج2، ص14.

367- سورة التوبة، آية: 29.
368- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص32. لاسـتزادة ينظر: الطربي، التفسـري، ج10، ص141؛ الثعلبي، التفسـري، 

ج5، ص28؛ املجليس، بحار األنوار، ج21، ص189؛ دروزة، التفسري احلديث، ج9، ص399.
369-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص44. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج5، ص46؛ الواحدي النيسـابوري، 

أسباب النزول، ص166؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص112.
370- سورة التوبة، آية: 39-38.

371-الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص76. لاسـتزادة ينظر: الطويس، التبيان، ج5، ص269؛ العز بن عبد السـام، 
التفسري، ج1، ص297؛ أبو السعود، التفسري، ج4، ص88؛ اآللويس، التفسري، ج10، ص151.

372-سورة التوبة، آية: 81.
373-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص62. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي ،التفسـري، ج5، ص64؛ ابن اجلوزي، زاد املسري، 
ج3، ص313؛ الكاشـاين، زبـدة التفاسـري، ج3، ص130؛ املجلـيس، بحـار األنـوار، ج22، ص39؛ اآللـويس، 

التفسري، ج10، ص128.
374- سورة التوبة، آية: 62.
375-سورة التوبة، آية: 49.

376-سورة التوبة، جزء من آية: 81.
377- البلخـي، البدء والتاريخ، ص240؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سـيد الناس، السـرية النبوية، ج2، 

ص255؛ أبو الفداء، املختر، ج1، ص149؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص219- 220.
378- ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص947؛ القايض النعامن، رشح األخبار، ج2، ص195؛ املفيد، اإلرشاد، ج1، 
ص156؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص255؛ أبو الفداء، املختر، 

ج1، ص149.
379-ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص947؛ النسائي، السنن، ج5، ص124؛ القايض النعامن، رشح األخبار، ج2، 
ص195؛ الكاعي، اإلكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سيد الناس، السرية النبوية، ج2، ص255؛ أبو الفداء، املختر، 
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ج1، ص149.
380- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص80- 81. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج5، ص81؛ الكاشـاين، زبدة 

التفاسري، ج3، ص150؛ الطباطبائي، التفسري، ج9، ص368.
381-سورة التوبة، آية: 91.

382-كعب بن مالك بن أيب كعب عمرو بن القني بن سـواد األنصاري اخلزرجي كنيته أبو عبد اهلل شـهد العقبة وختلف 
عـن بـدر وتبوك آخى الرسـول حممـد )ملسو هيلع هللا ىلص( بينه وبني عبيد اهلل كانمن النقباء والشـعراء، تويَف يف املدينة سـنة إحدى 

وأربعني من اهلجرة. ينظر: ابن حبان، مشاهري علامء األمصار، ص39، ابن األثري، أسد الغابة، ج4، ص247.
383-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص92. لاستزادة ينظر: الطويس، التبيان، ج5، ص296؛ املجليس، بحار األنوار، 

ج21، ص202.
384-سورة التوبة، آية: 106.

385-سورة التوبة، آية: 92.
386-عبد الرمحن بن كعب وعقبة بن زيد وعمرو بن غنمة وسامل بن عمري وهرم بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمرو بن عوف 

وعبد اهلل بن معقل وهم من بني النجار وبني مزينة. ينظر: الطربيس، جممع البيان، ج5، ص81.
387-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص81. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـري، ج1، ص294؛ الطويس، التبيان، ج5، 

ص280؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، ج3، ص151؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص368.
388-الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص105. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، املغـازي، ج2، ص998؛ الطويس، التبيان، 
ج5، ص315؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج4، ص246؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج3، ص179؛ الفيض الكاشاين، 

التفسري الصايف، ج2، ص384.
389- سورة التوبة، آية: 117.

390-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص106. لاستزادة ينظر: الطويس، التبيان، ج5، ص314.
391- هـال بـن أمية الواقفي األنصاري، قديم اإلسـام وشـهد بدر أمه أخت كلثوم بن اهلدم الذي نزل عنده رسـول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عندمـا َقـِدَم إىل املدينـة وكان هال يكرس أصنـام بني واقف ومحل رايتهم يوم الفتـح. ينظر: ابن عبد الرب، 

اإلستيعاب، ج4، ص1542؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج5، ص66.
392- الطربيس، جممع البيان، ج3، ص139. لاسـتزادة ينظر: أبو محزة الثاميل، التفسـري، ص147؛ مقاتل بن سليامن، 
التفسري، ج1، ص251؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص175؛ السمعاين، التفسري، ج2، ص347؛ ابن 

اجلوزي، زاد املسري، ج3، ص338.
393-سورة النساء، جزء من آية: 95.

394- الطـربيس، جممـع البيان، ج5، ص82. لاسـتزادة ينظر: البغوي، التفسـري، ج5، ص320؛ أبو حيان األندليس، 
التفسري، ج5، ص94؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج5، ص175.

395-سورة التوبة، آية: 94.
396- الواقـدي، املغـازي، ج2، ص1023؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج3، ص24؛ البخـاري، التاريـخ الكبـري، ج5، 
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ص246؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص363؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص221.
397-الواقدي، املغازي، ج2، ص1019؛ أبو الفداء، املختر، ج1، ص149؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص221؛ 

الشريازي، األمثل، ج6، ص253.
398-الطربيس، جممع البيان، ج5، ص63. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسري، ج5، ص64؛ القرطبي، التفسري، ج8، 
ص207؛ الكاشـاين، زبدة التفاسـري، ج2، ص133؛ الفيض الكاشاين، التفسري الصايف، ج2، ص355؛ البحراين، 

الربهان، ج2، ص807؛ احلويزي، تفسري نور الثقلني، ج2، ص238؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص342.
399- الطربيس، جممع البيان، ج5، ص64. لاستزادة ينظر: ابن أيب الزمنني، التفسري، ج2، ص217؛ املجليس، بحار 

األنوار، ج21، ص197؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج5، ص157؛ الطباطبائي، امليزان، ج9، ص342.
400- سورة التوبة، آية: 64- 66.

401- إحـدى القبائل القحطانية والتي تنتسـب إىل أنامر بن بغيض ومـن أوالده عوف بن أنامر وطريف بن أنامر وافرتق 
بنو أنامر منها وبنو اخلربش من بني طريف. ينظر: الباذري، أنساب األرشاف، ج13، ص213.

402- مل نعثر له عىل ترمجة
403- الطـربيس، جممـع البيـان، ج3، ص148. لاسـتزادة ينظـر: أبـو محـزة الثـاميل، التفسـري، ص148؛ الواحـدي 
النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص128؛ البغوي، التفسـري، ج1، ص475؛ ابن عطية األندلـيس، املحرر الوجيز، 

ج2، ص167؛ القرطبي، التفسري، ج5، ص372.
404- سورة النساء، جزء من آية: 102.

405- الطـربيس، جممـع البيان، ج6، ص18. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليامن، التفسـري، ج2، ص171؛ الطويس، 
التبيان، ج6، ص231؛ البغوي، التفسري، ج3، ص10؛ النسفي، التفسري، ج2، ص212.

406-سورة الرعد، آية: 13.
407- الطربيس، جممع البيان، ج8، ص197. لاستزادة ينظر: القمي، التفسري، ج2، ص212؛ السمرقندي، التفسري، 
ج3، ص110؛ الثعلبي، التفسري، ج8، ص121؛ البغوي، التفسري، ج4، ص6 ، القرطبي ، التفسري ، ج15 ، ص7.

408- سورة يس، آية: 8.
409- الطـربيس، جممـع البيان، ج8، ص197. لاسـتزادة ينظر: أبو محزة الثاميل، التفسـري، ص280؛ الكاشـاين، زبدة 

التفاسري، ج5، ص500؛ الطهراين، تفسري مقتنيات الدرر، ج9، ص69.
410- سورة يس، آية: 9.

411- سورة الزمر، آية: 30. 
412- سورة التوبة، آية: 128.

413- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج2، ص289؛ ابن شهرآشـوب، 
املناقب، ج1، ص201؛ البحراين، الربهان، ج5، ص785؛ املجليس، بحار األنوار، ج22، ص471.   

414- سورة النساء، جزء من آية: 127. 
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415- سورة املائدة، جزء من آية: 3. 

416-سورة البقرة، جزء من آية: 281.

417- الطـربيس، جممـع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـري، ج2، ص289؛ ابن شهرآشـوب، 
املناقب، ج1، ص201؛ البحراين، الربهان، ج5، ص785؛ املجليس، بحار األنوار، ج22، ص471.   

418- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: السـمعاين، التفسـري، ج2، ص11، اخلثعمي، الروض 
األنف، ج4، ص270.

419- الطربيس، جممع البيان، ج2، ص174. لاستزادة ينظر: الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص71.

420-فـكان أول لواء عقده رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد سـبعة أشـهر من اهلجرة حلمزة بن عبد املطلـب وكان اللواء أبيض بعثه 
رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ومعه ثاثون رجًا من املهاجرين ليعرتض قافلة لقريش قادمة من الشـام وفيها أبو جهل مع ثاثامئة 
رجل وعند وصوهلم صوب سيف البحر من ناحية العيص )موضع يف باد بني سليم به ماء يقال له ذنبان العيص وهو 
يف ناحية ذي املروة عىل ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يسلكوهنا إىل الشام(. إلتقى الطرفان وهتيأوا للقتال لو ال 
تدخل جمدي بن عمرو اجلهني الذي حال دون وقوع القتال ألنه كان حليفًا للطرفني ينظر: ابن هشام، السرية النبوية، 
ج1، ص595؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص71؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص80؛ احلموي، معجم البلدان، 

ج4، ص173؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص10؛  ابن عبداحلق، مراصد اإلطاع، ج1، ص975.

421-واٍد يقـع عـىل عرش أميال من املدينة بني األبواء واجلحفة. وحدثت يف )شـوال1هـ/622م(  بعد ثامنية أشـهر من 
اهلجرة عقد رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( لواء أبيض إىل عبيدة بن احلارث إذ بعثه رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ومعه ستون رجًا إىل بطن رابغ 
وما يميز هذِه الرسية إنه مل تستخدم فيها السيوف ومل يصطفوا للقتال وإنام كان بينهم الرمي بالسهام وكان عدد املرشكني 
مئتني بقيادة أيب سفيان ينظر: ابن هشام ، السرية النبوية ، ج1 ، ص591 ؛ ابن اجلوزي ، املنتظم ، ج3 ، ص80-81 ؛ 
ابن األثري ، الكامل يف التاريخ ، ج2 ، ص10 ؛ احلموي، معجم البلدان، ج3، ص11؛ ابن القيم اجلوزية ، زاد املعاد ، 

ج3 ، ص147 ؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص105؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج24، ص578.

422-رسية اخلزار موضع بقرب وخش من نواحي بلخ وهو موضع بقرب نسـق بام وراء النهر. بعث رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
رسيـة بقيادة سـعد بن أيب وقاص إىل اخلزار وكانت الرسية مكونة من عرشيـن رجًا ليعرتضوا قافلة لقريش وكانوا 
يسـريون ليـًا ويتوقفـون يف النهار ويف أحـد األيام عندما ناموا وأصبحـوا وقد وجدوا القافلة مـرت ليًا وبذلك مل 
حيـدث قتـال ورجعوا.يف حني يذكر السـبحاين إن الرسايا الثـاث األوىل التي بعثها رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( قد وقعت يف 
السـنة الثانيـة مـن اهلجرة. وعىل ما يبـدو إن هذا الرأي األقرب للصواب سـيام وإن السـنة األوىل للهجرة هي سـنة 
التأسـيس للدولة اإلسـامية اجلديـدة وتثبيت قواعدهـا وبذلك فإن هذِه الدولة الناشـئة غري مهيئـة لتنظيم الرسايا 
العسـكرية وإرسـاهلا إىل مناطق ُأخرى. ينظر: ابن هشام، السـرية النبوية، ج1، ص600؛ املقديس، البدء والتاريخ، 
ج4، ص181؛ احلمـوي، معجـم البلـدان، ج2، ص364؛ ابـن أيب طيء، املغـازي، ورقة 115؛ ابـن كثري، البداية 

والنهاية، ج4، ص579؛ السبحاين ، السرية املحمدية، ص117-116.
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423-مـاء لبني سـليم يقع بناحية املعـدن قريب من األرخصية بينها وبني املدينة ثامين برد.هذه الغزوة غزاها رسـول اهلل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( بعد عودته من بدر بسبعة أيام إذ غزا بنفسه بني سليم فوصل ماء يقال له الكدر ومكث فيه ثاثة أيام ومل يواجه 
حربـًا. ينظر: ابن هشـام، السـرية النبوية، ج2، ص43؛ ابـن حزم، جوامع السـرية، ص91؛ البيهقي، دالئل النبوة، 
ج3، ص163؛ احلمـوي، معجم البلدان، ج4، ص326.  ابن القيـم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص169؛ العمري، 

الدر املكنون، ورقة 4؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص127.

