
 



 

 



 



 
 
 
 
  

  



 

مة املركز  مقدّ
والصـالة والسـالم  ،العـاملني احلمد هللا ربِّ بسم اهللا الرمحن الرحيم و

واللعن الـدائم عـٰىل  ،بني الطاهريند وآله الطيِّ عٰىل أرشف اخللق أمجعني حممّ 
 العاملني. آمني ربَّ  ،قيام يوم الدين إىلٰ أعدائهم أمجعني 

ــت ــل البي ــ K أه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه
ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ اخلَلـــق، يتـــدفَّ  وألجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رمحــة وقلــوهبم رأفــة، وُ اخلــري بميــزاهنم  وينطقــون حيــاةً
. وها حكمةً ت املعرفة عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدالً، ونَمَ

ينحـدرُ عـنهم السـيل وال يرقـٰى إلـيهم أنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (
عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم  ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــري

 مني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
هــون أ بــاعهم، حــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل اتِّ ال يُكرِ

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم احلـقُّ وطـريقُ
م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــ Q واإلم ــار  وه ــي ح ــذه األرسار الت ــد ه أح
ــاع  ــبعض عــن وجــه احلكمــة يف قراراهتــا وب الكثــري يف معناهــا وغفــل ال

ــوا يُ  ــريهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــرتاءات س ــذب واالف رون الك
 احلقــد املنصــبِّ  العقــل ومل يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 

 عٰىل بيت الرسالة.
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صــية  Q مركــز اإلمــام احلســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــأن  ــٰى بش ــي تُعنَ ــق املخطوطــات الت ــوث والدراســات وحتقي ــة البح بكتاب

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــ Q اإلم ــب وكتيّ ـونش ــافة رها يف كت ــات باإلض  إىلٰ ب
نرتنــت وصــفحات التواصــل االجتامعــي التابعــة رها عــٰىل مواقــع االـنشــ

 للمركز.
ـــالنشـــاطات الثقافيَّـــ إىلٰ باإلضـــافة  خـــرٰ التـــي ة األُ ة واإلعالميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة جمـالس العـزاء ـيقوم هبا املركز مـن خـالل نشـ
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات واملس ــارضات والن ــد املح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت

لنـا خلدمـة  تعـاىلٰ وغريهـا مـن توفيقـات اهللا  K تثرٰ بفكـر أهـل البيـت
 .Q د احلسن املجتبٰى اإلمام املظلوم أيب حممّ 

أحــد تلــك  ولكتــاب الــذي بــني يــديك عزيــزي القــارئ هــوهــذا ا
ة اإلمـام احلسـن بيـان شخصـيَّ  إىلٰ  الثامر التـي أينعـت والتـي ال هتـدف إالَّ 

ــٰى  ــ Q املجتب ــا املش ــيئة ونواحيه ــا املض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد املكتب قة، ولرف رِ
ـــالم ـــيَّ يَّ اإلس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام احلس ة اإلم

 ومن اهللا التوفيق والسداد. ،Qاملجتبٰى 
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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــرم  ــيِّ األك ــىل النب ــالم ع ــالة والس ــاملني، والص ــدُ هللا ربِّ الع احلم
املبعــوث رمحــةً للعــاملني، حممــدٍ املصــطفى وعــىل آلــه الطيبــني الطــاهرين، 

ــرين  ــني واآلخ ــن األول ــني، م ــامليهم أمجع ــىل ظ ــة ع ــةُ اهللا الدائم  إىلولعن
   :قيام يوم الدين، وبعدُ 

وزمــان قــد دأبــوا ، يف كــلّ مكــانٍ Kإنّ منــاوئي أهــل بيــت النبــي  
ــن شــأنه أنْ يقــدحَ يف عصــمتهم وإمــامتهم، وحيــطّ  عــىل إثــارة كــلِّ مــا مِ

وقــد أفنَــوا أعامرهــم وســنيّ حيــاهتم يف التنقيــب والبحــث  ،مــن قــدرهم
واالستقصـــاء يف دواويـــنهم وطـــوامريهم التـــي حـــوتْ مـــن التـــأريخ 

ــه ــنّة والتفســري والســرية مــا حوتْ علّهــم جيــدون مــا يــروي ظمــأهم  ،والسُّ
ــيلهمو ــفي غل ــك ،يش ــم ذل ــاتَ هل ــنْ هيه ــيِّهم  ،ولك ــامت غ ــوا يف ظل فبقُ

ــذين آذوا  ــقياء ال ــم األش ــون، وه ــل يتخبَّط ــات اجله ــون، ويف غياب يعمه
ــــول اهللا  ــــراء ،Nرس ــــذائهم الزه ــــن بإي ــــاً واحلس ــــذائهم علي ، وإي

 .Kواحلسني
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ــي   ح النب ــد رصّ ــد آذاه،  Nوق ــم فق ــن آذاه ــواطن أنّ مَ ــدة م يف ع
فكانـت ومـا زالـت أقالمهـم تتقـيّح الصـديد  ،ومن حـارهبم فقـد حاربـه

ة وعظـيم منـزلتهم عنـد اهللا عـزّ وجــلّ  عـىل دالئـل قَـدر أهـل بيـت النبــوّ
ــوله  ــد رس ــدوا Nوعن ــل  إىل،  فعم ــلمني يف أه ــاع املس ــتْ بإمج ــاتٍ نزل آي

ومــن  ،رفوها عــنهم ومحلوهــا عــىل غــري أهلهــا وحملّهــاـفصــ ،Kالبيــت 
عظـم وأهـم حادثـة تـي نزلـت يف أال  -حمـلِّ البحـث -ذلك آيـة املباهلـة 

ــاء واملرســلني يف تــاريخ مجيــع األ ، فكانــت فيصــالً ومفاصــلة بــني Kنبي
يف نفــي  N رك، إلقــرار صــدق مــا يدعيــه النبــي اخلــاتمـالتوحيــد والشــ

ــىاأل ــن عيس ــة ع ــ Q لوهي ــات بش ــو اهللا ن اإلأريته وـواثب ــق ه ــه احل ل
 N نفـاه النبـيالواحد ال رشيك له يف قبـال دعـو النصـار املثبتـني ملـا 

للمباهلــة  N تــر مــن اختــاره اهللا ســبحانه لنبيــه ،N ثبتــهأوالنــافني ملــا 
 ؟يف مثل هذه املهمة الكرب واللحظة احلاسمة

ر عــىل حضــور ـي هــذا املوقــف احلاســم ويقتصـــهــل يقتضــ
ومنــه يعلــم صــدق  N ون مــدعاة للتصــديق بنبــوة النبــيكــيالصــادقني ف
 ؟ثباتاً إو ما يدعيه نفياً 

احلادثـة مل تكـن قـد وقعـت بمعـزل عـن النـاس بـل كانـت ان هذه 
 ،ــرأ ــنهم وم ــمع م ــىل مس ــريهم وع ــلمني وغ ــن املس ــوع م ــط مج وس

فلـام هـبط عليـه  N والكل كـان يرتقـب حلظـة نـزول الـوحي عـىل النبـي



 ٩ ........................................................................................ مقدمة

ــا بــه فقــال: ﴿ تعــاىلمــا أمــره اهللا  N النبــي تــال نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ
ــا نِسَ مْ وَ كُ ــاءَ نَ أَبْ ــلْ وَ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ءَ

ــاذِبِنيَ لَعْ  ــىلَ الْكَ ــةَ اهللاِ عَ ــع نَ ــة لتتوق ــود املجتمع ــك احلش ــت تل ــا كان ﴾ وم
ومــن النســاء  L بنــاء غــري احلســن واحلســنيمــن األ N اســتدعاء النبــي

الصــادقون ، فهــم Q نفــس غــري عــيلًّ ومــن األ P غــري فاطمــة الزهــراء
هليــة واللحظــة احلاســمة يليــق بغــريهم حضــور هــذه املهمــة اإل وال حقــاً 

ــوة وإيف  ــدق النب ــات ص ــدإثب ــرار مب ــي أق ــاركوا النب ــد فش يف  N التوحي
ــداداً  ــواهم امت ــم دون س ــانوا ه ــالته وك ــوا  رس ــذا بلغ ــه وب ــىل ألنبوت ع

 مراتب الكامل وهي مرتبة العصمة.
ــوا  ــذيان، فخاض ــدان اهل ــروا يف مي ــاسٍ ج ــول يف أُن ــاذا نق ــنْ م ولك
وا يف الغـيِّ  ، ومتـادَ بالباطل وأرصوا عـىل العصـيان، فجـال هبـم الشـيطانُ

ـــدوا  ـــان، فعم ـــاولوا  إىلوالطغي ـــة) إرصاراً، وح ـــة (املباهل ـــذه اآلي ه
ــا  ــا وأهله ــن حملِّه ــا ع ــراراً، ورصفوه ــراراً وتك ــودها م ــكيك بمقص التش

ـــ بُهات حوهلـــا، كـــدعو أنّ اآليـــة ال فضـــيلة فيهـــا بإثـــارة غبـــار الشّ
ــدعوين، و ــيأللم ــتدعاء النب ــه  N ن اس ــل بيت ــاب إأله ــن ب ــان م ــام ك ن
 Nن النبــيأمـامتهم، وإوال داللـة فيهــا عـىل عصــمتهم و ،القرابـة ال غــري

وال  P وال بنـات غـري فاطمـة L بنـاء غـري احلسـننيأما كـان لـه آنـذاك 
املباهلـة، ولـو وجـد  إىلأخـرجهم  ؛ لـذا Q مـن عـيل N ليـهإقرابة أقرب 

 لخ. إغريهم ألخرجهم و... و... 



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن............................................................ ١٠

نون حــول أحــداثٍ غيّــب التــأريخ   وجتــدهم كثــرياً مــا يدنــدِ
فيأخـــذون بنســـج األوهـــام حوهلـــا وإظهارهـــا عـــىل غـــري  ،حقائقهـــا

 .حقيقتها
وواحدةٌ من تلك األحداث هي حادثةُ صلحِ اإلمام احلسـن املجتبـى   

 Qحيث أُثريت كثريٌ من الشبُهات حول عصـمته  ،مع معاوية بن أيب سفيان
ائها القدح يف عصـمته يف حماولـة ورإثر ذلك الصلح ؛ التي كان القصد من 

سلم اخلالفة ملعاوية  -حسب زعمهم  -كونه  Q مامتهإبائسة يائسة إلبطال 
ا رأ أن معاوية ، ملQ ليه والده أمري املؤمننيإوىص هبا بن أيب سفيان بعدما أ

مامتـه وهكـذا إال دليل عىل عدم عصـمته وإأجدر منه هبا وأصلح، فام ذاك 
خـبط عشـواء،  فيهـامثلها وغريها من ترهات دأبوا يسرتسلون ويتخبطون 

لوا عىل ما هـم عليـه ظفران عىل قلوهبم الغل وغطاها ليل العامهة بظالمها ف
 من التيه والضالل.

تــأليف هــذا الكتــاب الــذي مــن وألجــل ذلــك انعقــد العــزم عــىل 
ــةٌ لإلمــام احلســن وســائر  Q خاللــه سيتّضــحُ أنّ العصــمة واإلمامــة ثابت

ن الصــلح جــائز مــع املســلم والكــافر وال يعنــي أو K أئمــة أهــل البيــت
مـع معاويـة جيـرد  Q مـام احلسـننّ تصـالح اإلأبأي حـال مـن األحـوال 

يكـتْ وأنّ تلـك الشـبُهات وغريهـا ا ،مامتـه وعصـمتهإمام مـن اإل لتـي حِ
ــه  ــمته وإمامت ــد عص ــي إالّ  Qض ــا ه ــاقيعُ "م ــةُ  "فق ــا الفرص ــنحت هل س

 ثم تتالشى كأنْ مل تكن. ،لتطفوَ عىل السطح

 .فاشتمل الكتابُ بعد ذكر املقدمة عىل متهيدٍ وفصلني وخامتة
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ــة  Q مــام احلســنيف ذكــر احتجــاج اإل :فالتّمهيــد ــة بآي عــىل معاوي

 املباهلة واشتمل عىل مطلبني:

ـــان األول املطلـــب  ال يُعـــدُّ  Q ن صـــلح االمـــام احلســـنأ: يف بي

 برشعية خالفة معاوية، وفيه أربعة أمور: منه قراراً إ

ــان  ــة وبي ــة الظاهري ــة واخلالف ــة الديني ــان اخلالف األمــر األول: يف بي

 الفرق بينهام.

ــان  ــاين: يف بي ــر الث ــلح اإلأاألم ــنن ص ــام احلس ــة  Q م ــع معاوي م

 مع كفار قريش. N كصلح النبي

ــة ومــا جــاء  Q مــام احلســنعلــم اإلمــر الثالــث: األ بحــال معاوي

 .N بشأنه عىل لسان النبي

عــىل معاويــة دعــواه  Q مــام احلســننكــار اإلإاألمــر الرابــع: 

 اخلالفة.

دعـو اقتضـاء الصـلح إمـارة معاويـة عـىل اإلمـام : املطلب الثـاين

 ، وفيه ثالثة أمور:Qاحلسن 

 .واصطالحاً األمر األول: يف تعريف الصلح لغة 

َّ « N األمــر الثــاين: يف بيــان حــديث رســول اهللا عــىل  فــاءٌ مُ  ال يلــنيَ

 ».مفيء
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ــــث: يف  ن يكــــون أي ـن رشوط الصــــلح تقتضــــأاألمــــر الثال

 عىل معاوية. أمرياً  Qاحلسن

 : آية املباهلة، ويتكون من عدة مباحث:الفصل األول

 املباهلة).املبحث األول: يف بيان تسمية اآلية الرشيفة بـ(آية 

 يف بيان قصة املباهلة، وفيها عدة مطالب: :املبحث الثاين

 املطلب األول: قصة املباهلة.

 املطلب الثاين: بيان معنى املباهلة.

 املطلب الثالث: نصار نجران واملباهلة.

 .N املطلب الرابع: مفاوضات النصار مع النبي

ــب اخلــامس: يــوم املباهلــة وخــروج النبــي باحلســنني  N املطل

   .L وأبوهيام

ــدة  ــه ع ــة وفي ــة الكريم ــردات اآلي ــان مف ــث: يف بي ــث الثال املبح

 مطالب:

ــدْ ب األول: يف بيــان قولــه ســبحانه: ﴿املطلـ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ ــا فَ نَ نَاءَ عُ أَبْ

مْ  كُ نَاءَ أَبْ  ﴾.وَ

 وفيه أمور:
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ـــــه  األمـــــر األول: يف بيـــــان املـــــراد مـــــن األبنـــــاء يف قول

ا نَدْ سبحانه:﴿ الَوْ عَ اتَ نَ نَاءَ  ﴾.عُ أَبْ

ــ ــالم املفس ــاين: ك ــر الث ــدِّ ـاألم ــىل رين واملح ــتدالل ع ثني يف االس

 .N للنبي L بنوة احلسنني

 L األمـــر الثالـــث: االســـتدالل بالســـنة عـــىل بنـــوة احلســـنني

 .Nللنبي

ــع: يف ــر الراب ــىل اإلاألم ــردود ع ــات وال ــر االحتجاج ــكال  ذك ش

 .N للنبي L املطروح حول بنوة احلسنني

 وجواب.شكال إ

 شبهة وجواهبا.

 شبهة ابن تيمية.

ــاين:  ــب الث ــبحانه:﴿املطل ــه س ــن قول ــراد م ــان امل ا يف بي نَ ــاءَ نِسَ وَ

مْ  كُ اءَ نِسَ  .﴾وَ

ــبحانه: ﴿ ــه س ــن قول ــراد م ــان امل ــث: يف بي ــب الثال ــنَا املطل سَ أَنْفُ وَ

مْ  كُ سَ أَنْفُ  ﴾. وَ

 .رواة حديث املباهلةالفصل الثاين: 

 ربعة مباحث:أوفيه 
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 .رواة حديث املباهلة من الصحابة والتابعني ول:املبحث األ

 ثني واملفرسين.املبحث الثاين: رواة حديث املباهلة من املحدِّ 

 .املبحث الثالث: اعرتافات علامء أهل السنة

املبحــث الرابــع: مناقشــة الروايــات التــي يســتدل هبــا عــىل خــروج 

 املباهلة. إىلبنائهم أبعض الصحابة و
* * * 

 
 
 
 
 

  



 

 
 اإلهداء

 ..وابن عيلّ  ،شبيهِ النبيّ  إىل
 ..املقتول يوأخ ،روح البتول إىل

 ..املظلوم املهضوم إىل
لقاً.. ،ابن الرسول إىل لقاً وخُ  وروحه وعينه ووارث سؤدده خَ

حليم آل البيت، سيدي اإلمام احلسن املجتبى عليه وعىل جده  إىل
 ،أهدي حصيلة جهدي هذا ،وأبيه، وأمه وأخيه، صلوات اهللا وسالمه

 .والقبول منه هو املأمول
فِ لَنَا ﴿ أَوْ اةٍ فَ جَ زْ ةٍ مُ اعَ ئْنَا بِبِضَ جِ ُّ وَ نَا الرضُّ لَ أَهْ نَا وَ سَّ يزُ مَ زِ ا الْعَ َ ا أَهيُّ يَ

يْلَ  يْنَا إِنَّ اهللاَ الْكَ لَ قْ عَ دَّ تَصَ قِنيَ وَ دِّ ي املُْتَصَ ْزِ  ﴾ جيَ
 

 هـ١٤٣٧ر شهر ربيع الثاين من سنة أواخ
 ربه ولنوال شفاعة نبيه وأهل بيتهالراجي لعفو 

 مهدي
 
 



 

  



 

 تمهيد
على معاوية  Q مام الحسنفي ذكر احتجاج اإل

 بآية المباهلة
 ويف بيانه مطلبان: 

   المطلب األول:
منــــــــــه  قــــــــــراراً إ ال يُعــــــــــدُّ  Q مــــــــــام احلســــــــــناإل صــــــــــلحن أيف بيــــــــــان 

 .ة معاويةبشرعية خالف
 

 : المطلب الثاني       

 ومعاوية Qمام احلسن يف ذكر الصلح املربم بني اإل      
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من املناسب يف املقـام بيـان املحـور الـذي يـدور عليـه هـذا البحـث 
خامتتـه علَّـه يكـون جوابـاً ملـا قـد يثـور يف نفـوس الـبعض  إىلمن مقدمته 

ن أ. لـذا أحببـت .من تساؤل عـن اهلـدف املنشـود مـن وراء هـذا البحـث
 بني بيت القصيد من وراء ذلك، فأقول:أ

ــني  ــني اإلح ــلح ب ــمَّ الص ــنت ــام احلس ــن أيب  Q م ــة ب ــني معاوي وب
ن احلسـن بـن عـيلّ وابـن إ«سفيان، قـام معاويـة خطيبـاً يف النـاس قـائالً: 

وقــد أتانــا ليبــايع  ،رآنــا للخالفــة أهــالً، ومل يــرَ نفســه هلــا أهــالً  ،فاطمــة
 ».طوعاً 
ــن   ــام احلس ــده اإلم ــام بع ــد اهللا و Qفق ــيهم فحم ــاً ف ــى أخطيب ثن

وبــنيّ فضــله عــىل األمــة مجعــاء ثــم  N جــده رســول اهللا عليــه ثــم ذكــر
ج عىل ذكـر أمـري املـؤمنني عـيل زلتـه ودلّـل فعـدد فضـائله وبـنيّ من Q عرّ

 وتــال اإلســالم، وأوضــح مكانتــه يف N عــىل قربــه مــن رســول اهللا
اآليــات النازلــة بحقــه فاســتدل هبــا عــىل عصــمته وإمامتــه حتــى بلــغ يف 

ــة املباهلــة فقــال  ــه آي حــني جحــده  Nملحمــد  تعــاىلقــال اهللا « :Qخطبت
ا ﴿ :كفــرة الكتــاب وحــاجوه نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَــاءَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ

ـــىلَ  ـــةَ اهللاِ عَ نَ ـــلْ لَعْ عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــمَّ نَ مْ ثُ ـــكُ سَ أَنْفُ ـــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـــاءَ نِسَ وَ
ــاذِبِنيَ  ــول اهللا الْكَ ــأخرج رس ــس N﴾ ف ــن األنف ــه أيب م ــني  ،مع ــن البن وم
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فــنحن أهلــه  ،ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس مجيعــاً  ،أنــا وأخــي
 .)١(»وحلمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا

ــام  ــة اإلم ــي خطب ــا  Qفف ــح مل ــذيب فاض ــح وتك ــل واض ــذه دلي ه
ــتدالله ــه، واس ــا علي ــدم هب ــي تق ــه الت ــة يف خطبت ــاه معاوي ــىل  Q ادع ع

مامـة بآيـة املباهلـة ال يـرتك جمـاال للشـك والريـب يف كـذب العصمة واإل
نــه رآه أهــالً أجــاء طوعــاً ليبــايع و Q ن احلســنأمعاويــة يف زعمــه 

ــتدالله ــان اس ــه، فك ــك رأ نفس ــس ذل ــة وبعك ــة  Q للخالف ــة املباهل بآي
يقطــع شــبهات املتهــوكني مــن أمثــال  صــفعة يف وجــوه املحــرفني وســيفاً 

 يومنا هذا. إىل ةت وعتاية ومن التف حوله من طواغيمعاو
 مصادر هذه اخلطبة: إىلهنا وال بأس باإلشارة 

ــويس يف  ــيخ الط ــا الش ــال: أذكره ــنده ق ــه بس ــة«مالي ــا مجاع  ،أخربن
حدثني أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد بـن  :قال ،عن أيب املفضل

ــة ــداين بالكوف ــرمحن اهلم ــد ال ــال ،عب ــن  :ق ــل ب ــن املفض ــد ب ــدثنا حمم ح
 ،حـدثني عـيل بـن حسـان الواسـطي :قـال ،إبراهيم بـن قـيس األشـعري

: ٢ -للبحراين  -برار ، عنه حلية األ٥٦٤: ص-للشيخ الطويس -األمايل  )١(

 -للمجليس  -نوار ، و بحار األ٦٣٠: ١ -للبحراين  - القرآن. الربهان يف تفسري ٧٥

١٤١:  ١٠. 
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عـن  ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر بـن حممـد ،حدثني عبد الرمحن بن كثـري :قال
 ...قال احلسن :قال Q، عن عمه احلسن Qجده عيل بن احلسني 

ــابيع قــال أخــرج صــاحب املناقــب « :وأخرجهــا القنــدوزي يف الين
عـن جـده عـيل بـن احلسـني أن احلسـن بـن  ،عن أبيـه ،الصادقعن جعفر 

ــيل  ــه Qع ــال يف خطبت ــال اهللا  :ق ــاىلق ــلم  تع ــه وس ــىل اهللا علي ــدي ص جل
ــا جحــده كفــرة أهــل نجــران وحــاجوه: ﴿ حــني نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ

ــمَّ  مْ ثُ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ ــاءَ نَ أَبْ ــلْ  وَ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ نَ
نَةَ اهللاِ ـاذِبِنيَ  لَعْ ـىلَ الْكَ ﴾ فـأخرج جـدي صـىل اهللا عليـه وسـلم معـه مـن عَ

األنفــس أيب ومــن البنــني أنــا وأخــي احلســني ومــن النســاء فاطمــة أمــي 
 .)١(»فنحن أهله وحلمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا

* * * 
 
 
 
 

 .٤١:  ١ -للقندوزي-ينابيع املودة  )١(
                                                           



 

 
 

 

  



 

 

 

 املطلب األول

عدُّ  Q مام احلسناإل صلحن أيف بيان  ة منه برشعية خالف قراراً إ ال يُ

 معاوية

ــو  ــن ه ــوم م ــه  إىليف الق ــاه ب ــا ف ــداقه م ــني أش ــوك ب ــذا يل ــا ه يومن

ــفيان زوراً وهبتانــاً  ــة بــن أيب س م بــني  ،معاوي ــربَ ــائالً: أنّ الصــلح امل ق

رعيّة ـاإلقــرار بشــ إىلي ـ، ومعاويــة بــن أيب ســفيان يفضــQ احلســن

 خالفة معاوية.

فكــان مــن املناســب يف املقــام أنْ أكشــف للقــارئ الكــريم ـ بــادئ 

 ـ حقيقة هذا املوضوع، وذلك من خالل بيان األمور اآلتية:ذي بدءٍ 
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 يف بيان أن اخلالفة دينية وظاهرية:األمر األول: 

ــف  ــو خلَ ــأنْ يقــال: ه ــن بعــد، ك ــا جيــيء م ــي م ــةً تعن ــة لغ اخلالف
صدقٍ مـن أبيـه. وتـأيت بمعنـى النيابـة عـن الغـري كـام يف اآليـة الكريمـة: 

مِي﴿ وْ نِي يفِ قَ فْ لُ  .  )١(﴾اخْ
الكــريم لتعــربّ عــن  القــرآنطالحاً فإهنــا ذُكــرت يف وأمــا اصــ

مـن  تعـاىلوهـو اصـطفاء اهللا سـبحانه و ،مفهومٍ يف غايـة السـمو والرفعـة
ــل مســؤولية إعــامر األرض وتســخري  ــه، ويقــوم مقامــه يف حتمّ ينــوب عن

راهتا وخرياهتــا، بــل كــل ذرة يف الكــون مــن أجــل الســري بالبشــ رية ـمقــدّ
 .)٢(نحو سعادهتا احلقيقية

ــفاً  ــنة وص ــل الس ــد أه ــة) عن ــمية (اخلالف ــالق تس ــتهر إط ــد اش وق
، صــاحلها وفاســدها، والتــي تثبــت Nللحكومــات التــي خلفــتِ النبــيَّ 

ــة  Nملــن يقــوم مقــام النبــيّ  ــار، ويطلــق عليهــا اخلالفــة الظاهري باالختي
 .ورئاسة احلكومة واإلمارة

ــدنا ــة عن ــطلح اخلالف ــنام مص ــة-بي ــيعة اإلمامي ــت إال  -الش ثبُ ال يَ
ــا نيابــةٌ عــن Nبــنصِّ النبــيِّ  ، وقــد اتضــحت حقيقتهــا قبــل أســطر يف أهنّ

ــي ــبحانه N النب ــن اهللا س ــة ع ــون خالف ــايل تك ــؤونه، وبالت ــع ش ، يف مجي
 .تعاىلو

 .١٢٤ اآليةعراف : سورة األ )١(

 .٢١ص ،سعد وحيد القاسمأ -أزمة اخلالفة واإلمامة  )٢(
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ــة  ــة وحكوم ــادة الدنيويّ ــني القي ــرق ب ــك الف ــح ل ــا يتض ــن هن وم

ــ ــة، أنّ الدنيويّ ــة اإلهليّ ــني اخلالف ــة)، وب ــة الظاهري ــي الناس(اخلالف ة تعن

ة  ـا الدينيّـة فهـي تُعـدّ منصـباً إهليـاً، واسـتمراراً للنبـوّ احلكم والسـلطة، أمّ

ــال  ، ق ــالويصّ ــق ب ــا يتعلّ ــتثناء م ــا، باس ــاىليف وظائفه ــكَ : ﴿تع لُ اعِ إِينِّ جَ

ــا امً ــاسِ إِمَ ــال: ﴿لِلنَّ ــةً ﴾، وق مْ أَئِمَّ ــاهُ نَ لْ عَ جَ ــة وَ ــاه أنّ اإلمام ــذا معن ﴾ وه

 .منصبٌ إهليّ وجعلٌ من اهللا 

ــة كــام حصــل ذلــك مــع  وقــد تنفصــل اخلالفــة الدينيّــة عــن الدنيويّ

ــيلٍّ  ــؤمنني ع ــري امل ــني  Qأم ــلٌ ب ــل فصْ ــه وحص ــبتْ خالفت ص ــدما غُ عن

ــام د اإلم ــرِّ ــل ال جي ــذا الفص ــنني، فه ــة دام س ــة والدنيويّ ــه الدينيّ  Q إمامت

، وكـذلك بـاقي األئمـة املعصــومني القــرآينعـن إمامتـه بـاملعنى الـديني و

لده  .K من وُ

ــو ــا أفض ــادة ـم ــن القي ــر م ــة أكث ــت ملعاوي ثب ــلح ال يُ ــه الص ى إلي

ـــة عـــىل النـــاس، وأمـــا مفـــردة (اخلالفـــة) الـــواردة  يف بعـــض الدنيويّ

ــوص ــا  النص ــراد منه ــحة ي ــةٌ واض ــن، فمغالط ــىل األلس ــا دار ع أو يف م

إثباتُ اخلالفـة الظاهريـة ملعاويـة كـام هـو حـال أيب بكـر وعمـر وعـثامن، 

ــى ال يَ  ــذا املعن ــى ه ــن حت ــديث ولك ــن ح ــت م ــل الثاب ــة، ب ــت ملعاوي ثبُ
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يـا «لعـامر بـن يـارس:  Nأنّـه مـن البغـاة؛ لقولـه  ،)١(املتـواتر Nرسول اهللا 

 .)٢(»عامر تقتلك الفئة الباغية

ــالً  ــذا فض ــن  ه ــواه إع ــة دع ــىل معاوي ــحابة ع ــض الص ــار بع نك

اخلالفة، مـنهم سـعد بـن أيب وقّـاص ـ وهـو مـن رجـال الشـور الـذين 

ــا «(دخـل عــىل معاويــة، فقــال: عيّـنهم عمــر ـ عنــدما  الســالم عليــك أهيّ

امللك)، فقال له: (فهـالّ غـري ذلـك؟ أنـتم املؤمنـون وأنـا أمـريكم). قـال: 

رناك) ك«، ويف لفظ )٣(»(نعم، إنْ كنّا أمّ رْ  .)٤(»نحن املؤمنون ومل نؤمِّ

وممّــن أنكــر عليــه اخلالفــة أيضــاً عائشــة بنــت أيب بكــر، فقــال عنــد 

ئشــة تــزعم أين يف غــري مــا أنــا أهلــه، وأن الــذي عجبــاً لعا«بلوغـه ذلــك: 

ــ ــا وأص ــا هل ، م ــقٍّ ــيس يل بح ــه ل ــان بحتُ في ــام ك ــا، إن ــرُ اهللا هل ــذا، يغف هل

  .٣٤٠:  ١٠ ،قاله صاحب تفسري (املنار) حممد رشيد رضا )١(

 ٦ -للسيوطي-الدر املنثور  .٢٥١:  ٢ -البن جزي-التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(

 .٤٠٣:  ٦ -للقاسمي-حماسن التأويل  .٧٧: 

مصنف عبد  .١٩٥٥ح ،٩٨٨:  ٢ -ألمحد بن حنبل-فضائل الصحابة  )٣(

 .١٩٤٥٥ح  ،٣٩٠:  ١٠الرزاق، 

 .٢٢٠:  ٤ -للذهبي-سالم اإل تأريخ )٤(
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، وقــد اســتأثر اهللا بــه، فقــال )١(ينــازعني يف هــذا األمــر أبــو هــذا اجلــالس

عجــبٌ ذلــك يــا معاويــة؟ قــال: إي واهللا، قــال: أفــال أخــربك  احلســن: أ وَ

ــال ــذا؟ ق ــن ه ــب م ــو أعج ــام ه ــدر ب ــك يف ص ــال: جلوس ــو؟ ق ــا ه : م

 .)٢(»املجلس وأنا عند رجليك

، وأنّ  ــاكامً ــاً وح ــيس إالّ ملك ــة ل ــوحٍ أنّ معاوي ــف بوض ــذا يكش وه

ــه إقــرارٌ مــن اإلمــام  -إطالقــاً -الصــلح املزبــور ال يعنــي  رعيّة ـبشــ Qأنّ

ــذلك،  ــرار ب ــلح واإلق ــني الص ــةٍ ب ــة مالزم ــد أيّ ــة، وال توج ــم معاوي حك

، وتعيــني إمــامٍ للنــاس وخليفــةٍ ـكيــف واخلالفــة الشــ رعيّة منصــب إهلــيّ

ــل اهللا  ــام يكــون مــن قِبَ نــزع ثــوبٍ  Q ، فلــيس لإلمــامعــز وجــل هلــم إنّ

اه. ه اهللاُ إيّ  ألبسَ
  

 .Qإشارة إىل اإلمام احلسن  )١(

 .٢٤٢:  ٣ -البن أيب احلديد-رشح هنج البالغة  )٢(
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ار قريش Nمع معاوية كصلح النبيّ  Qاألمر الثاين: صلحه   :مع كفّ

ــئِل  ــدم Qسُ ــاً عن ــه شــافياً ووافي ا عــن ســبب الصــلح فجــاء جواب
ــعيد،  ــو س ــأله أب ــس ــت للحس ــال: (قل َ Qن ق

ــول اهللا، ملِ ــن رس ــا اب : ي
داهنــتَ معاويــة وصــاحلتَه وقــد علمــتَ أنّ احلــقّ لــك دونــه وأنّ معاويــة 

ــة : «Q ضــالٌّ بــاغٍ؟ قــال ــة مصــاحلتي ملعاويــة هــي علّ يــا أبــا ســعيد، علّ
ــة حــني  N مصــاحلة رســول اهللا ــي أشــجع وألهــل مكّ ــي ضــمرة وبن لبن

ـار  ـار بالتنزيـل ومعاويـة وأصـحابه كفّ انرصف مـن احلديبيـة، أولئـك كفّ
ذكـره، مل جيـبْ  تعـاىلبالتأويل، يا أبا سـعيد، إذا كنـتُ إمامـاً مـن قِبَـل اهللا 

ه رأيي فيام أتيتُه من مهادنة  .)١(»)أن يُسفَّ
ــن  ــام احلس ــلح اإلم ــان ص ــإذا ك ــه، ف ــ Qوعلي ــرار  إىلي ـيفض اإلق

ــ ــيّ ـبش ــلح النب ــي أنّ ص ــذا يعن ــل ه ــة، فه ــة معاوي ــع  N رعيّة خالف م
ــ ــه بش ــرارٌ من ــة إق ــار يف احلديبي ــاللة ـالكفّ ــن ض ــه م ــم علي ــا هُ رعيّة م

ــر  طَ ــتقيمة والفِ ــول املس ــاه العق ــا تأب ــذا ممّ ــا، فه ــالّ وحاش ــر؟!.. ك وكف
 السليمة.