424-كان سـبب هذِه الغزوة َأْن هيود بني قينقاع كانوا أول من نقض العهد مع رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل الُرغم من حتذيره 
هلم فضًا عن ترفاهتم املسـيئة مع املسـلمني إذ ُذَكَر َأنَّ امرأة من العرب املسـلمني كانت قد جاءت إىل سـوق بني 
قينقـاع لتبيـع حاجـة هلا فعمل صائغ هيودي ومن معه عىل كشـف وجهها فرفضت فعقد الصائـغ طرف ثوهبا ليعيق 
حركتها ويكشـف جسـهام، ثم صاحت املرأة فقام رجل من املسـلمني وقتل اليهودي ثم أجتمع اليهود عىل املسـلم 
وقتلوه فغضب املسلمون وتوجهوا إليهم واجتمع اليهود يف حصوهنم فحارصهم رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ملدة مخس عرشة 
ليلـة ومل يكـن عندهم زرع األمـر الذي أجربهم عىل قبول رشوط رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأمهها اخلـروج عن املدينة بعد 
تركهـم ممتلكاهتم. ينظر : ابن هشـام، السـرية النبوية، ج2، ص47-48؛ ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص26-27؛ 
خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص66؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص92؛ ابن أيب طيء، املغازي، ورقة 
193؛ ابـن القيـم اجلوزية، زاد املعاد، ج3، ص170؛ السـبحاين، السـرية املحمدية، ص126؛ السـيد، نارص، هيود 

يثرب وخيرب، ط1، املكتبة الوقفية، بريوت، 1992، ص78.
425-َقِدَم وفٌد من القارة )إسم قرية كبرية وهي آخر حدود محص( عىل رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( وذكروا إن يف أرضهم مسلمني 
ويرغبون بأن يأيت معهم رجال من املسـلمني ليعلموهم القرآن ويفقهوهم يف الدين فبعث معهم سـتة رجال إال إهنم 
غـدروا هبـم وقتلوا أربعة منهـم وأرسوا إثنني مها خبيب بن عدي بن مالك األنصاري وكان قد شـهد بدرًا وزيد بن 
الدثنـة بن معاوية اخلزرجي األنصاري شـهد بدرًا وُأحدًا قتل سـنة ثاث من اهلجرة. فأمـا خبيب فقد قتلوه بعد أن 
طلـب منهـم أن يصـيل ركعتني وأما زيد فباعه شـخص ثـم قتله وظل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يذكر هؤالء الشـهداء حزنًا 
عليهـم. ينظر: ابن إسـحاق، السـرية النبويـة، ج2، ص371- 372؛ ابن حزم، جوامع السـرية، ص106- 107؛ 
البيهقـي، دالئـل النبوة، ج3، ص324- 325؛ ابن عبـد الرب، الدرر، ص159- 161؛ احلمـوي، معجم البلدان، 

ج4، ص295 ابن األثري، أسد الغابة، ج2، ص154؛ السبحاين، السرية املحمدية، ص141.
426- واٍد بني املدينة والشـام من أعامل املدينة كثري القرى بعد فتح خيرب توجه رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( إىل وادي القرى وفيها 
عدد من اليهود وحدث قتال بني الطرفني لنهار واحد فقط فعند املسـاء إستسـلم هيود وادي القرى وغنم املسـلمون 
أمواهلم وُعقد إتفاق بني الطرفني بأن ترتك أراضيهم بأيدهيم مقابل إعطاء نسـبة من حماصيلها إىل رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( 
.ينظر : خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص85؛ الباذري، فتوح البلدان، ص47؛ الطربي، تاريخ الرسل 
وامللـوك، ج3، ص16؛ ابـن حزم، جوامع السـرية، ص330؛ احلموي، معجم البلـدان، ج5، ص345؛ ابن القيم 
اجلوزيـة، زاد املعـاد، ج3، ص313- 314؛ ابـن اجلوزي، املنتظم، ج3، ص297؛ ابن األثـري، الكامل يف التاريخ، 

ج2، ص103؛اجلزري،ذات الشفا، ورقة 9.
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427- كانت هذه الرسية بداية املواجهة مع الروم وكان سـببها هو َأنَّ رسـول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بعث احلارث بن عمري األزدي 
إىل ملك برى بكتاب إال أنَّه تعرض إىل هجوم من قبل رشحبيل بن عمرو الغساين الذي حارصه وقتله وكان هذا 
أول رسـول يقتـل من رسـل النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( فحـزن عليه وبعث رسية من ثاثة اآلف مقاتـل وجعل جعفر بن أيب 
طالب )عليه السـام( أمريًا عليهم وأبلغهم إن قتل فزيد بن حارثة )ريض اهلل عنه( وإن قتل فعبد اهلل بن رواحة وإن 
قتل فيختار املسـلمني منهم أمريًا وسـمي ذلك اجليش جيش األمراء وقاتل األمراء الثاثة حتى قتلوا ونعاهم رسول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( والشعراء حسان بن ثابت وكعب بن مالك. ينظر: حسان بن ثابت )ت: 54هـ/ 674م(، الديوان، حتق: 
عبـد مهنا، ط2، دار الكتـب العلمية، بريوت، 1994، ص110؛ كعب بن مالـك )ت: 50هـ/ 670م(، الديوان، 
حتق: سامي مكي العاين، ط1، د.ن، بغداد، 1966، ص260- 261؛ الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن أدريس )ت: 
204هــ/ 819م(، الرسـالة، حتق: أمحد حممد شـاكر، د.ط، املكتبة العلمية، بـريوت، د.ت، ص417؛ ابن حزم، ، 
املحـىل ، ص117؛ ابـن حجر ، شـهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد العسـقاين)ت: 852هـ/ 1448م(، تلخيص 
احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، حتق: حسن بن عباس، ط1، مؤسسة قرطبة، د.م، 1995، ج3، ص113.
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اخلـامتـة
تنـاول موضـوع الدراسـة جانب مهم مـن اجلوانـب العلمية التي حتوهيـا كتب التفسـري َأال وهي 
الروايات التأرخيية وعىل وجه اخلوص الروايات التأرخيية التي ختص السرية العطرة لرسول اهلل  فضًا 
عن التعرف عىل العديد من كتب التفسري وما حتمله من حقائق وما تتعرض له من نقٍد وتفنيد وإثباٍت 

بدليل وعليه فإن املوضوع كان جديرًا بالدراسة ملا حيويه من تنوع وشمول...

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي:

التنـوع التأرخيي الذي حتمله تلك الكتب التفسـريية للقرآن الكريم وعىل وجه اخلصوص الكتاب 
الذي تناولناه للدراسـة جممع البيان يف تفسـري القرآن للطربيس)ت:548هــ/1153م( وأهم مامح 

ذلك التنوع ذكر الروايات التأرخيية التي ختص السرية النبوية الرشيفة .

أوضـح الكتاب رواياٍت تأرخيية فندت بعض الروايات ودعمت بعضها اآلخر وأثبتته سـواء كان 
ذلك من خال التفسري باملأثور أو التفسري بالرأي.

أوضحت تلك الروايات مواقف العديد من الشخصيات يف عهد النبي حممد )ملسو هيلع هللا ىلص(.

عـىل الُرغـم من ذلك الكم مـن الروايات التأرخييـة وتنوعها يف الوقت ذاته فإهنـا جتعلك تطل من 
نافـذة معرفية أوسـع والتي تقودك عىل تنظيمها بإنسـيابية منسـقة لتجعـل لكل منها إطـارًا خاصًا هبا 
ومنفصلـة عـن األُخـرى ولكن مـا جيمعها هو القـرآن الكريم والذي لـواله ملا تعرفنا عـىل الكثري من 

الروايات التأرخيية.

 أثر القرآن يف تسليط الضوء عىل بعض األحداث التأرخيية التي سكتت عليها املصادر بسب قبيل أو مذهبي.

للقـرآن دور يف إسـناد الروايـات التأرخيية قد تصل إىل حد القطع سـيام عندمـا يتفق املفرسون عىل 
تفسري آية معينة.

دور كتب التفسـري يف فك رموز بعض الروايات التأرخيية من خال ربطها سـيام يف قضية أسـباب 
النزول . 

مل نلحظ خال رحلتنا مع هذا السـفر)جممع البيان( هناك أي تطرف يف الرأي أو غمط حقوق أي 
شخصية تأرخيية قد خيتلف معها فكرًا بل كان يرسل اآلراء بإنسيابية تامة تغري القارئ.

 اتضـح مـن خـال كتب التفسـري ومنها)جممع البيـان( أن الكثري مـن األحداث التأرخيية للسـرية 
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النبوية قد تم ذكرها بشكل رصيح أو عكسه سواء ماتعلق منها بمجرى األحداث بصورة عامة أو ذكر 
اجلانب العسكري )اجلهادي( باإلشارة اىل املغازي والرسايا وبأدق التفاصيل وكام ذكرنا بشكل رصيح 

يف القرآن الكريم أو عن طريق مايرويه املفرسين من خال تفسريهم آلية معينة .
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أوال: المصادر األولية

-القرآن الكريم

-الخطوطات
* ابن اجلزري ، شمس الدين حممد بن حممد بن يوسف العمري )ت: 833هـ/ 1329م(. 

1- ذات الشفا يف سرية النبي واخللفاء، دار املخطوطات العراقية، بغداد، حتت الرقم 24374.

* الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، )ت: 548هـ/ 1153م(. 

2- جممع البيان يف تفسري القرآن، املكتبة الرضوية، مشهد، حتت الرقم1397.

* ابن أيب طيء ، ابن أيب عيل حييى بن محيد احللبي )ت: 630هـ/ 1232م(. 

3- املغازي، دار املخطوطات العراقية، بغداد، حتت الرقم 34215.

* العمري، ياسني خري اهلل )ت: 1232هـ/ 1816م(. 

4- الدر املكنون يف املآثر املاضية من القرون، املجمع العلمي العراقي، حتت الرقم 714.

الصـادر الطبوعة
* األبشيهي، أبو الفتح حممد بن أمحد بن منصور املري، )ت: 852هـ/ 1448م(. 

5- املستطرف من كل فن مستظرف، د.حتق، د.ط، دار اهلال، د.م، د.ت.

* ابـن األثري، أبو احلسـني عىل بـن أيب الكرم حممد بن حممد بن الواحد الشـيباين، )ت: 630 هـ/ 
1232م(. 

6- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، د.حتق: د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

7- الكامل يف التاريخ، حتق: حممد يوسف الدقاق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت د.ت.

8- اللباب يف هتذيب األنساب، د.ط، دار صادر، بريوت، د.ت.

* أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، )ت: 241هـ/ 855م(. 

9- مسند أمحد بن حنبل، د.ط، دار صادر، بريوت، د.ت.
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* أمحد املرتى، أمحد بن حمي، )ت: 840هـ/1436 م(. 

10- رشح األزهار، د. ط، مكتبة غمضان، صنعاء، د.ت.

* ابن إدريس احليل، ابو عبد اهلل حممد بن منصور بن أمحد، )ت: 598هـ/1201م(. 

11- إكامل النقصان يف تفسـري منتجب التبيان، حتق: حممد مهدي املوسوي اخلرساين، ط1، العتبة 
العلوية املقدسة، النجف األرشف، 2008.

12- املنتخـب مـن تفسـري القرآن والنكت املسـتخرجة من كتـاب التبيان )موسـوعة ابن إدريس 
احليل(، حتق: حممد مهدي املوسوي اخلرسان، ط1، العتبة العلوية املقدسة، النجف، 2008.

* األربيل، إبن أيب الفتح أيب احلسن عيل بن عيسى، )ت: 693هـ/ 1293م(. 

13- كشف الغمة يف معرفة األئمة، د.ط، دار األضواء، بريوت، 1985.

* األردبييل، حممد بن عيل الغروي، )ت: 1101هـ/ 1689م(. 

14- جامع الرواة وإزاحة اإلشتباهات عن الطرق واإلسناد، د.ط، مكتبة املرعيش، قم، 1982.

* األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد )ت: 250هـ/ 864م(. 

15- أخبـار مكة وما جاء فيها من اآلثار، حتق: رشـدي الصالـح، ط1، دار الرشيف الريض، قم، 
.1990

* اإلسرتآبادي، رشف الدين عيل احلسيني، )ت: 965هـ/ 1557م(. 

16- تأويـل اآليـات الظاهـرة يف فضائل العرتة الطاهرة، حتق: مدرسـة اإلمـام املهدي )عجل اهلل 
فرجه(، ط1، مدرسة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(، قم، 1986.

* ابن إسحاق، حممد بن إسحاق املطلبي)151هـ/768م(. 

17- السري واملغازي،)سرية بن إسحاق(، حتق: حممد محيد اهلل ، د.ط، معهد الدراسات واألبحاث، 
د.م، د.ت.

* األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أسحق بن مهران، )ت: 430هـ/1038م(. 

18- حلية األولياء وطبقات األصفياء، حتق: سعيد بن سعد الدين خليل األسكندراين، ط1، دار        
إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2001.
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19- معرفة الصحابة، حتق: عادل بن يوسف العزازي، ط1، دار الوطن، الرياض، 1998.

* األصبهاين، عبداهلل أفندي، )ت: 1034هـ/ 1624م(. 

20- رياض العلامء وحياض الفضاء  حتق: أمحد احلسيني، د. ط، مكتبة املرعيش، د. ت.

* األصفهاين، أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، )ت: 421هـ/ 1030م(، 

21- األزمنة واالمكنة، حتق: خليل املنصور، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1996.

* األصفهاين، أمحد بن موسى بن مرداويه، )ت: 410هـ/ 1019م(. 

22- مناقب عيل بن أيب طالب )عليه السام( وما نزل من القرآن يف عيل )عليه السام(، حتق: عبد 
الرزاق حممد حسني حرز الدين، ط2، دار احلديث، قم، 2003.

* األصفهاين، حممد بن حممد بن حامد، )ت: 597هـ/1200م(. 

23- تاريخ دولة آل سلجوق، د.ط، مطبعة املوسوعات، مر، 1900.

* اآلميل، حيدر بن عيل بن حيدر عبيد احلسيني، )ت: 782هـ/ 1380م(. 

24- تفسري املحيط األعظم والبحر اخلظم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم، حتق: حمسن املوسوي 
التربيزي، ط3، دار األسوة، إيران، 2007.

25- جامع األرسار ومنبع األنوار، حتق: عثامن إسامعيل، ط1، د.ن، 1948.
* ابن األنباري، كامل الدين عبد الرمحن بن حممد )ت: 577هـ/1181م(. 

26- نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتق: إبراهيم السامرائي، ط3، مكتبة املنار، األردن، 1985.
* الباعوين، حممد بن أمحد الدمشقي الشافعي، )ت: 871هـ/ 1466م(. 

27- جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل )عليه السام(، حتق: حممد باقر املحمودي، ط1، جممع 
إحياء الثقافة، قم، 1995.

*البحـراين، أبـو املكارم هاشـم بن سـليامن بـن إسـامعيل الكتـكاين التوبـاين، )ت: 1107هـ/ 
1695م(. 

28- الربهان يف تفسـري القرآن، حتق: قسـم الدراسات اإلسامية يف مؤسسة البعثة د.ط، مؤسسة 
البعثة، قم، د.ت.
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29- غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام، حتق: عيل عاشور، د.ط، د.ن.

30- مدينـة معاجز األئمـة األثني عرش ودالئل احلجج عىل البرش، حتق: مؤسسـة املعارف، ط1، 
مؤسسة املعارف، قم، 1993.

31-  حلية األبرار يف أحوال حممد وآله األطهار، حتق: غام رضا، ط1، مؤسسة املعارف، قم، 1990 .

* البحراين، يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن عصفور الدرازي، )ت: 
1186هـ/1772 م(. 

32- احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، حتق: حممد تقي اإليرواين، د. ط، مؤسسـة النرش 
اإلسامي، قم، د.ت.