 ،. بحار األنوار١٩٦ ،-البن طاووس -الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف  )١(

٢:  ٤٤. 
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وعلمه بحال معاوية وما جاء بشأنه عىل  Qاألمر الثالث: اإلمام احلسن 

 N لسان النبيّ 

، كيــف Qن يــة ال خيفــى حالــه عــىل اإلمــام احلســثــمّ إنَّ مثــل معاو

ه ، هــو املخــربِ عــن حــال معاويــة بــن أيب ســفيان، حيــث تــواتر N وجــدُّ

مّ العـن اللهـ« :أقبـل أبـو سـفيان ومعـه معاويـة ـملـا ، أنّـه قـال ـ N عنـه

ـــوع ـــابع واملتب ـــر:  ، ويف)١(»الت ـــ «آخ ـــائق الله ـــد والس ـــن القائ مّ الع

إذا رأيــتم «بســندٍ صــحيح، أنّــه قــال:  N ، وجــاء عنــه)٢(»والراكــب

 ..)٣(»معاوية عىل منربي فاقتلوه

رشح  .١٦٤:  ٣٣ ،بحار األنوار .١٤٦:  ٢ -للنعامن املغريب-رشح األخبار  )١(

 .٧٠٠نزهة النظر يف غريب النهج واألثر،  .٧٩:  ٤ -البن أيب احلديد -هنج البالغة 

وقعة صفني  .٢٥٢:  ٣ -للشيخ األميني -الغدير  .١٩٠:  ٣٣ ،بحار األنوار )٢(

 .٢٢٠، -البن مزاحم-

تاريخ  .١٨٦:  ٨تاريخ الطربي،  .١٢٨:  ٥ -للبالذري-أنساب األرشاف  )٣(

-إمتاع األسامع  .١٣٢:  ٨ -البن كثري- ايةوالنه يةاالبد .٣١٢:  ٤اإلسالم، 

 .٢١٦ ،وقعة صفني .٣٦٩:  ١٤ -للمقريزي
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 :عىل معاوية دعواه اخلالفة Q نكار اإلمام احلسنإاألمر الرابع: 

ــام احلســن  ــى  Qلقــد أنكــر اإلم ــة حتّ ــة دعــواه اخلالف عــىل معاوي

إن هــذا األمــر يل « :بعــد الصــلح، حيــث كتــب جوابــاً ملعاويــة، قــال فيــه

ــي ــل بيت ــة يل وأله ــك ،واخلالف ــل بيت ــىل أه ــك وع ــةٌ علي ــا ملحرم  ،وإهن

، لــو وجــدتُ صــابرين عــارفني بحقــي غــري Nســمعتُه مــن رســول اهللا 

 .)١(»ما سلّمتُ لك وال أعطيتُك ما تريد ،منكرين
ــ ــمّ ب وإنْ كــان وجــه «وجــه احلكمــة مــن مصــاحلته فقــال:  Qنيّ ث

ــ ــر اخلض ــاً، أال ت ــه ملتبس ــيام أتيتُ ــة ف ــفينة  Qر ـاحلكم ــرق الس ـــامّ خ ل
ــى ــخط موس ــدار س ــام اجل ــالم وأق ــل الغ ــه  Q وقت ــتباه وج ــه؛ الش فعلَ

احلكمــة عليــه حتــى أخــربه فــريض؛ هكــذا أنــا ســخطتم عــيلّ بجهلكــم 
ــرك مــن شــيعتنا عــىل وجــه  ــا تُ ــتُ مل ــوال مــا أتي ــه، ول بوجــه احلكمــة في

 .)٢(»األرض أحد إالّ قُتل
لـــيس اخلليفـــة مـــن دان « :ومعاويـــة حـــارضٌ يســـتمع Qوقـــال 

ــاً  ــاً وأم ــدنيا أب ــذ ال ــنن واخت ــل الس ــاجلور، وعطّ ــنّ  ،ب ــكٌ  ولك لِ ــك مَ ذل
تـه وبقيـتْ  ،أصـاب ملْكـاً متتّـع بـه، وكـأنْ قـد انقطـع عنـه واسـتعجل لذّ

لعيل بن -الرصاط املستقيم  .٥٧٦:  ٢ -للراوندي -اخلرائج واجلرائح  )١(

 .٤٥:  ٤٤بحار األنوار،  .١٧٨:  ٢ -يونس

 .٢١١:  ١ ،علل الرشائع .٢:  ٤٤ ،بحار األنوار .١٩٦ ،الطرائف )٢(
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ــمْ ﴿ :ه، فكــان كــام قــال اهللا عــز وجــلعليــه تبعتُــ ــهُ فِتْنَــةٌ لَكُ لَّ ي لَعَ رِ إِنْ أَدْ وَ
تَاعٌ  مَ نيٍ  إىلوَ    .)١(»﴾حِ

ــن  ــني أن اإلمــام احلس ــا يتب ــة  Qومــن هن ــة معاوي ــر عــدم أهلي ي
 إلدارة أيِّ أمرٍ من أمور املسلمني.

وأخــرياً فقــد بــات مــن الواضــح عنــد اجلميــع أن الصــلح ال يمثــل 
 .إعطاءَ خالفةٍ ملعاوية وال تنازالً عنها وال أيَّ يشءٍ من هذا القبيل

 * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

للعصامي -سمط النجوم العوايل  .٣٠٥:  ٥ -للخركويش-رشف املصطفى  )١(

-رشح إحقــاق احلــق  .٢٠٢ ،-للزرنــدي -نظــم درر الســمطني  .٩٧:  ٣ -املكــي

  .١٥١:  ١٩ -للخوئي -منهاج الرباعة  .١٩٢:  ١١ -للمرعيش

                                                           



 

 
 

 املطلب الثاين

 Qدعو اقتضاء الصلح إمارة معاوية عىل اإلمام احلسن 

يظــن بعضــهم أنّ معاهــدة الصــلح التــي وقعــت بــني اإلمــام 
وبــني معاويــة بــن أيب ســفيان جعلــت مــن معاويــة أمــرياً عــىل  Qاحلســن 

 .Q اإلمام
ــدة  ــد ع ــوف عن ــا الوق ــألة هيمن ــذه املس ــق يف ه ــه احل ــان وج ولبي

 :أمور
 :اصطالحاً األمر االول: تعريف الصلح لغةً و

ــلُوحاً  ــالحاً وصُ ــلَحُ ويَصــلِحُ صَ ــلَحَ يَصْ الصــلح يف اللغــة مــن صَ
زال عنـه الفســاد، والصـالح ضــد الفســاد، واإلصـالح نقــيض اإلفســاد، 

يء بعــد فســاده أقامــه، ـواالستصــالح نقــيض االستفســاد، وأصــلح الشــ
ــا  ــوم: زال م ــطلح الق ــلحت، واص ــا فص ــن إليه ــة أحس ــلح الداب وأص

ــنهم مــن عــداوة وشــق ــن فــارسبي الصــاد والــالم واحلــاء « :اق، قــال اب
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، والصــلح إهنــاء اخلصــومة، )١(»أصــلٌ واحــد يــدل عــىل خــالف الفســاد
وتصــالح القــوم بيــنهم، والصــلح الســلم، وهــي املســاملة بعــد املنازعــة، 

ــاحلوا ــاحلوا، واصّ ــاحلوا، وتص ــطلحوا، وص ــد اص ــاد،  وق ــديد الص بتش
ــى واحــد، وقــوم صــلوح  ــاء صــاداً وأدغموهــا يف الصــاد بمعن ــوا الت قلب

ر الصــاد مصــدر ـمتصــاحلون كــأهنم وصــفوا باملصــدر، والصــالح بكســ
ر ويؤنـث، وأصـلح مـا  املصاحلة والعـرب تؤنثهـا، واالسـم الصـلح يـذكّ

 .)٢(بينهم وصاحلهم مصاحلة وصالحاً 
ــة « :صــفهاينوقــال األ ــاس، والصــلح خيــتص بإزال ــني الن ــار ب النف

 .)٣(»يقال منه اصطلحوا وتصاحلوا
ــة الفســاد وإحــالل  ــاه العــام بمعنــى إزال فالصــلح يف اللغــة يف معن

ــاَ ً ــالح عموم ــري والص ــاص ،اخل ــاه اخل ــاء  :ويف معن ــقاق وإهن ــة الش إزال
 .اخلصومات ووقف العداءات

ــوي ــاه اللغ ــن معن ــأخوذ م ــطالح فم ــلح يف االص ــى الص ــا معن  ،أم
فـه صـاحب ع)، بقولـه وقد عرَّ  إىلمعاقـدة يُتوصـل هبـا « :(الـروض املُربـِ

 .٣٠٣:  ٣ -البن فارس -مقاييس اللغة  )١(

 .٥١٧:  ٢ -البن منظور-لسان العرب  )٢(

 .٥٨٧:  ١ -لألصفهاين- القرآنمفردات ألفاظ  )٣(
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فــه ابــن قدامــة يف(املغنــي))١(»إصــالحٍ بــني املتخاصــمني معاقــدةٌ « :، وعرّ
ــوع أنواعــاً  إىليُتوصــل هبــا  ــني اإلصــالح بــني املختلفــني، ويتن ؛ صــلح ب

 .)٢(»وصلح بني أهل العدل وأهل البغي ،املسلمني وأهل احلرب
ــق بــه بــني النــاس،  :وملخــص القــول يف الصــلح هــو كــل مــا يوفَّ

ويتحقــق بــه رفــع النــزاع، أو وقــف القتــال، أو قطــع اخلصــومة الواقعــة 
 .بني طرفني

ى الصـــلح هـــو رفـــع اخلصـــومة بـــني املتنـــازعني ـإذن، فمقتضـــ
ــال ــف القت ــ ،ووق ــأين املقتض ــون ـف ــب أن يك ــذي يوج ــلح ال ي يف الص

، ومل  أحد املتخاصمني أمرياً  عـىل خصـمه اآلخـر، هـذا مـا مل يقـل بـه أحـدٌ
عى ال يسـاعد عليـه  ،يُسمع مـن جاهـلٍ فضـالً عـن عـامل فاالقتضـاء املـدَّ

 .العرف وال الرشع وال اللغة
َّ ال يلِ « N يف بيان حديث رسول اهللاألمر الثاين:   »مفاء عىل مفيء نيَ

عى وتستأصـل كـام يستأصـل املـوس  همن األمـور التـي تـنقض املـدَّ
ــيء: «N حــديث رســول اهللا الشــعر فِ ــاءٌ عــىل مُ فَ َّ مُ لِــنيَ ، قــال ابــن )٣(»ال يَ

ــة):  ــري يف (النهاي ــارت «األث ــه فص ــه وكورت ــت بلدت ــذي افتتح ــاء: ال املف

 .٣٧٩ -للبهويت -الروض املربع  )١(

 .٣٥٧:  ٤ -البن قدامة-املغني  )٢(

 .٢١٢:  ١ -للشيخ الصدوق -علل الرشائع   )٣(
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، وذلـك  فيئاً للمسـلمني، يُقـال: أفـأتُ كـذا: أي صـريته فيئـاً، فأنـا مفـيءٌ
نيَّ أحـدٌ مـن أهـل السـواد عـىلـالش لـِ فاء، كأنـه قـال: ال يَ الصـحابة  يء مُ

 .)١(»والتابعني الذين افتتحوه عنوة 
ر ـوقــال الزخمشــ ــه: ال حيــل ألمــرئ أن يــؤمِّ ري يف (الفــائق) مــا نصُّ

فاءً عىل مفيءٍ  ؛ ألنّ املوايل فيئهم .مُ ر موىل عىل عريبٍّ  .)٢(أي يؤمِّ
و  ،و الــذي صــار فيئــاً للمســلمني) هــاملُفاءوكيــف كــان فـــ(

فلـو كـان ذلـك املُفـاء  ،فـاء عنـوةً ) هـو كـل مسـلم أَخـذ ذلـك املُ (املُفيءُ 
نّــاً أو فــداءً  ،املــأخوذ كبــرياً جيــوز للمســلمني قتْلــه ولــو كــان  ،واطالقــه مَ

نّاً أو فداءً   .صغرياً مل يبلغ احلُلُم جاز هلم اسرتقاقه وكذلك إطالقه مَ
ــديث ــذا احل ـــ(املُفاء) يف ه ــراد ب ــنّ امل ــاً  :لك ــار طليق ــذي ص ــو ال ه

 .صغرياً كان أو كبرياً  ،باملنِّ عليه
ويف معنـــى (الطليـــق)، قـــال ابـــن حجـــر العســـقالين يف (نزهـــة 

ه:  ـنَّ «األلباب) ما نصُّ الطليـق اسـمٌ لكـلِّ مـن كـان بمكـة يـوم الفـتح ومَ
لَقاء :لقوله هلم Nعليه رسولُ اهللا   .)١(»أنتم الطُّ

البن -وانظر: غريب احلديث  .٤٨٣:  ٣يف غريب احلديث واألثر،  ايةالنه )١(

  .٢١٣:  ٢ -اجلوزي

وانظر : املحيط يف اللغة،  .١٥٢:  ٣ –للزخمرشي  -الفائق يف غريب احلديث  )٢(

 .٣٣والعباب الزاخر،  ،٤٨١:  ٢
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وال خيفــى عــىل ذوي العقــول واحلجــى مــن املســلمني يف رشق 
احلـدِّ الـذي  إىلن معاويـة بـن أيب سـفيان مـن الطُّلقـاء األرض ومغرهبا بـأ

ـــرتدد ـــل وال ي ـــك عاق ـــك يف ذل ـــاص:  ،ال يَش ـــر اجلص ـــو بك ـــال أب ق
والثالــث: قولــه: (أنــتم الطُّلقــاء)، وبلــغ مــن استفاضــة ذلــك يف األمــة، «

ون قريشــاً الــذين أطلقهــم النبــي  حــني فــتح  Nأن الصــحابة كــانوا يســمُّ
ــن  ــهيل ب ــل: س ــاء، مث ــة: الطُّلق ــن مك ــباههام م ــة، وأش ــرو، ومعاوي عم

ــاء الطلقــاء. وقــال عمــر: إنَّ  ــاءهم: أبن ون أبن ــى كــانوا يســمُّ ــاس، حت الن
ــي اخلالفــة -هــذا األمــر  ــاء.  -يعن ــاء الطُّلق ــاء، وال ألبن ال يصــلح للطُّلق

ــهرهتا  ــب لش ــارت كالنس ــى ص ــائهم، حت ــم وألبن ــمةً هل ــذه س ــت ه فكان
 .)٢(»واستفاضتها

ــز ــدي يف (كن ــي اهلن و املتق ــي  ورَ ــندٍ ينته ــامل) بس ــب  إىلالع املطَّل
ــاال:  ــام ق ــر، أهن ــب، وأيب جعف ــن حنط ــد اهللا ب ــن عب ــل «ب ــر أله ــال عم ق

الشـــور: إن اختلفـــتم دخـــل علـــيكم معاويـــة بـــن أيب ســـفيان مـــن 
 .)٣(..».الشام

 .٤٤٧:  ١ -البن حجر العسقالين-نزهة األلباب  )١(

 .١١٠:  ٧ ،-للجصاص -رشح خمترص الطحاوي  )٢(

 .٧٣٥:  ٥ -للمتقدي اهلندي -كنز العامل  )٣(
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ورو ابــن عســاكر يف تأرخيــه مــا كتبــه أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب 
معاويـة يف كتـابٍ يقـول فيـه بعـد كـالمٍ طويـل اقتطعنـا منـه  إىل Qطالب 

واعلـم يــا معاويــةُ أنـك مــن الطُّلقــاء الـذين ال حتــلّ هلــم « :حمـلَّ الشــاهد
١(»اخلالفةُ وال تعرض فيهم الشور(. 

إذن، فمعاويــة ممــن كــان املســلمون حــاكمني عليــه بالقتــل أو 
ــك ــوا ذل ــرتقاق ومل يفعل ــه  ،االس ــوا علي ــوا ومنّ م ــل تكرّ ــاإلطالقب  ،ب

ــق ــام يف والء العت ــم ك ــةٌ هل ــرتقاق ثابت ــل واالس ــة القت ــن  ،فوالي ــم يك فل
ــىل  ر ع ــأمّ ــى وال أن يت ــأمر وال أنْ ينه ــاء أنْ ي ــن الطُّلق ــريه م ــة ولغ ملعاوي

 .املسلمني قضاءً حلقوق تلك الوالية
ــاة  ــار احلي ــه آث ــوا ل ــذين وهب ــم ال ــلمني ه ــك أن املس ــه ذل ووج

ر وينهــى ن  ،يــذهب وجيــئ حيــث يشــاء ،فســهواحلريــة، بحيــث صــار يــأمُ
رُ علــيهم ،فلــو صــار يــأمر وينهــى املســلمني صــار كعبــدٍ يــتحكم  ،ويتــأمَّ

 .بمواله، وهذا منقوضٌ بوالية املسلمني عىل الطُّلقاء
ــه ــى قول ــذا مرم ــيء" :N ه ــىل مف ــاءٌ ع ف َّ مُ ــنيَ لِ ــون  "ال يَ أي ال يك

ر علـيهم لكـان غاصـباً حلـق  ،الطليق أمـرياً عـىل املسـلمني أبـداً  ولـو تـأمَّ
ــارة ــ ،اإلم ــم الش ــم بحك ــاً هل ــارـظامل ــل واالعتب ــان  ،رع والعق ــث ك فحي

ر عىل املسلمني  .معاوية طليقاً مل يكن له أنْ يتأمَّ

 .١٢٨:  ٥٩ -البن عساكر -تاريخ دمشق  )١(
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أمرياً عىل  Qيف بيان اقتضاء رشوط الصلح أن يكون احلسن األمر الثالث: 

 معاوية:

وقــف القتــال، أو قطــع  ي رفــعَ النــزاع، أوـتقـدم أنَّ الصــلح يقتضــ
ــوه  ــن الوج ــهٍ م رُ بوج ــوَّ ــه ال يُتص ــرفني، وأن ــني ط ــة ب ــومة الواقع اخلص
م بـني اإلمـام  ني عـىل اآلخـر، فالصـلح املـربَ رة أحد املتخاصـمَ اقتضاءه إمْ

وبــني معاويــة بــن أيب ســفيان، مقتضــاه وقــفُ القتــال ورفــع  Qاحلســن 
ــزاع ــىل اإل ،الن ــة ع ــرة معاوي ــلح إمْ ــيات الص ــن مقتض ــيس م ــام ول م
، ولـيس هلـم عـىل ذلـك مـن دليـل، بـل الـدليل عـىل العكـس؛ Qاحلسن

 ألمور منها:
ـــاء وال األول ـــلح للطُّلق ـــتُهر ال تص ـــام ذاع واش ـــة ك : أنَّ اخلالف

ا ذلـك يف اخلطـوة الثانيـة، ومعاويـة بـن أيب سـفيان  ألبناء الطُّلقـاء كـام بيّنـّ
ــذاهب  ــع امل ــه مجي ــاملت علي ــا تس ــر مم ــذا األم ــق، وه ــن طلي ــقٌ واب طلي

 .يةاإلسالم
ــاين ــن الث ــام احلس ــا اإلم ــي أماله ــلح الت ــىل  Q: أن رشوط الص ع

ــي  ــة ه ــمعاوي ــي تقتض ــن ـالت ــام احلس ــونَ اإلم ــىل  Qي أنْ يك ــرياً ع أم
ــريه ــة وغ ــائق  ،معاوي ــه الوث ــا أثبتت ــه وم ــؤمتَر ل ر فيُ ــأمُ ــن ي ــو م ــاألمري ه ف

ــوال أن  ــن األح ــال م ــا بح ــا أو جتاهله ــن إغفاهل ــي ال يمك ــة الت التأرخيي
ل بكـل رشوط اإلمـام احلسـن  التـي أمالهـا عليـه، كـام  Qمعاوية قـد قبـِ
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ـن يرسـل صــحيفة بيضـ ، وخيـتم يف أســفلها فهـو بحكـم اإلقــرار )١(اءأن مَ
منه بمحكوميّته من قبْـل أن يسـطِّر فيـه رشوطـه، وهـذا بحـد ذاتـه كـافٍ 

ــر ــالب اآلم ــه وانق ــن أساس عى م ــدَّ ــف امل ــلَّمنا أن  -يف نس ــو س ــذا ل ه
 .مأمور إىل -معاوية أمريٌ 

ــ ــة املجلس ــل العالم ــدوق،  H  يـنق ــيخ الص ــن الش ــار ع يف البح
ــال:  ــازن .«ق ــن م ــف ب نا يوس ثَ ــدّ ــن .. ح ــن ب ــايع احلس ــال: ب ــبي ق الراس

يه أمـريَ  Qعيل ، املـؤمنني، وال يقـيم عنـده شـهادةٌ معاويـة عـىل أنْ ال يسـمّ
ــب عــىل شــيعة عــيلٍّ  ق يف أوالد  ،شــيئاً  Qوعــىل أنْ ال يتعقّ وعــىل أنْ يفــرِّ

تـل مـع أبيـه بصـفني ألـف ألـف  من قُتل مع أبيه يوم اجلمـل وأوالد مـن قُ
عل ذلك من خراج دار أبجرد ،درهم  .وأن جيَ

ــال ــن  :ق ــة احلس ــف حيل ــا ألط ــرة  Qوم ــن إم ــاه ع ــقاطه إي يف إس
ــف ــال يوس ــؤمنني، ق ــول :امل ــة يق ــن حميم ــم ب ــمعت القاس ــا وىف  :فس م

يءٍ عاهــده عليــه وإين ـمعاويــة للحســن بــن عــيلٍّ صــلوات اهللا عليــه بشــ
د عليــه ذنوبــه إليــه و إىل Qقــرأتُ كتــاب احلســن  شــيعة  إىلمعاويــة يعــدِّ

 .فبدأ بذكر عبداهللا بن حييى احلرضمي ومن قتَلهم معه Qعيلٍّ 

البن  -والكامل يف التأريخ  ،٤١:  ٣ -للبالذري -انظر: أنساب األرشاف  )١(

  .٣٢٨:  ١و تأريخ ابن خلدون،  ،٦:  ٣ -األثري 
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ا قــال يوســف بــن مــازن مــن أمــر رمحــك اهللا إنّ مــ :فنقــول
ــن ــة  Qاحلس ــمى املهادن ــيل تس ــز والتحص ــل التميي ــد أه ــة عن ومعاوي

ــدة ــول  ،واملعاه ــف يق ــر كي ــيلٍّ "أال ت ــن ع ــن ب ــة للحس ــا وىف معاوي م
ــ ــه ـبش ــه وهادن ــده علي ــومل "يءٍ عاه ــل بش ــهـيق ــه علي ــة  ،يءٍ بايع واملبايع

عون عـىل الشـ عيـه املـدَّ ثـم مل يـفِ هبـا مل  ،رائط التـي ذكرناهـاـعـىل مـا يدَّ
 .Qيلزم احلسن 

معاهدتـه إيـاه عـىل أنْ ال  ،وأشد ما ههنـا مـن احلجـة عـىل اخلصـوم
يه أمــري املــؤمنني عنــد نفســه ال حمالــة مــؤمن فعاهــده  Qن واحلســ ،يســمّ

ر فيُؤمتَر له  .عىل أنْ ال يكون عليه أمرياً؛ إذ األمري هو الذي يأمُ
ــن  ــال احلس ــىل  Qفاحت ــراً ع ــره أم ــة إذا أمَ ــتامر ملعاوي ــقاط االي إلس

فـدل عـىل أن اهللا عـز  ،نفسه، واألمـري هـو الـذي أمـره مـأمور  مـن فوقـه
ره عليــه ــر Nوال رســوله  ،وجــل مل يــؤمِّ  :Nفقــد قــال النبــي  ،ه عليــهأمَّ

فاءٌ عىل مفيء " لِنيّ مُ  .)١(» "ال يَ
ـنْ ذكـر البنـود التـي اشـرتطها اإلمـام احلسـن عـىل  Q وهنا البـدَّ مِ

 :ومن هذه البنود ،معاوية لتتضح الصورة التي أُريدُ أنْ أقف عندها،
يه أمري املؤمنني -١    .)٢(أن ال يسمّ
 .  )٣(أن ال يقيم عنده شهادة -٢

 .٢ - ١:  ٤٤بحار األنوار،  )١(

 .٢٠٠:  ١ -للشيخ الصدوق -علل الرشايع  )٢(

 .املصدر نفسه )٣(
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ب عىل شيعة عيلٍّ  -٣  .)١(شيئاً  Qأن ال يتعقّ
تــل مــع أبيــه يــوم اجلمــل وأوالد مــن  -٤  أن يفــرق يف أوالد مــن قُ

قُتل مع أبيه بصـفني ألـف ألـف درهـم، وأن جيعـل ذلـك مـن خـراج دار 
 .)٢(أبجرد

 .)٣(وأن ال يشتم علياً  -٥ 
ـــا بنفســـها تنفـــي اخلالفـــة  فاملتأمـــل يف هـــذه البنـــود ســـيجد أهنّ

ــارة  ــدبري واإلم ــن ت ــذا م ــة، وه ــن معاوي ــام ع ــلّم أنَّ  Qاإلم ــن املس فمِ
من املـؤمنني بـل عـىل رأسـهم، فـإذا كـان معاويـة لـيس  Qاحلسن اإلمام 

ــىل  ــرياً ع ــيس أم ــه ل ــي أن ــذا يعن ــد األول فه ــالً بالبن ــؤمنني عم ــرياً للم أم
بـل عـىل سـائر املـؤمنني، وكـذلك البنـد الثـاين، فكيـف  Qاحلسن اإلمام 

 ام عنده الشهادات؟!يكون خليفة وال تق
: تعـاىلإذا عرفـت هـذا وفهمتـه فهـامً جليـاً معـي لنقـف عـىل قولـه 

ــنْ ﴿ ــكَ  فَمَ آجَّ ــهِ  حَ ــن فِي ــدِ  مِ ــا بَعْ ــاءكَ  مَ ــنَ  جَ ــمِ  مِ لْ عِ ــلْ  الْ قُ اْ  فَ وْ ــالَ عُ  تَعَ ــدْ  نَ
ــا نَاءنَ بْ مْ  أَ ــاءكُ نَ بْ أَ ــاءنَا وَ نِسَ مْ  وَ ــاءكُ نِسَ ــنَا وَ سَ أَنفُ مْ  وَ ــكُ سَ ــمَّ  وأَنفُ ــلْ  ثُ بْتَهِ  نَ

ــل عَ نَجْ ــةُ  فَ نَ عْ ــىلَ  اهللا لَّ ــاذِبِنيَ  عَ ، وهــي اآليــة التــي احــتجّ هبــا اإلمــام ﴾الْكَ

 .املصدر نفسه )١(

 .٢٠٠:  ١ ،علل الرشايع ،٤١: سنة  ٣ ،الكامل يف التاريخ  )٢(

 -للذهبي -وقريب منه : سري أعالم النبالء  ،٤١: سنة  ٣ ،الكامل يف التاريخ )٣(

٢٦٤:  ٣  
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إنّ احلسـن بـن عـيلّ <عـىل معاويـة بعـد أن قـال األخـري كـذباً:  Qاحلسن 
ــا  ــرَ نفســه هلــا أهــالً، وقــد أتان ــا للخالفــة أهــالً، ومل ي وابــن فاطمــة، رآن

 تعـــاىلقـــال اهللا <قـــائالً:  Q، فأجابـــه اإلمـــام احلســـن >ليبـــايع طوعـــاً 
ــنْ  ﴿حــني جحــده كفــرة الكتــاب وحــاجوه:  Nملحمــد ــكَ  فَمَ آجَّ  فِيــهِ  حَ

دِ  مِن ا بَعْ ـاءكَ  مَ ـنَ  جَ لْـمِ  مِ عِ ـلْ  الْ قُ اْ  فَ وْ ـالَ عُ  تَعَ نَاءنَـا نَـدْ بْ مْ  أَ اءكُ نـَ بْ أَ ـاءنَا وَ نِسَ  وَ
مْ  ـــاءكُ نِسَ ـــنَا وَ سَ أَنفُ مْ  وَ ـــكُ سَ ـــمَّ  وأَنفُ ـــلْ  ثُ بْتَهِ ـــل نَ عَ نَجْ ـــةُ  فَ نَ عْ ـــىلَ  اهللا لَّ  عَ

ــاذِبِنيَ  ــول اهللا  ﴾الْكَ ــأخرج رس ــني  Nف ــن البن ــه أيب، وم ــس مع ــن األنف م
أنــا وأخــي، ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس مجيعــاً، فــنحن أهلــه 

، حمتجـاً بـذلك عـىل أحقيتـه )١(>وحلمه ودمه ونفسـه ونحـن منـه وهـو منـا
 باخلالفة واإلمامة.  

* * * 
  

: ٢ -للبحراين–، عنه حلية األبرار ٥٦٤: ص-للشيخ الطويس  –) األمايل ١(

 -للمجليس–، وبحار األنوار ٦٣٠: ١ -البحراين – القرآن، الربهان يف تفسري ٧٥

١٤١: ١٠. 
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ــات إ ــض آي ــرآنن بع ــواء  الق ــة، س ــمية خاص ــت بتس ــريم عرف الك
ــذه  ــامء، وه ــل العل ــا مــن قب ــأثر أو تعــورف عليه ــذه التســمية ب ــت ه كان

ي يف اآليـة، األمـر الـذي مـن ـموضـوع رئيسـ إىلمـا تشـري  التسمية غالبـاً 
ــأنه  ــول أش ــر ح ــل وتفك ــة تأم ــث وقف ــتوقف الباح ــر ويس ــت النظ لف ن يُ
ــي اشــتهرت بتســمية  تلــك ــات الت أن يســلط خاصــة، ومــا  و صــفةٍ أاآلي

ن مـا متحـورت حولـه تلـك أضوء فكـره وتـدبره حوهلـا آيـة آيـة سـيجد 
 ــر ــة، أال ت ــن األمهيّ ــان م ــات بمك ــن أاآلي ــمنت م ــريس تض ــة الك ن آي

ــه األاأل ــت ب ــك مــا رصح ــلها مــور أعظمهــا وذل ــي بينــت فض ــار الت خب
هنـا آيـات وردت يف سـورة البقـرة البـالغ عـدد أمهيتهـا  مـع أ إىلشارت أو

أيب بــن  إىلحيـث رو مسـلم يف صـحيحه بسـند ينتهـي آيـة.  ٢٨٦آياهتـا 
ــا املنــذر « :نــه قــالأكعــب  ــا أب قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه و ســلم ي
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ــم ــك أعظ ــاب اهللا مع ــن كت ــة م ــدري أي آي ــوله  ؟أت ــت اهللا ورس ــال قل ق
 ؟يــا أبــا املنــذر أتــدري أي آيــة مــن كتــاب اهللا معــك أعظــم :قــال ،أعلــم

رب يف صــدري ـقــال فضــ ،اهللا ال إلــه إال هــو احلــي القيــوم :قلــت :قــال
 .)١(»واهللا ليهنك العلم أبا املنذر :وقال

فهـــي أعظـــم آيـــة ملـــا اشـــتملت عليـــه مـــن األســـامء احلســـنى 
 .تعاىل، ونفي النقائص عنه سبحانه وتعاىلوالصفات العىل هللا 

ــا   ــة، م ــة اآلي ــبب يف أمهي ــاً الس ــلم مبين ــووي يف رشح مس ــال الن ق
قــال العلــامء: إنــام متيــزت آيــة الكــريس بكوهنــا أعظــم ملــا مجعــت «نصــه: 

من أصـول األسـامء والصـفات مـن اإلهليـة والوحدانيـة واحليـاة والعلـم 
ــــامء  ــــول األس ــــبعة أص ــــذه الس ــــدرة واإلرادة، وه ــــك والق واملل

 . اهـ)٢(»والصفات
وقــد ورد يف رشف هــذه اآليــة وفضــلها أحاديــث كثــرية ومــن أراد 

 .اهناظها يف ماالستزادة فلرياجع
ــم     ــذا، ث ــور إه ــمن س ــر وردت يف ض ــات أخ ــاك آي ــرآنن هن  الق

ــذلك واشــتهرت ومــا ذاك أالكــريم ومحلــت أســامً  ال إو صــفةً فعرفــت ب
ـلْ مـن معـان، مـن ذلـك قولـه سـبحانه: ﴿ ألمهيتها وعظيم مـا تضـمنته قُ

 .٨١٠/ح ٥٥٦:  ١ ،صحيح مسلم )١(

 .١٣٤٣/ح  ١٦٤:  ٣ -للنووي  -رشح صحيح مسلم  )٢(
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ا إِالَّ  ــرً يْــهِ أَجْ لَ مْ عَ ــأَلُكُ دْ لَــهُ الَ أَسْ ــزِ ــنَةً نَ سَ فْ حَ ِ ــرتَ قْ ــنْ يَ مَ ــى وَ بَ رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ املَْــوَ
ـ سْ ا حُ ورٌ فِيهَ ـكُ ـورٌ شَ فُ ة(﴾  فعرفـت هـذه اآليـة بــنًا إِنَّ اهللاَ غَ ، )آيــة املـودَّ

(ــور ــورة (الش ــات س ــمن آي ــد وردت يف ض ــىل )١(وق ــت ع ، فنص
ة قربـى النبـي  ، Q وهـم عـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني Nفرض مـودّ

مـامتهم، وقـد اسـتوفينا البحـث عـن ذلـك إوفيها دليل عـىل عصـمتهم و
 .  )٢(بمبلغ طاقتنا يف كتاب آية املودة

ــة   ــال يف آي ــذلك احل ــرأوك ــبحانه: خ ــه س ــي يف قول ــة الت  كاآلي
مْ ﴿ كُ ـــرَ طَهِّ يُ ـــتِ وَ ـــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ مُ الـــرِّ ـــنْكُ بَ عَ هِ ـــذْ يـــدُ اهللاُ لِيُ رِ ـــامَ يُ إِنَّ

ا ــريً ــتَطْهِ رف ــد عُ ــذه ﴾، فق ــم، وه ــذا االس ــتهرت هب ــري واش ــة التطه ت بآي
ــورة (األ ــات س ــمن آي ــة وردت يف ض ــزاب)اآلي ــا  )٣(ح ــدد آياهت ــالغ ع الب

نزلـت ألجلـه وبيـان مـن أال لعظـيم إآية، وما علـة اشـتهارها بـذلك  ٧٣
مامــة إعــىل عصــمة و -كســابقتها-. إذ هبــا يســتدل .أمــر ال بــدَّ مــن بيانــه

بالنســبة لــورود آيــات خاصــة يف ل . وكــذلك احلــا.Kهــل بيــت النبــوة أ
وآيــة  ،رعية حتمــل أســامء عرفــت هبــا كآيــة التــيممـحكــام الشــاأل

 .لخإ.. و....الطهارة، و

)١(  :فراجع ثمة. –املودة  يةآ - القرآنمام احلسن يف اإل .٢٣سورة الشور 

 فراجع ثمة. –املودة  آية - القرآنمام احلسن يف اإل)٢(

 .٣٣حزاب: سورة األ )٣(
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نـة وغريهـا كثـري ممـا ال فهذه كلهـا آيـات محلـت أسـامً أو صـفةً معي
 سهاب بذكرها وطبيعة البحث يف هذا الكتاب.يتالءم اإل

ــمية خ  ــتهرت بتس ــت واش ــي عرف ــات الت ــك اآلي ــن تل ــة وم اص
أيضا، هي (آيـة املباهلـة) وهـذه اآليـة قـد وردت يف ضـمن آيـات سـورة 

ــا  ــدد آياهت ــالغ ع ــران) الب ــق  ٢٠٠(آل عم ــول احل ــا ق ــاء فيه ــة، وج آي
ــنَ ﴿ :N ســبحانه خماطبــاً نبيــه كَ مِ ــاءَ ــا جَ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ــكَ فِيــهِ مِ اجَّ ــنْ حَ مَ فَ

كُ  ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ ــمِ فَ لْ ــنَا الْعِ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ
اذِبِنيَ  ىلَ الْكَ نَةَ اهللاِ عَ عَلْ لَعْ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مْ ثُمَّ نَ كُ سَ أَنْفُ  .  )١(﴾وَ

ســاس اذ جــاءت تثبــت قــد تقــدمتها آيــات تشــكل املوضــوع األو
ــى ــق عيس ــة خل ــق  ،Q دمآل Q مثلي ــال احل ــاىلفق ــا: ﴿ تع ــلَ فيه ثَ إِنَّ مَ

ابٍ  ـنْ تُـرَ ـهُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَـلِ آدَ مَ نْدَ اهللاِ كَ ى عِ يسَ ـونُ عِ يَكُ ـنْ فَ ـالَ لَـهُ كُ ، )٢(﴾ثُـمَّ قَ
ــأن آدم ــب كش ــأنه الغري ــل آدم أي ش ــد اهللا كمث ــى عن ــل عيس ــإن مث ، ف

وهـو  ،رة للتمثيـل مبينـة ملـا لـه الشـبهـخلقه من تـراب، مجلـة مفسـ ومجلة
الـرتاب بـال أب وأم، فشـبه حالـه بـام  نه خلق بـال أب كـام خلـق آدم مـنأ

ملــوارد الشــبه، واملعنــى خلــق قالبــه  فحامــا للخصــم وقطعــاً إهــو أقــرب 
ـا ثُـكقولـه ﴿ راً ـنشـأ بشـاثـم قـال لـه كـن أي  من الـرتاب قً لْ اهُ خَ ـأْنَ مَّ أَنْشَ

 .٦١سورة ال عمران :  )١(

 .٥٩ اآليةسورة آل عمران:  )٢(

                                                           



 ٤٩ .................................................................... الفصل األول: آية املباهلة

ــرَ  ــان يف )١(﴾آخَ ــون، أي فك ــه فيك ــم كون ــرتاب ث ــن ال ــه م ــدر تكوين ، وق
 .)٢(احلال

ريفة أن اإلنســـان مل يكـــن إال جســـام ـأفـــادت هـــذه اآليـــة الشـــ 
ن اهللا سـبحانه قـد أنشــأه إتتـوارد عليـه صــور خمتلفـة متبدلـة، ثــم  طبيعيـاً 
مـــن الشـــعور و اإلرادة  عـــل أفعـــاالً آخـــر ذا شـــعور و إرادة، يف خلقــاً 

التــدبري يف أمــور العــامل بالنقــل رف يف األكــوان، و ـالفكــر و التصــو
ال يصـــدر عـــن األجســـام ري ذلـــك ممـــا غـــ إىلالتبـــديل و التحويـــل و
 .)٣(وال موضوعها الفاعل هلا ،اجلسامنيات، فال هي جسامنيةو

يؤكــد البــاري عــزّ وجــل يف حمكــم  Q ويف مراحــل بــدء خلــق آدم
فـتم   ، كتابه املجيد أن ذلك قـد تـم بمعجـزة، وبـاألمر اإلهلـي كـن فيكـون

  : يأيتهذا األمر عىل عدد من املراحل املتتالية كام 
ـــق آدم  أوالً:  ـــل خل ـــي أول مراح ـــراب، وه ـــن ت ـــذا  Q م وهب

ــري  ــات تش ــدة آي ــوص وردت ع ــق آدمأ إىلاخلص ــل خل  Q ن أول مراح
ـى كان من الـرتاب، ومـن تلـك اآليـات قولـه عـزّ ذكـره: ﴿ يسَ ثَـلَ عِ إِنَّ مَ

 .١٤ اآليةسورة املؤمنون:  )١(

 .٣٤٣:  ١تفسري الصايف، للفيض الكاشاين،  )٢(

 بترصف. ،٣٥٢:  ١ينظر: تفسري امليزان للسيد الطباطبائي،  )٣(
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ابٍ  ــرَ ــنْ تُ ــهُ مِ قَ لَ مَ خَ ــلِ آدَ ثَ مَ ــدَ اهللاِ كَ نْ ــبحانه: ﴿  ،)١(﴾عِ ــه س تَ وقول ــرْ فَ أَكَ
ي ــذِ ــ بِالَّ قَ لَ ابٍ خَ ــرَ ــنْ تُ ــه:﴿  ،)٢(﴾كَ مِ ــه جلــت قدرت مْ وقول ــاكُ نَ قْ لَ ــا خَ إِنَّ فَ

ابٍ  ــرَ ــنْ تُ ــ: ﴿تعــاىلوقولــه   ،)٣(﴾مِ اتِ ــنْ آيَ مِ ابٍ وَ ــرَ ــنْ تُ ــمْ مِ كُ لَقَ   ،)٤(﴾هِ أَنْ خَ
ابٍ وقولــه عــزّ مــن قائــل: ﴿ ــرَ ــنْ تُ ــمْ مِ كُ لَقَ اهللاُ خَ وقولــه ســبحانه:  ،)٥(﴾وَ

مْ مِ ﴿ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ ابٍ هُ  .)٦(﴾نْ تُرَ
صـريورة ذلـك الـرتاب طينـاً، والطـني هـو الـرتاب املعجـون  ثانياً:

ــاء ــ بامل ــات تش ــدة آي ــد وردت ع ــبحانه:  إىلري ، وق ــه س ــا قول ــك، منه ذل
وَ ﴿ نيٍ  هُ ـنْ طـِ ـمْ مِ كُ لَقَ ي خَ ـانِ :﴿تعـاىل، وقولـه )٧(﴾الَّـذِ نْسَ ِ لْـقَ اإلْ أَ خَ بَـدَ وَ

 .٥٩اآلية سورة آل عمران:  )١(

 .٣٧ اآليةسورة الكهف:  )٢(

 .٥ اآليةسورة احلج:  )٣(

 .٢٠ اآليةسورة الروم:  )٤(

 .١١ اآليةسورة فاطر:  )٥(

 .٦٧ اآليةسورة غافر:  )٦(

 .٢ اآليةنعام: سورة األ )٧(
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ــنيٍ  ــنْ طِ ــره: ﴿  ،)١(﴾مِ ــزّ ذك ــه ع ــالَ وقول ــةِ إِ إِذْ قَ ئِكَ الَ ــكَ لِلْمَ بُّ ــالِقٌ رَ ينِّ خَ
نْ طِنيٍ  ا مِ ً  .)٢(﴾بَرشَ

 برفـق، ساللة مـن طـني أي مـن خالصـة منتزعـة مـن الطـني  ثالثاً: 
ــل: ﴿ ــزّ وج ــه ع ــك يف قول نْ وذل ِ ــا اإلْ نَ قْ لَ ــدْ خَ لَقَ ــنْ وَ لَةٍ مِ ــالَ ــنْ سُ ــانَ مِ سَ

 .)٣(﴾طِنيٍ 
ثـم مـن طـني الزب أي الصـق بعضـه بـبعض، كـام يف قولـه   رابعاً: 

بٍ ﴿  سبحانه: زِ نْ طِنيٍ الَ مْ مِ نَاهُ قْ لَ ا خَ  .)٤(﴾إِنَّ
كـام  ،السـواد إىلمن محأ مسنون أي متغـري  )٥(ثم من صلصال  خامساً: 

ـنْ :﴿تعاىلجاء ذلك يف قول احلق  انَ مِ نْسَ ِ نَا اإلْ قْ لَ دْ خَ لَقَ َـإٍ وَ ـنْ محَ ـالٍ مِ لْصَ  صَ

نُونٍ  سْ ـقوله عزّ ذكره:﴿، و)٦(﴾مَ الِقٌ بَشَ ةِ إِينِّ خَ ئِكَ الَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ ـنْ ـوَ ا مِ رً

 .٧ اآليةسورة السجدة:  )١(

 .٧١ اآليةسورة ص :  )٢(

 .١٢ اآليةسورة املؤمنون:  )٣(

 .١١ اآليةسورة الصافات:  )٤(

الصلصال: الطني اليابس الذي يسمع له عند النقر صلصلة. ( التبيان يف  )٥(

 ). ٣٢٥، ص٦، جالقرآنتفسري 

 .٥٦ اآليةسورة احلجر:  )٦(
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نُونٍ  سْ إٍ مَ َ نْ محَ الٍ مِ لْصَ ـ، وقوله جلّ وعال: ﴿)١(﴾صَ دَ لِبَشَ جُ َسْ نْ ألِ ْ أَكُ الَ ملَ رٍ ـقَ

نْ  تَهُ مِ قْ لَ نُونٍ خَ سْ إٍ مَ َ نْ محَ الٍ مِ لْصَ  .)٢(﴾صَ

 ار، كــام يف قولــه ســبحانه:مــن صلصــال كالفخــ ثــم  سادســاً: 

ا﴿ نْسَ ِ لَقَ اإلْ ارِ خَ خَّ الْفَ الٍ كَ لْصَ نْ صَ  .)٣(﴾نَ مِ

ثم مرحلـة نفـخ الـروح فيـه، وقـد بينـت ذلـك عـدة آيـات  سابعاً: 

بعـد أن اكتمـل خلـق آدم نفـخ فيـه مـن  تعـاىلجاء فيهـا أن اهللا سـبحانه و

ـخَ فِيـهِ :﴿تعـاىلريفة قولـه ـروحه، ومن تلـك اآليـات الشـ نَفَ اهُ وَ ـوَّ ثُـمَّ سَ

هِ  وحِ نْ رُ   .)٤(﴾مِ

ــد  القــرآنوقــد أمجــل    إىلشــارته إالكــريم هــذه املراحــل كلهــا عن

ــد وردت تلــك اإلخلــق اإل ــنســان مــن األرض، وق ات شــارة يف عــدة آي

هُ ﴿  مباركة، منها قوله سـبحانه: ُ ـريْ ـنْ إِلَـهٍ غَ ـمْ مِ ـا لَكُ وا اهللاَ مَ بُـدُ مِ اعْ ـوْ ـا قَ يَ

ــوَ  ضِ هُ َرْ ــنَ األْ مْ مِ ــأَكُ ــره: ﴿  ،)٥(﴾أَنْشَ ــزّ ذك ــه ع ــعُ وقول اسِ ــكَ وَ بَّ إِنَّ رَ

 .٢٨ اآليةسورة احلجر:  )١(

 .٣٣ اآليةسورة احلجر:  )٢(

 .١٣ اآليةسورة الرمحن:  )٣(

 .٩ اآليةسورة السجدة:  )٤(

 .٦١ اآليةسورة هود:  )٥(
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ــ نَّ ــتُمْ أَجِ إِذْ أَنْ ضِ وَ َرْ ــنَ األْ مْ مِ ــأَكُ ــمْ إِذْ أَنْشَ ــمُ بِكُ لَ ــوَ أَعْ ةِ هُ ــرَ فِ ــونِ املَْغْ ةٌ يفِ بُطُ

مْ  ــاتِكُ هَ ضِ ﴿  ، وقولــه عــزّ مــن قائــل:)١(﴾أُمَّ َرْ ــنَ األْ مْ مِ ــتَكُ بَ اهللاُ أَنْ ــا * وَ بَاتً نَ

ا اجً رَ مْ إِخْ كُ جُ ْرِ خيُ ا وَ مْ فِيهَ كُ عِيدُ  .)٢(﴾ثُمَّ يُ

مــن املــاء، وذلــك نســان خلــق اإل إىلشــارته إوأمجلهــا أيضــا عنــد   

وَ الَّذِ : ﴿تعاىليف قوله  هُ اوَ ً نَ املَْاءِ بَرشَ لَقَ مِ  .)٣(﴾ي خَ

ومـادة اخللـق   ، لنسـل بالتكـاثرالكريم عن تسلسـل ا القرآنوحتدث 

من ذكـر «وأمجل ذلك يف تعبري   ، هي تراب األرض ونفخة الروح ساسيةاأل

لَ يف قوله سبحانه: ﴿» وأنثى ا خَ َا النَّاسُ إِنَّ ا أَهيُّ ثَىيَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ ، كام )٤(﴾قْ

نَ املَْاءِ بَشَ ه بلفظ املاء، يف قوله سبحانه: ﴿أمجل لَقَ مِ ي خَ وَ الَّذِ هُ اـوَ ويف   ،)٥(﴾رً

ـاءٍ ﴿ الدافق بقوله عزّ ذكره: املاء  ـنْ مَ قَ مِ لـِ * خُ قَ لـِ ـمَّ خُ ـانُ مِ نْسَ ِ يَنْظُرِ اإلْ لْ فَ

افِقٍ  ـنيٍ بقوله عز شأنه: ﴿  املهنيويف املاء   ،)٦(﴾دَ هِ ـاءٍ مَ ـنْ مَ مْ مِ كُ لُقْ ْ نَخْ   ،)٧(﴾أَملَ

 .٣٢ اآليةسورة النجم:  )١(

 .١٨ – ١٧ اآليةسورة نوح:  )٢(

 .٥٤ اآليةسورة الفرقان:   )٣(

 .١٣ اآليةسورة احلجرات:  )٤(

 .٥٤ اآلية سورة الفرقان: )٥(

 .٦- ٥ اآليةسورة الطارق:  )٦(

 .٢٠ اآليةسورة املرسالت:  )٧(
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نْ ، بقوله سبحانه: ﴿ ة من ماء مهنيويف سالل لَةٍ مِ الَ نْ سُ هُ مِ لَ عَلَ نَسْ ـاءٍ  ثُمَّ جَ مَ

نيٍ  هِ : ﴿  ،)١(﴾مَ ـةٍ ومن نطفة بقوله عزّ وجلّ ـنْ نُطْفَ ـانَ مِ نْسَ ِ لَقَ اإلْ ويف   ،)٢(﴾خَ

انُ أَ ﴿ قوله سبحانه: نْسَ ِ رَ اإلْ ْ يَ ملَ ةٍ أَوَ نْ نُطْفَ نَاهُ مِ قْ لَ ا خَ ـا ﴿  ،)٣(﴾نَّ ـانُ مَ نْسَ ِ تِلَ اإلْ قُ

ةٍ  نْ نُطْفَ هُ * مِ قَ لَ ءٍ خَ ْ نْ أَيِّ يشَ هُ * مِ رَ فَ هُ أَكْ رَ دَّ قَ هُ فَ قَ لَ نطفة إذا متنى ومن   ،)٤(﴾خَ

ْنَـىيف قوله سـبحانه: ﴿ ا متُ ـةٍ إِذَ ـنْ نُطْفَ ، يف قولـه  نطفـة أمشـاجومـن   ،)٥(﴾مِ

ِ سبحانه: ﴿ نَا اإلْ قْ لَ ا خَ اجٍ إِنَّ شَ ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ انَ مِ ، يف قولـه عـزّ  ومن علقة  ،)٦(﴾نْسَ

نِيٍّ يُ شأنه: ﴿ نْ مَ ةً مِ ْ يَكُ نُطْفَ ـةً أَملَ قَ لَ ـانَ عَ نَى * ثُـمَّ كَ وقولـه سـبحانه:  ،)٧(﴾مْ

لَـقٍ ﴿ ـنْ عَ ـانَ مِ نْسَ ِ لَقَ اإلْ * خَ لَقَ ي خَ بِّكَ الَّذِ مِ رَ أْ بِاسْ رَ ومـن مضـغة   ،)٨(﴾اقْ

ـةٍ : ﴿تعاىلكام يف قوله   غري خملقةخملقة و ـنْ نُطْفَ ابٍ ثُـمَّ مِ نْ تُرَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ إِنَّ فَ

 .٨ اآليةسورة السجدة:  )١(

 .٤سورة النحل:  )٢(

 .٧٧ اآليةسورة يس:  )٣(

 .١٩ - ١٧ اآليةسورة عبس:  )٤(

 .٤٦ اآليةسورة النجم:  )٥(

 .٢ اآليةنسان: سورة اإل )٦(

 .٣٨ - ٣٧سورة القيامة:  )٧(

 .٢ - ١ اآليةسورة العلق:  )٨(
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ةٍ ثُمَّ  قَ لَ نْ عَ َ ثُمَّ مِ ةٍ خمُ غَ ضْ نْ مُ ةٍ مِ قَ َلَّ ِ خمُ ريْ غَ ةٍ وَ قَ وجيمع املراحل كلها حتـى   ،)١(﴾لَّ

: ﴿  آخر نشاء اجلنني خلقاً إ ـاءُ يف قوله عزّ وجلّ ـا نَشَ ـامِ مَ حَ َرْ ـرُّ يفِ األْ قِ نُ  إىلوَ

مْ  ـنْكُ مِ ىفَّ وَ تَوَ نْ يُ مْ مَ نْكُ مِ مْ وَ كُ دَّ وا أَشُ الً ثُمَّ لِتَبْلُغُ مْ طِفْ كُ جُ رِ ى ثُمَّ نُخْ مًّ سَ لٍ مُ أَجَ

دُّ  رَ نْ يُ لْ  إىلمَ دِ عِ عْ نْ بَ لَمَ مِ عْ يْالَ يَ رِ لِكَ مُ لِ الْعُ ذَ يْئًاأَرْ ويف قوله سبحانه:   ،)٢(﴾مٍ شَ

نْ ﴿ انَ مِ نْسَ ِ نَا اإلْ قْ لَ دْ خَ لَقَ نيٍ وَ كـِ ارٍ مَ ـرَ ةً يفِ قَ نَاهُ نُطْفَ لْ عَ نْ طِنيٍ * ثُمَّ جَ لَةٍ مِ الَ سُ

ا  نَ وْ سَ ا فَكَ ظَامً ةَ عِ غَ نَا املُْضْ قْ لَ ةً فَخَ غَ ضْ ةَ مُ قَ لَ نَا الْعَ قْ لَ ةً فَخَ قَ لَ ةَ عَ نَا النُّطْفَ قْ لَ * ثُمَّ خَ

كَ اهللاُ تَبَارَ رَ فَ ا آخَ قً لْ اهُ خَ أْنَ امً ثُمَّ أَنْشَ الِقِنيَ  الْعِظَامَ حلَْ نُ اخلَْ سَ ، وجيملها يف )٣(﴾أَحْ

ا يف قوله سبحانه: ﴿  من بعد خلق تعبري خلقاً  قً لْ مْ خَ اتِكُ هَ مْ يفِ بُطُونِ أُمَّ كُ ْلُقُ خيَ

ـأَنَّى  ـوَ فَ مْ لَهُ املُْلْـكُ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُ بُّكُ مُ اهللاُ رَ لِكُ ثٍ ذَ تٍ ثَالَ لُامَ لْقٍ يفِ ظُ دِ خَ عْ نْ بَ مِ

فُونَ ـتُصْ  ا: ﴿تعـاىلبقوله   يف تعبري أطواراً و  ،)٤(﴾رَ ارً ـمْ أَطْـوَ كُ لَقَ ـدْ خَ قَ   ،)٥(﴾وَ

 .٥ اآليةسورة احلج:  )١(

 .٥ اآليةسورة احلج:  )٢(

 .١٤ - ١٢سورة املؤمنون:  )٣(

 .٦ اآليةسورة الزمر:  )٤(

 .١٤ اآليةسورة نوح:  )٥(
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ِ ، يف قولـه عـزّ ذكـره: ﴿ ويف أحسن تقـويم نَـا اإلْ قْ لَ ـدْ خَ ـنِ لَقَ سَ ـانَ يفِ أَحْ نْسَ

يمٍ  وِ  .)١(﴾تَقْ

 وبعد هذا الذي تقدم يتضح: 

ــن مــريمأ ــنفس  Q ن اهللا ســبحانه خلــق عيســى ب مــن أم بــال أب ب

    . من تراب Q الذي خلق به آدم» كن فيكون«األمر اإلهلي 

الذي بدأ اهللا سبحانه  Q حال آدم  : واخللق من تراب ينطبق يف احلالني

خلقه من تراب وكان مجيع نسله يف صلبه حلظـة خلقـه ومـنهم عيسـى بـن 

ن شـأ مـنفسـه؛ ألنـه ن Qىـكام ينطبق اخللق من تراب عىل عيسـ  . Q مريم

، وتغـذ وهـو جنـني عـىل دمائهـا Lءبيضة أمه املوروثة عـن آدم وحـوا

وتغذ وهـو رضـيع   ، املستمدة من غذائها وهو مستمد من عنارص األرض

وتغـذ بعـد ذلـك عـىل نباتـات   ، وهو مستمد من نفس املصدر  ، عىل لبنها

 -ال خيفـى عليـك  -وكـل ذلـك   ، وعىل املسـتباح مـن حيواناهتـا  ، األرض

وهوائها ولـذلك قـال احلـق من عنارص تراب األرض ومائها  مستمد أصالً 

ـنْ : ﴿تعاىل ـالَ لَـهُ كُ ابٍ ثُـمَّ قَ نْ تُـرَ هُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ اهللاِ كَ ى عِ يسَ ثَلَ عِ إِنَّ مَ

 .٤ اآليةسورة التني:  )١(
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ونُ  يَكُ فكام خلق اهللا سبحانه آدم بكلمة (كـن) فكـذلك خلـق عيسـى ، )١(﴾فَ

ادَ ﴿ :واهللا عز وجل ا أَرَ ونُ  إِذَ يَكُ نْ فَ قُولَ لَهُ كُ يْئًا أَنْ يَ  .)٢(﴾شَ

رية ـمهيـة، فإثبـات بشـا ملوضوع املباهلة من بـالغ األومن هنا يعلم م

ية بمكان يتوقـف عليـه صـدق ونفي األلوهية عنه يبلغ من األمه Q عيسى

، وتعدّ أهـم مجيع األ نبياء واملرسلني فيام أخربوا به عن وحدانية اهللا عزّ وجلّ

ذ هي مفاصلة كرب بني التوحيـد إ ،تاريخ مجيع الديانات السامويةحادثة يف 

يف تلك احلادثـة  Nنبيه اخلاتم حممد  إىلوحى اهللا عزّ وجلّ ألذلك  ،والرشك

ملباهلـة - K عيل وفاطمة واحلسن واحلسـني -يأمره بإخراج صفوة اخللق 

ـا وَ النصار، بقوله عزّ ذكـره: ﴿ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ ـالَوْ عَ ـلْ تَ ا قُ نَ ـاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَـاءَ أَبْ

اذِبِنيَ  ىلَ الْكَ نَةَ اهللاِ عَ عَلْ لَعْ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مْ ثُمَّ نَ كُ سَ أَنْفُ نَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ اءَ نِسَ ﴾، وهنا وَ

ي معطياهتـا، ريفة، ومـا هــنميط اللثام عن رس هذه اآلية الشـ نْ أسنحاول 

ن احلسن بن عـيلّ إ«قال: عىل معاوية حينام  Q مام احلسنوملاذا احتجّ هبا اإل

 .٥٩ اآليةسورة آل عمران:  )١(

 .٨٢ اآليةسورة يس:  )٢(
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وقـد أتانـا ليبـايع  ،رآنا للخالفة أهالً، ومل يـرَ نفسـه هلـا أهـالً  ،وابن فاطمة

 .)١(»طوعاً 

* * * 
  

:  ٢ -للبحراين  -برار ، عنه حلية األ٥٦٤: ص  -للشيخ الطويس -األمايل  )١(

 -للمجليس  -نوار ، و بحار األ٦٣٠: ١ -للبحراين  - القرآنالربهان يف تفسري  .٧٥

١٤١:  ١٠. 

                                                           



 

 املبحث الثاين

 في بيان قصة المباهلة
 املطلب األول

 :قصة املباهلة يف بيان

ومــن أعظــم مــا  Nأنــزل عــىل النبــي  القــرآنن أال ريــب وال شــك 

الكــافرين، وتطالعنــا  هــو دفــع شــبه املعانــدين وردّ دعــاو نــزل ألجلــهأ

كتــب التفســري واملجــاميع احلديثيــة عــن حادثــة املباهلــة التــي دعــا فيهــا 

ــي يظهــر فيهــا بجــالء  Nالنبــي األكــرم  ــة والت نصــار نجــران للمباهل

 Nفضــل ومكانــة أصــحاب الكســاء الــذين خــرج هبــم النبــي  ووضــوح

 .Q للمباهلة، ومنهم اإلمام احلسن املجتبى

ــ ــل الش ــت قب ــا أحبب ــيلها أن ـوهن ــان تفاص ــة وبي روع يف رسد القص

ــة  ــطالحي لكلم ــوي واالص ــى اللغ ــرق للمعن ــة«أتط ــك »املباهل ، وذل

 هبدف التعريف هبذه الكلمة وبيان مدلوهلا:
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 :معنى املباهلة لغة واصطالحاً 
واســم  ،لعنــه :هبلــه هبــال مــن بــاب نفــع«قــال صــاحب املصــباح: 

 ،لعـن كـلّ مـنهام اآلخـر :وباهلـه مباهلـة ،واألنثـى باهلـة ،الفاعل باهـل
 .)١(» ليهإرضع  :تعاىل اهللا إىلوابتهل 

والثـاين  ،أحـدها التخليـة :أصـول ثالثـة :هبـل«ابـن فـارس:  وقال
ل فيقولـون هبلتـه إذا  .والثالـث قلَّـة يف املـاء ،جنس مـن الـدعاء ـا األوّ فأمّ

ــه ــه وإرادت ــل ،خلَّيت ــة الباه ــك الناق ــن ذل ــر .وم ــا اآلخ ــال  :وأمّ فاالبته
ــدعاءـوالتضــ ع يف ال ــة يرجــع  ،رّ ــاهلني ،هــذا إىلواملباهل ــإنّ املتب ــدعو  ف ي

 .)٢(»املاء القليل :والثالث .كلّ واحد منهام عىل صاحبه
ــ ــار اهللا الزخمش ــال ج ــة«ري: ـوق ــل الناق ــب :أهب ــن احلل ــا ع  ،تركه

ــل ــة باه ــ :وناق ــري مص ــاءـغ ــن ش ــا م ــة  ،رورة حيلبه ــوايل الرعيّ ــل ال وأهب
 .ال يأخذ عىل أيدهيم وايركبون ما شاء .تركهم :هلهمواستب

ه وإرادتــه :وأهبــل عبــده  ،وعليــه هبلــة اهللا ،لعنــه :ومنــه هبلــه ،خــالَّ

ــاً  ــامل مــنكام وباهلــت فالن ــاللعن عــىل الظ ــة إذا دعومتــا ب ــاهالو ،مباهل  بت

ورجــل  .وهــو هبلــول وهــم هباليــل وهــو احلــيّ الكــريم .التعنــا :وابـتهال

 .٦٤:  ١ -للفيومي -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )١(

 .٣١١ – ٣١٠:  ١ -البن فارس -مقاييس اللغة  )٢(
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د بغــري عمــل :باهــل  إىلوابتهــل  .بــال عصــا ـييمشــ :وراع باهــل .مــرتدّ

ع واجتهد يف الدعاء :اهللا  .)١(»ترضّ

 .واللعــن ،والقليــل مــن املــال ،اليســري :البهــل«وقــال اجلــوهري: 

ـــه ـــه وإرادت ـــه إذا خليت ـــه وأهبلت ـــال هبلت ـــة .ويق ـــة :واملباهل  .املالعن

ع ويقــال يف ﴿ـالتضــ :واالبتهــال ــلْ رّ بْتَهِ ــمَّ نَ  .ص يف الــدعاءنخلــأي  :﴾ثُ

اك :والبهلول  .)٢(»الضحّ

ــب األ ــال الراغ ــفهاين: وق ــ«ص ــون الش ــل ك ــل البه ــري ـأص يء غ

ــى ــل .مراع ــىلَّ  :والباه ــمة أو املخ ــن س ــده أو ع ــن قي ــىلَّ ع ــري املخ البع

ــدعاء التضــ .رضعهــا عــن رصار ــهـواالبتهــال يف ال ع واالسرتســال في  ،رّ

ــ ــن فس ــاللعنر االـّوم ــال ب ــان  :بته ــذا املك ــال يف ه ــل أنّ االسرتس فألج

 .)٣(»ألجل اللعن
  

 .٨٥:  ١ -للزخمرشي -أساس البالغة  انظر: )١(

 -١٦٤٢:  ٤ -للجوهري-انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢(

١٦٤٣. 

 .١٢٢:  ١ -للراغب األصفهاين - القرآنانظر: مفردات ألفاظ  )٣(
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 هذا وقد قال بعض املحققني: 

ة نّ الــذي يظهــر مــن حتقيــق مــواردإ أنّ  :اســتعامل هــذه املــادّ

ــة والــرتك ــى  .األصــل الواحــد فيهــا هــو التخلي وكــذلك االبتهــال بمعن

عـالتض ه إف :رّ    .املتعال اهللا إىلنّه يف صورة طرد النفس وتركها والتوجّ
عـوهــذا هــو الفــارق بــني االبتهــال والتضــ بحــرف إذا  تعــدوت ،رّ

عـكانــت بمعنــى التضــ ــا املــاء القليــل .رّ ــه بمناســبة كونــه خمــىلَّ  :وأمّ فكأنّ
 .ومرتوكاً 

ة  .فالتخلية والرتك حمفوظة يف مجيع موارد استعامل هذه املادّ
والبهــل  ،أنّ اللعــن مفهومــه الطــرد :والفــرق بــني البهــل واللعــن

ــال ــة واالسرتس ــن التخلي ــارة ع ــا عب ــام ذكرن ــوم  .ك ــه مفه ــن في واللع
 .بخالف البهل فهو أعمّ  ،املبغوضيّة

ــ﴿ بْتَهِ ــمَّ نَ ــلْ لَ ثُ عَ نَجْ ــىلَ الْكــاذِبِنيَ لْ فَ ــتَ اهللاِ عَ نَ أي نختــار تــرك  ﴾،عْ
ــه  ــانيّة ونتوجّ هــات النفس ــتاميالت الشخصــيّة والتوجّ املتعــال  اهللا إىلال

عا ونطلـب يف تلـك احلالـة اخلالصـة الصـافية عـىل  اهللاللعنـة مـن  ،مترضّ
 .الكاذبني

 اهللالــدعاء عــىل الكــاذب ببعــده عــن رمحــة  :فحقيقــة هــذه اجلملــة
ه التامّ  ،وعن قربه ع واالبتهال والتوجّ  .يف حال الترضّ
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بمعنــى ختليــة الــنفس  :ريفةـفظهــر أنّ االبتهــال يف اآليــة الشــ
ـــى يطلـــب اللعـــن  ـــه التـــامّ حتّ وتركهـــا ليحصـــل اخللـــوص والتوجّ

 .)١(وليس بمعنى اللعن أو غريه كام يف بعض التفاسري ،للكاذب
هــي أن يــدعو اإلنســان  -البحــثيف اآليــة حمــل -وهبــذا فاملباهلــة 

 إىلن يوكلــه أأن يــرتك شخصــاً بحالــه و تعــاىلويطلــب مــن اهللا ســبحانه و
 .نفسه

* * 
  

 .٣٤٩:  ١ القرآن،التحقيق يف كلامت  )١(
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 املطلب الثاين

 :نصار نجران واملباهلة

بـالفتح ثـم  -، ونجـران Nنبي ال إىلالنصار  نجران جاء وفدُ ومن 
اسم عدة مواضع أشهرها نجران من خمـاليف الـيمن  -السكون وآخر نون 

شامل رشقي صنعاء عىل ثامنية مراحل منها تسكنه قبائل يام مـن مهـدان ثـم 
بمواجد وجشم ومذكر،  من حاشد ويف الوقت احلارض تعرف قبائل نجران

ليها تنسب كعبة نجـران، وكانـت ربيعـة هبـا أسـاقفة إخدود ووهبا خرب األ
 .)١(عاقبمقيمون منهم السيد وال

ــا  ــادر أهلُه ــي غ ــاز الت ــاطق احلج ــني من ــن ب ــدة م ــران الوحي ونج
 .اإلسالمعتنقوا املسيحية يف مطلع ظهور الوثنية وا

ــي  ــب نب ــا كت ــن هن ــالموم ــاً  اإلس ــرانأ إىلكتاب ــقف نج  أيب«)٢(س
 ما هذا نصه: N وجاء يف كتابه اإلسالم إىليدعو أهلها فيه »، حارثة

 إىلاهللا د رســول مــويَعقــوب مــن حمُ إبــراهيم وإســحاق بِســم إلــه «
م  ــيكُ ــدُ إل ــإينّ أمحَ ــلَمتُم ف ــران إن أس ــل نَج ــران وأه ف نَج ــقُ ــه  اهللاأس إل

 ،القرن اخلامس اهلجريعالم أسامعيل بن طباطبا من إيب أل -متنقلة الطالبية  )١(

٤١٢. 