33- لؤلـؤة البحرين يف األجازات وتراجم رجال احلديث، حتق: حممد صادق بحر العلوم، ط1، 
مكتبة فخراوي، املنامة، 2008.

* البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي، )ت: 256هـ/869م(. 

34- التاريخ الكبري، حتق: هاشم الندوي، د.ط، دائرة املعارف العثامنية، د.م، د. ت.

35- صحيح البخاري، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1981.

* الربقي، أمحد بن حممد بن خالد، )ت: 274هـ/ 887م(. 

36- املحاسن، حتق:جال الدين احلسيني، د.ط، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1911.

* الـربي، حممـد بـن أيب بكر األنصـاري التلمسـاين، )ت: القرن السـابع اهلجـري/ الثالث عرش 
امليادي(. 

37- اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله، حتق: حممد التونجي، ط1، مكتبة النوري، دمشق، 1981.

* ابن البطريق، شـمس الدين حييى احلسـن بن احلسـني األسـدي الربعي احلـيل، )ت: 600هـ/ 
1203م(. 

38- خصائص الوحي املبني، حتق: مالك املحمودي، ط1، دار القرآن الكريم، قم، 1996.

39- عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، د.حتق، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، 
قم، 1986.
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*  البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت: 1093هـ/1682م(. 

40- خزانة األدب ولب لباب لسـان العرب، حتق: حممد نبيل طريفي، آميل بديع اليعقويب، ط1، 
دار الكتب العلمية، بريوت، 1998.

*  البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء، )ت: 510هـ/ 1122م(. 

41- معـامل التنزيل يف تفسـري القرآن )تفسـري البغـوي(، حتق: خالد عبد الرمحـن العك، د.ط، دار 
املعرفة، بريوت، د.ت.

* أبو بكر الكاشاين، عاء الدين أبو بكر بن معسود بن أمحد )ت: 587هـ/ 1191م(. 

42- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ط1، املكتبة احلبيبية، باكستان، 1989.

* البكري ، عبد اهلل بن عبد العزيز األندليس، )ت: 487هـ/1094 م(. 

43- املسـالك واملاملك، حتـق: أدريان ليوفن وأندري فريي، د.ط، الـدار العربية للكتاب، تونس 
.1992

44- معجم ما استعجم، حتق: مصطفى السقا، ط3، عامل الكتب، بريوت، 1993.

* الباذري، أمحد بن حيى بن جابر، )ت: 279هـ /892م(. 

45- أنساب األرشاف، حتق: حممد محيد اهلل، د.ط، دار املعارف، مر، 1959.

البلخي، أبو زيد أمحد بن سهل )ت: 322هـ/ 933م(. 

46- البدء والتاريخ، د.حتق، مكتبة املثنى، بغداد، د.ت.

* البيضاوي، عبد اهلل بن حممد الشريازي الشافعي، )ت: 682هـ/ 1230م(. 

47- أنوار التنزيل وأرسار التأويل )تفسري البيضاوي( حتق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، ط1، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1998.

* البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،)ت: 458هـ/1065م(. 

48- دالئـل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعـة، حتق: عبد املعطي قلعجي، ط1، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1985.
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49- شعب اإليامن، حتق: حممد السعيد، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990.

50- معرفة السنن واآلثار )السنن الكربى(، د.حتق، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت.

* البيهقي،  منري الدين عيل بن زيد، )ت: 565هـ/ 1169م(. 

51- تاريـخ بيهق وذكر العلـامء واألئمة واألفاضل الذين نبغوا فيها وأنتقلوا إليها، حتق: يوسـف 
اهلادي، ط1، دار أقرأ، دمشق، 2004. 

* الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، )ت: 279 هـ/ 892 م(. 

52- اجلامـع الكبري )ُسـنن الرتمذي(، حتق: بشـار عواد معـروف، ط1، دار الغرب اإلسـامي، 
.1996

*التسرتي، نور اهلل حممد رشيف الدين احلسيني، )ت: 1019هـ/ 1610م(. 

53- جمالس املؤمنني، د.ط، دار هشام، د.م، د.ت.

* ابن تغري بردي، أبو املحاسن مجال الدين يوسف بن تغري بردي، )ت: 874هـ/ 1469م(. 

54- النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة، د.حتق، د.ط، وزارة الثقافة، القاهرة، د.ت.

* التفريش مصطفى بن احلسـني احلسـيني، )من أعام القرن احلادي عرش اهلجري / السابع عرش 
امليادي(. 

55- نقد الرجال، حتق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ، ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 
.1997 ،

* التلمساين، أبو احلسن عيل بن حممد اخلزاعي، )ت: 798هـ/ 1387م(. 

56- خمتـر ختريج الدالالت السـمعية عىل ما كان يف عهد الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( من احلرف والصنائع 
والعامالت الرشعية، إعداد: أمحد البغدادي، ط1، مكتبة السندس، د.م، 199.

* التنوخـي، أبـو عـيل املحسـن بـن عـيل بـن حممـد بـن داوود بـن إبراهيـم األنطاكـي، )ت: 
384هـ/994م(. 

57- نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، حتق: عبود الشاجلي د .ط، د.ن، 1973
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*الثعالبي، عبد الرمحن بن حممد خملوف املكي، )ت: 875هـ/1470م(. 

58- اجلواهر احلسـان يف تفسـري القرآن)تفسـري الثعالبي(، حتق: عبد الفتاح أبو سـنة وعيل حممد 
معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط1، دار إحياء الرتاث، بريوت، 1997.

59- عرائس املجالس )قصص األنبياء(، د.ن.

*الثلعبي، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري، )ت: 427ه/ 1035م(. 

60- الكشـف والبيـان عـن تفسـري القرآن )تفسـري الثعلبـي(، حتق: أبـو حممد بن عاشـور ونظري 
الساعدي، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2002.

* اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر، )ت: 255هـ/ 868م(. 

61- العثامنية، حتق: عبدالسام حممد هارون، د. ط، دار الكتاب العريب، مر، د. ت.

* ابن جرب، زين الدين عيل بن يوسف، )ت: القرن السابع اهلجري / الثالث عرش امليادي(. 

62- هنـج اإليـامن يف اإلمامـة واملناقـب، حتـق: أمحد احلسـيني، ط1، جممـع اإلمام اهلـادي )عليه 
السام(، مشهد، 1997.

* اجلصاص، أبو بكر أمحد بن عيل الرازي )ت: 370هـ/ 980م(. 

63- أحكام القرآن حتق: عبد السام حممد عيل شاهني، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1994.

* ابن اجلعد، عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري، )ت: 230هـ/ 844م(. 

64- مسند إبن اجلعد، حتق: أبو القاسم البغوي، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1996.

* ابن أيب مجهور اإلحسائي، حممد بن عيل، )ت: 901هـ/1495م(. 

65- عـوايل اللئالئـي العزيزيـة يف األحاديـث الدينيـة، حتق: أقا جمتبـى العراقـي، ط1، د.ن، قم، 
.1985

* اجلـواد الكاظمـي، جواد بن سـعد بـن جواد )ت: القـرن احلادي عرش اهلجري/ السـابع عرش 
امليادي(. 

66- مسـالك اإلفهـام يف آيات األحكام، حتق: حممـد باقر رشيـف زادة، د.ط، املكتبة املرتضوية، 
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قم، 1928.

* ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن عيل بن حممد )ت: 597هـ/ 1200م(. 

67- تلقيح فهوم األثر يف عيون التاريخ والسري، د.ط، د.ن.

68- زاد املسـري يف علـم التفسـري، حتق: حممد بن عبـد الرمحن عبـد اهلل، ط1، دار الفكر، بريوت، 
.1987

69- كشف املشكل من حديث الصحيحني، حتق: عيل حسني البواب، ط1، دار الوطن، الرياض، 
.1997

70- املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، حتق: حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط1، 
دار الكتب العلمية، بريوت، 1992.

* اجلوهري، أبو نر إسامعيل بن محاد، )ت: 393هـ/ 1003م(، 

71- تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح(، ط4، دار العلم للمايني، بريوت، 1956.

* احلائري، حممد بن عيل األردبييل الغروي)ت: 1150 هـ/ 1737 م(. 

72- جامع الرواة وإزاحة اإلشتباهات عن الطرق واإلسناد، د.ط، مكتبة املرعيش، قم، 1982.

* ابن أيب حاتم الرازي ، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي )ت: 327هـ/ 938م(. 

73- تفسري القرآن العظيم، حتق: أسعد حممد الطيب، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت.

* حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل، )ت: 1068هـ/1657 م(. 

74- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، د. ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

* احلاكـم احلسـكاين، أبو القاسـم عبيـد اهلل بن عبـد اهلل بن أمحد بـن حممد، )ت: القـرن اخلامس 
اهلجري/ احلادي عرش امليادي(. 

75- شـواهد التنزيل لقواعد التفضيل، حتق: حممد باقـر املحمودي، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 
.1990

* احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )ت: 405ه/ 1041م(. 
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76- املستدرك عىل الصحيحني، حتق: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، د.ط.

* ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ، )ت: 354هـ/965م(. 

77- صحيح أبن حبان، حتق: شعيب األرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، د.م، 1993

78- مشـاهري علامء األمصار وأعام فقهاء األقطار، حتق: مرزوق عيل إبراهيم، ط1، دار الوفاء، 
املنصورة، 1990. 

* ابن حبيب البغدادي، حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلاشمي )ت: 245هـ/ 859م(. 

79- املحرب، د.حتق، د.ت، 1942.

* ابن حجر، شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممود بن أمحد العسقاين )ت: 852هـ/ 1448م(. 

80- اإلصابـة يف متييـز الصحابـة، حتق: عـادل أمحد عبـد املوجود وعيل حممد معـوض، ط1، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1994.

81- حتفـة النبـاء مـن قصـص األنبياء، حتـق: ُغنيم بن عبـاس بن ُغنيـم، ط1، مكتبـة الصحابة 
السعودية، 1998.

82- تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

83- تقريب التهذيب، حتق: مصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1995.

84- تلخيـص احلبـري يف ختريـج أحاديث الرافعي الكبري، حتق: حسـن بن عباس، ط1، مؤسسـة 
قرطبة، د.م، 1995.

85- هتذيب التهذيب، د. حتق، ط1، دار الفكر، بريوت، 1984.

86- العجاب يف بيان األسباب، حتق: عبد احلكيم حممد األنيس، ط1، دار إبن اجلوزي، السعودية، 
.1997

87- فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، د.حتق، ط3، دار املعرفة، بريوت، د.ت.

* احلر العاميل، أبو جعفر حممد احلسن بن عيل )ت: 1104هـ/ 1693م(

88- تفصيل وسـائل الشـيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 
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ط2، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم 1993.

89- هدايـة األمـة إىل أحكام األئمة )عليهم السـام(، ط1، جممع البحوث اإلسـامية، مشـهد، 
.1993

* ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس، )ت: 456هـ/1064م(. 

90- مجهرة أنساب العرب، حتق: جلنة من العلامء، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1983.

91- جوامع السـرية النبوية، حتق: عبد الكريم سامي اجلندي، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
.2003

92- املحىل باآلثار يف رشح املجىل باإلختصار، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت.

93- املحىل يف رشح املجىل باحلجج واآلثار، د.ع، دار الفكر، د.م، د.ت.

* حسان بن ثابت )ت: 54هـ/ 674م(. 

94- الديوان، حتق: عبد مهنا، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1994.

* احلصني، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسـيني الدمشـقي )ت: 829هـ/ 
1425م(. 

95- دفع الشـبه عن الرسـول )ملسو هيلع هللا ىلص( والرسـالة، حتق: مجاعة من العلـامء، ط2، دار إحياء الكتاب 
العريب، القاهرة، 1997.

* العامة احليل، مجال الدين احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر، )ت: 726هـ/1325م(. 

96- األلفني يف أمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السام(، د. حتق، د. ط، مكتبة األلفني، 
الكويت، 1985.

97- حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، حتق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة اإلمام 
الصادق )عليه السام( قم، 1999.

98- كشـف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني )عليه السـام(، حتق: حسـني الدرَكاهي، ط1، د.ن، 
.1990

*احليل، أبو حممد حسن بن سليامن بن حممد، )ت: القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عرش امليادي(. 
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99- املختـر يف إثبـات حضـور النبي واألئمـة )عليهم السـام (عند املحترض، حتق: سـيد عيل 
أرشف، د. ط، املكتبة احليدرية، د.م، 2003.

* ابن محدون، حممد بن احلسن بن حممد بن عيل البغدادي )ت: 562هـ/ 1167م(. 

100- التذكرة احلمدونية، حتق: إحسان عباس وبكر عباس، ط1، دار صادر، بريوت، 1996.

* أبو محزة الثاميل، ثابت بن أيب صفية بن دينار الكويف، )ت: 150هـ/ 767م(. 

101- تفسـري أيب محـزة الثاميل، حتـق: عبد الرزاق حممد حسـني حرز الدين وحممـد هادي معرفة، 
ط1، دار املفيد، بريوت، 2000.

* ابن محزة الطويس، عامد الدين أبو جعفر حممد بن عيل )ت: 560هـ/ 1164م(. 

102- الوسيلة إىل نيل الفضيلة، حتق: حممد احلسون، ط1، مكتبة املرعيش قم، 1987.

*احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهلل بن عبداهلل الرومي البغدادي، )ت: 622هـ/1225م(. 

103- معجم البلدان، د0 ط، دار صادر، بريوت، د.ت.

* احلنفي، مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد الزرندي املدين، )ت: 750هـ/1349م(. 

 104- نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتى والبتول والسبطني، ط1، د.ن، 1958.

* ابن حوقل، أبو القاسم حممد النصيبي، )ت: 969هـ/1561 م(. 

105- صورة األرض، د.ط، مكتبة احلياة، بريوت، 1992.

* احلويزي، عبد عيل العرويس، )ت: 1112هـ/ 1700م(. 

106- تفسري نور الثقلني، حتق: هاشم الرسويل املحايت، ط4، مؤسسة إسامعيليان، قم 1991.

* أبو حيان األندليس ، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف، )ت: 745هـ/ 1344م(. 

107- تفسـري البحـر املحيـط، حتـق: زكريا عبـد املجيد النوقي واحـد النجويل اجلمـل، ط1، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 2001.

* إبن خالويه، أبو عبداهلل احلسني بن أمحد، )ت: 370هـ/ 980م(. 
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108- احلجة يف القراءات السبع، حتق: عبدالعال سامل مكرم، د. ط، دار الرشوق، بريوت، 1971.

* اخلثعمي، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب احلسن السهييل )ت: 581هـ/ 1185م(. 

109- الروض اآلنف يف تفسـري السـرية النبوية إلبن هشـام، حتق: طه عبد الرؤوف سـعد، د.ط، 
دار الفكر، بريوت، 1989.

*  اخلراساين، أبو عبد اهلل حممد بن عمران بن موسى املرزباين )384هـ/ 994م(.

110- خمتـر أخبار شـعراء الشـيعة، حتق : حممد هـادي األميني، ط2، رشكـة الكتبي، بريوت، 
. 1993

* اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، )ت: 463هـ/1071م(. 

111- تاريـخ بغداد أو مدينة السـام، حتق: مصطفى عبد القادر عطـا، ط1، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 1997.

* ابن خلكان، أمحد بن حممد بن أيب بكر )ت: 681هـ/ 1282م(. 

112- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتق: أحسان عباس، د. ط، دار صادر، بريوت، 1972.

* ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري، )ت: 240هـ/ 854م(. 

113- طبقات خليفة بن خياط، حتق: سهيل زكار، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1993.

* الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرمحن، )ت: 255ه/868م(. 

114- املسند اجلامع )ُسنن الدارمي(، د.ط، املطبعة احلديثة، دمشق، 1930.

* الداين، أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر األموي، )ت: 444هـ/ 1052م(. 

115- البيـان يف عـدد آي القـرآن، حتق: غانم قدوري احلمد، ط1، مركـز املخطوطات والرتاث، 
الكويت، 1994.

* أبو داود ، سليامن بن األشعث السجستاين )ت:275هـ/ 888م(. 

116- ُسنن أيب داوود، ط1، دار الفكر، بريوت، 1990.

* ابن أيب الدم، شهاب الدين إبراهيم احلموي، )ت: 642هـ/ 1244م(. 
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117- التاريخ املظفري، حتق: حامد زيان غانم زيان، د. ط، دار الثقافة، القاهرة، 1989.

* الدمريي، أبو البقاء كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى بن عيل )ت: 808هـ/ 1405م(. 

118- حياة احليوان الكربى، د.حتق، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 2003.

* ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سـفيان بن قيس البغدادي، )ت: 281هـ/ 
894م(. 

119- مكارم األخاق، حتق: جمدي السيد إبراهيم، د.ط، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت.

* الدواليب، حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد الرازي. )ت: 310هـ/ 923م(. 

120- الذرية الطاهرة النبوية، حتق: سعد املبارك احلسن، ط1، الدار السلفية، الكويت، 1986.

* الذهبي شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز )ت: 748هـ/1348م(. 

121- تاريـخ األسـام ووفيـات املشـاهري واألعام، حتق: عمر عبد السـام تدمـري، ط1، دار 
الكتاب العريب، بريوت، 1987.

122- سري أعام النباء، د.ط، مؤسسة الرسالة، 2001 .
123- العرب يف خرب من غرب، حتق: فؤاد سيد، د.ط، الرتاث العريب، الكويت، 1961.

124- الكاشـف يف معرفة من له رواية يف الكتاب والسنة، حتق: حممد عوامة وأمحد نمر اخلطيب، 
ط1، دار القبلة، جدة 1992.

* الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )ت: 660هـ/1261 م(. 

125- خمتار الصحاح، د. ط، مكتبة لبنان، بريوت، 1986.

* الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل )ت: 502هـ/ 1108م(. 

126- تفسـري الراغـب األصفهاين، حتـق: حممد عبد العزيز بسـيوين، ط1، كليـة اآلداب، جامعة 
طنطا، 1999.

127- مقدمة جامع التفاسري، حتق: أمحد حسن فرحات، ط1، دار الدعوة، الكويت، 1984.

* الراوندي، قطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل، )ت: 573هـ/ 1177م(. 
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128- اخلرائج واجلرائح، حتق: حممد باقر املوحد األبطحي، ط1، مؤسسة اإلمام املهدي، قم، 1988.

129- فقه القرآن، حتق: أمحد احلسيني، ط2، مكتبة املرعيش، قم، 1984.

130-  قصص األنبياء، حتق: عبد احلليم عوض احليل، ط1، مكتبة املجليس، قم، 2008. 

* الراوندي، حممد بن عيل بن سليامن)ت:601هـ/1204م(. 

131- راحة الصدور وآية الرسور يف تاريخ الدولة السلجوقية، د. ط، املجلس األعىل للثقافة، 1960.

* الروحـي، أبـو احلسـن عيل بن عبد اهلل بن حممـد بن أيب الرسور بن عبـد الرمحن )ت: 648هـ/ 
1250م(. 

132- بلغـة الظرفـاء يف ذكرى تواريـخ اخللفاء، حتق: حممد زينهـم، د.ط، مكتبـة الثقافة الدينية، 
القاهرة، د.ت.

* إبن زبالة، حممد بن احلسني )ت: 199هـ/ 814م(. 

133- أخبار املدينة، حتق: صاح عبد العزيز سامة، ط1، د.ن، 2003.

* الزركيش بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل )ت: 794هـ/1392م(. 

134- البحـر املحيـط يف أصول الفقه، حتق: حممد حممد ثامـر، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
.2000

135- الربهان يف علوم القرآن، حتق: أبو الفضل ابراهيم، د.ط، دار الرتاث، القاهرة، 1957.

* الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي ، )ت: 538هـ/ 1143م(. 

136- ربيع األبرار ونصوص األخبار، حتق: عبداألمري املهنا، ط1، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1992.

* ابن أيب الزمنني ، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى، )ت:399هـ/ 1009م(. 

137- تفسري بن أيب الزمنني، حتق: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنر، ط1، 
مؤسسة الفاروق، القاهرة 2002.

* ابن زهرة احللبي، محزة بن عيل، )ت: 585هـ/1189م(. 

138- غنية النزوع، حتق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسة اإلمام الصادق)عليه السام(، قم، 1996.
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*الزهري، حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب )ت: 124هـ/ 741م(. 

* املغازي النبوية، حتق: سهيل زكار، د.ط، دار الفكر، د.م، 1981. 

* الزيلعـي، مجـال الديـن أبو حممد عبد اهلل بن يوسـف بـن حممد احلنفي املـري )ت: 762هـ/ 
1361م(. 

139- ختريـج األحاديـث واآلثار الواقعة يف تفسـري الكشـاف للزخمرشي، حتق: عبـد اهلل بن عبد 
الرمحن السعد، ط1، دار بن خزيمه، الرياض، 1993.

* السبزواري، حممد بن حممد )ت: القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(. 

140- معـارج اليقـني يف أصـول الدين، حتـق: عاء آل جعفـر، ط1، مؤسسـة آل البيت )عليهم 
السام( إلحياء الرتاث، قم، 1993.

* سـبط بن اجلوزي، شـمس الدين أيب املظفر يوسـف بـن ِقز آوغيل بن عبـد اهلل، )ت: 654هـ/ 
1256م(. 

141- مـرأة الزمـان يف تواريخ األعيان، حتق: حممد أنس احلسـن وكامـل حممد اخلاط، ط1، دار 
الرسالة العاملية، بريوت 2013.

* ابن سعد، حممد بن منيع )ت: 230هـ/ 848م(. 

142- الطبقات الكربى، د.ط، دار صادر، بريوت د.ت.

143- غزوات الرسول ورساياه، حتق: أمحد عبد الغفور عطا، د.ط، دار بريوت،  1981.

* أبـو السـعود ، حممد أفندي بن حميي الدين حممد بن مصطفى عـامد الدين العامدي احلنفي، )ت: 
951هـ/ 1544م(. 

144- إرشـاد العقل السـليم إىل مزايا الكتاب الكريم، )تفسري أيب السـعود(، د. حتقق، د.ط، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

* سعيد بن منصور، بن شعبة اخلراساين املكي، )ت: 227هـ/ 841م(. 

145- سنن سعيد بن منصور، حتق: حبيب الرمحن األعظمي، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.



280

* السمرقندي، أبو الليث نر بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب، )ت: 383هـ/ 933م(. 

146- بحر العلوم )تفسري السمرقندي(، حتق: حممود مطرجي، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت.

* السـمعاين، أبـو املظفر منصور بـن حممد بن عبد اجلبار بـن أمحد بن حممد التميمـي )ت: 489هـ/ 
1095م(. 

147- تفسـري القرآن )تفسري السـمعاين(، حتق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط1، 
دار الوطن، الرياض، 1997.

* السهمي، أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم، )ت: 427هـ/1035م(. 

148- تاريخ جرجان، ط1، دائرة املعارف العثامنية، اهلند، 1950.

* ابن سيد الناس، أبو الفتح حممد بن حممد اليعمري )ت: 734هـ/ 1333م(. 

149- عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري، د.حتق: د.ط، مؤسسة عز الدين، بريوت، 1986.

* ابن سيدة، أبو احلسن عيل بن إسامعيل )ت: 458هـ/ 1065م(. 

150- املخصص، حتق: جلنة إحياء الرتاث، د.ط، دار إحياء الرتاث، بريوت، د.ت.

* السيوطي، جال الدين عبد الرمحن بن الكامل بن أيب بكر حممد بن سابق الدين خرض اخلضريي 
األسيوطي، )ت: 911ه/ 1505م(. 

151- اإلتقان يف علوم القرآن، حتق: سعد املندوب، ط1، دار الفكر، بريوت، 1996. 

152- الدر املنثور يف التفسري باملأثور، د. حتق، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت.

153- كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب )اخلصائص الكربى(، د.حتق، د.ط، دار الكتب 
العربية، بريوت، 1902.

154- لباب النقول يف أسـباب النزول، حتق: أمحد عبد الشايف، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت 
د.ت.

* الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس املطلبي القريش )ت: 204هـ/ 819م(. 

155- أحكام القرآن، حتق: عبد الغني عبد اخلالق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت
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156- الرسالة، حتق: أمحد حممد شاكر، د.ط، املكتبة العلمية، بريوت، د.ت.

* الشافعي، حممد بن أمحد الدمشقي الباعوين، )ت: 871هـ/ 1466م(. 

157- جواهـر املطالب يف مناقب اإلمام عيل )u(، حتـق: حممد باقر املحمودي، ط1، جممع إحياء 
الثقافة اإلسامية،قم، 1994.

* أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرمحن املقديس )ت: 665هـ/1266م(. 

158- الروضتني يف أخبار الدولتني، اهليئة املرية للكتاب، القاهرة، 1962.

* ابن شداد، عز الدين حممد بن عيل بن أبراهيم، )ت: 684هـ/1285م(. 

159- األعاق اخلطرية يف ذكر أمراء الشـام واجلزيرة، حتق: زكريا َعبَّارة، ط1، دار إحياء الرتاث 
العريب، دمشق .

* الرشيف الريض، حممد بن احلسني بن موسى )ت: 406هـ/ 1015م(. 

160- حقائق التأويل يف متشـابه التنزيل، حتق: حممد رضا آل كاشـف الغطاء، د.ط، دار املهاجر، 
بريوت، د.ت.

161- املجازات النبوية، حتق: طه أمحد الزيتي، د.ط، مكتبة بصرييت، قم، د.ت.

* الرشيف املرتى، عيل بن حسني بن موسى بن حممد بن إبراهيم، )ت: 436هـ/ 1044م(. 

162- تنزيه األنبياء واألئمة، ط2، دار األضواء، بريوت، 1989

163- رسائل الرشيف املرتى، حتق: أمحد احلسيني ومهدي الرجائي، د.ط، دار القرآن الكريم، 
قم، 1984.

*  ابـن شـهر آشـوب، أبـو جعفـر حممـد بن عـيل بـن أيب نر بـن أيب اجليـش املازنـدراين، )ت: 
588هـ/1192م(. 

164- متشابه القرآن وخمتلفه، د. حتق: د. ط، املصطفوي، طهران، 1910.

165- معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة وأسامء مصنفهيهم قدياًم وحديثًا، د.ط، دار األضواء، 
بريوت، د.ت.

166- مناقـب آل أيب طالـب، حتـق: جلنة من أسـاتذة النجـف األرشف، د.ط، املكتبـة احليدرية، 
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النجف، 1956.

* الشهرستاين، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم، )ت: 548هـ/1153م(. 

167- امللل والنحل، حتق: أمحد فهمي حممد، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1992.

*  الشـهيد األول، شـمس الديـن أبـو عبـد اهلل حممـد بـن مجـال الديـن مكـي العامـيل، )ت: 
786هـ/1384م(. 

168- الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، ط1، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، د. ت.

169- ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، حتق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، مؤسسة آل 
البيت )عليهم السام(، قم، 1998.

* الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل اجلباعي العاميل، )ت: 965هـ/1557م(

170- الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ط1، مكتبة الداوري قم 1989.

171- الفوائـد املليـة لرشح الرسـالة النفليـة، حتق: حممد حسـني مولـوي، ط1، مكتب اإلعام 
اإلسامي، د.م، 1999.

172- منية املريد يف أدب املفيد و املستفيد، حتق: رضا املختاري، ط1، مكتب اإلعام اإلسامي، 
قم، 1988.

* ابن أيب شيبة ، عبد اهلل بن حممد القايض إبراهيم بن عثامن الكويف، )ت: 235هـ/ 849م(. 

173- املصنف، حتق: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، بريوت، 1989. 

* الشريازي، صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي، )ت: 1050هـ/ 1640م(. 

174- احلكمـة املتعاليـة يف األسـفار العقليـة األربعـة، د.حتـق، ط3، دار إحيـاء الـرتاث العريب، 
بريوت، 1981.

*الصاحلي، حممد بن يوسف الشامي، )ت: 942هـ/ 1535م(. 

175- سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حتق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1993.
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* ابن الصباغ، عيل بن حممد أمحد املالكي، )ت: 855هـ/1451م(. 

176- الفصول املهمة يف معرفة اإلئمة، حتق: سامي الغريري، ط1، دار احلديث، قم،2001.

* الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي، )ت: 381هـ/991م(. 

177- األمايل، حتق: مؤسسة البعثة، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1996.

178- التوحيد، حتق: هاشم احلسيني الطهراين، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، د.ت.

179- ثواب األعامل، حتق: حممد مهدي، ط2، الرشيف الريض، قم، 1948.

180- علل الرشائع، حتق: حممد صادق بحر العلوم، د.ط، املكتبة احليدرية، النجف، 1966.