يسكوب وتعني الرقيب واملناظر وهو اليوم إسقُف معرب كلمة يونانية هي األ )٢(

 عىل من منصب القسيس. أمنصب 
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ــا بعــد فــإين أدعــوكم )١(ســحاقإإبــراهيم وَ  مــن  اهللاعبــادة  إىلويعقــوب أمّ
ــوكم  ــاد، وأدعُ ــادة العب ــة  إىلعب ــ اهللاوالي ــاد، ف ــة العب ــن والي ــتم إم ن أبي

 .)٢(»بحرب والسالمن أبيتم فقد آذنتكم إفاجلزية، ف
 Nكــرم أن النبــي األ )٣(وذكــرت بعــض املصــادر التارخييــة الشــيعية

أســقف نجــران اآليــة املرتبطــة بأهــل  إىلذكــر يف مجلــة مــا ذكــره يف كتابــه 
ا الكتــاب وهــو قولــه ســبحانه: ﴿ ــالَوْ عَ ــابِ تَ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ ــلْ يَ ــةٍ  إىلقُ لِمَ كَ

ــ الَ نُشْ ــدَ إِالَّ اهللاَ وَ بُ عْ مْ أَالَّ نَ ــنَكُ يْ بَ ــا وَ يْنَنَ اءٍ بَ ــوَ ــذَ ـسَ تَّخِ الَ يَ ــيْئًا وَ ــهِ شَ كَ بِ رِ
ــا وا بِأَنَّ دُ ــهَ ــوا اشْ ولُ قُ ا فَ ــوْ لَّ وَ ــإِنْ تَ ونِ اهللاِ فَ ــنْ دُ ــا مِ ابً بَ ــا أَرْ ــنَا بَعْضً  بَعْضُ

ونَ  لِمُ سْ  .)٤(﴾مُ
نجـران  Nنـه قـدم سـفري رسـول وتذكر املصـادر التارخييـة أيضـاً أ

ــارك  ــه املب ــلّم كتاب ــة  إىلوس ــاب بعناي ــك الكت ــرأ ذل ــران، فق ــقف نج أس
ل مجاعـة للمشـاورة وتـداوودقة متناهية ل األمـر واختـاذ القـرار ، ثـم شـكَّ

ــدُ  ــان أح ــة، وك ــري الديني ــة وغ ــارزة الديني ــيات الب ــن الشخص ــة م ن مكوَّ

 .٢٨٥:  ٢١ -للمجليس  -نوار بحار األ )١(

، ١٩١: ٢ -ابن حديدة–، املصباح امليض ٣٨٥: ٥ –دالئل النبوة: البيقهي ) ٢(

 .٤١٥: ٦ –يوسف الصاحلي الشامي  –سبل اهلد والرشاد 

  .٣١١:  ٢ -للسيد ابن طاووس-عامل قبال األإ )٣(

 .٤٩٤. االقبال: ص ٦٤اآلية سورة آل عمران:  )٤(
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ـرف بعقلـه » رشحبيـل«أعضاء هـذه املجموعـة  ونُبلـه، وتـدبريه الـذي عُ
ــال ــه، فق ــرض اإل وحكمت ــارة األيف مع ــىل استش ــة ع ــد جاب ــقف: ق س
ــد  نُــك إبــراهيم يف ذريــة إ اهللاعلمــتُ مــا وعَ ة، فــام يؤمِ ســامعيل مــن النبــوّ

؟! لـيس يل يف النبـوة رأي، لـو كـان أمـر مـن  مـور أُ أن يكون هـذا الرجـلُ
هدتُ لك.  الدنيا أرشتُ عليك فيه وجَ

املدينـــة للتباحـــث مـــع  إىلن يبعثـــوا وفـــداً أفقـــرر املتشـــاورون 
ــول  ــتون N اهللارس ــة س ــذه املهم ــاختري هل ــه، ف ــل نبوت ــة دالئ ، ودراس

ــة  شخصــاً مــن أعلــم أهــل نجــران وأعقلهــم، وكــان عــىل رأســهم ثالث
 ساقفتهم هم:أشخاص من أ

ســقف نجــران األعظــم واملمثــل أ» أبــو حارثــة بــن علقمــة«
ــاز، و ــة يف احلج ــائس الروميّ ــمي للكن ــيحع«الرس ــد املس ــد » ب ــيس وف رئ

ــه، وتــدبريه، و وكــان مــن ذوي » األهيــم«نجــران املعــروف بعقلــه ودهائ
 .)١(السن ومن الشخصيات املحرتمة عند أهل نجران

ــوا املســجد عــىل رســول  فقــدمَ هــذا الوفــد املســيحيُّ املدينــة ودخلُ
ــر،  N اهللا ــديباج واحلري ــدون ال ــيَّة ويرت ــاءهم الكنس ــون أزي ــم يلبس وه

ــلبان يف  ــون الص ــذهب وحيمل ــواتيم ال ــون خ ــأزعج أويلبس ــاقهم، ف عن
ـــذا  هم ه ـــرُ ـــجد -منظ ـــة يف املس ـــولَ  - وخاص ـــعروا  N اهللا رس فش

 .٢١٢- ٢١١:  ٣السرية احللبية، ينظر  )١(
                                                           



 ٦٧ .................................................................... الفصل األول: آية املباهلة

ــألوا  ــك، فس ــبب ذل ــوا س ــنّهم مل يعرف ــي ولك ــاج النب ــن «بانزع ــثامن ب ع
نهم صـداقة قديمـة، فقـال وكانـت بيـ» عبد الرمحـان بـن عـوف«و» عفان

 ؟الرجالن لعـيل بـن أيب طالـب: مـا تـر يـا أبـا احلسـن يف هـؤالء القـوم
عوا للَهم هذه وخواتيمهم ثم يعودو قال: أر أن يضَ  اليه. احُ

الم،  Nففعلوا ذلك ثم دخلوا عىل النبي  فسلّموا عليه فرد عليهم السَّ
قبل  -م إن الوفد ، ثNليه إلَ بعض هداياهم التي أهدوها واحرتمهم، وقبِ 

قالوا: إن وقت صالهتم قد حان  Nن يبدأوا مفاوضاهتم مع النبي أ
ذن هلم وقال أ N اهللاراد الناسُ منعهم ولكن رسول أواستأذنوه يف أدائها، ف

 . ومن هنا فليعِ )١(رق، فصلّوا صالهتمـللمسلمني: دعوهم فاستقبلوا املش
 .مع غري املسلمني اإلسالمن لإلسالم فعل نبي واملناوؤ

* * 
  

 .٢١٢:  ٣ ،السرية احللبيةينظر  )١(
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 املطلب الثالث

 :N مفاوضات النصار مع النبي

ــدِّ  ــؤرخني واملح ــن امل ــة م ــل طائف ــد نقَ ــيعة لق ــامء الش ــن عل ثني م

ــني ــذي دار ب ــوار ال ــصَّ احل ــنة ن ــول والس ــيحي ورس ــران املس ــد نج  وف

ــذي رواه Nاهللا ــوار وال ــذا احل ــن ه ــب م ــل جان ــي بنق ــام نكتف ، ويف املق

 :)١(احللبي يف سريته

ــول  ــرض رس ــيهم  N اهللاع ــال عل ــران وت ــد نج ــىل وف ــرآنع ، الق

 فامتنعوا وقالوا: قد كنّا مُسلمني قبلك.

ــN اهللافقــال رســول  بتُم، يمــنعكم مــن : كَ : ثــالثٌ  اإلســالمذِ

م أنّ هللا عبادتكم الصليب، وأكلكم حلمَ اخلنزير، كُ  ولداً. وزعمُ

وب، عــن الغيــ ألنــه أحيــا املــوتى، وأخــرب اهللافقــالوا: املســيح هــو 

 ها، وخلَق من الطني طرياً.وأبرأ من األدواء كل

 مريم. إىلوكلِمته ألقاها  اهللا: هو عبد N فقال النبي

هم: املسيح ابن   ألنّه ال أبَ له. اهللافقال أحدُ

 .، ط: دار الكتب العلمية٢٩٨:  ٣السرية احللبية،  )١(
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ثَـلَ : ﴿تعـاىلنهم، فنـزل الـوحيُ بقولـه ع N اهللافسكتَ رسولُ  إِنَّ مَ

ابٍ  نْ تُرَ هُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ اهللاِ كَ ى عِ يسَ ونُ عِ يَكُ نْ فَ الَ لَهُ كُ  .  )١(﴾ثُمَّ قَ

نــاً،  فقــال وفــد نجــران: إنــا ال نــزدادُ منــكَ يف أمــر صــاحبنا إال تبايُ

ه لك  .)٢( وهذا األمر الذي ال نقرّ

ــ ــول  اهللانزلَ أف ــىل رس ــة ع ــة املباهل ــلّ آي ــزّ وج ــلْ : ﴿N اهللاع قُ فَ

مْ ثُـمَّ  ـكُ سَ أَنْفُ ـنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـاءَ نِسَ ا وَ نَ ـاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَـاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ الَوْ عَ تَ

ـــلْ لَعْ  عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــاذِبِنيَ نَ ـــىلَ الْكَ ـــةَ اهللاِ عَ م )٣(﴾نَ املباهلـــة،  إىل، فـــدعاهُ

 الالحق.ن يقوما باملباهلة يف اليوم أفقبلوا، واتفق الطرفان عىل 

* * 
  

 .٥٩: اآليةسورة آل عمران،  )١(

 .٣٢٠ص  ٢١بحار األنوار: ج  )٢(

 .٦١: اآليةسورة آل عمران،  )٣(
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 املطلب الرابع

 :L باحلسنني وأبوهيام N يوم املباهلة وخروج النبي

ري يف ـكالزخمشـــ-ذكـــر مجلـــة مـــن أكـــابر علـــامء أهـــل الســـنة 

ــاف ــريه)١(الكش ــرازي يف تفس ــر ال ــن األ)٢(،والفخ ــل، واب ــري يف الكام  -)٣(ث

ــي  ــروج النب ــ Nخ ــل بيت ــة بأه ــد Kه للمباهل ــادوه أ، وق ــيام أف ــفوا ف نص

 ،ري ففيــه الكفايــة ملــن أراد اهلدايــةـوأنقــل هنــا قــول الزخمشــجــادوا، أو

 ليك فيام يأيت نص كالمه:إو
احلســني  عليــه وســلم وقــد غــدا حمتضــناً  اهللاصــىل  اهللاأتــى رســول 

إذا «خلفـه وعـيلٌّ خلفهـا وهـو يقـول:  ـيآخذاً بيـد احلسـن وفاطمـة متشـ
نوا ــأمّ ــوت ف ــا دع ــران»، أن ــقف نج ــال أس ــ :فق ــا معش ــار، إينـي  ر النص

ــه ألزالــه هبــا، فــال  أن يزيــل جــبالً  اهللالــو شــاء  ألر وجوهــاً  مــن مكان
ـــه األرض نصـــ ـــى عـــىل وج ـــاهلوا فتهلكـــوا وال يبق ـــوم  إىلراين ـتب ي

ــىل  ك ع ــرّ ــك وأن نق ــا أن ال نباهل ــم رأين ــا القاس ــا أب ــالوا: ي ــة، فق القيام
فـإذا أبيـتم املباهلـة فأسـلموا يكـن لكـم مـا «دينك ونثبت عىل ديننا قـال: 

 .٣٦٩ - ٣٦٨:  ١ -للزخمرشي  -الكشاف  )١(

 .٤٧٢- ٤٧١:  ٢مفاتيح الغيب،  )٢(

 .١١٢:  ٢ -ثري البن األ -الكامل  )٣(
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فقــالوا: » فــإين أنــاجزكم«فــأبوا. قــال: »  وعلــيكم مــا علــيهمللمســلمني
ــا وال  ــا بحــرب العــرب طاقــة، ولكــن نصــاحلك عــىل أن ال تغزون مــا لن

نــؤدي إليــك كــل عــام ألفــي حلــة:  يفنــا وال ترددنــا عــن ديننــا عــىل أنخت
 عادية من حديد.  ألف يف صفر، وألف يف رجب، وثالثني درعاً 

ــال:  ــك، وق ــىل ذل ــذي«فصــاحلهم ع ــ وال ــده، إن اـنفس ــالك ي بي هل
ــو ــران ول ــل نج ــىل أه ــدىل ع ــد ت ــازير،  ق ــردة وخن ــخوا ق ــوا ملس العن

ــاراً،  ضــطرموال ــوادي ن ــيهم ال ــى  اهللا ستأصــلوالعل ــه حت نجــران وأهل
الطري عىل رؤوس الشجر، وملـا حـال احلـول عـىل النصـار كلهـم حتـى 

 .هيلكوا
حــد أكــابر علــامء أ Hوممــن ذكــر ذلــك أيضــا الســيد ابــن طــاووس 

أقبـل «مـا نصـه: » عـاملقبـال األإ«الشيعة، فقد رو يف كتابـه املوسـوم بــ
هم مــن النــاس دينــة مــن املهـاجرين واألنصــار وغــريالنـاس مــن أهــل امل

ـــن را ـــعارهم م ـــائلهم وش ـــارهتم يف قب ـــن ش ـــويتهم وأحس ـــاهتم وأل ي
 لينظروا ما يكون من األمر. ،هتمأوهي

ــول اهللا  ــث رس ــرج  Nولب ــم خ ــار، ث ــع النه ــى مت ــه حت يف حجرت
ــذاً  ــيل آخ ــد ع ــني  بي ــن واحلس ــم أواحلس ــن خلفه ــة م ــه وفاطم  ،Kمام

فأقبــل هبــم حتــى أتــى الشــجرتني فوقــف مــن بيــنهام مــن حتــت الكســاء 
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 إىلفأرسـل إلـيهام يـدعومها  ،ة التـي خـرج هبـا مـن حجرتـهأعىل مثل اهليـ
 .ما دعاه إليه من املباهلة

بخـري أهـل  :؟ قـالباهلنـا يـا أبـا القاسـمبمـن ت :فأقبال إليـه فقـاال
ــل ــز وج ــىل اهللا ع ــرمهم ع ــام  ،األرض وأك ــار هل ــؤالء وأش ــيل  إىلهب ع

فــام نــراك جئــت ملباهلتنــا بــالكرب  :قــاال ،Kوفاطمــة واحلســن واحلســني 
ومــا  ،وال مـن الكثــر وال أهـل الشــارة ممــن نـر ممــن آمــن بـك واتبعــك

أ فبهـــؤالء  ،ال هـــذا الشـــاب واملـــرأة والصـــبينيإنـــر هاهنـــا معـــك 
نعــم هبــؤالء أمــرت  ،أو مل أخــربكم بــذلك آنفــاً  ،نعــم :Nقــال  ؟تباهلنــا

ــاحلق  ــي ب ــذي بعثن ــاهلكمأوال ــرا  .ن أب ــواهنام وك ــذٍ أل ت حينئ ــفارّ فاص
 .)١(»وعادا

* * * 

 .٣٤٥:  ٢ -للسيد ابن طاووس -عامل قبال األإ )١(
                                                           



 

 
 

 املبحث الثالث

 يف بيان مفردات اآلية الكريمة

 وفيه عدة مطالب:
 األولاملطلب 

﴾يف بيان قوله سبحانه: ﴿ كُمْ نَاءَ أَبْ ا وَ نَ نَاءَ بْ عُ أَ ا نَدْ الَوْ عَ لْ تَ قُ  :فَ

 وفيه أمور:
ا يف بيــان املــراد مــن األبنــاء يف قولــه ســبحانه:﴿ األمــر األول: الَوْ عَ تَ

نَا﴾ نَاءَ عُ أَبْ  نَدْ
ــن إ ــي م ــة ه ــة املباهل ــم األأن حادث ــم وأعظ ــداث يف ه ــاريخ ح ت

ــالم ــع األ اإلس ــاريخ مجي ــل يف ت ــني ب ــلة ب ــي مفاص ــاموية، إذ ه ــان الس دي
احلـق  أنَّ ديـان السـاموية؛ لتبيـان الـذي هـو خامتـة األ اإلسـالمو املسيحية

ــب األ إىل ــدن آدم جان ــن ل ــد م ــاء يف التوحي ــد إىل Qنبي ــاتم حمم  ال N اخل
 رية عنه.ـونفي البش Q جانب من يدعي الوهية عيسى إىل



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن............................................................ ٧٤

ديـان السـاموية احلقـة، بتوحيـد كـل األقضـية هلـا مسـاس فهي اذن 
ــ ــانوا مص ــار ك ـــإذ النص ــس بش ــىل نف ــى ـرين ع ــم  Qرية عيس وزعمه

ــي  ــني أن نب ــه، يف ح ــالمأُلوهيت ــداً  اإلس ــ Nحمم ــت بش ــى ـأثب ريته ونع
ــم ــبحانه إرصاره ــمَ اهللا س ــا علِ ــذا وملّ ــه، ه ــارهم أوىص إىل  ألوهيت وإنك

أنْ قـلْ تعـالوا نـدعُ أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا  Nنبيه 
 Nوانفسكم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة اهللا عـىل الكـاذبني.. فاختـار النبـي 

ــة  ــيلّ وفاطم ــل األرض ع ــرية أه ــق وخ ــفوة اخلل ــار ص ــة النص ملباهل
ليحضــروا تلـك املهمـة اإلهليـة التـي أنيطـت هبـم  Kواحلسن واحلسـني 

 دون سواهم.
 ر جيــد أن اآليــةمعــن النظــر بصــحيح الفكــر واالعتبــاأذا إقــل والعا

بنــاء والنســاء واألنفــس، ثــم ال خيفــى عــىل مــن لــه ظــاهرة يف عمــوم األ
ــان  ــم البي ــد الطــوىل يف عل ــتغراق، أالي ــاف حقيقــة يف االس ن اجلمــع املض

 Lبنــاء عــىل احلســننييف دعــوة األ N ر النبــيـملــاذا اقتصــوالســؤال هنــا 
ــة ــاهرة فاطم ــعة الط ــىل البض ــاء ع ــوة النس ــس  P ويف دع ــىل األنف وع

أن يـأيت بكـل مـن يصـدق عليـه أنـه ابـن لـه  Nعىل حني كان له  ؟Qبعيل
مـن يصـدق عليـه انـه مـن ويأيت بكل مـن يصـدق علـيهن نسـاءه وبكـل 

ــان بعــيل  Nاقتصــاره تــر هــل مــن جــواب غــري أنَّ  ،قرابتــه عــىل اإلتي
هــؤالء  نّ أبــ Nال إعالنــاً منــه إكــان  مــا K وفاطمــة واحلســن واحلســني
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وهـم صـفوة هـذا العـامل وأهنـم اخلـرية  اإلسـالماألطهار هم من يمثلـون 
 .؟! N من اخللق بعده

ــو ــان دع ــه ف ــار وعلي ــة األطه ــؤالء األربع ــي  إىل Kة ه ــة ه املباهل
ــع املســلمني،  ــة فبحكــم دعــوة مجي ــل حضــور األم ــان يمث حضــورهم ك

 بـل حضـور مجيـع األمـم التـي آمنـت بأنبيـاء اهللا ورسـله ية مجعاءاإلسالم
ــع رســاالت  K قــامتهمإف هــذا املقــام يف قضــية يتحــدد فيهــا مصــري مجي

 N هنـم أفضـل اخللـق بعـد النبـيأالسامء يكشف بوضـوح ال غبـار عليـه 
ن يـأتم بـه اخللـق كـام جعلهـم أوأكملهم فضالً ومن كـان كـذلك وجـب 

ــ ــنهم يف املباهل ــة ع ــبحانه أئم ــاهللا س ــد والش ــني التوحي ــلة ب رك ـة واملفاص
 نفس كام عرفت.بناء والنساء واألملكان العموم يف األ

ــمَ مــن أو عِ ــه K ن دعــوهتمأمــا مــا زُ ، N كانــت لشــدة قــرهبم من
لـه  أو مسـاوٍ  Q إذ هنـاك مـن هـو أشـد قرابـة مـن عـيلٍّ  فمعلوم البطالن،

ـــك  ـــي إىليف ذل ـــل،  N النب ـــاس وعقي ـــن أال إكالعب ـــا م ـــام مل يكون هن
 املدعوين يف ذلك املوقف.

ــة املباهلــة إ P لفاطمــة القــرآنفــام كــان اختصــاص  ال لعــدم يف آي
ال لعـدم النظـري لـه إ Q النظري هلـا يف النسـاء، ومـا كـان اختصاصـه لعـيل

ــا ــان وجودمه ــس، فك ــق يف  L يف األنف ــن اخلل ــوامها م ــن س ــي عم يغن
مل يكــن وجــود  L ن احلســننيأ الالفــت للنظــرذلــك املوقــف احلاســم، 
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ــهام  ــذلك اختص ــر ل ــن اآلخ ــي ع ــدمها يغن ــرآنأح ــ الق ــا كل هام يودعامه
ــه ــا إاحلســن واحلســني « :N لتســاوهيام وتكــافئهام كــام ورد عن مامــان قام

نـــه لـــو كـــان حضـــور أويف ذلـــك داللـــة واضـــحة عـــىل »، أو قعـــدا
يف ذلـك املوقـف لـتم اسـتدعاء مـن يـتم هبـا معهـا  غـري كـافٍ  Pالزهراء

 يُكتـــفَ لـــو مل  Q  املـــؤمنني عـــيلاالكتفـــاء، وكـــذلك بالنســـبة ألمـــري
تـــم  L ن احلســـننيأال إبحضـــوره لـــتم اســـتدعاء مـــن ســـواه، 

 مها معاً ملا علمت.ؤاستدعا
 :هلي وقرار رباينإتدبري  Kاستدعاء احلسنني وأبوهيام 

ذكــره وبــه تــتم  نــام هــو هللا عــزَّ إن التباهــل أوال خيفــى عــىل البصــري 
فـظ احلـق عـن الضـياع فضـالً  عـن  معرفة املحق من املبطل، وبـه أيضـاً حيُ

ــه يصــان مقــام إقامــة وإ ــاد، وغــري هــذا وذاك أن ب متــام احلجــة عــىل العب
عــن  املــؤمن يف احليــاة الــدنيا وبــه يلحــق اخلــزي والعــار باملبطــل فضــالً 

 اهلالك.
وبـني  N ينـام كـان بـني شـخص النبـإن التباهـل أ وال خيفى أيضـاً 

 ،ــار ــأال إالنص ــة الش ــر اآلي ــا ن ــراداً ـنن ــملت أف ــت وش ــد عم ريفة ق
حيــث شــملت األبنــاء والنســاء واألنفــس وإذا مــا  N آخــرين مــن أهلــه

ــ ــك ب ــة ذل ــىل حكم ــوف ع ــا الوق ــا أأردن ــل إن أن لن ــاهلم يف التباه دخ
ــرك  ــن ت ــو م ــا ال خيل ــه مم ــم ألجل ــروج هب ــرٍ أواخل ــار  ث ــوس النص يف نف
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 Nإذ تقــديم النبــي  ،لــه بــه مــن دون أدنــى شــك تــذعن لــه بــاحلق وتقــر
ــاس و ــب الن ــرهبم أأح ــعاب إق ــدائد والص ــم الش ــل دوهن ــن يتحم ــه مم لي

ذلــك أشــار  إىلومــع ذلــك تــراه خيــاطر هبــم يف شــمول العــذاب هلــم، و
أنــه عــىل يقــنيٍ باســتجابة  N فيــه إعــالم منــه: «النســفي يف تفســريه قــائالً 

تصـة بـه وبمـن دعائه، وإنـام ضـم األبنـاء والنسـاء وإن كانـت املباهلـة خم
ــد ــه ألن ذلــك آك ــدقه  يكاذب ــه واســتيقانه بص ــه بحال ــة عــىل ثقت يف الدالل

ــ ــذلك ومل يقتص ــده ل ــالذ كب ــه وأف ــريض أعزت ــىل تع ــتجرأ ع ــث اس ر ـحي
عىل تعـريض نفسـه لـه وعـىل ثقتـه بكـذب خصـمه حتـى هيلـك خصـمه 
مــع أحبتــه وأعزتــه إن متــت املباهلــة وخــص األبنــاء والنســاء ألهنــم أعــز 
األهــل وألصــقهم بــالقلوب وقــدمهم يف الــذكر عــىل األنفــس لينبــه عــىل 
قرب مكاهنم ومنزلتهم وفيـه دليـل واضـح عـىل صـحة نبـوة النبـى صـىل 

 إىلاهللا عليه وسـلم ألنـه مل يـرو أحـد مـن موافـق أو خمـالف أهنـم أجـابوا 
 .)١(»ذلك

ــ ــر يففمج ــإخراج األيء األم ــة ب ــن  اآلي ــس م ــاء واألنف ــاء والنس بن
ــي ــة النب ــدبري  N جه ــو ت ــفوة إه ــذه الص ــي هل ــاين يعط ــرار رب ــي وق هل

 K الطاهرة رفيع املكانـة وسـامي املنزلـة عنـد اهللا عـزّ ذكـره، ويبـني أهنـم
أهــل فضــل وكرامــة عنــده ســبحانه، وال دخالــة ألحــدٍ فيــه حتــى يقــال: 

 .٢٦١:  ١  -للنسفي  -مدارك التنزيل وحقائق التأويل  )١(
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ــيإن أ ــه يف التباهــل مــع النصــار هــو أســلوب ألهــل بي N رشاك النب ت
ــاليب ــن أس ــك األ م ــل ذل ــه حيص ــن خالل ــاورة وم ــاملن ــر النفس ي يف ـث

وح هلـم مـن خاللـه انـه عـىل يقـني ممـا يدعيـه فيـؤدي الطرف املقابل، فيل
 امتناع النصار عن مباهلته هلذا السبب !! إىلذلك 

ـمَ مـن  -كـام تقـدم-هلـي إرشاكهم كـان بـأمر إن إفيقال:  عِ ال كـام زُ
 اختذ ذلك اسلوبا للتأثري النفيس عىل النصارN . ن النبيأ

فعـل ذلــك مـن تلقـاء نفسـه، أ فلـيس فعلــه  N ن النبـيأولـو قلنـا 
 .خذة بعنق كل مسلم نطق بالشهادتني؟!آوتقريره حجة 

ــنِ : ﴿تعــاىلمــن قــال بشــأنه احلــق  Nلــيس هــو  وَ أ ــقُ عَ نْطِ ــا يَ مَ وَ
وَ  يٌ يُواهلَْ حْ وَ إِالَّ وَ ى * إِنْ هُ  .!؟)١(﴾حَ

ــ ــأثري النفس ــة الت ــن جنب ــو م ــية ال ختل ــان فالقض ــف ك ي وإالّ ـوكي
ــؤتى باأل ــامذا ي ــل فل ــواء التباه ــل أج ــل يف مث ــن األه ــربني م ــة واملق حب

ــي ــبَّ النب ــن أح ــة؟! وم ــاطر واهللك ــهم للمخ ــه  N وتعريض ــى ب  إىلأت
موقفـه، وعالقـة صـدق  ال مـدعاة لصـدقه وثباتـه عـىلإاملباهلة ومـا ذاك 

أمــر هــو يف  إىلتشــري  K بــإخراج مــن أحــبهم مــن أهــل بيتــه N النبــي
يعنـــي احتجاجـــه عـــىل  Kهبـــم  Nن مباهلتـــه أغايـــة األمهيـــة وهـــو 

 .Nالنصار هبؤالء األطهار عىل صدقه 

 .٤ - ٣سورة النجم:  )١(
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ــل : الحــتامل وقــوقــد يعــرتض معــرتض فيقــول وع املخــاطر باملباهَ
ــه  L امبغــري احلســنني وأبــوهي N النبــي هبــم مل يــأتِ  أن  Nألنــه لــيس ل

غـري نسـائه  غـري أبنائـه ونسـاءٍ  ن يـأيت بأبنـاءٍ أيأيت بغـري هـؤالء، لـيس لـه 
ــوا أوهلــذا األمــر يســتبعد  Nغــري نفســه  وأنفــسٍ   انأي احلســن -ن يكون

 ه يف رسالته.ءرشكا - K مهااوأبو
ـــت ـــيإ: ال قل ـــرض النب ـــبة تع ـــبهة يف أن نس ـــكال وال ش  N ش

ــه مــع النصــار معدومــة يف املقــام وغــري إللمخــاطر املهلكــة  ثــر مباهلت
هـذا األمـر هـو اهللا عـزّ ذكـره، فهـل يـا  إىلمتصورة البتـة؛ ألن مـن دعـاه 

 ! كال وحاشا.؟Nحلاق الرضر بنبيه إتُر يريد 
حتـى يقــال بـاحتامل نســبة  Nثـم هـل مــن شـك يف صــدق دعـواه 

 .وقوع املخاطر املهلكة؟!
ــح  ــرآنكيــف ورصي ــتقع عــىل أ إىليشــري  الق ــة س ــاذبنين اللعن  الك

ــدقه ــىل ص ــك ع ــن ذل ــح م ــة أوض ــدق  N وأي دالل ــهأوص ــل بيت  ،Q ه
نبغــي منــازعتهم  وال ي ،Q هــل البيــتأومــن هنــا قلنــا يلــزم  التصــديق ب

مامـــة، ولكـــن لألســـف طـــالق، كاخلالفـــة واإليف حقـــوقهم عـــىل اإل
ــي ــت النب ــل بي ــىل أه ــرت ع ــي ج ــداث الت ــا باألح ــأريخ يطالعن  N فالت

ــه  ــوعرتت ــاد أ، اهرةالط ــىل العب ــن اهللا ع ــرتض م ــاء املف ــحاب الكس ص
ــودهتم، فبُ  ــاعتهم وم ــعط ــه ي ــالرفيق األ Nد رحيل ــه ب ــىل، أول والتحاق ع

ــه األ ــا فعلت ــة م ــاً أم ــذبت علي ــة، فغُ  Q ن ك ــواه اخلالف ــيف دع ــه، بْ صِ ت من
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ســقاط إو هارُ ضــلعـكســو Pاهلجــوم عــىل بيــت الزهــراء وتالهــا 
بـدس  اغتيالـهو Q االمـام احلسـنجنينها، وبعـدها غصـب اخلالفـة مـن 

ــه  ــم إلي ــن الس ــلِ م ــل اإلمعاوقِب ــا قت ــفيان، وأعظمه ــن أيب س ــة ب ــام ي م
ــني ــده و Q احلس ــذه أوول ــائه، فه ــبي نس ــحابه وس ــداثٌ أص ــي يف  ح ه

ـــار  ـــمة ع ـــة وص ـــىلاحلقيق ـــة  ع ـــني األم ـــالمجب ـــوم  يةاإلس إىل أن تق
ــاعة ــك ويُ .الس عون يف ذل ــازَ ن ــف يُ ــم قتَ ..  كي ــهد هل ــد ش ــون وق ــرآنل  الق

 .!؟بالطهارة من الرجس والصدق يف القول
 -مـع عـدم التسـليم، وفـرض املحـال لـيس بمحـال -ولو فرضـنا

رر واخلطـر عـىل املباهـل هبـم ـأنه كانت هنـاك نسـبة حمتملـة لوقـوع الضـ
ــي ــذلك الضــأ N فهــل حيــق للنب ــه ل ــنام ال ـن يعــرض أهل رر واخلطــر بي

فهـل أهـل . أ .!؟هلـهأن يعـرض لـذلك مـن النـاس مـن لـيس بأحيق لـه 
رف هبـم بالطريقـة التـي ينـزل هبـم ـلـه فيعطـى حـق التصـ الرجل ملـكٌ 

 .الرضر ويلحق هبم اخلطر؟!
ــلإو ــيإ: ن قي ــائز للنب ــك ج ــه  N ن ذل ــار كون ــاملؤمنني أباعتب وىل ب

 نفسهم. أمن 
 .: لو صحَّ جلاز ذلك له مطلقاً ال يف خصوص أهلهقلت

ــف  ــم أض ــك  إىلث ــاهرة أذل ــفوة الط ــذه الص ــار ه ــام -ن اختي ك
هليــة وهـذا يــدلل وبوضـوح جــيل ال يلحقـه شــك، إكــان بـإرادة  -ذكرنـا
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ــت ــل البي ــىل أن أله ــ K ع ــية الش ــيـخاص ــع النب ــالته  N راكة م يف رس
 هنم امتداد لنبوته.أو

ــاراً  ــار اختي ــون االختي ــاً  إذن فك ــراراً  رباني ــاً إوق ــىل  ،هلي ــع ع يقط
ـــق اعرتاضـــه مـــن أن  ـــوهيامإاملعـــرتض طري   K خـــراج احلســـنني وأب

ــاء أإخــراج غــريهم مــن  N مكــان النبــيإال لعــدم إللمباهلــة مــا هــو  بن
.. وهــذا االعــرتاض مــردود بــام ذكرنــاه يف .وأو نســائهم أاملســلمني 

ا بـدليل قولـه سـبحانه: ﴿ ربانيـاً ن االختيـار كـان أعاله مـن أ ـالَوْ عَ ـلْ تَ قُ فَ
مْ  كُ ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ كُ نَ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ ومــن  )١(﴾مْ وَ

ــ ــة الش ــرأ اآلي ــاً ـق ــى أدرك متام ــد األعم ــن التقلي ــد ع ــدبرٍ وبع أن  ريفة بت
 ذلك الذي بيناه هو احلق الذي ال يامري فيه إال عنيد جهول.

ــراد  ــذي ي ــم ال ــإث ــو بش ــة ه ــه يف املباهل ــىـثبات ــي  Q رية عيس ونف
ن املباهــل ألوهيــة عنــه وهــذا أمــر بحــدِّ ذاتــه يــدل داللــة قاطعــة عــىل األ

ــم يف  ــط ذوإهب ــوا فق ــك ليس ــات ذل ــة  يثب ــة عظيم ــة ومكان ــة رفيع منزل
ــل  ــب، ب ــؤدد؛ إوحس ــة والس ــل والكرام ــب الفض ــىل مرات ــوا أع ــم بلغ هن

عظــم الرباهــني التــي مــن شــأهنا أ N ألن يف حضــورهم مــع النبــي
وبِــه فــيام يد N التــدليل عــىل صــدق النبــي باالمتنــاع مــن  Nعيــه، لــذا جُ

 .Kرأوه مصطحباً معه أهل بيته ا قبل النصار ملّ 

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(
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رر وحلــوق اخلطــر باملباهــل هبــم ـن نســبة وقــوع الضــإ: ن قيــلإفــ

ذ لـيس إلـزام املسـلمني إلـزامهم ال إنام ذلـك بنظـر النصـار مـن بـاب إ

ــه ــل بيت ــري أه ــن داعٍ إلرشاك غ ــارN  م ــع النص ــل م ــه  ،يف التباه وعلي

ــوهتم  ــل يف دع ــال دلي ــىل  إىلف ــك ع ــه وأذل ــاؤه يف دعوت ــم رشك ــاأهن ه ؤمن

لـزام غـري إمـر هـو امتـداد لنبوتـه، بـل غايـة مـا يف األهنـم أعىل رسـالته و

 املسلمني.

هنــا أريفة يالحــظ ـمــن أمعــن النظــر يف مفــردات اآليــة الشــ :قلــت

ــي ــيح للنب ــيغ تت ــاءت بص ــوهيام N ج ــنني وأب ــري احلس ــأيت بغ أو  K أن ي

قـارب أو النسـاء؛ حيـث صـحاب أو األلـيهم مـن سـواهم مـن األإيضم 

نفــس مــن بنــاء والنســاء واألمــر الــوارد يف اآليــة تضــمن دعــوة األن األإ

فسـحة  N مـر الـذي يعطـي النبـيدون حتديد مصـاديق هلـذه الصـيغ، األ

لــيهم مــن إأو يضــم  Kاملجــال لــدعوة كــل مــن هــؤالء غــري أهــل بيتــه 

وبيانــه للنــاس  القــرآنتعلــيم  فــى عــىل أحــد أنثــم الــذي ال خيســواهم، 

 القــرآنكــام رصح  N كــان مــن املهــام الرئيســة امللقــاة عــىل عــاتق النبــي

مْ يف حمكــم كتابــه العزيــز:  تعــاىلالكــريم بــذلك، قــال  نَا فِــيكُ ــلْ سَ ــامَ أَرْ كَ

ـــابَ  ـــمُ الْكِتَ كُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ يكُ كِّ ـــزَ يُ ـــا وَ اتِنَ مْ آيَ ـــيْكُ لَ ـــو عَ تْلُ مْ يَ ـــنْكُ ـــوالً مِ سُ رَ
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ــمْ  كُ لِّمُ عَ يُ ــةَ وَ مَ كْ احلِْ ــونَ  وَ لَمُ عْ ــوا تَ ونُ ْ تَكُ ــا ملَ ــذا  )١(مَ ــون وهب ــم  Nيك أعل

لِــمَ أدنــى بمــراد اهللا عــز وجــل مــن دون  ن مــراده ســبحانه أ Nشــك، فعَ

ـــاىلو ـــن األ تع ـــني م ـــن واحلس ـــاء احلس ـــ Lبن ـــة وم ـــاء فاطم ن النس

 N ن اســتدعاء النبــيأومنــه تعــرف  ،Q ومــن األنفــس عليــاً  Pالزهــراء

ــم  ــه  Kهل ــة في ــزام إيف املباهل ــريلل ــار وغ ــار لنص ــديق  النص بتص

نــام كانــت إن املباهلــة أالرســالة وصــدق املــدعوين، ثــم ال خيفــى عليــك 

ــل  ــإألج ــات بش ــىـثب ــي األ Q رية عيس ــن ونف ــدّ م ــذا تُع ــه؛ ل ــة عن لوهي

بـني هنـا الفيصـل بـني احلـق وإبـل  اإلسـالمأعظم املواقف التـي شـهدها 

 N الباطل والصـادق والكـاذب فإثبـات صـدق مـا يدعيـه النبـي اخلـاتم

 ــار ــع النص ــل م ــة إبالتباه ــادقني ملباهل ــوة الص ــك دع ــتلزم ذل ــام يس ن

 - K بــوهيامأاحلسـنني و -وين وهـذا بحـدِّ ذاتـه يثبـت للمـدع ،الكـاذبني

عظــيم الشــأن ورفيــع املنزلــة بــل ويــدلل بوضــوح ال غبــار عليــه 

ل غـري ذلـك قلنـا يف رسـالته السـاموية، ومـن قـا Nللنبـي K مشاركتهم

ــدليل: ﴿ ــات ال ــه ه ــادِقِنيَ ل ــتُمْ صَ نْ مْ إِنْ كُ ــانَكُ هَ رْ ــاتُوا بُ ــلْ هَ ن مل إو ﴾.قُ

 قوله. Nبه فيكون ممن قد رد عىل رسول اهللا  يأتِ 
  

 .١٥١ اآليةسورة البقرة:  )١(
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ثني يف االسـتدالل عـىل بنــوة رين واملحـدِّ ـكـالم املفسـ: األمـر الثـاين
 N للنبي L احلسنني
ـــوة احلســـننيـكـــالم املفســـ - ١  L رين يف االســـتدالل عـــىل بن

 .N للنبي
ــال اآللــويس ــاين:  هيف تفســري ق ــىل  Qويف ذكــره «روح املع ــل ع دلي

 Qنــوح إىلن انتســاب (عيســى) بنــات؛ ألن الذريــة تتنــاول أوالد الأ
ــيس  ــه، وإل ــة أم ــن جه ــه أال م ــ Qن ــه أب ينص ــيس ل ــافته إرف ـل  إىلض

 .)١(»األم
ـــهُ ﴿« :اجلـــواهر احلســـان هيف تفســـري وقـــال الثعـــالبي بْنَـــا لَ هَ وَ وَ

دَ  اوُ تِــهِ دَ يَّ رِّ ــنْ ذُ مِ بْــلُ وَ ــنْ قَ نَا مِ يْ ــدَ ــا هَ نُوحً نَا وَ يْ ــدَ ــالًّ هَ ــوبَ كُ قُ عْ يَ اقَ وَ ــحَ إِسْ
ـــوبَ  يُّ أَ نَ وَ يْامَ ـــلَ سُ ي وَ ـــزِ لِكَ نَجْ ـــذَ كَ ونَ وَ ـــارُ هَ ـــى وَ وسَ مُ ـــفَ وَ يُوسُ وَ

إِلْ  ــــى وَ يسَ عِ ــــى وَ يَ ْ حيَ ــــا وَ يَّ رِ كَ زَ ــــنِنيَ * وَ سِ ــــنَ املُْحْ ــــلٌّ مِ ــــاسَ كُ يَ
نيَ  ـــاحلِِ مـــن ذريـــة نـــوح أو  Q ... ويف هـــذه اآليـــة أن عيســـى)٢(﴾الصَّ

بحسـب االخـتالف يف عـود الضـمري مـن ذريتـه، وهـو ابـن  Lبراهيم إ
 .)٣(»ن ولد البنت من الذريةأ األحباس عىل وهبذا يستدل يف ،ابنة

 .٢٠٢:  ٤ -لويسلآل-روح املعاين  )١(

 .٨٥ - ٨٤نعام : سورة األ )٢(

 .٤٨٩:  ٢ -للثعالبي -تفسري اجلواهر احلسان  )٣(
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وقـد اسـتدل بعضــهم «املنـار:  هيف تفســري وقـال حممـد رشـيد رضـا
ن لفـظ الذريـة يشـمل أوالد أبـراهيم أو نـوح عـىل إبذكر عيسـى يف ذريـة 

ن احلسـن واحلسـني مـن ذريـة أن اآليـة تـدل عـىل أالبنات، وذكر الـرازي 
ة عنـد البـاقر اسـتدل هبـذه اآليـن أبـا جعفـر إقـال: ويقـال  ،Nرسول اهللا

أي  -نــه ألــويس وقــال: وأورد عليــه احلجــاج بــن يوســف ذكــر ذلــك اآل
ــى ــ -عيس ــه أب يص ــيس ل ــافته إرف ـل ــر  إىلم األ إىلض ــال يظه ــه ف نفس

ــبَ بــأن مقتضــه عليــه يف كونــه ذريــة جلــده مــن األقيـاس غــري قِّ ى ـم، وتُعُ
ــال أب  ــه ب ــاهر واأكون ــع ظ ــه من ــة وفي ــز الذري ــذكر يف حي ــألة ن يُ ملس

احــتج باآليــة عــىل الرشــيد ثــم  )Qخالفيــة، وذكــر أن موســى الكــاظم (
عـن الـرازي اسـتدالل البـاقر هبـا وبآيـة املباهلـة قـال: وادّعـى  ذكر نقـالً 

وقـد اختلـف افتـاء أصـحابنا يف هـذه  Nبعضهم أن هـذا مـن خصائصـه 
 .)١(»املسألة والذي أميل اليه القول بالدخول

واســتدل هبــذه اآليــة عــىل «اللبــاب:  هيف تفســري وقــال ابــن عــادل
جعـــل  تعـــاىلألن اهللا  N ان احلســـن واحلســـني مـــن ذريـــة رســـول اهللا

ال بـاألم فكـذلك إبـراهيم إ إىلبـراهيم وهـو ال ينسـب إعيسـى مـن ذريـة 

 .٤١٩:  ٧ -ملحمد رشيد رضا -تفسري املنار  )١(
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ن أبــا جعفــر البــاقر اســتدل هبــذه اآليــة عنــد إاحلســن واحلســني، ويقــال: 
 .)١(»احلجاج بن يوسف الثقفي

بـراهيم، إيف ذرية  Q ويف ذكر عيسى«يف التفسري املنري:  وقال الزحييل
خر داللة عىل دخول ولد البنات يف ذرية الرجـل؛ ألن أو نوح عىل القول اآل

نـه ال أب لـه، إمه (مـريم) فأمن طريق  Q براهيمإ إىلنام انتسب إ Q عيسى
ومهـا أوالد  N ) يف ذريـة النبـيLومثل ذلك دخـول احلسـن واحلسـني(

 .)٢(»ملا ثبت يف صحيح البخاري) Pفاطمة(
ــدين يف  ــري ال ــان أث ــو حي ــال أب ــريه ( وق ــيطتفس ــر املح ويف : «)البح

ن ابـن البنـت داخـل يف الذريـة وهبـذه اآليـة أذكر عيسـى هنـا دليـل عـىل 
ــمري يف  ــان الض ــواء ك ــة وس ــىل الذري ــف ع ــه يف الوق ــىل دخول ــتدل ع اس

ــداً  ــه) عائ ــن ذريت ــىل  (وم ــوح أو ع ــىل ن ــول: إع ــراهيم، فنق ــن ب احلس
ــة ( ــا فاطم ــني ابن ــول اهللاKواحلس ــة رس ــن ذري ــا م ــة  N )مه ــذه اآلي وهب

بو جعفر البـاقر وحييـى بـن يعمـر عـىل ذلـك وكـان احلجـاج بـن أاستدل 
ذ كـان هـو ينكـر ذلـك فسـكت إيوسف طلـب مـنهام الـدليل عـىل ذلـك 

 .)٣(»يف قصتني جرتا هلام معه

 .٢٦٦:  ٨اللباب يف علوم الكتاب،  )١(

 .٢٧٩:  ٧ -للزحييل  -التفسري املنري  )٢(

 .٥٧٥:  ٤ -ندليسن األألثري الدي -البحر املحيط يف التفسري  )٣(
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ــي ــال القرطب ــام  وق ــامع ألحك ــرآنيف اجل ــن: «الق ــى م ــدّ عيس  وع
 N )ذريـة النبـيPنـام هـو ابـن البنـت، فـأوالد فاطمـة(إبـراهيم وإذرية 

 .)١(»وهبذا متسك من رأ أن ولد البنات يدخلون يف اسم الولد
ــائق الت ــل وحق ــدارك التنزي ــاء يف م ــفي: أوج ــل للنس وذكــر «وي

ألنـه جعلـه  ن النسـب يثبـت مـن قبـل األم أيضـاً أعيسى معهم دليل عـىل 
ــوح  ــة ن ــه  Qمــن ذري ــذا أجيــب احلجــاج إوهــو ال يتصــل ب ــاألم وب ال ب

 .)٢(»N حني أنكر أن يكون بنو فاطمة أوالد النبي
مفاتيح تفســـريه الكبـــري املســـمى بــــيف  وقـــال الفخـــر الـــرازي

ــب ــىل « :الغي ــدل ع ــة ت ــة: اآلي ــألة اخلامس ــن أن املس ــني م ــن واحلس احلس
بـراهيم مـع إجعـل عيسـى مـن ذريـة  تعـاىل؛ ألن اهللا  N ذرية رسـول اهللا

ال بـاألم فكـذلك احلسـن واحلسـني مـن ذريـة إبـراهيم إ إىلأنه ال ينتسـب 
رســـول اهللا بـــاألم وجـــب كـــوهنام مـــن  إىلن انتســـبا إو N رســـول اهللا

ــال:  ــه، ويق ــن إذريت ــاج ب ــد احلج ــة عن ــذه اآلي ــتدل هب ــر اس ــا جعف ن أب
 .)٣(»يوسف

 .٣١:  ٧تفسري القرطبي،  )١(

 .٥١٩:  ١ ،تفسري النسفي )٢(

 .٥٤:  ١٣ ،التفسري الكبري للرازي )٣(
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ــريه ــري يف تفس ــن كث ــال اب ــر : «وق ــى"ويف ذك ــة Q "عيس ، يف ذري
ــراهيم" ــوح"أو  "إب ــد "ن ــول ول ــىل دخ ــة ع ــر دالل ــول اآلخ ــىل الق ، ع

ــــال؛ ألن  ــــة الرج ــــات يف ذري ــــى"البن ــــب Q "عيس ــــام ينس  إىل، إن
 ، فإنه ال أب له.P "مريم"، بأمه Q"إبراهيم"

ـــى  ـــن حيي ـــهل ب ـــدثنا س ـــريه: ح ـــاتم يف تفس ـــن أيب ح ـــال اب وق
س عـن العسكري، حدثنا عبـد الـرمحن بـن صـالح، حـدثنا عـيل بـن عـاب

عبــد اهللا بــن عطــاء املكــي، عــن أيب حــرب بــن أيب األســود قــال: أرســل 
ــاج  ــن  إىلاحلج ــزعم أن احلس ــك ت ــي أن ن لَغَ ــال: بَ ــر فق مُ عْ ــن يَ ــى ب حيي

ــاب اهللا،  ــده يف كت ــلم، جت ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــة النب ــن ذري ــني م واحلس
ــه  ــن أول ــه م ــد قرأت ــورة  إىلوق ــرأ س ــيس تق ــال: أل ــده؟ ق ــم أج ــره فل آخ

ـاألنعـام: ﴿ مِ رِّ وَ نَ نْ ذُ يْامَ ــلَ سُ دَ وَ اوُ هِ دَ تـِ ــى﴾ حتـى بلـغ ﴿يَّ يسَ عِ يَـى وَ ْ حيَ  ؟﴾وَ
قال: بـىل، قـال: ألـيس عيسـى مـن ذريـة إبـراهيم، ولـيس لـه أب؟ قـال: 

 صدقت.
ـــه أو  ـــىل ذريت ـــف ع ـــه، أو وق ـــل لذريت ـــذا إذا أوىص الرج فله

 .)١(»وهبهم، دخل أوالد البنات فيهم

 .٢٩٨:  ٣تفسري ابن كثري،  )١(
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ــليم  ــل الس ــاد العق ــاء يف إرش ــريم  إىلوج ــاب الك ــا الكت أليب مزاي
ــا﴿«الســعود قولــه: يَّ رِ كَ زَ ــى﴾ ابنُــه ﴿وحييــى﴾ وهــو ابــنُ آذَنَ ﴿وَ يسَ عِ ﴾ وَ

 .)١(»وفيه دليلٌ عىل أن الذرية تتناول أوالدَ البنات ،هو ابنُ مريم
ــدير ــتح الق ــوكاين يف ف ــال الش ــاتم« :وق ــن أيب ح ــرج اب ــد أخ  ،وق

نسـب  ،العـم والـداخلـال والـد و :عن حممد بـن كعـب قـال ،وأبو الشيخ
ــى  ــال إىلاهللا عيس ــه فق ــهِ ﴿ :أخوال تِ يَّ رّ ــن ذُ مِ ــغ وَ ــى بل ــه إىل﴾ حت  :قول

ــا وحييــى و﴿ يَّ رِ كَ زَ والبيهقــي  ،واحلــاكم ،وأخــرج أبــو الشــيخ .﴾عيســىوَ
دخـل حييـى بـن يعمـر عـىل احلجـاج فـذكر  :عن عبد امللك بن عمري قـال

 ،كــذبت :فقـال حييـى ،مل يكــن مـن ذريـة النبــي :فقـال احلجـاج ،احلسـني
ــال ــة :فق ــت ببين ــا قل ــىل م ــأتيني ع ــتال ،لت ــهِ ﴿ :ف تِ يَّ رّ ــن ذُ مِ ــه إىل﴾ وَ  :قول

ــى﴿ يسَ عِ  .صــدقت :فقــال ،﴾ فــأخرب اهللا أن عيســى مــن ذريــة آدم بأمــهوَ
ــاتم ــن أيب ح ــرج اب ــال ،وأخ ــود ق ــن أيب األس ــرب ب ــن أيب ح ــل  :ع أرس

ــاج  ــال إىلاحلج ــر فق ــن يعم ــى ب ــن  :حيي ــزعم أن احلس ــك ت ــي أن بلغن
لــه   إىلواحلســني مــن ذريــة النبــي جتــده يف كتــاب اهللا؟ وقــد قرأتــه مــن أوّ

 .)٢(»فذكر حييى بن يعمر نحو ما تقدم ،آخره فلم أجده

 .١٥٨:  ٣ ،تفسري أيب السعود )١(

 .١٥٧:  ٢فتح القدير للشوكاين،  )٢(
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ــال  ــانإوق ــي يف روح البي ــامعيل حق ــة وَ « :س ــريم ابن ــن م ــى اب يس عِ

ماثـان الـذين هـم ملـوك بنـى إرسائيـل. وىف ذكـره دليـل  يعمران من بنـ

ن الذريــة تتنــاول أوالد البنــت فيكــون احلســن واحلســني مــن ذريــة أ عــىل

 .)١(»ليه باألمإسيد املرسلني حممد صىل اهللا عليه وسلم مع انتساهبام 

ــني ــن واحلس ــبة احلس ــر والح: أن نس ــد ظه ــدم فق ــا تق  إىل L ومم

ــق أمهــام فاطمــة الزهــراء N رســول اهللا ــري مــن  P عــن طري أقــرب بكث

ــى ــبة عيس ــراهيمإ إىل Q نس ــذراء Q ب ــريم الع ــه م ــق أم ــن طري ال إ P ع

ــضٍ ذُ ﴿ :ن النتيجــة واحــدة وهــي قولــه ســبحانهأ ــنْ بَعْ ا مِ ــهَ ــةً بَعْضُ يَّ ﴾ رِّ

 ).٣٤(آل عمران 

ـــدِّ  – ٢ ـــالم املح ـــننيك ـــوة احلس ـــىل بن ـــتدالل ع  L ثني يف االس

 Nللنبي

 :منها ،استدلوا عىل ذلك بعدة أدلة

ــي) Nاالســتدالل بقولــه نِّ ةٌ مِ ــعَ ــةُ بَضْ وهــذا احلــديث رواه : (فَاطِمَ

 البخاري ومسلم يف صحيحهام، أي أنه متفق عليه.
  

 .٦١:  ٣ ،روح البيان )١(
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 :فقال السمهودي
فيكونــون بواســطتها بضــعة منــه  ،معلـوم أن أوالدهــا بضــعة منهــا«

 .)١(»وهذا غاية الرشف ألوالدها ،صىل اهللا عليه وسلم
بواســطة  Nبضــعة مــن رســول اهللا  L وعليــه فاحلســن واحلســني

 .P الزهراء أمهام
ــام رواه البخــاري مــن  :ومنهــا  Nرســول اهللا  حــديثاســتدالهلم ب

ــيِّدٌ : «N ، قــالQ احلســن يف اإلمــام ا سَ ــذَ ــي هَ نِ ــلَّ  ،ابْ عَ لَ ــلِحَ  اهللاوَ أَنْ يُصْ
 ِ تَنيْ ظِيمَ ِ عَ َ فِئَتَنيْ  .  )٢(»بِهِ بَنيْ

ه  .P ابن بنته فاطمة Q وهو "ابنه" N فسامَّ
 قال ابن القيم:

ــول « ــىل دخ ــون ع ــلمون جممع ــا يف املس ــة ريض اهللا عنه أوالد فاطم
.. فمـن .ذرية النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم املطلـوب هلـم مـن اهللا الصـالة

انتســب إليــه صــىل اهللا عليــه وســلم مــن أوالد ابنتــه فــإنام هــو مــن جهــة 
وهلــذا قــال النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  ،فاطمــة ريض اهللا عنهــا خاصــة

ــه ــن ابنت ــن اب ــام :يف احلس ــيد) فس ــذا س ــي ه ــه(إن ابن ــزل اهللا  ،ه ابن ــا أن ومل
ـنَ الْعِلْـمِ ﴿ :سبحانه آية املباهلـة كَ مِ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـكَ فِيـهِ مِ اجَّ ـنْ حَ مَ فَ

 .١٥٦:  ٢٦لويس يف روح املعاين، نقله اآل )١(

 .١٨٦:  ٣ ،صحيح البخاري )٢(
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ـــنَا  سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـــاءَ نِسَ ا وَ نَ ـــاءَ نِسَ مْ وَ كُ ـــاءَ نَ أَبْ ـــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ـــدْ ا نَ ـــالَوْ عَ ـــلْ تَ قُ فَ
ــتَ  نَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ أَنْفُ ــاذِبِنيَ  اهللاوَ ــىلَ الْكَ ، دعــا النبــي )١(﴾عَ

ــــناً  ــــة وحس ــــلم فاطم ــــه وس ــــىل اهللا علي ــــيناً  ص ــــرج  وحس وخ
 .)٢(»للمباهلة....

 :وقال ابن حجر اهليتمي
ــنني« ــال للحس ــوز أن يق ــه جي ــه  :أن ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــاء رس أبن
لقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم يف  ،وهــو أب هلــام اتفاقــاً  ،وســلم
 .  )٣(»(إن ابني هذا سيد) :احلسن

ــه  ــر يف كتاب ــث أخ ــك بأحادي ــىل ذل ــيوطي ع ــتدل الس ــد اس وق
(اخلصائص الكرب))٤(. 

ـــث: ـــوة احلســـنني األمـــر الثال  L االســـتدالل بالســـنة عـــىل بن
 :Nللنبي

ا نَّ قولــه عــزّ ذكــره:﴿إ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَــاءَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ
مْ  كُ ـــاءَ نِسَ ـــلْ لَعْ وَ عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــمَّ نَ مْ ثُ ـــكُ سَ أَنْفُ ـــنَا وَ سَ أَنْفُ ـــىلَ وَ ـــةَ اهللاِ عَ نَ

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(

 .٣٠١-٢٩٩جالء األفهام البن القيم: ص )٢(

 .٤٦٢:  ٤الصواعق املحرقة البن حجر اهليتمي،  )٣(

 .٣٨١:  ٢اخلصائص الكرب للسيوطي،  )٤(
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ـاذِبِنيَ  نَـاجـاء فيـه لفــظ ﴿ )١(﴾الْكَ نَاءَ ﴾ وقـد ثبــت متـواتراً لـد مجهــور أَبْ
بنـا رسـول افهـام  Lاملسلمني أنَّ املقصـود بـذلك مهـا  احلسـن واحلسـني 

 .القرآنبنص  Nاهللا 
ــأيت أحاديــث وردت بعــدة طــرق تثبــت تســميته إو ــيام ي  Nليــك ف

 بذلك، منها: Lللحسن واحلسني 
ــي – ١ ــول النب ــر ق ــون : «N يف ذك ــي آدم ينتم ــل بن ــبتهم  إىلك عص

 :»ين أنا أبوهم وأنا عصبتهمإطمة فال ولد فاإ
ــن األ ــب اب ــبة حس ــى العص ــري: األومعن ــة األب ث ــن جه ــارب م ق

م يعصبونه ويعتصب هبم أي أل  .)٢(حييطون به ويشتد هبمهنّ
ــبة الرجــل، مجــع  صَ ككفــرة مجــع » عاصــب«وحســب الطرحيــي: عَ

ــه، واجلمــع: العصــاب، قــال اجلــوهري: و ــام إكــافر، وهــم بنــوه وقرابت نّ
وا عصبة، أل ـم عصـبوا بـه أي: أحـاطواسمُّ بـه فـاألب طـرف، واالبـن  هنّ

ــرف، واأل ــبط ــم جان ــب، والع ــه  ...)٣(خ جان ــا أمجل ــيح مل ــه توض وكالم
 ثري.ابن األ

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(

 .٢٤٥:  ٣ثري، ثر البن األيف غريب احلديث واأل ايةالنه )٢(

 مادة عصب. ،١٢٢:  ٢جممع البحرين للشيخ فخر الدين الطرحيي،  )٣(
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ــ ــبق الطرحي ــد س ــنُ  يَّ وق ــال اب ــه فق ــارس يف مقاييس ــل  :ف ــه أص ل
وتطلـق عـىل  يء ثـم يفـرع ذلـك فروعـاً ـواحد يـدل عـىل ربـط يشء بشـ

رة مـن الرجـال ألهنـا قـد ـوعـىل العشـ ،أطناب املفاصل التي تالئـم بينهـا
 .عصبت كأهنا ربط بعضها ببعض
األصـل بمعنـى الـربط واإلحاطـة وكـأن وعىل كـل تقـدير فهـو يف 

   .بالعصبة ويرتبط هبا مع غريهم اإلنسان حياط
ــا يف اصــطالح الفقهــاء فهــو ال يتجــاوز عــامّ ذكــره الطرحيــي يف  وأمّ

ــوا ــاحب اجل ــره ص ــا ذك ــاريف م ــن التع ــه، وأحس ــال: كالم ــث ق هر حي
ــن واأل« ــبة: االب ــامالعص ــدىلّ هب ــن ت ــمل األ)١(»ب وم ــو يش ــم ، وه خ والع

 .)٢(وغريمها
ــرف  ــه تع ــه أومن ــي  Nن قول ــل بن ــون آك ــبتهم  إىلدم ينتم ي أعص

ــأب ون األأ ال ولــدي إ ،اجلــد إىليعهم والده مــن الــذكور ينتمــون مجَ
ــة ــ P فاطم ــان إف ــو إهنام ينتمي ــبتهم وه ــو عص ــه فه ــول ألي ــوهم، فق ب

ــة مــن إهــذا كــان  Nالنبــي ــة ومنزل لفــات نظــر للمســلمني ملعرفــة مكان
ن العصــبة ال تكــون أخصــهم اهللا ســبحانه بــالبنوة مــع مــا تعــورف  مــن 

 بناء الذكور.باء واألال بني اآلإ

 .٩٩:  ٣٩اجلواهري، جواهر الكالم للشيخ  )١(

 .٢٦٩للشيخ السبحاين: ص ،االعتصام بالكتاب والسنة )٢(
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ــديث ــره احل ــد ذك ــنعاين بع ــال الص ــر « :وق ــت: واألظه ــذا أقل ن ه
رعي ـنـه احلكـم الشـإاحلكم خاص بـأوالد فاطمـة ال غريهـا مـن بناتـه، ف

ــيس إال للفــراش ال غــري، وجــاء احلــديث يف أ والد فاطمــة ال أن الولــد ل
 .)١(»غري، فليس لنا إحلاق غريها هبا

يف ســـنده  نّ أن كـــان كـــام يقـــال إو«وقـــال اخلطيـــب يف تارخيـــه: 
ــعف إال  ــاً: (أض ــابر مرفوع ــن ج ــرباين ع ــد الط ــواهد عن ــه ش ن اهللا أن ل

 .)٢(»ب عيل)ن اهللا جعل ذريتي يف صلأو جعل ذرية كل نبي يف صلبه
 مل يشاركهم فيها غريهم. Lواحلسنني  Pوهذه فضيلة للزهراء  

وقد رو هـذا احلـديث مجلـة مـن علـامء أهـل السـنة يف مصـنفاهتم 
اجلــزء والصــفحة التــي ورد فيهــا  إىلشــارة ليــك ذكــرهم مــع اإلإو

   احلديث املذكور:
 ).٦٢٦/ص٢محد بن حنبل يف فضائل الصحابة (جأ – ١
ــيم األ – ٢ ــو نع ـــ أب ــبهاين (ت ــحابة  ٤٣٠ص ــة الص ـــ) يف معرف ه

 ).٥٦/ص١(ج
 ).١٢١حمب الدين الطربي يف ذخائر القربى (ص – ٣

 .٢٩٣: ٣التنوير رشح اجلامع الصغري للصنعاين،  )١(

 .١٤١: ٢لباس للعجلوين، كشف اخلفاء ومزيل اإل )٢(
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)، ويف ٣٠٣/ص٣ابن حجر العسقالين يف التلخيص احلبـري (ج – ٤
 ، وقال: )٢٥٨/ص١٦املطالب العالية (ج

ــالنظر إ ــديث ب ــد إىلن احل ــىل ح ــق ع ــل طري ــعيفاً،  ةك ــون ض يك
 خر يكون صحيحاً لغريه.جمموع الطرق األ إىلوبالنظر 
حممــد بــن عبــد الــرمحن الســخاوي يف األجوبــة املرضــية  - ٥

  نه صالح للحجة.إ)، وقال: ٤٢٤/ص٢)، ويف (ج٣٤٣/ص١(ج

حممد بـن يوسـف الصـاحلي الشـامي يف سـبل اهلـد والرشـاد  - ٦

بو اخلري السخاوي يف فتاويه: رجاله أ)، وقال: قال احلافظ ٤٨٥/ص١٠(ج

 وثقون وللحديث شواهد.م

 ).٦٧٧/ص٢ابن حجر اهليتمي يف الصواعق املحرقة (ج – ٧

 ).٦٢٤/ص١٣املتقي اهلندي يف كنز العامل (ج – ٨

 ).٢٦٨املال عيل القاري يف األرسار املرفوعة (ص – ٩

ة - ١٠ ْزَ يْني احلنفي الدمشقيّ (تـ برهان الدين ابن محَ هـ) ١١٢٠احلُسَ

 ).١٤٥/ص٢ريف (جـأسباب ورود احلديث الشيف البيان والتعريف يف 

 ).٣٨/ص٦حممد بن عيل الشوكاين يف نيل األوطار (ج - ١١



 ٩٧ .................................................................... الفصل األول: آية املباهلة

ــد - ١٢ ــن عب ــن عمــر ب ــقي  حممــد أمــني ب ــدين الدمش ــز عاب العزي

ـــ ــامة (رد املحتــار) ١٢٥٢(ت ــدر املختــار املس ــىل ال ـــ) يف حاشــيته ع ه

 ).٦٨٥/ص٦(ج

 ).٤٩١/ص٧حممد رشيد رضا يف تفسري املنار (ج – ١٣
 :لعيلٍّ أنت أخي وأبو ولْدي N يف ذكر قول النبي  – ٢

ــاً  ــديث أيض ــذا احل ــذا  وه ــنة وك ــل الس ــامء أه ــن عل ــة م رواه مجل
 موضع ذكره باجلزء والصفحة: إىلأرشت 

)، ١١١٨/ح٦٥٦ج/ص ٢فضائل الصحابة ألمحد بـن حنبـل،( -١
 به. Q عن عيل بن أيب طالب

 به. Q، عن عيل ٥٢٨/ح٤٠٢: ١مسند أيب يعىل املوصيل،  -٢
 به. Q، عن عيل ٥٥: ٤٢ن عساكر، بتاريخ دمشق ال -٣
 .١٢٦و ١٢٤: ٣رياض النرضة للطربي، ال -٤
 .٦٧وص ٦٦ذخائر العقبى للطربي، ص -٥
 .١٧٨: ٣املقصد العيل للهيثمي،  -٦
 .١٢٢: ٩جممع الزوائد للهيثمي،  -٧
 .٢٠٢: ٧هرة للبوصريي، اخلرية امل حتافإ -٨
 .١٤٠: ١٦لية البن حجر العسقالين، املطالب العا -٩

ـــيوطي،  -١٠ ـــث للس ـــامع األحادي ـــال ٣٣٦٥٤/ح٩: ٣١ج ، ق
 السيوطي: (أبو يعىل، قال البوصريي: رواته ثقات).
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 .٣٦٩: ٢املحرقة/ابن حجر اهليتمي، الصواعق  -١١
ل: . وقــا٣٦٤٩٠/ح١٥٩: ١٣العــامل للمتقــي اهلنــدي،  كنــز -١٢

 (قال البوصريي: رواته ثقات).
ي، ١٣  .٣٤: ٣. سمط النجوم العوايل للعصامي املكّ

 :احلسن واحلسني ابناي N يف ذكر قول النبي  – ٣

ذات ليلــة يف بعــض  N طرقــت النبــي«ســامة بــن زيــد قــال: أعــن 

دري مـا هـو؟ فلـام أوهـو مشـتمل عـىل يشء ال  N احلاجة، فخـرج النبـي

هـذا الـذي أنـت مشـتمل عليـه؟ فكشـفه فرغت مـن حـاجتي قلـت: مـا 

ذا حسن وحسني عـىل وركيـه، فقـال: هـذان ابنـاي وابنـا ابنتـي، اللهـم إف

 ».حب من حيبهامأُ ين أحبهام وإ

ليـك ذكـرهم إأخرج هذا احلـديث مجاعـة مـن علـامء أهـل السـنة و

 وموضع احلديث يف مصنفاهتم:

 .)٣٨٠/ص١هـ) يف الطبقات (ج ٢٣٠ابن سعد (تـ  – ١

، ويف )١٢٥/ص١هـــ) يف مســنده (ج ٢٣٥يب شــيبة (تـــ ابــن أ – ٢

 .)٣٧٨/ص٦مصنفه أيضاً (ج

 .)١١٨/ص٦هـ) يف اجلامع الكبري (ج ٢٧٩الرتمذي (تـ  – ٣
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هـــ) يف الســنن الكــرب  ٣٠٣بــو عبــد الــرمحن النســائي (تـــ أ – ٤

 .)٤٥٩/ص٧(ج

ــــ أ – ٥ ـــو عبـــد اهللا احلـــاكم (ت هــــ) يف املســـتدرك عـــىل  ٤٠٥ب

ــحيحني (ج ــي) ١٨١/ص٣الص ــمع النب ــه س ــلامن أن ــن س ــول:  N ع يق

ــه اهللا « ــي أحب ــن أحبن ــي وم ــبهام أحبن ــن أح ــاي، م ــني ابن ــن واحلس احلس

ــني  ــن أبغض ــني وم ــهام أبغض ــن أبغض ــة، وم ــه اجلن ــه اهللا أدخل ــن أحب وم

وقــال احلــاكم: هــذا حــديث »، أبغضــه اهللا ومــن أبغضــه اهللا أدخلــه النــار

 صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.