181- عيون أخبار الرضا، ط1، دار الرشيف الريض، قم، 1958

* الصفدي، صاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد اهلل الدمشـقي الشـافعي، )ت: 764 
هـ/ 1362م(. 

182- الوايف بالوفيات، حتق: أمحد األرناؤوط وتركي املصطفى، د.ط، دار إحياء الرتاث، بريوت 
.2000

* ابن صاح البحراين، مفلح بن احلسـني الصيمري، )ت: القرن التاسـع اهلجري/ اخلامس عرش 
امليادي(. 

183- إلـزام النواصب بإمامة عيل بن أيب طالب)عليه السـام(، حتـق: عبد الرضا النجفي، ط1، 
د.ن، 1999.

* أبو الصاح احللبي، تقي الدين بن نجم احللبي، )ت:447هـ/1055م(.

184- تقريب املعارف، حتق: فارس احلسون، د.ط، د. ن، 1996.

* ابن الضياء، أبو البقاء حممد بن أمحد بن حممد املكي احلنفي )ت: 854هـ/ 1450م(. 

185- تاريـخ مكة املرشفة واملسـجد احلرام واملدينة الرشيفة والقـرب الرشيف، حتق: عاء إبراهيم 
األزهري وأيمن نر األزهري، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1997.

* آل طاووس، أمحد بن موسى بن جعفر بن حممد العلوي دار الشهاب،)ت:677هـ/1278م(.
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186- عني العربة يف غبن العرتة، قم، د. ت 

* ابن طاووس، مجال الدين أيب الفضائل أمحد بن موسى، ) ت: 673هـ / 1334م(. 

* ابـن طاووس، ريض الدين أبو القاسـم عيل بن موسـى بن جعفر بن حممـد بن أمحد بن حممد بن 
حممد العلوي احلسني، )ت: 664هـ/ 1265م(. 

187- سعد السعود للنفوس، د.حتق، د.ط، دار الريض، قم، 1943.

188- الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف، ط1، اخليام، قم، 1978.

* الطرباين، أبو القاسم سلامن بن أمحد بن أيوب )ت: 360هـ/ 970م(. 

189- مسند الشاميني، حتق: محدي عبد املجيد السلفي، ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1996.

190-  املعجم األوسط، حتق: دار احلرمني، د.ط، دار احلرمني، د.م، 1995.

191- املعجم الكبري، حتق: محدي عبد املجيد، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت .

* الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، )ت: 548هـ/ 1153م(. 

192- اآلداب الدينية للخزانة املعينية، حتق: امحد عبادي، ط2، زائر قم، 1966. 

193- إعام الورى بأعام اهلدى، حتق: مؤسسـة آل البيت)عليهم السـام(، ط1، مؤسسـة آل 
البيت)عليهم السام (، قم، 1996.

194- تاج املواليد، د.حتق،مكتبة املرعيش، قم ،1985

195- جوامع اجلامع، حتق: مؤسسة النرش اإلسامي، ط 2، قم 2002 .

196- عـدة السـفر وعمـدة احلـرض، حتق: حممد بـن حممد باقـر احلسـيني ، د.ط ، مكتبة املجلس 
اإلسامي ، أصفهان ،1717.

197- جممع البيان يف تفسري القرآن، ط1، دار املرتى، بريوت، 2006.

* املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف، حتق: مهدي الرجائي، ط1 ، جممع البحوث اإلسامية، 
مشهد ، 1989. 

* الطـربيس، أبـو الفضل عيل بن ريض الدين أيب النر احلسـن بن أيب عيل الفضل بن احلسـن بن 
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الفضل الطربيس، )ت: القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(. 

198- مشكاة األنوار يف غرر األخبار، حتق: مهدي هوشمند، ط1، دار احلديث، د. م، 1997.

* الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، )ت: 310هـ/ 922م(. 

199- تاريخ الرسل وامللوك، حتق: جمموعة من العلامء، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1983.

200- جامع البيان عن تأويل آي القرآن)التفسـري(، حتق: صدقي مجيل العطاء، د.ط، دار الفكر، 
بريوت، 1995.

 *  الطربي )الشيعي(، حممد بن جرير، )ت: القرن الرابع اهلجري/ العارش امليادي(. 

201- املسرتشد، حتق: أمحد املحمودي، ط1، مؤسسة الثقافة اإلسامية، قم، 1994.

* الطرحيـي، فخـر الديـن بـن حممـد عـىل بن أمحـد بن عـيل بن أمحـد بن طريـح األسـدي، )ت: 
1085هـ/1674 م(.

202- جممع البحرين ومطلع النريين، ط2، مرتضوي، طهران، 1943.

* الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن، )ت: 460هـ/ 1050م(. 

203- األمايل، حتق: مؤسسة البعثة، ط1، دار الثقافة، قم، 1993.

204- التبيان يف تفسري القرآن، حتق: آغابزرك الطهراين، د.ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
د.ت.

205- هتذيب األحكام، حتق: حسن املوسوي، ط4، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1945.

206- الفهرست، حتق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، 1996.

207- النهاية يف جمرد الفقه والفتاوي، د. حتق، د. ط، قدس، حممدي، قم، د.ت.
* ابن أيب عاصم ، أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين )ت: 287هـ/ 900م(. 

208- اآلحاد واملثاين، حتق: باسم فيصل أمحد اجلوابرة، ط1، دار الدراية، د.م، 1991.
* العاميل أمحد بن زين العابدين العلوي، )ت 1060هـ/ 1650م(. 

209- مناهج األخيار يف رشح األستبصار، د.ط، د.ن.
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*العاميل، حسن بن زين الدين )ت: 1011هـ/ 1602م(. 

210- منتقـى اجلـامن يف األحاديث الصحاح واحلسـان، حتق: عيل أكرب الغفاري، د.ط، مؤسسـة 
النرش اإلسامي، قم، 1985.

* العاميل، يوسف بن حاتم املشغري، )ت: 664هـ/ 1265م(. 

211- الدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم، د. حتق، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، د.ت. 

* عبـد اهلل بـن قدامـة، موفـق الديـن أيب حممـد عبـد اهلل بـن أمحـد بـن حممـد املقـديس، )ت: 
620هـ/1223م(. 

212- التبيني يف أنساب القرشيني، حتق: حممد نايف الديلمي، ط2، عامل الكتب، بريوت، 1988.

213- املغني، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

* ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد القرطبي )ت: 462هـ/ 1070م(. 

214- اإلسـتيعاب يف معرفـة األصحـاب، حتق: عيل حممـد البجـاوي، ط1، دار اجليل، بريوت، 
.1992

215- الدرر يف إختصار املغازي السري، حتق: شوقي ضيف، د.ط، دار املعارف، القاهرة، د.ت.

* آل عبد اجلبار، حممد بن عبد عيل القطيفي البحراين، )ت: 350هـ/ 961م(

* ابن عبد احلق، صفي الدين عبد املؤمن البغدادي، )ت: 739هـ/1338م(. 

216- مراصد اإلطاع عىل أسـامء األمكنة والبقاع، حتق: عـيل حممد البجاوي، ط1، دار املعرفة، 
بريوت، 1954.

217- عبد الرمحن بن قدامة، أبو الفرج شمس الدين بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد املقديس 
احلنبيل )ت: 682هـ/ 1283م(. 

218- الرشح الكبري للمقنع، د.حتق، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت.

* عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر بن مهام بن نافع احلمريي اليامين )ت:211هـ/ 827م(. 

219- تفسـري القـرآن )تفسـري عبد الـرزاق(، حتق: مصطفى مسـلم حممـد، ط1، مكتبة الرشـد، 
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الرياض، 1989.

* ابن العربي، غريغورس بن هارون بن توما امللطي )ت: 685هـ/ 1286م(. 

220- تاريخ خمتر الدول، د.حتق، د.ط، دار امليرسة، بريوت، د.ت.

* أبو عبيدة ، معمر بن املثنى، )ت: 209هـ/824م(. 

221- تسمية أزواج النبي وأوالده، حتق: هناد موسى، د.ط، د.ن.

* ابن العديم، عمر بن أمحد العقييل احللبي، )ت: 660هـ/1261م(. 

222- بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتق: ُسهيل زكار، د.ط، مؤسسة الباغ، بريوت، 1988.

* ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهلل املالكي )ت: 543هـ/ 1148م(. 

223- أحكام القرآن، حتق: حممد عبد القادر عطا، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت

224- تفسري إبن عريب، حتق: عبد الرواث حممد عيل، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001.

* العـز بـن عبد السـام، أبو حممد عز الدين بن أيب القاسـم بن احلسـن السـلمي الشـافعي )ت: 
660هـ/ 1262م(. 

225- تفسـري العز بن عبد السـام، حتق: عبـد اهلل إبراهيم الوهبـي، ط1، دار إبن حزم، بريوت، 
.1996

* ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الدمشقي، )571هـ/1175م(. 

226- تاريخ مدينة دمشق محاها اهلل وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو أجتاز بنواحيها 
من واردهيا وأهلها، حتق: عىل شريي، دار الفكر، بريوت، 1994.

* ابـن عطيـة، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متـام األندليس املحاريب )ت: 542 
هـ/ 1147 م(. 

227- املحـرر الوجيـز يف تفسـري الكتاب العزيز، حتق: عبد السـام عبد الشـايف حممد، ط1، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 2001.

*  ابـن عقـدة الكـويف، أبـو العباس أمحد بـن حممد بن سـعيد بن عبـد الرمحن بـن إبراهيم، )ت: 
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333هـ/ 941م(. 

228- فضائل أمري املؤمنني)عليه السام (، حتق: عبد الرزاق حممد حسني، د.ط، د. ن.

* عيل بن اإلمام جعفر الصادق، )القرن الثاين اهلجري/ الثثامن امليادي(. 

229- مسـائل عـيل بن جعفر، حتق: مؤسسـة آل البيت، ط1، املؤمتر العاملي لإلمـام الرضا )عليه 
السام( مشهد، 1988.

* ابـن العـامد، شـهاب الديـن أيب الفـاح عبـد احلي بن أمحـد بن حممـد احلنبيل الدمشـقي، )ت: 
1089هـ/1678م(. 

230- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتق: حممد األرناؤوط، ط1، دار بن كثري، بريوت، 1989.

* ابن العمراين، حممد بن عيل بن حممد، )ت: 580هـ/1184م(. 

231- اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حتق: قاسم السامرائي، ط1، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1999.

* العيايش، حممد بن معسود بن حممد بن عياش )ت: 320هـ/ 931م(. 

232-  تفسـري العيايش، حتق: هاشـم الرسويل املحايت، د.ط، املكتبة العلمية اإلسامية، طهران، 
د.ت.

* العيني، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد احلنفي، )ت: 855هـ/ 1451م(. 

233- عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري، د.حتق، د.ط، دار إحياء الرتاث، بريوت، د.ت.

* غالب الرازي أبو، أمحد بن حممد بن حممد )ت: 368هـ/ 978م(. 

234- تاريخ آل زرارة، د.حتق، د.ط، د.ن.

*  الغرناطـي ، حممـد بـن أمحد بـن عبد اهلل بن حييى بن يوسـف بـن عبد الرمحن بـن جزي، )ت: 
741هـ/ 1340م(. 

235- التسهيل لعلوم التنزيل، حتق: عبد اهلل اخلالدي، د.ط، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، د.ت.

* الغّزايل، أبو حامد حممد الطويس )ت: 505هـ/ 1111م(. 

236- إحياء علوم الدين، د.حتق، د.ط، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.
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237- املسـتصفى يف علـم أصول الفقـه، حتق: حممد عبدالسـام عبد الشـايف، د. ط، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1996.

* ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، )ت: 395هـ/1004م(. 

238- معجم مقاييس اللغة، حتق: عبد السام حممد هارون، د.ط، دار الفكر، القاهرة، د.ت.

* الفتال النيسابوري، أبو عيل حممد بن احلسن بن عيل بن أمحد، )ت: 508هـ/ 1114م(. 

239- روضة الواعظني وبصرية املتعظني، حتق: حممد مهدي حسن اخلرسان، د.ط، دار الرشيف 
الريض، قم، د.ت.

* فخـر الديـن الـرازي، أبـو عبـد اهلل حممد بن عمر بن احلسـن بن احلسـني بن عـيل، )ت: 606ه 
/1209م(.

240- مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، ط3، د.ن.

* الفتني، حممد بن طاهر بن أمحد القيرساين املقديس، )ت: 986هـ/ 1578م(، 

241- تذكرة املوضوعات، د. حتق، د. ن.

* أبو الفداء ، عامد الدين إسامعيل بن حممد بن عمر، )ت: 732هـ/1331 م(. 

242- تقويم البلدان، د.ط، دار صادر، بريوت، د.ت.

243- املختر يف أخبار البرش، ط1، املطبعة احلسينية، ِمر، د.ت.

* فرات الكويف، أبو القاسم بن إبراهيم بن فرات، )ت: 352هـ/ 936م(.

244-  تفسري فرات الكويف، حتق: حممد كاظم، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 1990.

* الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، )ت: 170هـ/786 م(.

245- العني، حتق: عبد احلميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2003.

* أبو الفرج األصفهاين ، عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم )ت: 356هـ/967م(. 

246- األغاين، د. حتق، د. ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

*فرغاين، سعيد الدين سعيد، )ت:691هـ، / 1291م(. 
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247- مشارق الدراري، حتق: جال الدين أشتيائي، ط2، قم 1959.

* ابن الفقيه، أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن إسحق اهلمداين، )ت: 365هـ/566م(. 

248- البلدان، حتق: يوسف اهلادي، ط1، عامل الكتب، بريوت، 1996.

* ابن فهد احليل، أمحد بن حممد بن فهد األسدي، )ت: 841هـ/ 1437م(. 

249- عدة الداعي ونجاح الساعي، حتق: أمحد املوحدي القمي، د.ط، مكتبة وجداين، قم، د.ت.

* الفريوزآبـادي، أبـو طاهـر جميـد الدين حممد بـن يعقوب بن حممـد بن إبراهيم الشـريازي )ت: 
817هـ/ 1415م(. 

250 - تنوير املقباس من تفسري إبن عباس، د.حتق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.

251- القاموس املحيط، حتق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، ط1، مؤسسة الرسالة، 
بريوت، 2005.

* الفيض الكاشاين، حممد حمسن بن مرتى بن حممود ، )ت: 1091هـ / 1680م(.

252-  اآلصفـي يف تفسـري القـرآن، حتـق: مركز األبحـاث والدراسـات، ط1، مكتـب اإلعام 
اإلسامي، قم، 1997.