 .)٤٢٢/ص٥هـ) يف صحيحه (ج ٣٥٤ابن حبان (تـ  – ٦

ـــــ  – ٧ ــــري (ت ــــر اآلج ــــو بك ــــ ٣٦٠أب ـــــ) يف الش ريعة ـه

 .)٢١٤٩/ص٥(ج

هــــــ) يف املعجـــــم الصـــــغري  ٣٦٠الطـــــرباين (تــــــ  – ٨

 .)٣٣٢/ص١(ج

 .)٢٣٣هـ) يف معجمه (ص ٣٨١ابن املقرئ (تـ  – ٩

ـــ  – ١٠ ــويش (ت ــك اخلرك ــد املل ــطفى  ٤٠٧عب ـــ) يف رشف املص ه

 ). ٣٣٩/ص٥(ج
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هـ) يف مناقب أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب  ٤٨٣ابن املغازيل (تـ   - ١١
 .)٤٣٧طالب (ص

ـــ  – ١٢ ــديلمي (ت ــجاع ال ــو ش ــأثور  ٥٠٩أب ــردوس بم ـــ) يف الف ه
ــاب (ج ــي)٣٣٦/ص٤اخلط ــن النب ــعود ع ــن مس ــديث اب  :N ، أورد ح

 .Lيعني احلسن واحلسني  ،هذان ابناي من أحبهام فقد أحبني
 .)١٩٤/ص٤هـ) يف مصابيح السنة (ج ٥١٦(تـ  البغوي – ١٣
 ٢٥/ص١٣هــ) يف تـاريخ دمشـق (ج ٥٧١ابن عسـاكر (تــ  – ١٤

 .)١٥٥وص ١٥١/ص١٤، و(ج)١٩٩وص ٢٦وص
ـــ  – ١٥ ــوزي (ت ــن اجل ــ ٥٩٧اب ـــ) يف التبص ، )١٢/ص٢رة (جـه

 .)٣٠١/ص١ويف صفوة الصفوة (ج
ــــ  – ١٦ ـــري (ت ـــن األث ـــول (ج ٦٠٦اب ـــامع األص ــــ) يف ج / ٩ه

 .)١٣/ص٢أسد الغابة (ج ، ويف)٢٩ص
هــــ) يف اجلـــوهرة يف نســـب النبـــي  ٦٤٥التلمســـاين (تــــ  – ١٧

 .)٢٠٣/ص٢وأصحابه العرشة (ج
هــــ) يف املجمـــوع رشح  ٦٧٦حميـــي الـــدين النـــووي (تــــ  – ١٨

ـــــذب (ج ـــــات )٣٣٥/ص١٥امله ـــــامء واللغ ـــــذيب األس ، ويف هت
 ، وقال: رواه الرتمذي وقال حديث حسن.)١٦٠/ص١(ج

 ١٢١هـ) يف ذخائر العقبـى (ص ٦٩٤حمب الدين الطربي (تـ  – ١٩
 .)١٢٤وص
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ـــ  – ٢٠ ــزي (ت ــدين التربي ــابيح  ٧٤١ويل ال ــكاة املص ـــ) يف مش ه
 .)١٧٣٧/ص٣(ج

هــــ) يف هتـــذيب الكـــامل  ٧٤٢مجـــال الـــدين املـــزي (تــــ  – ٢١
 .)٥٥/ص٣(ج

ـــ  – ٢٢ ــقي (ت ــري الدمش ــن كث ــة  ٧٧٤اب ــة والنهاي ـــ) يف البداي ه
 .)٢٠٥/ص١مع املسانيد والسنن (ج، ويف جا)٣٥/ص٨(ج

ـــ  – ٢٣ ــزي (ت ــدين املقري ــي ال ــامع  ٨٤٥تق ــاع االس ـــ) يف امت ه
ــي١١/ص٦(ج ــمع النب ــه س ــلامن أن ــن س ــاكم ع ــة احل ــل رواي  N ) نق

احلسـن واحلسـني ابنـاي، مـن أحـبهام أحبنـي ومـن أحبنـي أحبـه «يقول: 
اهللا ومن أحبـه اهللا أدخلـه اجلنـة، ومـن أبغضـهام أبغضـني ومـن أبغضـني 

 ».أبغضه اهللا ومن أبغضه اهللا أدخله النار
ـــ  – ٢٤ ــقالين (ت ــر العس ــن حج ــز  ٨٥٢اب ــابة يف متيي ـــ) يف االص ه

 .)٦١/ص٢الصحابة (ج
ــيو – ٢٥ ــدين الس ــالل ال ـــ ج ــاء  ٩١١طي (ت ــاريخ اخللف ـــ) يف ت ه

ــــ)١٤٥(ص ــــامع ـ، ويف الس ــــث اجل ــــب أحادي ــــري يف ترتي راج املن
ــغري(ج ــل ٧١٠/ص٢الص ــني: ونق ــن واحلس ــائل احلس ــاب فض ــال: ب ) ق

احلسـن واحلسـني سـيدا  :ابنـاي هـذان« :الـذي قـال فيـه N حديث النبي
 .»شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهام
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ـــ  – ٢٦ ــي (ت ــر اهليتم ــن حج ــة  ٩٧٤اب ــواعق املحرق ـــ) يف الص ه

 .)٥٦١وص ٤٠٤/ص٢(ج

ـــــ  – ٢٧ ــــدي (ت ــــي اهلن ــــامل  ٩٧٥املتق ــــز الع ـــــ) يف كن ه

ـــلامن و١٢٠/ص١٢، و(ج)١١٤/ص١٢(ج ـــديث س ـــل ح ـــه أ) نق ن

ــي ــمع النب ــول:  N س ــي «يق ــبهام أحبن ــن أح ــاي، م ــني ابن ــن واحلس احلس

ــهام  ــن أبغض ــة، وم ــه اجلن ــه اهللا أدخل ــن أحب ــه اهللا وم ــي أحب ــن أحبن وم

 ».أبغضني ومن أبغضني أبغضه اهللا ومن أبغضه اهللا أدخله النار

هــــ) يف مرقـــاة املفـــاتيح  ١٠١٤املـــال عـــيل القـــاري (تــــ  – ٢٨

 .)٣٩٨٠/ ٩(ج

ـــ  – ٢٩ ــبيل (ت ــفاريني احلن ــام رشح  ١١٨٨الس ــف اللث ـــ) يف كش ه

 .)٤٤٨/ص١حكام (جعقيدة األ

هـــ) يف نيــل األوطــار  ١٢٥٠حممــد بــن عــيل الشــوكاين (تـــ  – ٣٠

 .)٣٨وص ٣٧/ص٦(ج

ــــ  – ٣١ ـــاركفوري (ت ـــرمحن املب هــــ) يف حتفـــة  ١٣٦١صـــفي ال

 .)١٧٨/ص١٠األحوذي (ج

ــدين األ – ٣٢ ــارص ال ــد ن ـــ حمم ــاين (ت ــحيح  ١٣٣٢لب ـــ) يف ص ه

 حسن. :، وقال)١١٧٤/ص٢(جاجلامع الصغري 
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 :أنت أبو ولدي Q لعيلٍّ  N يف ذكر قول النبي  - ٤

: N قـال رسـول اهللا«عن حممد بن أسـامة بـن زيـد عـن أبيـه قـال: 

 ».أما أنت يا عيل فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك

ــلمني يف  ــة املس ــن أئم ــامء م ــة العل ــديث عام ــذا احل ــرج ه ــد أخ وق

األخبــار الصــحيحة وتكلمــوا عــىل توثقــة كتــبهم التــي قصــدوا هبــا نقــل 

 وممن رواه: ،رجاله وتصحيح طريقه

/ ٣٦ج(هـــــ) يف مســــنده  ٢٤١أمحـــد بــــن حنبــــل (تـــــ  – ١

 .)١١١ص

/ ص ٧بــو عبــد الــرمحن النســائي يف الســنن الكــرب (جأ – ٢

 .)١٤٨، ويف اخلصائص (ص)٤٥٩

/ص ٢بــــو القاســــم البغــــوي يف معجــــم الصــــحابة (جأ – ٣

٤٣٩(. 

هـــ) يف رشح مشــكل اآلثــار  ٣٢١لطحــاوي (تـــ بــو جعفــر اأ – ٤

 ).١٨٧/ص١٢(ج

ــــ أ – ٥ ـــاس (ت ـــر النح ـــو جعف ـــاين  ٢٣٨ب ــــ) يف مع ـــرآنه  الق

 ).٤٠/ص٥(ج
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ــــ  – ٦ ـــب (ت ـــر اخلطي ـــو بك ـــداد  ٤٦٣أب ـــاريخ بغ ــــ) يف ت ه

 ).٨٧/ص١٠(ج

ــب  – ٧ ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــب أم ــازيل يف مناق ــن املغ اب

 .)٢٩٢(ص

 .)٣٦٢/ص١٩ابن عساكر يف تاريخ دمشق (ج – ٨

هـــــ) يف تفســــريه  ٦٧١شــــمس الــــدين القرطبــــي (تـــــ  – ٩

 .)٦٠/ص١٣(ج

ــــذب  – ١٠ ــــوع رشح امله ــــووي يف املجم ــــدين الن ــــي ال حمي

 ).٣٥٣/ص١٥(ج

 ).٢١٥حمب الدين الطربي يف ذخائر العقبى (ص – ١١

ــ - ١٢ ــد اهللا الزركش ــن عب ــد ب ــدين حمم ــمس ال ـــش ري ـي املص

 .)٢٧٩/ص٤رشح خمترص اخلرقي (جهـ) يف ٧٧٢(ت

ابــــن كثــــري الدمشــــقي يف جــــامع املســــانيد والســــنن  – ١٣

 .)٢٣٤/ص١(ج

هــــ) يف  ٨٠٣أبـــو املحاســـن مجـــال الـــدين املَلَطـــي (تــــ  - ١٤

 ).٦٦/ص٢املعترص من املخترص (ج
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هـــ) يف غايــة املقصــد يف  ٨٠٧نــور الــدين اهليثمــي (تـــ  – ١٥

 .)٢٧٥/ص٩د (ج)، ويف جممع الزوائ٨/ص٤زوائد املسند (ج

جـــــالل الـــــدين الســـــيوطي يف الفـــــتح الكبـــــري  – ١٦

 ).٢٣٦/ص١(ج

ـــ  - ١٧ ــامي (ت ــاحلي الش ــف الص ــن يوس ــد ب ـــ) يف  ٩٤٢حمم ه

 .)١٠٧/ص١١سبل اهلد والرشاد (ج

ـــــز العـــــامل (ج – ١٨ ـــــدي يف كن ، ٦٣٩/ص١١املتقـــــي اهلن

 ).٢٥٥/ص١٣)، و(ج٧٥٥وص

 ).٣٧/ص٦حممد بن عيل الشوكاين يف نيل األوطار (ج – ١٩

بــاعي الصــنعاين (تـــ  - ٢٠ ــن بــن أمحــد بــن يوســف الرُّ احلس

ـــار ١٢٧٦ ـــا املخت ـــنة نبين ـــام س ـــامع ألحك ـــار اجل ـــتح الغف ــــ) يف ف ه

 ).١٣٣٩/ص٣(ج

ــدين األ - ٢١ ــارص ال ــد ن ــغري حمم ــامع الص ــحيح اجل ــاين يف ص لب

 ).٢٨٦/ص١(ج
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ــي  – ٥ ــول النب ــلب  تعــاىلن اهللا أ N يف ذكــر ق ــي يف ص ــل ذريت جع
 :Q عيل بن أيب طالب

ن إ :N قــال رســول اهللا«نصــاري قــال: عــن جــابر بــن عبــد اهللا األ
جعـل ذريتـي  تعـاىلن اهللا إاهللا عزّ وجلّ جعل ذريـة كـل نبـي يف صـلبه، و

 ».يف صلب عيل بن أيب طالب
وقــد رو هــذا احلــديث مجلــة مــن علــامء أهــل الســنة ودونــوه يف 

 منهم:كتبهم، 
 ).٤٣/ص٣أبو القاسم الطرباين يف املعجم الكبري (ج – ١
 ).٣١٣/ص٥عبد امللك اخلركويش يف رشف املصطفى (ج – ٢
مـايل هــ) يف ترتيـب األ ٤٩٩الشـجري (تــ  حييى بـن احلسـني – ٣

 ).١٩٩/ص١اخلميسية (ج
ـــ  – ٤ ــذاين (ت ــديلميّ اهلم ــجاع ال ــو ش ــردوس ٥٠٩أب ـــ) يف الف ه

 ).١٧٢/ص١بمأثور اخلطاب (ج
ـــد  - ٥ ـــع الفوائ ـــد ومنب ـــع الزوائ ـــي يف جمم ـــدين اهليثم ـــور ال ن

 ).١٧٢/ص٩(ج
 .)٢٠٨/ص١٦ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية (ج – ٦
ــــ   - ٧ ـــخاوي (ت ـــرمحن الس ـــد ال ـــن عب ـــد ب ــــ) يف  ٩٠٢حمم ه

ــة  ــث النبوي ــن األحادي ــه م ــخاوي عن ــئل الس ــيام س ــية ف ــة املرض األجوب
 ).٥١٤)، ويف املقاصد احلسنة (ص٢٤٢/ص٢(ج
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ــــــة  – ٨ ــــــن حجــــــر اهليتمــــــي يف الصــــــواعق املحرق اب
ـــال يف (ص٤٥٤/ص٢(ج ـــوي ٦٧٧)، وق ـــرق يق ـــن ط ـــاء م ): وج

 ملا زعمه ابن اجلوزي. بعضها بعضاً خالفاً 
 ).٦٠٠/ص١١املتقي اهلندي يف كنز العامل (ج – ٩

هــ) ٩٨٦نـدي الفتنـي (تــيل الصـديق اهلحممد طـاهر بـن عـ – ١٠
ــوعات (ص ــذكرة املوض ــال ٩٨يف ت ــديث)، ق ــره احل ــد ذك ــه :بع  وبعض

يقوي بعضاً، وقول ابـن اجلـوزي أنـه ال يصـح، لـيس بجيـد، وفيـه دليـل 
 الختصاصه صىل اهللا عليه وسلم به.

أبـــو الفـــداء إســـامعيل بـــن حممـــد اجلراحـــي العجلـــوين  - ١١
 ).١٤١/ص٢هـ) يف كشف اخلفاء (ج ١١٦٢الدمشقي (تـ  

ـــ  – ١٢ ــنعاين (ت ــري الص ــامع  ١١٨٢األم ــوير رشح اجل ـــ) يف التن ه
ــغري (ج ــيلّ ٢٩٣/ص٣الص ــلب ع ــي يف ص ــل ذريت ــاملراد: جع ــال: ف )، ق

يف ولده من فاطمة ويبقـى ولـده مـن غريهـا داخلـون يف عمـوم كـل بنـي 
عصــبة، فــأوالد عــيلّ مــن فاطمــة ريض اهللا عنهــا أوالده  إىلنثــى ينتمــون أ

هـل الفقـه أصـة مـن اهللا لـه، وقـد عـدها صىل اهللا عليه وسـلم حقيقـة خا
ــاً  ــيلّ أيض ــم أوالد ع ــلم وه ــه وس ــىل اهللا علي ــه ص ــن خواص ــديث م واحل

 هنم عصبتان حينئذٍ وهذه فضيلة لعيلٍّ وفاطمة ال تغادر قدرها.إف
ــــة  - ١٣ ــــد املجموع ــــن عــــيل الشــــوكاين يف الفوائ حممــــد ب

 ).٣٨/ص٦)، ويف نيل األوطار (ج٣٩٧(ص
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 :أين ابناي L احلسنني يف N يف ذكر قول النبي  – ٦
كــان  N ن النبــيأ يءشــارة واضــحة تنبــإويف هــذا احلــديث 

 ه.يابن Lحيرص عىل أن يسمي احلسن واحلسني 
ــراء  ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس ــن س ــوم ع ــرو الق ــول أ Pف ن رس

،  Nاهللا ــيلّ ــام ع ــب هب ــت: ذه ــاي)؟ فقال ــن ابن ــال: (أي ــاً، فق ــا يوم أتاه
يــدهيام فضــل مــن أربةٍ وبــني ـفوجــدمها يلعبــان يف مشــ Nفتوجــه النبــي 

متر، فقال: يا عـيل أال تقلـبُ ابنـي قبـل احلـر). وقـد ورد هـذا احلـديث يف 
 املصادر االتية:

 .P ، بسنده عن الزهراء٤٢٢: ٢٢املعجم الكبري للطرباين،  -١
 -الـرواة-، وقـال: كلهـم ١٨٠: ٣املستدرك عـىل الصـحيحني،  -٢

 رشاف ثقات.أ
 .٢١: ١٨لعسقالين، هرة البن حجر احتاف املإ -٣
 .٢١٠: ٤لرتغيب والرتهيب للمنذري، ا -٤
 .١٠٤وص ٤٩بى ملحب الدين الطربي، صذخائر العق -٥
 .٩: ٦سامع للمقريزي، متاع األإ -٦
 .١٦٢: ٣سرية احللبية أليب الفرج، ال -٧
ي، سمط النجوم للعصامي ا -٨  .٦٠: ص٣، وج٥٢٨: ١ملكّ
 .٣٨٢: ١الطبقات الكرب البن سعد،  -٩
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 . ١٧١: ١٤تاريخ دمشق البن عساكر،  -١٠
 .٢١٥: ٣لنرضة ملحب الدين الطربي، الرياض ا -١١
 .١٢٤: ٧ تاريخ دمشق البن منظور، خمترص -١٢
 .٩٢حتاف السائل للمناوي، صإ -١٣
 .٥٥٥: ١صفهاين، دباء للراغب األحمارضات األ -١٤

ــي  – ٧ ــول النب ــر ق ــيَّ أي N يف ذك ــاطلبوا ابن ــوا ف ــحابه: قوم  ألص
 :L احلسنني

فجـاءت أم أيمـن فقالـت: يـا  Nي كنا حـول النبـ«عن سلامن قال: 

يقول: ارتفاع  -د النهارأرسول اهللا لقد ضل احلسن واحلسني، قال: وذلك ر

، قال: وأخذ كل رجN فقال رسول اهللا -النهار ل جتـاه : قوموا فاطلبوا ابنيَّ

وإذا  فلم يزل حتـى أتـى سـفح جبـل، N ، وأخذت نحو رسول اهللاهوجه

احلسن واحلسني ملتزق كل واحد منهام بصاحبه، وإذا شجاع قائم عىل ذنبه، 

لرسـول  فالتفـت خماطبـاً  N خيرج من فيه شبه النار، فأرسع إليه رسـول اهللا

ثم انساب فدخل بعض األحجرة، ثم أتامهـا، ففـرق بيـنهام، ومسـح  Nاهللا

ل أحـدمها عـىل محـ وجهيهام وقال: بأيب وأمي أنتام، ما أكرمكام عىل اهللا، ثـم

ر، فقلـت: طوبـاكام، نعـم املطيـة ـخر عىل عاتقـه األيسـعاتقه األيمن، واآل

 ».كام خري منكام: ونعم الراكبان أنتام، وأبوN مطيتكام، فقال رسول اهللا
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 :وقد رو هذا احلديث كل من

 .)٦٥/ص٣الطرباين يف املعجم الكبري (ج – ١

 ).٢٩٤/ص٥يف رشف املصطفى (ج عبد امللك اخلركويش - ٢

 ).٩/١٨٢اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (ج – ٣

 ).٦٦٢/ص١٣املتقي اهلندي يف كنز العامل (ج – ٤

هــ) يف حيـاة الصـحابة ١٣٨٤حممد يوسف الكانـدهلوي (تــ  - ٥

 ).٥١٣/ص٣(ج

ـال - ٦ يل حممـد الصَّ يب يف أمـري املـؤمنني احلسـن بـن عـيل بـن أيب عَ

 ).٦٧شخصيته وعرصه (ص -اهللا عنه  طالب ريض
ــي  – ٨ ــول النب ــؤادي (أي  N يف ذكــر ق ــي وثمــرة ف ألنــس: دع ابن

 :)Q احلسن
ــال:  ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــول اهللا «ع ــا رس ــاء  Nبين ــدٌ إذ ج راق

، ثــم بــاَل عــىل صــدره،  Nي ســنُ يــدرجُ حتــى قعــد عــىل صــدرِ النبــاحل
ــرة  ــي وثم ــس، دع ابن ــا أن ــك ي ــال: وحي ــهَ فق ــه، فانتب ــه عن ــت أميط فجئ

 ».فؤادي، فإنه من آذ هذا فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذ اهللا
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 :خرج هذا احلديث كل منأو
 ).٤٢/ص٣الطرباين يف املعجم الكبري (ج – ١
 ).٣٦٣/ص٥عبد امللك اخلركويش يف رشف املصطفى (ج – ٢
ـــ  – ٣ ــن (ت ــن امللق ــدين اب ــ٨٠٤رساج ال ـــ) يف الب ــري يف ه در املن

ـــــري ـثـــــار الواقعـــــة يف الشـــــختـــــريج األحاديـــــث واآل رح الكب
 .)٥٣٨/ص١(ج

 ).٢٨٤/ص١اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (ج – ٤
هــ) يف نخـب األفكـار ٨٥٥أبو حممد بـدر الـدين العينـي (تــ  - ٥

 ).٢٥٣/ص٢اآلثار (ج يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين
 ).١٢٥/ص١٢املتقي اهلندي يف كنز العامل (ج – ٦
حممــد بــن حممــد بــن ســليامن بــن الفــايس بــن طــاهر الســويس  - ٧

ــر ـــ ودال ــالكي (ت ــريب امل ــامع ١٠٩٤اين املغ ــن ج ــد م ــع الفوائ ـــ) يف مج ه
وائِد (ج  ).٧٠/ص١األصول وجممع الزَّ

ـــ  - ٨ ــقيّ (ت ــي الدمش ــيْني احلنف ة احلُسَ ــزَ ْ ــن محَ ـــ) يف ١١٢٠اب ه
ـــــ ـــــديث الش ـــــباب ورود احل ـــــف يف أس ـــــان والتعري ريف ـالبي

 ).٢٦٥/ص٢(ج
ن أبـــ N ريح النبـــيـن تصـــأومـــن هـــذا وذاك يتضـــح بجـــالء 

ه، قــاطع لأللســن التــي هتــرف بــام ال ؤبنــاأ والده ويف لفــظٍ أ L احلســنني
 .تعرف
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ــع: يف ــر الراب ــىل اإلاألم ــردود ع ــات وال ــر االحتجاج ــكال  ذك ش
 N للنبي L احلسننياملطروح حول بنوة 

ــها ــات بعض ــن االحتجاج ــة م ــتعرض مجل ــام نس ــاءت  ويف املق ج
ــني  رداً  ــن واحلس ــوة احلس ــي بن ــو نف ــىل دع ــي لل Lع ــها Nنب ، وبعض

ــوهم  ــزلتهم ودن ــرابتهم ومن ــتدالل عــىل ق اآلخــر جــاءت يف ســياق االس
 منها: ليك نصوصاً إو ،N من رسول اهللا

ــن  - ١ ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــاج أم ــبأاحتج ــل  Q يب طال ــىل أه ع
الشور: 
رســول اهللا (صــىل  إىلقــال نشــدتكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد أقــرب «

ــه  ــىل اهللا علي ــول اهللا (ص ــه رس ــن جعل ــرحم وم ــلم) يف ال ــه وس اهللا علي
 .)١(»بناه أبناءه ونساءه نساءه غريي قالوا اللهم الاوسلم) نفسه و

 :بكر عىل أيب Qاحتجاجه  - ٢
عـىل أيب بكـر ملـا  Q طالـب مام أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيباحتج اإل

ليـه مـن بيعـة النـاس لـه... ويظهـر االنبسـاط لـه، فقـد روي إجاء يعتذر 
ملـا كـان مـن «، قـال: Kبيـه عـن جـده أمام جعفر بـن حممـد عـن عن اإل

بـو بكـر يظهـر لـه أبكـر وبيعـة النـاس لـه وفعلهـم بعـيل، مل يـزل  مر أيبأ
ه ءواحـب لقـابكـر،  يبأاالنبساط وير منـه االنقبـاض فكـرب ذلـك عـىل 

 .٤٣٢:  ٤٢ -البن عساكر  -تاريخ دمشق  )١(
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ليــه ممــا اجتمــع النــاس عليــه وتقليــدهم إواســتخراج مــا عنــده واملعــذرة 
ن احــتج أمــري أ إىل» مــة وقلــة رغبتــه يف ذلــك وزهــده فيــه...مــر األأيــاه إ

وقيــت أنــا ... فأنشــدك بــاهللا : «Qيب بكــر بقولــه أعــىل  Q عــيلاملــؤمنني 
 نت.أنت؟ قال: بل أم أبنفيس يوم الغار  Nرسول اهللا

 Nنـا املـوىل لـك ولكـل مسـلم بحـديث النبـي أقال فأنشـدك بـاهللا 
 .نتأنت؟ قال: بل أم أيوم الغدير 

ــة الزكــاة  ــة مــن اهللا مــع رســوله يف آي ــاهللا أيل الوالي قــال فأنشــدك ب
 م لك؟ قال: بل لك.أباخلاتم 

ــول اهللا  ــع رس ــوزارة م ــاهللا أيل ال ــدك ب ــال: فأنش ــن  Nق ــل م واملث
 م لك؟ قال: بل لك. أهارون من موسى 

ــول اهللا  ــرز رس ــدك أيب ب ــال فأنش ــ Nق ــة أوب ــدي يف مباهل هيل وول
 هلك وولدك؟ قال: بل بكم.أم بك وبأاملرشكني 

قــال فأنشــدك بــاهللا أيل وألهــيل وولــدي آيــة التطهــري مــن الــرجس 
 .)١(»م لك وألهل بيتك؟ قال: بل لك وألهل بيتكأ

 :Q مام احلسن املجتبىاحتجاج اإل – ٣

وبــني  Q مــام احلســنالصــلح بــني اإلبرمــت معاهــدة أحــني 

ن احلسـن إ«معاوية بـن أيب سـفيان، قـام معاويـة خطيبـاً يف النـاس قـائالً: 

 .١٥٧:  ١االحتجاج للشيخ الطربيس،  )١(
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وقـد  ،رآنـا للخالفـة أهـالً، ومل يـرَ نفسـه هلـا أهـالً  ،بن عيلّ وابـن فاطمـة

 ».أتانا ليبايع طوعاً 

ــن   ــام احلس ــده اإلم ــام بع ــد اهللا و Qفق ــيهم فحم ــاً ف ــى أخطيب ثن

وبــنيّ فضــله عــىل األمــة مجعــاء ثــم  N ثــم ذكــر جــده رســول اهللا عليــه

ج عىل ذكـر أمـري املـؤمنني عـيل زلتـه ودلّـل فعـدد فضـائله وبـنيّ من Q عرّ

 وتــال اإلســالم، وأوضــح مكانتــه يف N عــىل قربــه مــن رســول اهللا

اآليــات النازلــة بحقــه فاســتدل هبــا عــىل عصــمته وإمامتــه حتــى بلــغ يف 

ــة املباهلــة فقــال ــه آي حــني جحــده  Nملحمــد  تعــاىلقــال اهللا « :Q خطبت

ا ﴿ :كفــرة الكتــاب وحــاجوه نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَــاءَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ

ـــلْ لَعْ  عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــمَّ نَ مْ ثُ ـــكُ سَ أَنْفُ ـــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـــاءَ نِسَ ـــىلَ وَ ـــةَ اهللاِ عَ نَ

ــاذِبِنيَ  ــول اهللا الْكَ ــأخرج رس ــه أيب N﴾ ف ــس مع ــن األنف ــني  ،م ــن البن وم

فــنحن أهلــه  ،ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس مجيعــاً  ،أنــا وأخــي

 .)١(»وحلمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا
  

:  ٢ -للبحراين  -برار ، عنه حلية األ٥٦٤: ص  -للشيخ الطويس -األمايل  )١(

 -للمجليس  -نوار ، و بحار األ٦٣٠: ص-للبحراين  - القرآنالربهان يف تفسري  .٧٥

١٤١:  ١٠. 
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 :Q حتجاج اإلمام الكاظما - ٣
يف  Q موسـى بـن جعفـر مـاماإل إىلبإسـناده  العيون رو صاحب

 N كيف قلتم إنا ذرية النبـي«، قال الرشيد له: هارون الرشيد حديث له مع
ر ال لألنثـى، وأنـتم ولـد البنـت وال مل يعقب، وإنّام العقب للذك Nوالنبي 

 .يكون له عقب؟
سأله بحق القرابة والقرب ومـن فيـه إال مـا أعفـاين عـن هـذه افقلت: 

 .املسألة
 Qى وأنـت يـا موسـ Q فقال: ختـربين بحجـتكم فيـه يـا ولـد عـيل

يعسوهبم وإمام زماهنم، كذا أهني إيل، ولست أعفيك يف كل ما أسألك عنـه 
ة  أنـه  Qر ولد عـيل ـمن كتاب اهللا، وأنتم تدعون معشحتى تأتيني فيه بحجّ

عنـدكم، واحتججـتم ال يسقط عنكم منه يشء ال ألـف وال واو إال تأويلـه 
طْ بقوله عز وجل: ﴿ رَّ ا فَ ءٍ مَ ْ نْ يشَ ، وقد استغنيتم عن رأي )١(﴾نَا يفِ الْكِتَابِ مِ

 .العلامء وقياسهم
 فقلت: تأذن يل يف اجلواب؟

 .فقال: هات
نْ هللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم ﴿قلت: أعوذ با مِ وَ

ي  ـزِ لِكَ نَجْ ـذَ كَ ونَ وَ ـارُ هَ ـى وَ وسَ مُ ـفَ وَ يُوسُ أَيُّـوبَ وَ نَ وَ يْامَ لَ سُ دَ وَ اوُ تِهِ دَ يَّ رِّ ذُ

 .٣٨ اآليةنعام: سورة األ )١(
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إِلْيَـاسَ  ى وَ يسَ عِ يَى وَ ْ حيَ ا وَ يَّ رِ كَ زَ نِنيَ * وَ سِ ، مـن أبـو عيسـى يـا أمـري )١(﴾املُْحْ
 املؤمنني؟

 .ه أبفقال: ليس ل

من طريق مريم، وكذلك أحلقنـا اهللا  األنبياء فقلت: إنام أحلقه بذراري

نا فاطمة  تعاىل  ، أزيدك يا أمري املؤمنني؟Pبذراري النبي من أمّ

 .قال: هات

ـنَ قلت: قول اهللا عز وجل ﴿ كَ مِ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ كَ فِيهِ مِ اجَّ نْ حَ فَمَ

ـكُ  سَ أَنْفُ نَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ اءَ نِسَ ا وَ نَ اءَ نِسَ مْ وَ كُ نَاءَ أَبْ ا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَدْ الَوْ عَ قُلْ تَ مْ الْعِلْمِ فَ

عَلْ لَعْ  نَجْ لْ فَ بْتَهِ اذِبِنيَ ثُمَّ نَ ىلَ الْكَ  Nأنّه أدخل النبي  أحدٌ  عِ ، ومل يدّ )٢(﴾نَةَ اهللاِ عَ

 Pة وفاطم Q حتت الكساء عند املباهلة مع النصار إال عيل بن أيب طالب

 L نـا احلسـن واحلسـنيئفكان تأويـل قولـه أبنا ،Q واحلسني Q واحلسن

 .)٣(»Q عيل بن أيب طالبوأنفسنا  P نا فاطمةئونسا
 :Qا حتجاج اإلمام الرضا - ٤
 Q أخربين بأكرب فضيلة ألمـري املـؤمنني Q للرضا يوماً  املأمون قال«

 .القرآن يدل عليها

 .٨٥ - ٨٤ اآليةنعام: سورة األ )١(

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )٢(

 .٨٠للشيخ الصدوق: ص ،Q عيون أخبار الرضا )٣(
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ـا : فضيلته يف املباهلة ﴿Qا فقال له الرض ـدِ مَ عْ نْ بَ كَ فِيهِ مِ اجَّ نْ حَ فَمَ
نَ الْعِلْمِ  كَ مِ اءَ ، فكانـا Qواحلسني  Qاحلسن  Nفدعا رسول اهللا  ،)١(﴾.. .جَ

، Qملوضع نساءه، ودعا أمري املؤمنني، فكانت يف هذا اP بنيه، ودعا فاطمةا
فكان نفسه بحكم اهللا عزّ وجل، وقـد ثبـت أنّـه لـيس أحـد مـن خلـق اهللا 

وأفضل، فوجب أن ال يكـون أحـد أفضـل  Nسبحانه أجل من رسول اهللا 
 .بحكم اهللا عزّ وجل Nمن نفس رسول اهللا 

فقال له املأمون: أليس قد ذكـر اهللا األبنـاء بلفـظ اجلمـع، وإنـام دعـا 
ة، وذكر النساء بلفظ اجلمع وإنّام دعا رسول اهللا  Nرسول اهللا   Nابنيه خاصّ

ابنته وحدها، فلم ال جاز أن يذكر الدعاء ملن هو نفسه، ويكون املـراد نفسـه 
 ما ذكرت من الفضل؟ Qمري املؤمنني يف احلقيقة دون غريه، فال يكون أل

ليس بصحيح ما ذكرت يا أمري املؤمنني؛ وذلـك أن  Qفقال له الرضا 
لغريه كـام يكـون اآلمـر آمـراً لغـريه، وال يصـح أن  الداعي إنّام يكون داعياً 

يكون داعياً لنفسه يف احلقيقة كام ال يكون آمـراً هلـا يف احلقيقـة، وإذا مل يـدع 
فقد ثبت أنّه نفسـه التـي  Q يف املباهلة إال أمري املؤمنني رجالً  Nرسول اهللا 
 .يف كتابه، وجعل حكمه ذلك يف تنزيله تعاىلعناها اهللا 

 .)٢(»فقال املأمون: إذا ورد اجلواب سقط السؤال

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(

 .٣٨الفصول املختارة للشيخ املفيد: ص )٢(
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ــر - ٥ ــن يعم ــى ب ــاظرة حيي ــاج )١(من ــع احلج ــوة  )٢(م ــات بن يف أثب
 :N للنبي L احلسنني

ائها  )١( هو: أبو سليامن حييى بن يعمر العامري البرصي، ولد يف البرصة، وهو أحد قرّ

الكريم والفقه واحلديث والنحو ولغات العرب، وكان من أوعية  القرآنوفقهائها، كان عاملاً ب

ر حو عن أيب األم ومحلة احلجة، أخذ النالعل ث عن أيب ذر الغفاري، وعامّ سود الدؤيل، وحدَّ

القائلني  ائلومجاعة أيضاً، وكان من الشيعة األبن يارس، وابن عبّاس وغريهم، كام حدث عنه 

ط Kبتفضيل أهل البيت  قبل أن توجد تشكيل الكتابة بمدة  القرآن، وقيل : هو أول من نقّ

اج  طويلة، وكان ينطق بالعربية املحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غري متكلّف، طلبه احلجّ

ية  Lنّه يقول أن احلسن واحلسني قتيبة بن مسلم فجيء به إليه، أل من وايل خراسان ذرّ

اج برصاحته وجرأته يف إقامة احلق وNرسول اهللا  اق الباطل حتى زهإ، وقد أذهل احلجّ

نْ ؟ فقال: تلحن حلناً هـ أل ٨٤كام نفاه احلجاج يف سنة نرصه اهللا عليه،  نّه قال له : هل اُحلِ

! فخرج، وأخباره إن وجدتك بعدُ بأرض العراق قتلتك؟خفياً، فقال : أجلتك ثالثاً، ف

 ٦كان : جعيان البن خلهـ. راجع ترمجته يف: وفيات األ ١٢٩ـ سنة  Gونوادره كثرية، تويف ـ 

، ترمجة ٤٣ـ  ٤٢ص  ٢٠دباء للحموي : ج ، معجم األ٧٩٧، ترمجة رقم : ١٧٦ ـ ١٧٣ص 

ص  ٩عالم للزركيل: ج ، األ٤٤٣ـ  ٤٤١ص  ٤ء للذهبي : ج ، سري أعالم النبال٢٣رقم : 

 .١٦٢٩٨ترمجة رقم :  ٢٤٢ص  ٨، مستدركات علم رجال احلديث للشاهرودي : ج ٢٢٥

اج بن يوسف )٢( موي، وبعدائه ونصبه الثقفي، اشتهر بوالئه للبيت األ هو : احلجّ

مروان  هـ ونشأ فيها، كان والياً من قبل عبد امللك بن ٤٠للبيت العلوي، ولد يف الطائف سنة 

 وأخذهم بكل ظنّة وهتمة أمثال قنرب غالم أمري Qوقد أولع يف قتل شيعة أمري املؤمنني 
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ــوم ــان ي ــط وك ــت بواس ــعبي: كن ــال الش ــ ق ــحى فحض رت ـأض
رف جــاءين ـفلــام انصــ ،صــالة العيــد مــع احلجــاج فخطــب خطبــة بليغــة

ــاً  ــه جالس ــه فوجدت ــوله فأتيت ــتوفزاً  رس ــال ،مس ــوم  :ق ــذا ي ــعبي ه ــا ش ي
وأحببــت  ،برجـل مــن أهـل العــراق أضـحى وقــد أردت أن أضـحي فيــه

أهيـا  :فقلـت ،فتعلم أين قـد أصـبت الـرأي فـيام أفعـل بـه ،أن تستمع قوله
ــر ــري أو ت ــول اهللا األم ــنة رس ــتن بس ــر أن  N أن تس ــام أم ــحي ب وتض

يضحى به وتفعل مثـل فعلـه وتـدع مـا أردت أن تفعلـه بـه يف هـذا اليـوم 

 املؤمننيQ وأمثاهلم، قال ابن خلكان عنه : وكان  وكميل بن زياد وسعيد بن جبري

للحجاج يف القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب مل يُسمع بمثلها، وكان احلجاج خيرب عن 