253- التفسري الصايف، حتق: حسني األعلمي، ط2، مكتبة الصدر، طهران، 1995.

254- املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء، حتق: عيل أكرب الغفاري، ط2، املنشـورات اإلسـامية، 
قم، د.ت.

255- الـوايف، حتق: ضياء الدين احلسـيني، ط1، مكتبة أمري املؤمنني عيل )عليه السـام( العامة، 
أصفهان، 1990.

* أبو القاسم الكويف ، عيل بن أمحد بن موسى )ت: 352هـ/ 963م(. 

256- اإلستغاثة يف بدع الثاثة، د.حتق، د.ن.

* إبن قايض شهبة، تقي الدين أيب بكر بن أمحد األسدي الدمشقي، )ت: 851ه/1448 م(. 

257- تاريـخ بن قايض شـهبة، حتـق: عدنان درويش، د .ط، املعهد العلمي الفرنيس للدراسـات 
العربية، دمشق، 1994.
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* القايض عياض، بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي )ت: 544هـ/ 
1149م(. 

258- الشفا بتعريف حقوق املصطفى، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1988.

* القـايض النعـامن، أبو حنيفـة النعامن بن حممد بن منصـور بن حيون التميمـي املغريب القريواين، 
)ت: 363هـ/973م(. 

259- رشح األخبـار يف فضائـل األئمـة األطهـار، حتـق: حممـد احلسـيني، د.ط، مؤسسـة النرش 
اإلسامي، قم، د.ت.

* ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم )ت: 276هـ/ 889م(. 

260 - تأويل خمتلف احلديث، د. حتق، د. ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت.

261- املعارف، حتق: ثروت عكاشة، ط2، دار املعارف، مر، 1969.

*  القريش، حيي بن عيل، )ت: 662هـ/1263م(. 

262- غرر الفوائد املجموعة، حتق: حممد خرشايف، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1996.

* القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد االنصاري، )ت: 671هـ/ 1272م(. 
263- اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(. حتق: أمحد عبد العليم الربدوين، د.ط، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، د.ت.
* القرماين، أمحد بن يوسف )ت: 1019هـ/1610م(. 

264- أخبار الدول وآثار األَُول يف التاريخ، حتق: أمحد حطيط وفهمي سـعيد، ط1، عامل الكتب، 
بريوت، 1992.

* القزويني، زكريا بن حممد بن حممود )ت: 682هـ/1283 م(. 
265- آثار الباد وأخبار العباد، د.ط، دار صادر بريوت، د.ت.

* القضاعي، أبو عبد اهلل حممد بن سامة بن جعفر، )ت: 454هـ/ 1062م(. 

266- عيـون املعارف وفنون أخبار اخلائف )تاريـخ القضاعي(، حتق: أمحد فريد املزيدي، ط1، 
دار الكتب العلمية، بريوت، 2004.
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* القفطي، مجال الدين أيب احلسن عيل بن يوسف، )ت: 624ه/ 1226م(. 

267- إِنبـاه الـرواة عـىل أنباه النحـاة، حتق: حممد أبـو الفضل إبراهيـم، ط1، دار الفكـر العريب، 
القاهرة، 1986.

* القمي، أبو القاسم سعد بن عبد اهلل األشعري )ت: 301هـ/ 913م(. 

268- ناسـخ القرآن ومنسـوخه وحمكمه ومتشـاهبه، حتق: عامر الشـوهاين الزبيدي، ط1، مكتبة 
املجليس، قم، 2001.

* القمي، حممد بن احلسن )ت: القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(. 

269- العقد النضيد والدر الفريد، حتق: عيل أوسط، ط1، دار احلديث، قم، 2002.

* ابن قنفذ، أبو العباس أمحد بن حسن بن عيل بن اخلطيب القسطنطيني، )ت: 810هـ/ 1407م(. 

270 - وسـيلة السـام بالنبـي عليه الصـاة والسـام، حتق: سـليامن الصيـد، د.ط، دار الغرب 
اإلسامي، د.م، د.ت.

* ابـن القيـم اجلوزيـة، شـمس الديـن أيب عبـد اهلل حممـد بـن أيب بكر الزرعـي الدمشـقي، )ت: 
751هـ/1350م(. 

271- زاد املعـاد يف هـدى خري العباد، حتق: شـعيب األرنـاؤوط وعبد القـادر األرناؤوط، ط3، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، 1998.

272- الطـب النبـوي، حتق: عـادل األزهري وحممـود فرج العقـدة، د.ط، دار الكتـب العلمية، 
بريوت، د.ت.

* ابن الكازروين، ظهري الدين عيل بن حممد البغدادي، )ت: 697ه/ 1268م(. 

273- خمتـر التاريـخ من أول الزمان إىل منتهى دولة بنـي العباس، حتق: مصطفى جواد، د. ط، 
وزارة الثقافة، د. م، 1970.

* الكاشاين، فتح اهلل بن شكر اهلل، )ت: 988هـ/ 1580م(. 

274- زبدة التفاسري، حتق: مؤسسة املعارف، ط1، مؤسسة املعارف، قم، 2002.
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* الكتبي، حممد بن شـاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شـاكر بن هارون بن شـاكر )ت: 764هـ/ 
1362م(. 

275- عيون التواريخ، حتق: حسام الدين القديس، د.ط، مكتبة النهضة املرية، القاهرة، 1980.

286- فـوات الوفيـات، حتـق: عـيل حممد  معوض، عـادل أمحد عبـد املوجـود، ط1، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 2000.

* ابن ُكثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن ُكثري الدمشقي القريش، )ت: 774ه/1372م(. 

277- البداية والنهاية، د.ط، مكتبة املعارف، بريوت، 1990.

278- تفسري القرآن العظيم، )تفيرس إبن كثري(، حتق: يوسف بن عبد الرمحن املرعشيل، د.ط، دار 
املعرفة، بريوت، 1992.

279- الفصول يف سرية الرسول )السرية النبوية(، حتق: مصطفى عبد الواحد، د.ط، دار املعرفة، 
بريوت، 1976.

280- قصص األنبياء، حتق: مصطفى عبد الواحد، ط1، دار الكتب احلديثة، ِمر، 1968.

* ابن كرامة، أبو سعد املحسن بن حممد اجلشمي الربوغني البيهقي، )ت: 494هـ/1100م(. 

281- تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني، حتق: حتسـني آل شـبيب املوسـوي، د.ط، مركز الغدير 
للدراسات اإلسامية، د.م، 2000.

* كعب بن مالك )ت: 50هـ/ 670م(. 

282- الديوان، حتق: سامي مكي العاين، ط1، د.ن، بغداد، 1966.

* الكاعي، سليامن بن موسى )ت: 634هـ/ 1236م(. 

283- اإلكتفـاء بـام تضمنه من مغازي رسـول اهلل )ص( والثاثة اخللفاء، حتـق: حممد عبد القادر 
عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000.

* الكيدري، قطب الدين حممد بن احلسـني بن احلسن، )ت: القرن السادس اهلجري/ الثاين عرش 
امليادي(. 

284- إصباح الشـيعة بمصابيح الرشيعة، حتق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة األمام الصادق 
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قم، 1995.

* ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ/ 886م(. 

285- سنن إبن ماجة، حتق: حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.

* املارديني، عاء الدين عيل بن عثامن بن إبراهيم بن مصطفى )ت: 750هـ/ 1329م(. 

286- اجلوهر النقي عىل سنن البيهقي، د.حتق، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت.

* املازندراين، مويل حممد صالح )ت: 1081 هـ، 1670م(. 

287- رشح أصول الكايف، حتق: أبو احلسـن الشـعراين، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
2000، ج6 ص61.

* ابن ماكوال، أبو نر عيل بن هبة اهلل بن جعفر )ت: 475هـ/1082م(. 

288- إكامل الكامل، د.ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د، ت.

* املتقي اهلندي، أبو احلسن عاء الدين عيل بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(. 

289- كنـز العامل يف سـنن األقوال واألفعال، حتق: بكري حياين وصفوة السـقا، د.ط، مؤسسـة 
الرسالة، بريوت، د.ت.

* جماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي،)104هـ/722م(. 

290 - تفسـري جماهـد، حتق: عبـد الرمحن الطاهر، د.ط، جممع البحوث اإلسـامية، إسـام آباد، 
د.ت.

* املجد احللبي أبو، أيب احلسن عيل بن احلسن )ت: القرن السادس اهلجري / الثاين عرش امليادي(. 

291- إشـارة السـبق إىل معرفة احلق، حتق: إبراهيم هبادري، ط1، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، 
.1993

* جمد الدين بن األثري، أبو السـعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشـيباين، 
)ت: 606هـ/ 1210م(. 

292- النهايـة يف غريب احلديث واألثر، حتق: طاهـر أمحد الزاوي، وحممود أمحد الطناحي، ط4، 
مؤسسة إسامعيليان، قم، 1944.
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* املجليس األول، حممد تقي، )ت: 1070هـ/ 1659م(. 

293- روضـة املتقـني يف رشح مـن ال حيـرضه الفقيـه، حتـق: حسـني املوسـوي الكرمـاين وعـيل 
األشتهاردي، د.ط، د.ن.

* املجليس، حممد باقر، )ت: 1111هـ/1699م(. 

294- بحـار األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبار اإلئمـة األطهار، حتـق: إبراهيم امليانجـي وحممد باقر 
البهبودي، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت.

* املحب الطربي، أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل بن أيب بكر، )ت: 694هـ/ 1294م(. 

295- الرياض النظرة يف مناقب العرشة، د.حتق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.

املحقق األردبييل، أمحد بن حممد )ت: 933هـ/ 1526م(. 

296- زبـدة البيـان يف براهني أحكام القرآن، حتق: حممد باقـر البهبودي، د.ط، املكتبة املرتضوية، 
طهران، د.ت.

* املحقق السبزاوري، حممد باقر، )ت: 1090هـ/1679م(. 

297- ذخرية املعاد، مؤسسة آل البيت )عليهم السام(، د.ط، د.ن.

* املحقق الكركي، عيل بن حسني بن عيل بن حممد بن عبد العايل، )ت: 940هـ/1533م(. 

298- جامع املقاصد يف رشح احلقائق، حتق: مؤسسـة آل البيت عليه السـام( ط1، مؤسسـة آل 
البيت )عليه السام(، قم، 1987.

* إبـن خملـد القرطبي، أبـو عبد الرمحن بقي بن خملـد بن يزيد األندليس القرطبـي )ت: 276هـ/ 
889م(. 

299- مـا روَي يف احلـوض والكوثـر، حتـق: عبد القـادر حممد عطا صـويف، ط1، مكتبـة العلوم 
واحلكم، املدينة املنورة، 1992.

* املزين، أبو إبراهيم، إسامعيل بن حييى بن إسامعيل، )ت: 264هـ/ 878م(. 

300- خمتر املزين، د.حتق، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت.
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* املزي، مجال الدين بن أيب احلجاج يوسـف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسـف احللبي الشـافعي، 
)ت: 742هـ/1341م(. 

301- هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، حتق: بشار عواد معروف، ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1992.

* املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل )ت: 346هـ/ 957م(. 

302- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار الكتاب العريب، بريوت، 2007.

* مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري )ت: 261هـ/ 874م(. 

303- صحيح مسلم، د.ط، دار الفكر، بريوت، د.ت. 

* املشهدي، حممد بن حممد بن رضا القمي، )ت: 1125هـ/ 1713م(. 

304- تفسـري كنـز الدقائق وبحر الغرائب، حتق: حسـني درَكاهـي، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 
.1947

* مصعب الزبريي، أبو عبد اهلل املصعب بن عبد اهلل )ت: 236هـ/ 850م(. 

305- نسب قريش، حتق: ليفي بروفنسال، ط3، دار املعارف، القاهرة، د.ت.

* ابن املغازيل، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد الشافعي الواسطي، )ت: 483هـ/ 1090م(. 

306- مناقـب عـيل بـن أيب طالـب )عليه السـام(، د.حتق، ط1، دار سـبط النبـي )ملسو هيلع هللا ىلص(، إيران، 
.2005

* مغلطاي، عاء الدين مغلطاي بن قليج احلنفي، )ت: 762هـ/ 1360م(. 

307- سرية مغلطاي، د. ط، د. ت.

* املفيد، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن بن عبد السـام احلارثي العكربي البغدادي، )ت: 
413هـ/ 1022م(. 

308- اإلرشـاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتق: مؤسسـة آل البيت)عليهم السـام( إلحياء 
الرتاث، ط2، مؤسسة آل البيت)عليهم السام(، بريوت، 2008.

309- إيامن أيب طالب، حتق: مؤسسة البعثة، ط2، دار املفيد، بريوت، 1993.

310- تفسري القرآن املجيد، حتق: حممد عيل أيازي، ط1، مؤسسة بوستان، قم، 2003.
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* مقاتل بن سليامن، أبو احلسن شري األزدي البلخي، )ت: 150هـ/ 767م(. 

311- تفسري مقاتل، حتق: أمحد فريد، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2003.

* مقاتل بن عطية، بن مقاتل البكري احلنفي )ت: 505هـ/ 1111م(. 

312- املناظرات بني فقهاء السنة وفقهاء الشيعة، حتق: صالح الورداين، ط1، دار الغدير، بريوت، 
.1999

313- مؤمتر علامء بغداد، حتق: مرتى الرضوي، د.ط، دار الكتب اإلسامية، طهران، د.ت.

* املقداد السيوري ، مجال الدين ابو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن حممد احليل 
األسدي )ت: 826هـ/ 1422م(. 

314- كنـز العرفـان يف فقه القرآن، حتق: حممد باقر رشيـف زادة، د.ط، املكتبة الرضوية، طهران، 
.1964

* املقديس، أبو حممد عبد الغني بن عبد الواحد )ت:600هـ/ 1203م(. 

315- خمتر سرية النبي وسرية أصحابه العرشة، حتق: خالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع، ط1، 
مؤسسة سليامن بن عبد العزيز، السعودية، 2003.

* املقديس، املطهر بن طاهر، )ت: 355هـ/ 965م(. 

316- البدء والتاريخ، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، د.ت.

* املقديس، ضياء الدين حممد بن عبد الواحد الدمشقي، )ت: 643هـ/ 1245م(. 

317- مناقب جعفر بن أيب طالب، حتق: حسن آل ياسني، ط1، بغداد، 1970.

* املقديس، يوسف بن حييى بن عيل )ت: القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليادي(. 