قدم عليها غريه. وكان مرضه باالَكلة  نفسه أن أكرب لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور ال يُ

يف خيط ورسحه يف حلقه وتركه وقعت يف بطنه، ودعا الطبيب لينظر إليها، فأخذ حلامً وعلقه 

ساعة ثم أخرجه وقد لصق به دود كثري، وسلّط اهللا عليه الزمهرير، فكانت الكوانني جتعل 

حوله مملؤة ناراً وتدنى منه حتى حترق جلده وهو ال حيس هبا، وشكى ما جيده إىل احلسن 

ض إىل الصاحلني فلحجت، فقال له : يا حسن، ال  البرصي فقال له : قد كنت هنيتك أال تتعرّ

ج عنّي، ولكني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحي وال يطيل  أسألك أن تسأل ان يفرّ

عذايب، واقام احلجاج عىل هذه احلالة هبذه العلة مخسة عرش يوماً، تويف يف شهر رمضان سنة 

في قربه. راجع : وف ٩٥  ٢يات االَعيان البن خلكان : ج هـ يف مدينة واسط ودفن هبا وعُ

 .٢٢٢ـ  ٢٢١ص  ١، سفينة البحار : ج ١٤٩ترمجة رقم :  ٢٩ص
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يــا شــعبي إنــك إذا ســمعت مــا يقــول صــوبت  :فقــال ؟غــريه إىلالعظـيم 
 ،اإلســالملكذبــه عــىل اهللا وعــىل رســوله وإدخــال الشــبهة يف  ،رأيــي فيــه

ــد منــه :قــال ؟األمــري أن يعفينــي مــن ذلــك أفــري :قلــت ثــم أمــر  ،الب
فــأتوا بــه  ،الشـيخ وارـاحضــ :وقـال ،رـحضــأوبالسـياف ف ،بنطـع فبســط

وأي  :يـوقلـت يف نفسـ ،فإذا هو حييـى بـن يعمـر فاغتممـت غـام شـديدا
 .يشء يقوله حييى مما يوجب قتله

أنـا  :قـال حييـى ؟أنـت تـزعم أنـك زعـيم العـراق :فقال له احلجاج
ــه  ــراقفقي ــاء الع ــن فقه ــال ،م ــن  :ق ــت أن احلس ــك زعم ــن أي فقه فم

بــل قائلــه  ،! قــال: مــا أنــا زاعــم ذلــك؟واحلســني مــن ذريــة رســول اهللا
فنظــر إيل  ،بكتــاب اهللا عــز وجــل :وبــأي حــق قلتــه؟ قــال :قــال ،بحــق

ــال ــاج وق ــول :احلج ــا يق ــمع م ــه ،اس ــمعته عن ــن س ــا مل أك ــذا مم ــإن ه  ،ف
ــة  ــن ذري ــني م ــن واحلس ــل أن احلس ــز وج ــاب اهللا ع ــت يف كت ــرف أن أتع

ــول اهللا  ــد رس ــكNحمم ــر يف ذل ــت أفك ــد يف  ،؟ فجعل ــم أج ــرآنفل  الق
لعلـك تريـد  :ثـم قـال ليحيـى وفكـر احلجـاج مليـاً  ،يدل عىل ذلـك شيئاً 

ـلْ ﴿ :تعاىلقول اهللا  قُ ـنَ الْعِلْـمِ فَ كَ مِ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـكَ فِيـهِ مِ اجَّ ـنْ حَ مَ  فَ
مْ ثُـمَّ  ـكُ سَ أَنْفُ ـنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـاءَ نِسَ ا وَ نَ ـاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَـاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ الَوْ عَ تَ

ــاذِبِنيَ  ــىلَ الْكَ ــةَ اهللاِ عَ نَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــول اهللا )١(﴾نَ ــرج  N، وأن رس خ

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(
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فكـأنام  :قـال الشـعبي ؟للمباهلة ومعـه عـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني
ــد ــي رسوراً  إىل أه ــ قلب ــت يف نفس ــى :يـوقل ــص حيي ــد خل ــان  ،ق وك

 ،واهللا إهنـا حلجـة يف ذلـك بليغـة :فقـال لـه حييـى ،للقـرآن احلجاج حافظاً 
 فاصـفر وجـه احلجـاج وأطـرق مليـاً  ،ولكن لـيس منهـا أحـتج ملـا قلـت

إن أنـت جئـت مـن كتـاب اهللا بغريهـا  :حييـى وقـال لـه إىلثم رفع رأسـه 
ــ ــك عش ــك فل ــن  آالفرة ـيف ذل ــل م ــا يف ح ــا فأن ــأت هب ــم وإن مل ت دره

 .نعم :قال ،دمك
أمــا كــان يف الــذي نــزع بــه  :وقلــت ،فغمنــي قولــه :قــال الشــعبي

احلجاج ما حيتج به حييـى ويرضـيه بأنـه قـد عرفـه وسـبقه إليـه ويـتخلص 
ــه ــه وأفحم ــى رد علي ــه حت ــ ؟من ــذا بش ــد ه ــاءه بع ــإن ج ــن أن  ـيءف مل آم

جتـه لـئال يقـال أنـه قـد علـم مـا يدخل عليه فيه من القول ما يبطـل بـه ح
رِّ ﴿ :تعـاىلقـول اهللا  :فقـال حييـى للحجـاج ،قد جهله هو ـنْ ذُ مِ دَ وَ اوُ هِ دَ تـِ يَّ

نَ  يْامَ لَ سُ فـداود  :، قـالQإبـراهيم  :قـال احلجـاج ؟مـن عنـى بـذلك )١(﴾وَ
ومــن نــص اهللا عليــه بعــد  :قــال حييــى ،نعــم :قــال ؟وســليامن مــن ذريتــه

ــه ــن ذريت ــه م ــذا أن ــاج: ﴿ ؟ه ــرأ احلج ــى فق وسَ مُ ــفَ وَ يُوسُ ــوبَ وَ أَيُّ وَ
ونَ وَ  ـــارُ هَ ـــنِنيَ وَ سِ ي املُْحْ ـــزِ لِكَ نَجْ ـــذَ  :قـــال ؟ومـــن :﴾، قـــال حييـــىكَ

 .٨٤ اآليةنعام : سورة األ )١(
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ــى﴿ يسَ عِ يَــى وَ ْ حيَ ــا وَ يَّ رِ كَ زَ ومــن أيــن كــان عيســى مــن  :، قــال حييــى)١(﴾وَ
فمـن  :، قـال حييـىPمـن أمـه مـريم  :قـال ؟وال أب لـه Qذرية إبراهيم 

ــراهيم  :أقــرب ــريم مــن إب ــن حممــد  Qم ــن  ؟Nأم فاطمــة م ــى م وعيس
ــراهيم ــني  أم إب ــن واحلس ــول اهللا  Lواحلس ــن رس ــعبيNم ــال الش  :؟ ق

ــوه قبحــه اهللا :فقــال ،فكــأنام ألقمــه حجــراً  ــ ،أطلق ــه عش رة ـوادفعــوا إلي
قــد كــان رأيــك  :ثــم أقبــل عــيلَّ فقــال .درهــم ال بــارك اهللا لــه فيهــا آالف

ودعــا بجــزور فنحــره وقــام فــدعا بالطعــام فأكــل  ،صــواباً ولكنــا أبينــاه
رفنا ومل يــزل ممــا احــتج بــه ـومــا تكلــم بكلمــة حتــى انصــ ،وأكلنــا معــه

 .)٢(حييى بن يعمر وامجاً 

 .٨٥نعام : سورة األ )١(

نوار للمجليس : ، بحار األ٣٦٠ـ  ٣٥٧ص  ١كنز الفوائد للكراجكي: ج )٢(

البن عيان ، وفيات األ٢٦ح  ٢٤٦ـ  ٢٤٣ص  ٢٥وج  ،١ح  ١٤٩ـ  ١٤٧ص ١٠ج

 ٥، وج ٤٩ـ  ٤٨ص  ٢، العقد الفريد لألندليس : ج ١٧٤ص ٦خلكان : ج 

 بتفاوت. ،٢٨١ص

 وقد رو مناظرة حييى بن يعمر مع احلجاج من املفرسين واملحدثني:

 ). ١٣٣٥/ص٤ابن أيب حاتم الرازي يف تفسريه (ج - ١

 ). ٤١٢/ص٢الفخر الرازي يف تفسريه (ج – ٢

 ). ٢٩٨/ص٣ابن كثري يف تفسريه (ج – ٣
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 :جواب ذكوان ملعاوية بن أيب سفيان - ٦
ـــر األ ـــة)ذك ـــف الغم ـــيل يف (كش ـــ)١(رب ـــار ـ، واملجلس ي يف (بح

قـال معاويـة: ال «رواية عـن ذكـوان، مـوىل معاويـة، أنـه قـال:  )٢(نوار)األ
ــول اهللا  ــي رس ــني ابن ــذين الغالم ى ه ــمّ ــداً س ــنَّ أح ــن ». N«أعلم ولك

 ».Q«قولوا: ابني عيلّ 
ــوان: ــال ذك ــه يف  ق ــب بني ــرين أن أكت ــك، أم ــد ذل ــان بع ــام ك فل

 الرشف.

٢٣٠ورغائب الفرقان (ص القرآنالنيسابوري يف تفسريه غرائب  – ٤ .( 

)، ويف األكليل يف  ٣١١/ص٣جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور (ج – ٥

 ). ١١٩استنباط التنزيل (ص

 ). ١٥٧/ص٢الشوكاين يف فتح القدير (ج – ٦

 ). ٤١٨/ص٤تأويل (جالقاسمي يف تفسريه حماسن ال – ٧

 ). ١٧٠٧/ص٣(ج القرآنسعيد حو يف األساس يف تفسري  – ٨

 ). ٥٦/ص١١الصاحلي الشامي يف سبل اهلد والرشاد (ج – ٩

 ).  ١٨٦/ص٤(ج القرآنالقنوجي يف فتح البيان يف مقاصد  – ١٠

 .١٧٢:  ٢ -لألربيل -كشف الغمة  )١(

 .٢٥٨:  ٣٣ -للمجليس  -نوار بحار األ )٢(
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ــال: ــه  ق ــم أتيت ــه.. ث ــي بنات ــت بن ــه، وترك ــي بني ــه وبن ــت بني فكتب
!بالكتاب،  رب بنيّ  فنظر فيه، فقال: وحيك، لقد أغفلت كُ

 من؟ فقلت:
؟. فقال: ؟. أما بنو فالنة ـ البنته ـ بنيّ  أما بنو فالنة ـ البنته ـ بَنيَّ

ــال: ــو  ق ــون بن ــك، وال يك ــك بني ــو بنات ــون بن ــت: اهللا!! أيك قل
 ؟!»N«فاطمة بني رسول اهللا 

 ».ما لك؟ قاتلك اهللا! ال يسمعنَّ هذا أحد منك؟!.. قال:
 :له Q مام الباقرة أيب اجلارود مع بعضهم وكالم اإلمناظر – ٧

 Lمنــاظرة أيب اجلــارود مــع بعضــهم يف أن احلســن واحلســـني 
 :له يف ذلك Qوكالم اإلمام الباقر  ،N بنا رسول اهللا

ــال ــارود ق ــن أيب اجل ــد روي ع ــ« :فق ــو جعف ــال أب ــا Qر ق ــا أب : ي
 ؟Lاجلارود ! ما يقولون يف احلسن واحلسني 

ام  :قلت  .N بنا رسول اهللاينكرون علينا أهنّ
 ؟فبأي يشء احتججتم عليهم :قال

ــال ــت :ق ــري :قل ــن م ــى ب ــول اهللا يف عيس ــهِ : ﴿Lم بق تِ يَّ رِّ ــنْ ذُ مِ وَ
ي  ــزِ لِكَ نَجْ ــذَ كَ ونَ وَ ــارُ هَ ــى وَ وسَ مُ ــفَ وَ يُوسُ ــوبَ وَ أَيُّ نَ وَ يْامَ ــلَ سُ دَ وَ اوُ دَ
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ــ يسَ عِ ــى وَ يَ ْ حيَ ــا وَ يَّ رِ كَ زَ ــنِنيَ * وَ سِ نيَ املُْحْ ــاحلِِ ــنَ الصَّ ــلٌّ مِ ــاسَ كُ إِلْيَ ، )١(﴾ى وَ
 .فجعل عيسى من ذرية إبراهيم

 ؟فأي يشء قالوا لكم :قال
ــت ــالوا :قل ــد اال :ق ــون ول ــد يك ــن ق ــون م ــد وال يك ــن الول ــة م بن

 .الصلب
 ؟فبأي يشء احتججتم عليهم :قال

ــال ــت :ق ــه  :قل ــيهم بقول ــا عل ــاىلاحتججن عُ ﴿ :تع ــدْ ــالَوا نَ عَ ــلْ تَ قُ
ا  نَ ناءَ كُ أبَ نِساءَ نا وَ مْ ونِساءَ كُ ناءَ أَبْ مْ وَ كُ سَ أَنْفُ نا وَ سَ أَنْفُ  .)٢(﴾مْ وَ

 ؟فأي يشء قالوا :ثمّ قال
بنــي رجــل مــن اقــد يكــون يف كــالم العــرب  :قــالوا :قلــت :قــال

 .فيقول أبناءنا وإنّام مها ابنُ واحدٍ  ،واحد
مــن  عطينكهــا: واهللا يــا أبــا اجلــارود ! ألQر فقــال أبــو جعفــ :قــال

ام لصلب رسول اهللا  يهام أهنّ  .كافر ال يردها إال Nكتاب اهللا آية تسمّ
 ؟جعلت فداك وأين :قلت :قال

ــال ــال :ق ــال اهللا  :ق ــث ق ــاىلحي ــاتُكم ﴿ :تع ه م أمّ ــيْكُ لَ ــتْ عَ مَ رِّ حُ
ـــواتُكم م وأخَ ـــاتكُ نَ بَ ـــه إىل- وَ ـــن  - قول ـــذين م م الّ ـــائكُ ـــلُ أبن حالئ وَ

 .٨٥ – ٨٤نعام : سورة األ )١(

 .٦١سورة آل عمران :  )٢(
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م نكــاح  N، فســلهم يــا أبــا اجلــارود هــل حيــل لرســول اهللا )١(﴾أصــالبكُ
ــيهام ــالوا ؟حليلت ــإن ق ــم :ف ــذبوا واهللا ،نع ــالوا: ال ،فك ــام واهللا  ،وإن ق فه

 . )٢(»للصلب وما حرمن عليه إال ،لصلبه Nإبنا رسول اهللا 
* * 

  

 .٢٣ سورة النساء: اآلية )١(

ي )٢(  ،٣٢٥ـ  ٣٢٤:  ٢،االحتجاج للطربيس ،٢٠٩: ١ ،راجع : تفسري القمّ

 ٢٣٢:  ٤٣، نوار، بحار األ٥٠١ح  ٣١٨ـ  ٣١٧:  ٨ ،الروضة من الكايف للكليني

 .٣ح  ٩٦ـ  ٩٥:  ٩٦ج و ،٨ح
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 اشكال وجواب

ــراد مــن   ــائبناأ«إنّ امل ــ» ن ــة الش ــنيـيف اآلي ، L ريفة احلســن واحلس

عـــيل بـــن أيب » أنفســـنا«، ومـــن P فاطمـــة الزهـــراء» نائنســـا«ومـــن 

 وهذا ثابت بالتواتر واالعتبار واإلمجاع. Qطالب

ـاً  )أنفسـنا( :وقد أشكل ابـن تيميـة هنـا بإشـكال مفـاده لـيس خمتصّ

ــيلّ  ــع ،بع ــيغة مج ــاءنا) ص ــام أنّ (نس ــع ك ــيغة مج ــذه ص ــل ه ــذلك  ،ب وك

ن ينسـب وإنّـام دعـا حسـناً وحسـيناً ألنّـه مل ،صيغة مجـع )أبناءنا(  يكـن ممـّ

ة سوامها  .)١(إليه بالبنوّ

   :واجلواب

 إطالق صيغة اجلمع وإرادة التثنية أوالً.
 .)٢(ربعةثنني نوع من اجلمع كالثالثة واألاال :قال الزخمرشي

 .)٣(ذلك ذهب اخلليل إىلو
 .)٤(مالك بن أنس وممن قال به أيضاً 

 .١٢٩:  ٧تيمية، منهاج السنة البن  )١(

 .٣٨٨:  ١ -للزخمرشي  -تفسري الكشاف  )٢(

 .٢٣٦:  ٥ -للخلويت  -روح البيان  )٣(

 .١٦٨: ص-للشنقيطي –هيام االضطراب إدفع  )٤(
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ــدا ــادر البغ ــد الق ــال عب ــع وق م ــة اجلْ ــل التَّثْنِيَ ــك إِذا ألَ دي: وأص نَّ
ا  دً احِ د فقد مجعت وَ احِ وَ د إىلثنيت الْ احِ  .)١(وَ

ليــك إو ،وقــد بســط علــامء أصــول الفقــه احلــديث يف هــذه املســألة
اختلــف العلــامء يف أقــل اجلمــع: «ملخــص كــالم اآلمــدي يف اإلحكــام: 

 هل هو اثنان أو ثالثة.
ــايض أيب  ــك، وداود، والق ــت، ومال ــن ثاب ــد ب ــر، وزي ــذهب عم م

ـــر،  ـــافعي بك ـــحاب الش ـــن أص ـــة م ـــحاق، ومجاع ـــتاذ أيب إس واألس
 كالغزايل، وغريه أنه اثنان...

ـــايخ  ـــة، ومش ـــافعي، وأيب حنيف ـــاس، والش ـــن عب ـــذهب اب وم
 املعتزلة، ومجاعة من أصحاب الشافعي أنه ثالثة:

ــعار  ــنة، وإش ــاب، والس ــة الكت ــن جه ــج م ــون بحج ــتج األول اح
 اللغة، واإلطالق.

عُونَ : ﴿تعـاىلأما مـن جهـة الكتـاب فقولـه   ـتَمِ سْ ـمْ مُ كُ عَ ـا مَ ، )٢(﴾إِنَّ
 وأراد به موسى وهارون.

تَتَلُوا: ﴿تعاىلوقوله  نِنيَ اقْ مِ نَ املُْؤْ تَانِ مِ ائِفَ إِنْ طَ  .)٣(﴾وَ

 .٥٤٧:  ٧ -للبغدادي  -دب خزانة األ )١(

 .١٥ اآليةسورة الشعراء:  )٢(

 .٩ اآليةسورة احلجرات:  )٣(
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ىلَ بَعْضٍ : ﴿تعاىلوقوله  نَا عَ نِ بَغَى بَعْضُ امَ صْ  .)١(﴾خَ

سُ ﴿ :تعــاىلوقولــه  ــدُ ــهِ السُّ ةٌ فَألُمِّ ــوَ ــانَ لَــهُ إِخْ ــإِنْ كَ ، وأراد بــه )٢(﴾فَ

 األخوين.

ـــه  ـــاىلوقول ـــى : ﴿تع سَ ـــا اهللاعَ ِيعً ـــمْ مجَ ِ ـــأْتِيَنِي هبِ ، وأراد )٣(﴾أَنْ يَ

 يوسف، وأخاه.

ينَ : ﴿تعــاىلوقولــه  دِ ــاهِ ــمْ شَ هِ مِ كْ ـا حلُِ نـَّ كُ ، وأراد بــه داود، )٤(﴾وَ

 وسليامن.

وا: ﴿تعاىلوقوله  مُ تَصَ نِ اخْ امَ صْ انِ خَ ذَ  .)٥(﴾هَ

ا : ﴿تعاىلوقوله  تُوبَ امَ  اهللا إىلإِنْ تَ لُوبُكُ غَتْ قُ قَدْ صَ  .)٦(﴾فَ
  

 .٢٢ اآليةسورة ص:  )١(

 .١١ اآليةسورة النساء:  )٢(

 .٨٣ اآليةسورة يوسف:  )٣(

 .٧٨ اآليةنبياء: سورة األ )٤(

 .١٩ اآليةسورة احلج:  )٥(

 .٤ اآليةسورة التحريم:  )٦(
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واالثنـان «أنـه قـال:  Nعـن النبـي  يوأما من جهـة السـنة: مـا رو

 .)١(»فام فوقها مجاعة

وأما من جهـة اإلشـعار اللغـوي فهـو أن اسـم اجلامعـة مشـتق مـن 

ــم يشء  ــو ض ــتامع، وه ــه  إىلاالج ــني كتحقق ــق يف االثن ــو متحق يشء، وه

رف العــرب وتقــول: مجعــت ـيف الثالثــة، ومــا زاد عليهــا، ولــذلك تتصــ

بــني زيــد وعمــرو فاجتمعــا، ومهــا جمتمعــان، كــام يقــال ذلــك يف الثالثــة، 

 فكان إطالق اجلامعة عىل االثنني حقيقة.
 وأما من جهة اإلطالق فمن وجهني:

ــه األول: ــن أنفس ــربان ع ــني خي ــوالن: أن االثن ــع، فيق ــظ اجلم ام بلف
 قمنا وقعدنا وأكلنا ورشبنا، كام تقول الثالثة.

ــاين: ــالن يف  الث ــه رج ــل علي ــل إذا أقب ــول القائ ــح أن يق ــه يص أن
خمافــة: أقبــل الرجــال، وذلــك كلــه يــدل عــىل أن لفــظ اجلمــع يف االثنــني 

 .)٢(حقيقة، إذ األصل يف اإلطالق احلقيقة

: ١٣ ،مسند أيب يعىل ،٢٤:  ٢سنن الدارقطني،  ،٣١٢:  ١سنن ابن ماجة،  )١(

١٨٩.  ،اثنان فام فوقها  .٩٧:  ٣السنن الكرب : قال البخاري يف صحيحه: بابٌ

 ).١٣٢:  ١مجاعة. (

 .٢٢٣ – ٢٢٢:  ٢ -لآلمدي -اإلحكام يف أصول الفقه  )٢(
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 إطالق صيغة اجلمع وإرادة املفرد ثانياً:
ــرب اإنّ  ــالم الع ــائعٌ يف ك ــائغٌ ش ــرد س ــع وإرادة املف ــتعامل اجلم س

ــرآنو ــريم الق ــة ،الك ــات بالغي ــه نك ــواهد .ول ــن ش ــتعامله يف ا. وم س
 :اآلتيةالكريم نذكر املوارد  القرآن

ــة ( -١ ــرة اآلي ــورة البق ــونَ ): ﴿١١٨يف س لَمُ عْ ينَ الَ يَ ــذِ ــالَ الَّ قَ وَ
الَ  مْ لَوْ هلِِ ـوْ ثْـلَ قَ مْ مِ ـبْلِهِ ـنْ قَ ينَ مِ ـالَ الَّـذِ لِكَ قَ ـذَ ـةٌ كَ أْتِينَـا آيَ نَـا اهللاُ أَوْ تَ لِّمُ كَ يُ

ا يَ يَّنَّا اآلْ دْ بَ ُمْ قَ لُوهبُ َتْ قُ اهبَ مٍ يُوقِنُونَ تَشَ وْ  ﴾.تِ لِقَ
قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة: أخـرج ابـن جريـر وابـن أيب 

قـال رافـع بـن : «بـن عبـاس قـالحاتم من طريق سـعيد أو عكرمـة عـن ا
ــول اهللا ــة لرس ــل هللا N حريمل ــول فق ــام تق ــن اهللا ك ــوالً م ــت رس : إن كن

ــى  ــا حت ــك ﴿فليكلمن ــأنزل اهللا يف ذل ــه، ف ــمع كالم ينس ــذِ ــالَ الَّ قَ نَ الَ وَ
ونَ  لَمُ عْ  .)١(»﴾يَ
ــانَ ﴿): ١٨٤يف ســورة البقــرة اآليــة ( -٢ ــنْ كَ مَ اتٍ فَ ودَ ــدُ عْ ــا مَ امً يَّ أَ

ــا  يضً رِ مْ مَ ــنْكُ ــهُ مِ ونَ طِيقُ ينَ يُ ــذِ ــىلَ الَّ عَ ــرَ وَ ــامٍ أُخَ يَّ ــنْ أَ ةٌ مِ ــدَّ عِ رٍ فَ ــفَ ــىلَ سَ أَوْ عَ
 ٌ ــريْ وا خَ ـومُ أَنْ تَصُ ٌ لَـهُ وَ ـريْ ـوَ خَ هُ ا فَ ً ـريْ عَ خَ ـنْ تَطَـوَّ مَ ـكِنيٍ فَ سْ ـامُ مِ عَ ـةٌ طَ يَ فِدْ

ونَ لَ  لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ  .﴾كُ

 .٢٧، -للسيوطي  -سباب النزول ألباب النقول يف  )١(
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طبقاتـه  قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة: أخـرج ابـن سـعد يف
ــال:  ــد ق ــن جماه ــ«ع ــذه اآلي ــائب ه ــن الس ــيس ب ــوالي ق ــت يف م ة نزل

طِيقُو﴿ ينَ يُ ىلَ الَّذِ عَ ـكِنيٍ وَ سْ ـامُ مِ عَ ـةٌ طَ يَ ـهُ فِدْ ﴾  فـأفطر وأطعـم لكـلّ يـوم نَ
 .)١(»مسكيناً 

ــ): ﴿٢٢١يف ســورة البقــرة اآليــة ( -٣ ــوا املُْشْ نْكِحُ الَ تَ اتِ ـوَ كَ رِ
ـةٌ  َمَ ألَ نَّ وَ مِ ؤْ تَّى يُ ـحَ شْ ـنْ مُ ٌ مِ ـريْ نَـةٌ خَ مِ ؤْ ـوا ـمُ نْكِحُ الَ تُ مْ وَ بَـتْكُ جَ لَـوْ أَعْ ةٍ وَ كَ رِ

ــ ـــاملُْشْ شْ ــنْ مُ ٌ مِ ــريْ نٌ خَ مِ ــؤْ بْــدٌ مُ لَعَ نُــوا وَ مِ ؤْ تَّــى يُ كِنيَ حَ مْ ـرِ ــبَكُ جَ لَــوْ أَعْ كٍ وَ رِ
ونَ  عُ ـدْ و  إىلأُولَئِكَ يَ عُ ـدْ اهللاُ يَ ةِ بِإِذْ  إىلالنَّـارِ وَ ـرَ فِ املَْغْ نَّـةِ وَ هِ اجلَْ اتـِ ُ آيَ بَـنيِّ يُ هِ وَ نـِ

ونَ  رُ كَّ تَذَ مْ يَ هُ لَّ  ﴾. لِلنَّاسِ لَعَ
قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة: أخـرج ابـن املنـذر وابـن أيب  

نزلـت هــذه اآليـة يف ابـن أيب مثــرد «حـاتم والواحـدي عـن مقاتــل قـال: 
ركة ـيف عنـــاق أن يتزوجهـــا، وهـــي مشـــ N الغنـــوي، اســـتأذن النبـــي

 .)٢(»فنزلت... اآليةوكانت ذا حظ ومجال، 
لَ ): ﴿١٨١يف ســورة آل عمــران اآليــة ( -٤ ــوْ عَ اهللاُ قَ ــمِ ــدْ سَ لَقَ

مُ  هُ ــتْلَ قَ ــالُوا وَ ــا قَ تُبُ مَ ــنَكْ ــاءُ سَ نِيَ ــنُ أَغْ نَحْ ــريٌ وَ قِ ــالُوا إِنَّ اهللاَ فَ ينَ قَ ــذِ الَّ
قُ  نَ قٍّ وَ ِ حَ بِيَاءَ بِغَريْ َنْ يقِ األْ رِ ابَ احلَْ ذَ وا عَ وقُ  .﴾ولُ ذُ

 .٣٦املصدر السابق، )١(
 .٤٨املصدر السابق،  )٢(
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قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة: أخـرج ابـن اسـحاق، وابـن  
دخـل أبـو بكـر بيـت املـدراس فوجـد «أيب حاتم، عـن ابـن عبـاس قـال: 

رجـل مـنهم يقـال لـه فنحـاص، فقـال لـه: واهللا يـا  إىلهيود قـد اجتمعـوا 
عنـا مـا  لينـا فقـري، ولـو كـان غنيـاً إنـه إاهللا مـن فقـر، و إىلأبا بكر مـا بنـا 

 رب وجهه. ـيزعم صاحبكم، فغضب أبو بكر فض استقرض منا كام
ــاص  ــذهب فنح ــول اهللا إىلف ــا N رس ــر م ــد انظ ــا حمم ــال: ي ، فق

صنع صاحبك يب، فقال: يا أبا بكـر مـا محلـك عـىل مـا صـنعت؟ قـال: يـا 
ــزعم  ــيامً ي ــوالً عظ ــال ق ــول اهللا ق ــري وأرس ــاء، أنّ اهللا فق ــه أغني ــم عن هنّ

عَ فجحد فنحاص، فأنزل اهللا: ﴿ مِ دْ سَ الُوا لَقَ ينَ قَ لَ الَّذِ وْ  .)١(»﴾اهللاُ قَ
ــة ( -٥ ــاء اآلي ــورة النس ــلُّ ): ﴿١٩يف س ِ ــوا الَ حيَ نُ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ أَهيُّ

ـــا  بُوا بِـــبَعْضِ مَ هَ ـــذْ نَّ لِتَ ـــلُوهُ الَ تَعْضُ ـــا وَ هً رْ ـــاءَ كَ ـــوا النِّسَ ثُ رِ ـــمْ أَنْ تَ لَكُ
بَيِّنَــةٍ  ــةٍ مُ شَ احِ ــأْتِنيَ بِفَ نَّ إِالَّ أَنْ يَ ــوهُ يْتُمُ ــإِنْ  آتَ وفِ فَ رُ ـاملَْعْ نَّ بـِ وهُ ُ

ــارشِ عَ وَ
ا ريً

ثِ ا كَ ً ريْ ْعَلَ اهللاُ فِيهِ خَ جيَ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ  ﴾.كَ
ــن   ــر واب ــن جري ــة: أخــرج اب ــزول اآلي ــبب ن ــال الســيوطي يف س ق

ملــا «مامــة بــن ســهل بــن حنيــف قــال: أأيب حــاتم بســند حســن عــن أيب 

 .٧٣املصدر السابق،  )١(
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م ذلـك األسـلت أراد ابنـه أن يتـزوج امرأتـه وكـان هلـتويف أبو قـيس بـن 
مْ أَ يف اجلاهلية فأنزل اهللا ﴿ ِلُّ لَكُ االَ حيَ هً رْ اءَ كَ ثُوا النِّسَ رِ  .)١(» ﴾نْ تَ

ــــلِ اهللاُ ): ﴿١٧٦يف ســــورة النســــاء اآليــــة ( -٦ تُونَكَ قُ ــــتَفْ يَسْ
لَـدٌ  لَـكَ لَـيْسَ لَـهُ وَ ؤٌ هَ ـرُ لَـةِ إِنِ امْ الَ مْ يفِ الْكَ تِيكُ فْ ـفُ يُ ـا نِصْ هَ لَ ـتٌ فَ لَـهُ أُخْ وَ

ا  ـَّ ثَـانِ ممِ ـامَ الثُّلُ هُ لَ ِ فَ نَتَـنيْ تَـا اثْ انَ ـإِنْ كَ لَـدٌ فَ ـا وَ ـنْ هلََ كُ ْ يَ ـا إِنْ ملَ هَ ثُ رِ وَ يَ هُ كَ وَ ا تَرَ مَ
ُ اهللاُ  بَـنيِّ ِ يُ ثَيَـنيْ ُنْ ـظِّ األْ ثْـلُ حَ رِ مِ كَ لِلـذَّ ـاءً فَ نِسَ ـاالً وَ جَ ةً رِ ـوَ انُوا إِخْ إِنْ كَ كَ وَ تَرَ

ــ ــلُّوالَكُ ـيمٌ  مْ أَنْ تَضِ لـِ ءٍ عَ ْ ــلِّ يشَ اهللاُ بِكُ ﴾.  قــال الســيوطي يف ســبب وَ
ــال:  ــابر ق ــن ج ــزبري ع ــق أيب ال ــن طري ــائي م ــة: رو النس ــزول اآلي ن

ــول اهللا« ــيلّ رس ــدخل ع ــتكيت ف ــول اهللا N اش ــا رس ــت: ي ويص أ، فقل
 بالثلــث قــال: أحســن، قلــت بالشـطر، قــال: أحســن ثــمّ خــرج ينخـواأل

ال أراك متـوت يف وجعـك هـذا إنّ اهللا أنـزل وبـنيّ مـا  ثمّ دخل عـيلّ قـال:
ــة يفّ  ــذه اآلي ــت ه ــول: نزل ــابر يق ــان ج ــان. فك ــو الثلث ــك وه  ألخوات

لِ اهللاُ﴿ تُونَكَ قُ تَفْ لَةِ  يَسْ الَ مْ يفِ الْكَ تِيكُ فْ  .)٢(»﴾يُ
نُــوا الَ ): ﴿٢٧يف ســورة األنفــال اآليــة ( -٧ ينَ آمَ َــا الَّــذِ ــا أَهيُّ يَ

الرَّ  ونُوا اهللاَ وَ ُ انَ ختَ ونُوا أَمَ ُ ختَ ولَ وَ ونَ سُ لَمُ عْ تُمْ تَ أَنْ مْ وَ  .﴾اتِكُ

 .٧٩املصدر السابق،  )١(
 .١٠٥املصدر السابق،  )٢(
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ــور   ــن منص ــعيد ب ــة: رو س ــزول اآلي ــبب ن ــيوطي يف س ــال الس ق
ــوا الَ نزلــت هــذه اآليــة: ﴿«ن قتــادة قــال: عــن عبــد اهللا بــ  )١(وغــريه ونُ ُ  ختَ

ولَ  سُ الرَّ قريظـة يـوم قريظـة  وأيب لبابة بـن عبـد املنـذر سـأله بنـ﴾  يف اهللاَ وَ
حلقـه إنّـه الـذبح، فنزلـت، قـال أبـو لبابـة: مـا  إىلما هذا األمـر؟ فأشـار 

 .)٢(»ي حتى علمت أين خنت اهللا ورسولهزالت قدما
ــة ( -٨ ــة اآلي ــورة التوب ــيَّ ): ﴿٦١يف س ونَ النَّبِ ذُ ــؤْ ينَ يُ ــذِ مُ الَّ ــنْهُ مِ وَ

مْ  ٍ لَكُ ريْ نُ خَ لْ أُذُ نٌ قُ وَ أُذُ قُولُونَ هُ يَ ينَ وَ ةٌ لِلَّذِ َ محْ رَ نِنيَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ نُ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ يُ
و سُ ونَ رَ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ابٌ أَلِيمٌ آمَ ذَ مْ عَ  .﴾لَ اهللاِ هلَُ