318- عقـد الـدرر يف أخبـار املنتظر، حتـق: عبد الفتاح حممـود احللو، ط1، عامل الفكـر، القاهرة، 
.1979

* املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل )ت: 845هـ/ 1441م(. 

319- إمتاع األسامع بام للنبي )ملسو هيلع هللا ىلص( من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع، حتق: حممد عبد احلميد 
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النمييس، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999.

* ابن أيب املكارم ، جرجيس بن العميد أبو الياس بن أيب الطيب )ت:672هـ/1273م(. 

320- تاريخ املسلمني، د.ط، د.ن، ص197. 

* املنـاوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي القاهري، )ت: 
1031هـ/ 1621م(. 

321- الفتح الساموي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي، حتق: أمحد جمتبى، د.ط، دار العاصمة، 
الرياض، د.ت.

* منتجب الدين، أبو احلسن عىل بن عبداهلل بن بابويه الرازي، )من أعام القرن السادس اهلجري 
/ الثاين عرش امليادي(. 

322- فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنفيهم، حتق: عبد العزيز الطباطبائي، ط2، دار األضواء، 
بريوت، 1986.

* املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين )ت: 656هـ/ 1258م(. 

323- الرتغيـب والرتهيب مـن احلديث الرشيف، حتق: مصطفى حممد عـامرة، د.ط، دار الفكر، 
بريوت، 1988.

*  ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين األنصاري )ت 711هـ/ 1232م(. 

324- معجم لسان العرب يف اللغة )لسان العرب(، د.حتق: د.ط، أدب احلوزة، 1984.

* املنقري، نر بن مزاحم التميمي، )ت: 212هـ/ 827م(. 

325- وقعـة صفـني، حتق: عبدالسـام حممد هـارون، ط2، املؤسسـة العربية احلديثـة، القاهرة، 
.1962

* املوفـق اخلوارزمـي، ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب سـعيد املؤيد املكي احلنفي. )ت: 568ه/ 
1172م(. 

326- املناقب، حتق: مالك املحمودي، ط2، مؤسسة النرش اإلسامي قم، 1993.

* الناشئ الصغري، عيل بن عبد اهلل بن وصيف،)ت: 366هـ/966م(. 
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327- الديـوان، مجعـه: حممد السـاموي، حتق: هال بـن ناجي، ط 1، مؤسسـة الباغ ، بريوت ، 
. 2009

* ابـن النجـار البغـدادي، أبـو عبـداهلل حممـد بن حممود بن احلسـن بن هبـة اهلل بن حماسـن، )ت: 
643هـ/1245م(. 

328- ذيـل تاريـخ بغداد، حتـق: مصطفى عبـد القادر حيـي، ط1، دار الكتـب العلمية، بريوت، 
.1997

* النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل، )ت: 338هـ/949م(. 

329- معاين القرآن، حتق: حممد عىل الصابوين، ط1، جامعة أم القرى، السعودية، 1988.

* النسـائي، أبـو عبـد الرمحن أمحد بن شـعيب بن عيل بن سـنان بن بحر بن دينـار )ت: 303هـ/ 
915م(. 

330 - السنن الكربى، د.حتق، ط1، دار الفكر، بريوت، 1930.

* النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود )ت: 537هـ/ 1142م(. 

331- مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسري النسفي(، د. حتق، د.ط، د.ن.

* نعمة اهلل اجلزائري، بن حممد بن عبد اهلل املوسوي )ت:1112هـ/1701م(. 

332- كشف األرسار يف رشح اإلستبصار، حتق: طيب املوسوي، ط1، مؤسسة علوم آل حممد )عليهم 
السام (، قم، 1992.

333- نـور الرباهـني يف أخبـار السـادة الطاهرين، حتـق: مهـدي الرجائي، ط1، مؤسسـة النرش 
اإلسامي، قم، 1996.

334- النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني، د.حتق، د.ط، مكتبة املرعيش، قم 1984.

* النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب بن حممد، )ت: 733هـ/1333م(. 

335- هناية اإلرب يف فنون األدب، وزارة الثقافة، ِمر، د.ت.

* النيسابوري، أبو عبد الرمحن إسامعيل بن أمحد احلمريي )ت: 431هـ/ 1039م(. 
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336- وجوه القرآن، حتق: نجف عريش، ط2، جممع البحوث اإلسامية، قم، 2010.

* ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي )ت: 218هـ/ 833م(. 

337- السرية النبوية، حتق: حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ط، املدين، القاهرة، 1963.

* اهليثمي، نور الدين عيل بن سليامن بن أيب بكر الشافعي، )ت: 807هـ/1404م(. 

338- بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، حتق: مسعد السعدين، د.ط، دار الطائع، القاهرة، 
د.ت.

339- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، د.حتق، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، 1985.

* الواحـدي النيسـابوري، أبو احلسـن عيل بـن أمحد بن حممد بـن عيل الشـافعي، )ت: 468هـ/ 
1076م(. 

340- أسباب نزول اآليات، د.حتق، د.ط، مؤسسة احللبي، القاهرة، 1968.

341- الوجيز يف تفسـري الكتاب العزيز )تفسـري الواحدي(، حتق: صفوان عدنان داوودي، ط1، 
دار القلم، بريوت، 1994.

* الواسطي، عيل بن حممد الليثي، )القرن السادس اهلجري / الثاين عرش امليادي(. 

342- عيون احلكم واملواعظ، حتق: حسني البري جندي، ط1، دار احلديث، قم، د.ت.

* الواقدي، أبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن واقد، )ت: 207هــ/ 822م(. 

343- املغازي، حتق: مارسدن جونس، د.ط، إيران، 1984.

* وّرام بـن أيب فراس احليل، وّرام بن أيب فراس عيسـى بـن أيب النعم بن محدان بن خوالن املالكي 
األشرتي )ت: 605ه/ 1205م(. 

344- تنبيـه اخلواطر ونزهة النواظر، )جمموعة وّرام(، حتق: الشـيخ احليـدري، ط 2، دار الكتب 
اإلسامية، طهران، 1948.

* اليافعي، أبو حممد عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن اليمني )ت: 768هـ/ 1366م(. 

345- مـرآة اجلنـان وعـربة اليقظـان، حتق: خليـل املنصـور، ط1، دار الكتب العلميـة، بريوت، 
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.1997

* حييى بن احلسـني، إبن القاسـم بن إبراهيم بن إسـامعيل بن إبراهيم بن احلسني بن اإلمام احلسن 
بن عيل بن أيب طالب )ت: 298هـ/ 911م(. 

346- األحـكام يف احلـال واحلـرام، حتق: أبو احلسـن عيل بـن أمحد بن أيب حريصـة، ط1، د.ن، 
.1990

* اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، )ت:284هـ/ 897 م(. 

347- البلدان، حتق: حممد أمني ضناوي، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.

348- تاريخ اليعقويب، د. حتق: د.ط، مؤسسة نرش فكر أهل البيت )عليهم السام(، قم، د.ت.

* اليامين، حيى بن أيب بكر بن حممد بن حييى العامري الشافعي، )ت: 893هـ/ 1487م(. 

349- هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص السري واملعجزات والشامئل، حتق: أنور بن أيب بكر 
الشيخي، ط1، دار املنهاج، جدة، 2007.

ثانيًا: الـراجـع الثانوية
* أمحد، مصطفى أبو ضيف. 

350 - دراسات يف تاريخ الدولة العربية، ط4، د.ن، 1986.

* إسامعيل باشا، بن حممد أمني بن أمني سليم )ت:1339ه/1920م(. 

351- إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشـف الظنون عن أسـامي الكتب والفنون، د.ط، دار إحياء 
الرتاث، بريوت، د.ت.

352- هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، د.ط، مؤسسة التاريخ العريب، د.م ، د.ت.

األشقر، حممد سليامن عبد اهلل. 

353- زبدة التفسري، د.ط، وزارة األوقاف، قطر، 2007.

* األصفهاين، حممد عيل الرضائي. 
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354- دروس يف املناهـج واإلجتاهـات التفسـريية يف القـرآن، تـر: قاسـم البيضـاين، ط1، مكتبة 
التخطيط، د.م، د.ت.

* آغا بزرك الطهراين، حممد حمسن بن عيل بن حممد. 

355- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، د.ط، دار األضواء، بريوت د.ت.

356- طبقـات أعـام الشـيعة )الُثقات والعيون يف سـادس القـرون(، ط1، دار إحيـاء الرتاث، 
بريوت، 2009.

* إقبال، عباس. 

357- الوزارة يف عهد الساجقة، تر: كامل الدين حلمي، الكويت، 1984. 

* اآللويس، حممود بن عبد اهلل احلسيني. 

358- روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين، )تفسري اآللويس(، د.ط، د.ن.

* أمني، حسني. 

359- تاريخ العراق يف العر السلجوقي، د.ط، املكتبة األهلية، مر، 1965.

* األمني، حمسن. 

360- أعيان الشيعة، د. ط، دار التعارف، بريوت 1983.

* األميني، عبد احلسني. 

361- الغدير يف الكتاب والسنة، ط3، دار الكتاب العريب، بريوت، 1967.

* األنصاري، حممد حياة. 

362- معجم الرجال واحلديث، د.ط، د.ن

* اإليرواين، حممد باقر.

363- دروس متهيدية يف تفسري آيات األحكام، ط1، دار كميل، البحرين، 2004.

* أيوب، إبراهيم .



303

364- التاريخ العبايس السيايس واحلضاري، ط 1، دار الكتاب، بريوت 1989.

* أيوب، سعيد. 

365- اإلنحرافات الكربى، ط1، دار اهلادي، بريوت، 1992.

* باشا، أمحد تيمور. 

366- فهرس اخلزانة التيمورية، د.ط، دار الكتب املرية، القاهرة، 1948.

* الربوجردي، حسني. 

367- تفسري الراط املستقيم، د.ط، مؤسسة أنصاريان، قم، 1995.

368- جامع أحاديث الشيعة، د.ط، د.ن، قم، 1994.

* البهبهاين، الوحيد)ت:1206ه/1791م(. 

369- تعليقة عىل منهج املقال، د.ط، مؤسسة آل البيت، بريوت، د.ت.

* التربيزي، عىل العلياري. 

370- هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال، د، ط، املطبعة العلمية، قم، 1987.

* آل جعفر، مساعد مسلم عبد اهلل. 

371- أثر التطور الفكري يف التفسري يف العر العبايس، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1984.

372- مناهج املفرسين، ط1، دار الكتب، بريوت، 1980.

* اجلايل، حممد حسني احلسيني. 

373- فهرس الرتاث، ط1، د.ن، 2001.

* اجلواهري، حسن. 

374- بحوث يف الفقه املعارص، ط1، جممع الذخائر اإلسامية، قم، 2005.

*  اجلواهري، حممد حسن النجفي )ت:1267هـ/1850م(. 

375- جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام، ط2، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1945.
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* حامد، عبد الستار. 

376- مباحث يف علم التفسري، د.ط، دار احلكمة، املوصل، 1990.

* احلائري املازنداين، أبو عيل حممد بن إسامعيل. 

377- منتهى املقال يف أحوال الرجال، ط1، مؤسسة آل البيت، قم، 1995.

* حسن ، عيسى. 

* مدرسـة بغداد العلمية وأثرها يف تطور الفكـر اإلمامي )145-656ه(، د.ط، املكتبة احليدرية، 
قم، 1972. 

* احلسيني، نذير حييى. 

378- سياسة األنبياء، د.ن.

* احلكيم، حممد باقر. 

379- علوم القرآن،ط2، مؤسسة اهلادي، قم،1996.

* احللو، حممد عيل. 

* محادة، حممد ماهر. 

380- املكتبات يف اإلسام، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1970.

* خطاب، حممود شيت. 

381- الرسول القائد، ط2، دار مكتبة احلياة، بغداد، 1960.

* اخلوانساري، حممد باقر املوسوي. 

382- روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات، د. ط، دار إحياء الرتاث، بريوت.

* اخلوئي، أبو القاسم املوسوي. 

383- معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، د.ط، مؤسسة اإلمام اخلوئي، النجف، د. ت.

* دروزة، حممد عزة. 
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384- التفسري احلديث، ط2، دار الغرب اإلسامي، بريوت، 2000. 

* دفرتي ، فرهاد . 

385- معجم التاريخ اإلسامعييل ، تر: سيف الدين القصري، مركز الدراسات اإلسامعيلية ، د.ت.

* الذهبي، حممد حسني. 

386- التفسري واملفرسون، د.ط، مكتبة وهبة، القاهرة.  

* رحيانا، سامي. 

387- ظهور اإلسام )منذ بداية الدعوة إىل فتح مكة(، ط1، دار نابلس، بريوت، 2007.

* الريشهري، حممد. 

388- العقل واجلهل يف الكتاب والسنة، ط1، دار احلديث، بريوت، 2000.

389- العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة، ط1، دار احلديث قم، د.ت.

390- موسـوعة اإلمام عيل )عليه السـام( يف الكتاب والسـنة والتاريخ، ط2، دار احلديث، قم، 
.2004

391- ميزان احلكمة، ط1، دار احلديث، د.م

* الزبيدي، مرتى بن حممد بن حممد. 

392- تاج العروس من جواهر القاموس، حتق: عيل شريي، د.ط، دار الفكر، بريوت، 1994.

* الزحييل، وهبه. 

393- التفسري الوسيط، ط2، دار الفكر، بريوت، 2006.

* الزرقاين، حممد عبد العظيم. 

394- مناهل العرفان يف علوم القرآن، ط1، دار الكتاب العريب، بريوت 1995.

* الزرَكيل، خري الدين. 

395- األعام، ط5، دار العلم للمايني، بريوت، 1980.
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* الزنجاين، إبراهيم املوسوي. 

396- جولة يف األماكن املقدسة، ط1، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1985.

* السبتي، عبد اهلل. 

397- املباهلة، د.ط، مكتبة النجاح، طهران، د.ت.

* السبحاين، جعفر. 

398- السرية املحمدية، ط1، دار جواد األئمة، بريوت، 2012، ص33.

399- الشـيخ الطـربيس إمـام املفرسين يف القرن السـادس حياتـه وآثاره، د.ط، مؤسسـة األمام 
الصادق، د.م، د.ت.

400 - املناهج التفسريية يف علوم القرآن، ط2، مؤسسة اإلمام الصادق)u( قم، 2001.

* السبزاوي، جعفر بن حممد احلسيني. 

401- فرائد الفوائد يف الرجال، حتق: مهدي الرجائي، ط1، مكتبة املرعيش قم 2010. 

* السلومي، سليامن عبد اهلل. 

402- أصول اإلسامعيلية، ط1، دار الفضيلة، الرياض، 2001.

* السيد، نارص. 

403- هيود يثرب وخيرب، ط1، املكتبة الوقفية، بريوت، 1992

*  الشاكري، حسني. 

404- ربع قرن مع العامة األميني، ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 1996.

*  الشاهرودي، عيل النامزي. 

405- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، د.ن ، طهران، 1994.

406- مسـتدرك سفينة البحار، حتق: حسن بن عيل النامزي، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، 
.1998
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* الشبسرتي، عبداحلسني. 

407- تذكرة احلفاظ، د. ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د. ت.

408- مشاهري شعراء الشيعة، ط1، املكتبة األدبية املختصة، قم، 2000

*  الرشيف، عبد اهلل وحممد، عبدالسام كفايف. 

409- يف علوم القرآن دراسات وحمارضات، د.ط، دار النهضة، بريوت، 2012.

* الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد. 

410- فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، د.حتق، د.ط، د.ن.

* الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد )ت:1250هـ/1834م(. 

411-  نيل األوطار، د.ط، دار اجلبل، بريوت، 1973.

*الشريازي، حممد احلسيني. 

412- تقريب القرآن إىل األذهان، ط1، دار العلوم، بريوت، 2003. 

413- القرآن يتحدى، ط1، مكتبة األمني، الكويت، 2005.

* صاحلية، حممد عيسى. 

414- املعجم الشـامل للـرتاث العريب املطبـوع، د.ط، املنظمة العربية للرتبيـة والثقافة والعلوم، 
القاهرة، 1993.

* الصدر، حسن. 

415- تأسيس الشيعة لعلوم اإلسام، د.ط، رشكة النرش والطباعة العراقية، د.م، د.ت.

416- تكملة أمل اآلمل، حتق: حسني عيل حمفوظ وآخرون، د. ط، دار املؤرخ العريب، بريوت، د.ت.

*  الصدر، حممد بن حممد صادق. 

417- ما وراء الفقه، ط3، دار املحبني، قم، 2007، ج1، ص392؛ 

*  الصديف، رزق اهلل منقريوس. 
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418- تاريخ دول اإلسام، مطبعة اهلال، ِمر، 1907.

* الطباطبائي، حممد حسني. 

419- امليزان يف تفسري القرآن، د.ط، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، د.ت.

*  الطربيس، املريزا حسني النوري. 

420- مستدرك وسائل الشيعة، ط4، مؤسسة آل البيت )عليهم السام( إلحياء الرتاث، بريوت، 
 .2008

* طنطاوي، حممد. 

421- التفسري الوسيط للقرآن الكريم، د.ط، د.ن.

* الطهراين، مريسيد عىل احلائري. 

422- تفسري مقتنيات الدرر، د.ط، دار الكتب اإلسامية، طهران 1918

* العاميل، أبو احلسن بن حممد طاهر النباطي الفتوين. 

423- مقدمة تفسري الربهان، ط2، مؤسسة األعلمي، بريوت، 2006.

* العاميل، جعفر مرتى. 

424- اإلنتصار، ط1، دار السرية، بريوت، 2001.

* العاميل، جعفر مرتى بن مصطفى احلسيني. 

425- الصحيح من سرية النبي األعظم )ملسو هيلع هللا ىلص(، ط1، دار احلديث، قم، 2005. 

426- خمتر مفيد، ط1، املركز اإلسامي للدراسات، بريوت، 2003.

* العاميل، عيل الكوراين. 

427- قراءة جديدة للفتوحات اإلسامية، ط1، د. ن، 2011.

* العاميل، عيل الكوراين والربيعي، عبد اهلادي. 

* العاميل، ياسني عيسى. 
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428- اإلصطاحات الفقهية يف الرسائل العملية، ط1، دار الباغة، بريوت، 1993.

* العبادي، عبد احلميد بك. 

429- صور من التاريخ اإلسامي، د.ط، مكتبة اآلداب، االسكندرية، 1948.

* عبد األعىل السبزواري، عيل رضا بن عبد األعىل املوسوي. 

430- مهذب األحكام يف بيان احلال واحلرام، ط4، مؤسسة املنار، 1996.

* عبد احلميد، صائب. 

431- معجم مؤرخي الشيعة اإلمامية – الزيدية – اإلسامعيلية، ط1، مؤسسة دائرة معارف الفقه 
اإلسامي، 2004.

 * عبد احلميد، حمسن. 

432- علوم القرآن والتفسري، د.ط، دار احلكمة، بغداد، 1991.

* عبد املنعم، حممد عبد الرمحن. 

4330- معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، د.ط، دار الفضيلة، د.م، د.ت. 

* عبد الواحد ، صالح بن طه. 

434- سبل السام من صحيح سرية خري األنام، ط2، الدار األثرية، عامن، 2007. 

* عدوان، أمحد بن حممد. 

435- موجز يف تاريخ دويات املرشق اإلسامي، د.ط، دار عامل الرياض، 1990.

* العسكري، سليامن إبراهيم. 

436- األرسات احلاكمـة يف التاريـخ اإلسـامي دراسـة يف التاريـخ واألنسـاب، ط2، مؤسسـة 
الرشاع العريب، د. م، 1995.

* العسكري، نجم الدين. 

437- أبو طالب حامي الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ونارصه، د.ط، مطبعة اآلداب، النجف، 1960.
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* غربال، حممد شفيق، )أبو جهل(. 

438- املوسوعة العربية امليرسة، د.ط، الدار القومية للطباعة، القاهرة، 1965.

* الغروي، حممد هادي اليوسفي. 

439- موسوعة التاريخ اإلسامية، ط1، دار الباقر، قم، 1999.

* فتح اهلل، أمحد. 

440- معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، ط1، د.ن، 1995.

* الفقي ،عصام الدين عبد الرؤف. 

441- الدول املستقلة يف املرشق اإلسامي منذ مستهل العر العبايس حتى الغزو املغويل، د.ط، 
دار الفكر، 1999. 

442- معامل التاريخ اإلسامي، د. ط، دار الفكر العريب، القاهرة، د. ت.

* أبو الفوارس ، صدر الدين أيب احلسن عىل نارص بن عيل احلسيني. 

443- أخبار الدولة السلجوقية، حتق: حممد إقبال، د. ط، 1933.

* القطيفي، أمحد بن الشيخ صالح آل طوق. 

444- رسائل آل طوق القطيفي، ط1، دار املصطفى، بريوت، 2001.

* القطيفي، أمحد آل طعان البحراين. 

445- الرسائل األمحدية، ط1، دار املصطفى )ملسو هيلع هللا ىلص( ألحياء الرتاث، قم، 1998.

*قلعجي، حممد. 

446- معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائس، بريوت، 1988.

* القمي، حسني الكريمي. 

447- قاعدة القرعة، ط1، مركز فقه األئمة األطهار )عليهم السام(، قم، 1999.

* القمي،عباس
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448- سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار، حتق: جممع البحوث اإلسامية، د.ط، د.ن.

449-  الكنى واأللقاب، د.ط، مكتبة الصدر، طهران، د.ت.

* كاشف الغطاء، عيل جعفر. 

450 - النور الساطع يف الفقه النافع، د.ط، مطبعة اآلداب، النجف، 1961.

* الكاظمي، أسد اهلل الدزفويل. 

451- مقابس األنوار، د. ط، مؤسسة آل البيت، قم، د.ت.

* كامل، حيدر. 

452- اإلشكاالت القرآنية، ط1، مؤسسة األعلمي، بريوت، 2005.

* الكجوري، حممد باقر.

* كحالة، عمر رضا . 

453- معجم قبائل العرب، ط2، دار العلم، بريوت، 1968.

454- معجم املؤلفني، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1993.

* كحيلة، عبادة بن عبد الرمحن. 

455- العقد الثمني يف تاريخ املسلمني، ط1، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1996.

* عواد، كوركيس. 

456- خزائـن الكتـب القديمـة يف العراق منـذ أقدم العصـور حتى سـنة 1000 للهجرة، د.ط، 
املعارف، بغداد، 1947.

* اللنكرودي، مرتى املوسوي. 

457- الرسائل الثاث، د.ط، مطبعة اإلسام، قم، 1965.

* لويس ، برنارد. 

458- احلشاشـون فرقة ثورية يف تاريخ اإلسـام، ت: حممد الغرب موسى، د.ط، مكتبة مدبويل، 
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د.ت.

* املامقاين، عبد اهلل. 

459- تنقيـح املقـال يف علم الرجال، حتق: حمـي الدين املامقاين، ط1، مؤسسـة آل البيت)عليهم 
السام( إلحياء الرتاث، قم، 2009.

* آل حمبوبة، جعفر الشيخ باقر. 

460- مايض النجف وحارضها، ط2، دار األضواء، د.م، 1986م. 

* حممود، حسن أمحد والرشيف، أمحد إبراهيم. 

461- العامل اإلسامي يف العر العبايس، ط5، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ت.

*حممود، منيع عبد احلليم. 

462- مناهج املفرسين، د. ط، دار الكتاب املري، القاهرة، 2000.

* مدرس، حممد عيل. 

463- رحيانة األدب يف تراجم املعروفني بالكنية واللقب، د، ط، د.ن.

* مراويد، عيل أصغر. 

464- الينابيع الفقهية، ط1، دار الرتاث، بريوت، 1990.

* املرعيش، شهاب الدين النجفي. 

465- رشح إحقاق احلق، د.ط، مكتبة املرعيش، قم، د.ت.

*مركز املعجم الفقهي، 

466- املصطلحات، د.ن.

* معرفه، حممد هادي. 

467- التفسري واملفرسون يف ثوبة القشيب، ط2، اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسامية، 2005.

* معروف، ناجي. 
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468- عروبـة العلامء املنسـوبني إىل البلدان األعجمية يف خراسـان، ط1، وزارة الثقافة، العراق، 
.1977

* املعصومي، أمري التقدمي. 

469- نور األمري )عليه السـام ( يف تثبيت خطبة الغدير، ط1، مؤسسـة مولود الكعبة، بريوت، 
.2000

* مغنية، حممد جواد. 

470- التفسري الكاشف، ط3، دار العلم للمايني، بريوت، 1980.

471- التفسري املبني، ط2، دار الكتاب اإلسامي، د.م، 1983.

*املكي، العباس بن عيل بن نور الدين احلسيني املوسوي. 

472- نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس، ط1، املكتبة احليدرية، إيران، 1995.

* منيع ،عبداحلليم. 

473- مناهج املفرسين، د. ط، دار الكتاب املري، القاهرة، 2000.

* نجف، حممد طه . 

474- إتقان املقال يف أحوال الرجال، د.ط، د.ن، د.ت. 

* نسب، حممد عيل أسدي. 

475- املناهج التفسريية عند الشيعة والسنُّة، د.ط، د.ن.

* اهلمداين، أمحد الرمحاين. 

* هنتس، فالرت. 

476- املكاييل واألوزان اإلسامية وما يعادهلا يف النظام املرتي، تر: كامل العسل، د.ط، د.ن.

* هويدي، حممد. 

477- التفسري املعني للواعظني واملتعظني )املصحف املفرس(، ط1، د.ن، 1965.

ثالثًا: البحوث والدراسات النشورة
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* حاتم فهد هنو الطائي. 

478- )املصاهرات السياسـية للسـاجقة يف العرا ق واملرشق اإلسامي )447-590ه/1055 
-1193م( جملة كلية األداب ، جامعة املوصل، قسم التاريخ، العدد 58، آذار، 2017.

* خالد موسى احلسيني، عاء حسني ترف .

479- )الدولة اخلوارزمية دراسة يف أحواهلا السياسية(، جملة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، العدد 
.2012 ،3

480- سلسلة أعام الشيعة، جملة النبأ، العدد 43، )2017/4/12(.

* شكران اخلربطويل. 

481- )احليـاة الفكريـة يف إقليـم خراسـان يف ظـل سـاطني ووزراء العر السـلجوقي(، جملة 
دراسات تارخيية، جامعة دمشق، كلية اآلداب، العدد 117، 2012.

* عبد الفتاح قاسم نارص حييى. 

482- )أوقـاف املراكـز العلمية يف العر السـلجوقية ودورهـا يف النهضة العلمية اإلسـامية(، 
النـدوة الدولية حـول الثقافة واحلضارة السـلجوقية )احلياة الفكرية(، جامعـة كونيا )19 -21 /10 

.)2011/

* فراس، سليم حياوي، كرار حسني.

483- )املعـامل اجلغرافية ألقليم طربسـتان(، جملة كلية الرتبية األساسـية، جامعـة بابل، عدد 10، 
)كانون الثاين، 2013(.

* قيس آل قيس. 

484- )الشيخ الطربيس(، جملة آفاق احلضارة، العدد 14، د.ت. 
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رابعًا: الرسائل واألطاريح
* اجلبوري ، محد أسود خلف علو. 

485- العاقات بني اخللفاء العباسيني والساطني الساجقة )447 – 590ه/1055 – 1193 
م( )رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية، جامعة تكريت، 1994(. 

* اجلبوري ، سمرية حسن أمحد حممود. 

486- الدولة السلجوقية منذ قيامها حتى سنة 455 ه، )رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية 
إبن رشد، جامعة بغداد، 1995(.

* اجلبوري ، واثق عبد اهلل قدوري. 

487- الوزراء والُكتاب يف خراسـان يف القرن اخلامس اهلجري، )رسـالة ماجستري غري منشورة، 
كلية األداب، جامعة بغداد، 2002(.

* سامل ، منرية ناجي. 

488- احلركة الفكرية يف خراسـان يف القرن السـادس اهلجري، )أطروحة دكتوراة غري منشـورة، 
كلية االداب، جامعة بغداد، 1977(. 

* الشوييل ، مناهل جبار أزعيبل. 

489- مباحث علوم القرآن يف تفسري “تقريب القران للشريزاي” )رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية الرتبية، اجلامعة املستنرية، 2014(.  

* حميسن ، سامح حممد عواد. 

490- دولة األتراك الساجقة عر السلطان سنجر)511– 555ه/1117–1160م( )رسالة 
ماجستري غري منشورة األداب، جامعة الزقازيق، د.ت( .

* هادي ، منصور حسني . 

491- التجاذبات املذهبية جتاه الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية )447-656ه/1500-1258م( 
دراسة حتليلية )إطروحة دكتوراه غري منشورة كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 2015(. 