قال السيوطي يف سبب نزول اآلية: أخـرج ابـن أيب حـاتم عـن ابـن   
فيجلس إليه فيسمع منه  N عباس قال: كان نبتل بن احلارث يأيت رسول اهللا

مُ املنافقني، فأنزل ﴿ إىلقل حديثه وين نْهُ مِ ونَ النَّبِيَّ  وَ ذُ ؤْ ينَ يُ  .)٣(»﴾الَّذِ
ــة اآليــة ( -٩ ــدْ ): ﴿٧٤يف ســورة التوب لَقَ ــالُوا وَ ــا قَ ــاهللاِ مَ ــونَ بِ لِفُ ْ حيَ

ـوا  مُ ـا نَقَ مَ نَـالُوا وَ ْ يَ امَ ملَ ـوا بـِ ُّ مهَ مْ وَ هِ مِ ـالَ ـدَ إِسْ عْ وا بَ ـرُ فَ كَ ـرِ وَ فْ ةَ الْكُ لِمَ الُوا كَ قَ
إِنْ  ــمْ وَ ا هلَُ ً ــريْ ــكُ خَ ــوا يَ تُوبُ ــإِنْ يَ ــلِهِ فَ ــنْ فَضْ ــولُهُ مِ سُ رَ مُ اهللاُ وَ ــاهُ نَ إِالَّ أَنْ أَغْ

لَّوْ  تَوَ َ يَ ـمْ يفِ األْ ـا هلَُ مَ ةِ وَ ـرَ خِ اآلْ يَا وَ نْ يامً يفِ الـدُّ ا أَلـِ ابً ـذَ ُمُ اهللاُ عَ هبْ ـذِّ عَ ـنْ ا يُ ضِ مِ رْ
ريٍ  الَ نَصِ ٍّ وَ يلِ  .﴾وَ

 .٤٨١: ١٣رواه ابن جرير يف تفسريه  )١(
 .١٣٥لباب النقول،  )٢(
 .١٥٠ - ١٤٩املصدر السابق،  )٣(
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قــال الســيوطي يف ســبب نــزول اآليــة: أخــرج ابــن أيب حــاتم عــن  
كان اجلـالس بـن سـويد بـن الصـامت ممـن ختلّـف عـن «ابن عباس قال: 

ــول اهللا ــادقاً  N رس ــل ص ــذا الرج ــان ه ــئن ك ــال: ل ــوك وق ــزوة تب يف غ
، N رســول اهللا إىلفــع عمــري بــن ســعد ذلــك لــنحن رش مــن احلمــري، فر

ــانزل اهللا ــت، ف ــا قل ــاهللا م ــف ب ــالُوا﴿ فحل ــا قَ ــاهللاِ مَ ــونَ بِ لِفُ ْ ــة، حيَ ﴾  اآلي
 .)١(»فزعموا: أنّه تاب وحسنت توبته

ُو): ﴿٤٢يف ســورة النحــل اآليــة ( -١٠ ــربَ ينَ صَ ــذِ ــمْ الَّ ِ هبِّ ــىلَ رَ عَ ا وَ
تَوَ  ــونَ يَ لُ ــر كَّ ــن جري ــة: أخــرج اب ــزول اآلي ــال الســيوطي يف ســبب ن ﴾. ق

ــونَ وَ نزلــت: ﴿«داود بــن أيب هنــد، قــال:  عــن لُ كَّ تَوَ ــمْ يَ ِ هبِّ ــىلَ رَ ﴾ يف أيب عَ
 .)٢(»جندل بن سهيل

ــة ( -١١ ــرة اآلي ــورة البق ــثُ ): ﴿١٩٩يف س يْ ــنْ حَ ــوا مِ ــمَّ أَفِيضُ ثُ
وا اهللاَ  رُ فِ تَغْ اسْ يمٌ أَفَاضَ النَّاسُ وَ حِ ورٌ رَ فُ  ﴾.إِنَّ اهللاَ غَ

ختاطــب  قيــل إبــراهيم وحــده وقيــل آدم وحــده، والعــرب« 
وكـذلك مـن لـه صـفات  خماطبـة اجلمـع، أتبـاع الرجل العظيم الـذي لـه

 كثرية كقوهلم: 
 فأنـتَ النــاسُ إذ فيـكَ الــذي قــد

 

 )٣( من وصــفٍ مجيــل الناسُ  حواهُ  

 

 .١٥١املصدر السابق،  )١(
 .١٧٠املصدر السابق،  )٢(
 .١٠٩ - ١٠٨: ٢تفسري البحر املحيط   )٣(
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ــادِلُ يفِ اهللاِ ): ﴿٣ـــ يف ســورة احلــج اآليــة (١٢ َ ــنْ جيُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ مِ وَ
يَ  لْمٍ وَ ِ عِ يدٍ بِغَريْ رِ يْطَانٍ مَ لَّ شَ  ﴾.تَّبِعُ كُ

أيب حــاتم عــن أخــرج ابـن «قـال الســيوطي يف سـبب نــزول اآليـة: 
ــه: ﴿ ــك يف قول ــنَ الأيب مال مِ ــادِلُ وَ َ ــنْ جيُ ــاسِ مَ ــت يف يفِ اهللاِنَّ ــال: نزل ﴾ ق

 .)١(»النرض بن احلارث
ــة  -١٣ ــور اآلي ــورة الن ْ ): ﴿٦(يف س ملَ ــمْ وَ هُ اجَ وَ ــونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ ــذِ الَّ وَ

اتٍ بِــاهللاِ ادَ ــهَ ــعُ شَ بَ مْ أَرْ هِ ــدِ ةُ أَحَ ادَ ــهَ مْ فَشَ ــهُ سُ اءُ إِالَّ أَنْفُ دَ ــهَ ــمْ شُ ــنْ هلَُ كُ ــهُ يَ  إِنَّ
ـــادِقِنيَ  ِـــنَ الصَّ يف ســـبب نـــزول اآليـــة: أخـــرج  ﴾.  قـــال الســـيوطيملَ

إنّ هـالل بـن اُميـة قـذف «البخاري من طريـق عكرمـة عـن ابـن عبـاس: 
: البيّنـة Nي ريك ابـن سـحامء، فقـال لـه النبــ، بشـN امرأته عنـد النبـي

ــه  ــىل امرأت ــدنا ع ــول اهللا إذا رأ أح ــا رس ــال: ي ــرك، فق ــدٌّ يف ظه او ح
يّنــة أو حــدٌّ يف يقــول: الب N رجــالً ينطلــق يلــتمس البيّنــة؟ فجعــل النبــي
ين لصــادق ولينــزلَنّ اهللا مــا إظهــرك. فقــال هــالل: والــذي بعثــك بــاحلق 

ــه ﴿ ــأنزل اهللا علي ــل، ف ــزل جربي ، فن ــدّ ــن احل ــري م ــربئ ظه ــي الَّ ينَ وَ ذِ
مْ  هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ  .)٢(»﴾ فقرأ حتى بلغ...يَ

 .١٨٩لباب النقول،  )١(
 .١٩٥املصدر السابق،  )٢(
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ــة ( -١٤ ــور اآلي ــورة الن ــوا): ﴿٣٣يف س هُ رِ الَ تُكْ ــىلَ  وَ مْ عَ ــاتِكُ تَيَ فَ
اءِ   ﴾.الْبِغَ

مـن طريـق  )١(أخـرج مسـلم«ي يف سـبب نـزول اآليـة: قال السـيوط
ــن  ــابر ب ــن ج ــفيان ع ــن أأيب س ــد اهللا ب ــان عب ــال: ك ــد اهللا ق ــول عب يبّ يق

ـوا، فـانزل اهللا: ﴿هبـي فابغينـا شـيئاً جلارية لـه: اذ هُ رِ الَ تُكْ ـىلَ  وَ مْ عَ تَيَـاتِكُ فَ
اءِ   .)٢(»﴾ اآليةالْبِغَ

ــوَ ): ﴿٦يف ســورة لقــامن اآليــة ( -١٥ ي هلَْ ِ ــرتَ ــنْ يَشْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ مِ وَ
ا أُ  وً ــزُ ا هُ هَ ــذَ تَّخِ يَ ــمٍ وَ لْ ِ عِ ــريْ ــبِيلِ اهللاِ بِغَ ــنْ سَ ــلَّ عَ يثِ لِيُضِ ــدِ ــمْ احلَْ ــكَ هلَُ ولَئِ

نيٌ  هِ ابٌ مُ ذَ  .﴾عَ
مــن  )٣(أخــرج ابــن جريــر«قــال الســيوطي يف ســبب نــزول اآليــة:  

ــوَ يف قولـه ﴿يـق العـويف عـن ابـن عبـاس طر ي هلَْ ِ ـرتَ ـنْ يَشْ اسِ مَ ـنَ النـَّ مِ وَ
يثِ  دِ  .)٤(»﴾ قال: نزلت يف رجل من قريش اشرت جارية مغنيةاحلَْ

ـــافِقُونَ ): ﴿١٢يف ســـورة األحـــزاب اآليـــة ( -١٦ ـــولُ املُْنَ قُ إِذْ يَ وَ
ا اهللاُ نَ دَ عَ ا وَ ضٌ مَ رَ ِمْ مَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ الَّذِ اوَ ورً رُ ولُهُ إِالَّ غُ سُ رَ  .﴾ وَ

الَ ﴿، كتاب التفسري، باب يف قوله تعاىل: ٢٤٤: ٨رواه مسلم يف صحيحه،  )١( وَ
اء ىلَ الْبِغَ مْ عَ تَيَاتِكُ وا فَ هُ رِ  .﴾تُكْ

 .٢٠٢لباب النقول،  )٢(
 .١٣٠: ٢٠رواه ابن جرير يف تفسريه  )٣(
 .٢١٤لباب النقول،  )٤(
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ــة:   أخــرج جــويرب عــن ابــن «قــال الســيوطي يف ســبب نــزول اآلي
ــو  ــاري وه ــري األنص ــن قش ــب ب ــة يف معت ــذه اآلي ــت ه ــال: نزل ــاس ق عب

 .)١(»صاحب هذه املقالة
ـــة ( -١٧ ـــمْ أَنْ ): ﴿٥٣يف ســـورة األحـــزاب اآلي ـــانَ لَكُ ـــا كَ مَ وَ

هِ  ــدِ عْ ــنْ بَ ــهُ مِ اجَ وَ ــوا أَزْ نْكِحُ الَ أَنْ تَ ــولَ اهللاِ وَ سُ وا رَ ذُ ــؤْ ــتُ لِكُ ا إِنَّ ذَ ــدً ــانَ أَبَ مْ كَ
ظِيامً  نْدَ اهللاِ عَ  .﴾عِ

أخـرج ابـن أيب حـاتم عـن «قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة:  
 N ، أنّ رجــالً يقــول: لــو قــد تــويف النبــيN ابــن زيــد قــال: بلــغ النبــي

ــتزوجــت فالنــة مــن بعــده فنزلــت: ﴿ ــانَ لَكُ ــا كَ مَ ــولَ وَ سُ وا رَ ذُ ــؤْ مْ أَنْ تُ
 .)٢(»﴾ اآليةاهللاِ

ــة ( -١٨ ــاطر اآلي ــورة ف ــابَ اهللاِ ): ﴿٢٩يف س ــونَ كِتَ تْلُ ينَ يَ ــذِ إِنَّ الَّ
ــةً يَ  نِيَ الَ عَ ا وَ ًّ

مْ رسِ ــاهُ نَ قْ زَ َّــا رَ ــوا ممِ قُ فَ أَنْ ةَ وَ ــالَ وا الصَّ ــامُ أَقَ ــنْ وَ ةً لَ ــارَ َ ــونَ جتِ جُ رْ
بُورَ   .﴾تَ

ــة:   ــزول اآلي ــبب ن ــيوطي يف س ــال الس ــن «ق ــي ب ــد الغن ــرج عب أخ
عــن ابــن عبــاس أنّ حصــني بــن احلــارث بــن ســعيد الثقفــي يف تفســريه 

 .٢١٩املصدر السابق،  )١(
 .٢٢٦لباب النقول،  )٢(
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ــ ــن عب ــب ب ــد املطل ــه: ﴿عب ــت في ــريش نزل ــاف الق ــونَ د من تْلُ ينَ يَ ــذِ إِنَّ الَّ
ةَ كِتَا الَ وا الصَّ امُ أَقَ  .)١(»﴾بَ اهللاِ وَ

ــة ( -١٩ ــس اآلي ــورة ي الً ): ﴿٨يف س ــالَ مْ أَغْ ــاقِهِ نَ ــا يفِ أَعْ نَ لْ عَ ــا جَ إِنَّ
يَ  هِ ونَ  إىلفَ حُ قْمَ مْ مُ هُ انِ فَ قَ َذْ  ﴾.األْ

وأخــرج ابــن جريــر عــن «قــال الســيوطي يف ســبب نــزول اآليــة:  
ـد نزل أاً ألفعلـن وألفعلـنّ فـعكرمة قال: قال أبـو جهـل: لـئن رأيـت حممّ

الً اهللا ﴿ ــالَ مْ أَغْ ــاقِهِ نَ ــا يفِ أَعْ نَ لْ عَ ــا جَ ــه ﴿ إىل﴾ إِنَّ ــقول بْصِ ونَ ـيُ ــانوا رُ ﴾ فك
د، فيقو  .)٢(»ل: أين هو؟ أين هو؟ وال يبرصهيقولون: هذا حممّ

ـــاتِ اهللاِ إِالَّ ): ﴿٤يف ســـورة غـــافر اآليـــة ( -٢٠ ـــادِلُ يفِ آيَ َ ـــا جيُ مَ
رْ  رُ غْ وا فَالَ يَ رُ فَ ينَ كَ دِ الَّذِ مْ يفِ الْبِالَ بُهُ لُّ قَ  .﴾كَ تَ

عـن أخـرج ابـن أيب حـاتم «قال السـيوطي يف سـبب نـزول اآليـة:  
ــه: ﴿ ــك يف قول ــن أيب مال ــدي ع ــاتِ الس ــادِلُ يفِ آيَ َ ــا جيُ ينَ مَ ــذِ اهللاِ إِالَّ الَّ

وا رُ فَ  .)٣(»﴾ قال: نزلت يف احلارث بن قيس السهميكَ
ــة ( -٢١ ــرات اآلي ــورة احلج ــنْ ): ﴿٤يف س ــكَ مِ ونَ نَادُ ينَ يُ ــذِ إِنَّ الَّ

ا رَ جُ اءِ احلُْ رَ لُونَ وَ قِ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرُ  ﴾.تِ أَكْ

 .٢٢٩املصدر السابق،  )١(
 .٢٣٠املصدر السابق،  )٢(
 .٢٣٦املصدر السابق،  )٣(
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ــة:   ــزول اآلي ــبب ن ــيوطي يف س ــال الس ــ«ق ــرج أمح ــند وأخ د بس
ــابس  ــن ح ــرع ب ــن األق ــحيح ع ــول اهللاأص ــاد رس ــه ن ــن وراء  N نّ م

ــد  ن ذمــي لشــني، إن محــدي لــزين وإاحلجــرات فلــم جيبــه، فقــال: يــا حممّ
 .)١(»فقال: ذلكم اهللا

ــة ( -٢٢ ــة اآلي ــورة املجادل ــرَ ): ﴿١٤يف س ْ تَ ا  إىلأَملَ ــوْ لَّ وَ ينَ تَ ــذِ الَّ
بِ  ـذِ ـىلَ الْكَ ـونَ عَ ْلِفُ حيَ مْ وَ ـنْهُ الَ مِ مْ وَ ـنْكُ ـمْ مِ ـا هُ مْ مَ ـيْهِ لَ ـبَ اهللاُ عَ ضِ ا غَ مً وْ قَ

ونَ  لَمُ عْ مْ يَ هُ  .﴾وَ
ــة:   ــزول اآلي ــبب ن ــيوطي يف س ــال الس ــرج «ق ــاتم وأخ ــن أيب ح اب

ْ تَـرَ عن السـدي يف قولـه ﴿ ـا إىلأَملَ مً وْ ا قَ لَّـوْ وَ ينَ تَ اآليـة، قـال: بلغنـا ﴾ الَّـذِ
ا نزلت يف عبد اهللا بن نبتل  .)٢(»أهنّ

ــاب ــات، ورد اخلط ــذه اآلي ــع ه ــي مجي ــن  فف ــع، ولك ــيغة اجلم بص
أســباب نزوهلــا، نجــد أنّ املصــداق اخلــارجي لكــلّ آيــة  إىلبعــد رجوعنــا 

 .من اآليات املذكورة  هو شخص واحد فقط
ا : ﴿تعاىلة اجلمع يف قوله أتيان هيإن أ وجياب أيضاً: نَ نَاءَ ا  -أَبْ نَ اءَ  -نِسَ

نَا سَ فراد يف كل عنوان من العنـاوين الـواردة ﴾ ال تدل عىل لزوم تعدد األأَنْفُ
ن إيف اآلية الرشيفة، بل املقصود هو جعل هذا اجلمع مقابل ذلك اجلمـع، و

 .٢٤٩املصدر السابق،  )١(
 .٢٦٣املصدر السابق،  )٢(
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فـراد اخلارجية التي يطلـب فيهـا وجـود األالقضية ليست من قبيل القضايا 
 .)١(فراد أم الالقضايا احلقيقية، سواء تعددت األوتعددها بل هي من قبيل 
ل لنا من اال م لآليات الكريمة فتحصّ أنّـه ال خـالف «ستعراض املتقدّ

سـتعامل صـيغ اجلمـع وإرادة ابني أهل اللسان العرب وال بني املسـلمني يف 

مها إرادة التعظـيم احدإ ،ستعامل إنّام يكون لنكاتٍ بالغيةوأنّ هذا اال ،املفرد

فال يكون حينئذٍ يف صيغة اجلمع تعدد أصالً؛ ألنّ صيغة اجلمـع التـي فقط، 

ســتعامل وإالّ انتفــى الوجــه مــن اال ،يــراد هبــا التعظــيم، يــراد هبــا واحــد

 ختاطب الرجل العظيم الذي له أتباع خماطبـة اجلمـع، والعرب ،)٢(»املذكور

 وكذلك من له صفات كثرية كقوهلم: 
 فأنـتَ النــاسُ إذ فيـكَ الــذي قــد

 

 )٣( من وصـفٍ مجيـل حواهُ الناسُ  

ريفة ليس فيها داللة عـىل تعـدد ـن صيغ اجلمع الواردة يف اآلية الشإو 

تيان هـذه إنام املقصود من إفراد يف كل عنوان من العناوين الواردة فيها، واأل

ن القضـية فيهـا مـن قبيـل إذ إالصيغ هو جعل هذا اجلمع مقابل مجع آخر، 

 .التي تتحقق ولو بفرد واحدالقضايا احلقيقية 

 .١٣:  ٦تفسري مواهب الرمحن للسيد السبزواري،  )١(

 .٦٩: ٥٠  -للشنقيطي  - القرآنب القرآنيضاح إضواء البيان يف أ )٢(

 .١٠٩ ،١٠٨: ٢املحيط  انظر : تفسري البحر  )٣(
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 :شبهة وجواهبا

ه: كيـف  قال بعضهم ممن دسَّ أنفه فيام هو من خصائص اهللا عـزّ ذكـرُ

مع أنّ هناك آيةً كريمة تنفـي كـون  Lأباً للحسن واحلسني  Nيكون النبيُّ 

ـدٌ : تعاىلأباً ألحدٍ من رجاالت املسلمني، وهي قوله  N النبيّ  َمَّ انَ حمُ ا كَ مَ

ا أَحَ  ولَ أَبَ سُ لَكِنْ رَ مْ وَ الِكُ جَ نْ رِ اتَمَ النَّبِيِّنيَ  دٍ مِ خَ فبهذه اآليـة ينتفـي   )١(اهللاِ وَ

 .  Lأباً للحسن واحلسني  Nكون النبيّ 

 تية:اخلطوات اآلولإلجابة عىل هذا االعرتاض نتبع 
 بيان معنى األب يف اللغة يف اخلطوة األوىل:

ــةً  ــىل  :األب لغ ، وع ــمِّ ــىل العَ ــذلك ع ــق ك ، ويطل ــدُّ ــد واجلَ الوال
ــ ــاحب الش ــوره أو ـصَ ــاد يشء أَو ظه ــببًا يف إجي ــان س ــن ك ــىل م يء، وع

 .)٢(آباء :إِصالحه. واجلمع
والشاهد عىل أنّ معناها يشمل الوالد واجلد والعـم قولـه عـزّ ذكـره  
ةَ آبَـائِي لَّ بَعْتُ مِ اتَّ ـأَمْ  تعـاىل. وكـذا قولـه )٣(وَ ضَ اءَ إِذْ حَ دَ ـهَ نْـتُمْ شُ رَ ـكُ

ائِـكَ  إِلَهَ آبَ كَ وَ بُدُ إِهلََ عْ الُوا نَ ي قَ نْ بَعْدِ ونَ مِ بُدُ عْ ا تَ الَ لِبَنِيهِ مَ تُ إِذْ قَ قُوبَ املَْوْ عْ يَ

 .٤٠ اآليةسورة األحزاب:  )١(

 .٤ ،املعجم الوسيط )٢(

 .٣٨ اآليةسورة يوسف :  )٣(
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ونَ  ـلِمُ سْ ـنُ لَـهُ مُ نَحْ ا وَ دً احِ ا وَ اقَ إِهلًَ حَ إِسْ يلَ وَ عِ امَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ ، فـإبراهيم )١(إِبْ
ائِكَ امعيل عمه. ومع ذلك قيل له:﴿جد يعقوب، وإس  ﴾.آبَ

ــو  ة ه ــادّ ــذه امل ــد يف ه ــل الواح ــني: إنّ األص ــض املحقق ــال بع وق
ــة ــة والتغذي ـــاديق  ،الرتبي ــألب مـص ــد ل ــوم يوج ــذا املفه ــاظ ه وبلح

ـــة كثـــرية وغـــريهم مـــن أولــــياء  ،والعـــم ،واجلـــدّ  ،كالوالـــد :حقيقيّ
 الكريم: القرآن، ودلَّ عىل ذلك مجلة من آيات )٢(الرتبية

حيــث قــال عــزّ »، اجلــدّ « القــرآنيف » أب«فمــن معــاين كلمــة  – ١ 
﴿ : ــوبَ وجــلّ قُ عْ يَ اقَ وَ ــحَ إِسْ يمَ وَ اهِ ــرَ ــائِي إِبْ ــةَ آبَ لَّ ــتُ مِ بَعْ اتَّ ــه )٣(﴾وَ ، وقول

اقَ : ﴿تعـاىل ـحَ إِسْ يمَ وَ اهِ ــرَ بْـلُ إِبْ ـنْ قَ ــكَ مِ يْ وَ ـىلَ أَبَ ــا عَ َّهَ ـامَ أَمتَ ، وقولــه )٤(﴾كَ
امَ أَ سبحانه: ﴿ نَّـةِ كَ ـنَ اجلَْ مْ مِ كُ يْ جَ أَبَـوَ ـرَ ـالُوا ، وقولـه عـزّ ذكـره: ﴿)٥(﴾خْ قَ

ي عِ امَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ ائِكَ إِبْ إِلَهَ آبَ كَ وَ بُدُ إِهلََ عْ انَ دً احِ ا وَ اقَ إِهلًَ حَ إِسْ  .)٦(﴾لَ وَ

 .١٣٣ اآليةسورة البقرة :  )١(

 .٣٠:  ١ -للعالمة املصطفوي  – القرآنانظر: التحقيق يف كلامت  )٢(

 .٣٨ اآليةسورة يوسف:  )٣(

 .٦ اآليةسورة يوسف:  )٤(

 .٢٧ اآليةسورة األعراف:  )٥(

 .١٣٣ اآليةسورة البقرة :  )٦(
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اهُ قــال عــزّ ذكــره:﴿ :»الوالــد«ومــن معانيهــا   - ٢ ــوَ ــهُ أَبَ ثَ رِ وَ ، )١(﴾وَ
امَ وقال سبحانه:﴿ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ َبَ ألِ  .)٢(﴾وَ

ـتِ قال عـزّ مـن قائـل: ﴿»: العم«نيها ومن معا – ٣ ـانَ اسْ ـا كَ مَ ارُ وَ فَ غْ
َبِيهِ  يمَ ألِ اهِ رَ َبِيهِ : ﴿تعاىل، وقوله )٣(﴾إِبْ يمُ ألِ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ رَ  وَ    .)٤(﴾آزَ

م مـــن الكـــالم  حـــول املعنـــى اللغـــوي  وبنـــاءً عـــىل مـــا تقـــدّ
ـــيّ »، األب« لكلمـــة القـــرآينواالصـــطالح  ـــنيّ أنَّ النب هـــو أب  Nيتب

ــنيِ  ــنِ واحلس ــه  Lللحس ــة كون ــن جه ــك م ــة وذل ــىل احلقيق ــداً  Nع ج
   ، وكونه سبباً يف وجودمها.Lهلام

ــدٌ  تعـاىلاخلطـوة الثانيـة: يف بيـانِ سـببِ نــزول قولـه  َمَّ ـانَ حمُ ـا كَ  ﴿مَ
﴾ مْ الِكُ جَ نْ رِ دٍ مِ ا أَحَ  أَبَ

ــا وسـنةً عـىل أنَّ قولـه سـبحانه: ﴿ رون شـيعةً ـأمجـع املفسـ :قُلـت مَ
ــولَ  سُ لَكِــنْ رَ مْ وَ ــالِكُ جَ ــنْ رِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ َمَّ ــانَ حمُ ــاتَمَ النَّبِيِّــنيَ  كَ خَ ﴾،  اهللاِ وَ

ـم كـانوا يُسـمونه َ اهللا  ،زيـد بـن حممـد :نزلتْ يف زيد بن حارثـة؛ ألهنّ فبـنيّ
مـن رجـاهلم، وإليـك املصـادر » أبِ أحـدٍ «   لـيس ب N عزّ ذكـره أنّ النبـيّ 

 التي بيّنتْ ذلك بوضوح: 

 .١١ اآليةسورة النساء :  )١(

 السابقة. اآلية )٢(

 .١١٤ اآليةسورة التوبة :  )٣(

 .٧٤ اآليةنعام : سورة األ )٤(
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ــربي  - ١ ــري الط ــه «تفس ــل قول ــول يف تأوي ــاىلالق ــانَ ﴿ :تع ــا كَ مَ
ــاتَمَ النَّبِيِّــنيَ  خَ ــولَ اهللاِ وَ سُ ــنْ رَ لَكِ مْ وَ ــالِكُ جَ ــنْ رِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ َمَّ  ﴾حمُ

ــزاب  ــول ٤٠(األح ــاىل -)، يق ــره  تع ــان  :-ذك ــا ك ــاس  -م ــا الن  -أهي
وال أبــا أحــدٍ مــن رجــالكم الــذين مل يلــدهم  ،حممــدٌ أبــا زيــد بــن حارثــة

ولكنـه رسـول اهللا  ،حممد ؛ فيحـرم عليـه نكـاح زوجتـه بعـد فراقـه إياهـا
عـن قتـادة  ،ثنـا سـعيد :ثنـا يزيـد قـال :ر قـالـ.. حدثنا بش.وخاتم النبيني

مْ قوله  ـالِكُ جَ ـنْ رِ ـدٍ مِ ـا أَحَ دٌ أَبَ َمَّ انَ حمُ ا كَ إنـه مل  ،نزلـت يف زيـد :قـال ﴾مَ
ولعمـري ولقـد ولـد لـه ذكـور ؛ إنـه ألبـو القاسـم وإبـراهيم  ،يكن بابنـه

ثنــا عــيل بــن قــادم  :.. حــدثني حممــد بــن عــامرة قــال.والطيــب واملطهــر
 عـن عـيل بـن احلسـني يف قولـه ،عـن نسـري بـن ذعلـوق ،ثنا سـفيان :قال
 ْم ــالِكُ جَ ــنْ رِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ َمَّ ــانَ حمُ ــا كَ ــال ﴾مَ ــن  :ق ــد ب ــت يف زي نزل

 .)١(»حارثة
ــري:  - ٢ ــن كث ــري اب ــه«تفس ــنْ  :وقول ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ َمَّ ــانَ حمُ ــا كَ مَ
مْ  الِكُ جَ مل يكـن  :أي "زيـد بـن حممـد" :أنْ يقـال بعـد هـذا تعـاىلهنى  ،﴾رِ

 .)٢(أباه وإن كان قد تبنّاه

 .٢٧٨:  ٢٠تفسري الطربي،  )١(

 .٤٢٨:  ٦تفسري ابن كثري،  )٢(
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ـنْ  :تعـاىلقولـه «تفسري القرطبي:  - ٣ ـدٍ مِ ـا أَحَ ـدٌ أَبَ َمَّ ـانَ حمُ ـا كَ مَ
ــاتَمَ النَّبِيِّــنيَ  خَ ــولَ اهللاِ وَ سُ لَكِــنْ رَ مْ وَ ــالِكُ جَ ، ملــا تــزوج [النبــي] زينــب ﴾رِ

أي لــيس هـو بابنـه حتــى  ،فنزلـت اآليـة ،تـزوج امــرأة ابنـه :قـال النـاس
وأنّ نســاءه  ،ولكنــه أبــو أمتــه يف التبجيــل والتعظــيم ،حتــرم عليــه حليلتــه

ــرام ــيهم ح ــافقني  .عل ــوس املن ــع يف نف ــا وق ــة م ــذه اآلي ــب اهللا هب فأذه
وأعلـمَ أنّ حممـداً مل يكـن أبـا أحـدٍ مـن الرجـال املعـارصين لـه  ،وغريهم

ومل يقصـد هبـذه اآليـة أنّ النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مل يكـن  .يف احلقيقة
لــد ،لــه ولــد  ،واملطهــر ،والطيــب ،والقاســم ،إبــراهيم .لــه ذكــور فقــد وُ

وأمـا احلسـن واحلسـني فكانـا  .ولكن مل يعش لـه ابـنٌ حتـى يصـري رجـالً 
 .)١(»ومل يكونا رجلني معارصين له ،طفلني

ــن اعــرتض  قلــت: ال شــك يف أنّ اآليــة مســوقة لــدفع اعــرتاض مَ
لــيس أبــاً  Nيف أنّ النبــيّ »، زيــد«بأنــه تــزوج زوجــة ابنــه  N عــىل النبــي

ـــ ــد«ل ــن » زي ــال ويف زم ــغ الرج ــغ مبل ــن بل ــنهم مم ــدٍ م ــاً ألح و ال أب
ـــة الشـــ الرجـــال  إىلريفة كـــان موجهـــاً ـاخلطـــاب، فاخلطـــاب يف اآلي

ـنْ مـن رجـاهلم، فقـال سـبحانه ﴿ -خيفـى كـام ال  -» زيـد«املعرتضني و مِ
مْ  ــالِكُ جَ ــاء النبــي«﴾ ومل يقــل: رِ ــه أي أبن ــالكم ورجال ــرج »، مــن رج فخ

فــال يقــال بعــد ذلــك: أ مل يكــن أبــاً للقاســم والطــاهر  N هبــذلك رجالــ

 .١٩٦:  ١٤تفسري القرطبي،  )١(
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ــل  ــاءه؛ ألهنــم مــاتوا قب ــة ال تشــمل أبن ــامً أن اآلي ــراهيم! عل والطيــب وإب
 بلوغهم مبلغ الرجال.  

إنّــام هــو نفــيٌ تكــوينيٌّ ال » زيــد«عــن  N ونفــي أُبــوة النبــيّ 

ــه ـتشــ ــن أيب طالــب Nريعي لقول ــاً أمــري املــؤمنني عــيلّ ب ــا « :Q خماطب ي

ــيلّ  ــةع ــذه األم ــوا ه ــت أبَ ــا وأن ــيّ )١(»! أن ى النب ــمَّ ــذلك يُس ــا « N. ول أب

ــهُ ﴿ :تعــاىلقــال اهللا  ،»املــؤمنني اجُ وَ أَزْ مْ وَ ــهِ سِ ــنْ أَنْفُ نِنيَ مِ مِ ىلَ بِــاملُْؤْ النَّبِــيُّ أَوْ

ُمْ  ــاهتُ هَ ــراءات)٢(﴾أُمَّ ــض الق ــم :، وىف بع ــو أب هل ــه .وه ــاىل.. وقول  :تع

ـدٍ ﴿ ـا أَحَ دٌ أَبَ َمَّ انَ حمُ ا كَ مْ  مَ ـالِكُ جَ ـنْ رِ ﴾ إنّـام هـو نفـي الـوالدة وتنبيـهٌ أن مِ

ة احلقيقية يال جير التبنّي  .)٣(جمر البُنوّ

للشـيخ  -كـامل الـدين ومتـام النعمـة  ،٣٧٠:  ١ -للقندوزي  -ينابيع املودة  )١(

البــن  -مناقــب آل أيب طالــب  ،٥٢ص ،معــاين األخبــار ،٢٦١ص -الصــدوق

البـن  -عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمـام األبـرار ،٣٠٠:  ٢ -شهراشوب

:  ١٦ ،بحـار األنـوار ،٢٧٥ص -البن طـاووس -سعد السعود  ،٣٤٥ص -بطريق

٩٥. 

 .٦ اآليةسورة األحزاب:  )٢(

 .٧ص -الراغب األصفهاين - القرآناملفردات يف غريب  )٣(
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ريعية ثابتـــة للمـــؤمنني وأمـــا التكوينيـــة فمنفيـــة ـفـــاألبوة التشـــ

ــيّ  ــاز للنب ــذا ج ــده Nعــنهم؛ ل ــن بع ــد م ــة زي ــزوج زوج ــون  ،أن يت فيك

أبـا أحـدٍ مـن هـؤالء الرجـال  Nلـيس حممـد  :معنى اآليـة هبـذه الصـيغة

جــاً  الــذين هــم رجــالكم حتــى يكــون زواجــه بــزوج أحــدهم بعــده تزوُّ

جـه بعـد تطليـق زيـدٍ هلـا  منه بزوج ابنه، فزيد أحـد هـؤالء الرجـال، فتزوُّ

ــم  ــي الرســول األعظ ــا تبن ــة، و أم ــن حقيق جــاً بزوجــة االب ــيس تزوُّ  Nل

نـوة؛ لقولـه عـزّ مـن و الب لزيدٍ فإنه ال يرتتـب عليـه يشء مـن آثـار األبـوة

مْ قائل: ﴿ كُ يَاءَ عِ عَلَ أَدْ ا جَ مَ مْ وَ كُ نَاءَ  .)١(﴾أَبْ

أي مل يكـن أبـا رجـلٍ مـنكم عـىل « :ري يف (الكشـاف)ـقال الزخمشـ

حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بني األب وولـده مـن حرمـة الصـهر  ،احلقيقة

ول اهللا وكل رسول أبو أمته فيام يرجع  سُ وجـوب  إىلوالنكاح، ولكن كان رَ

ال يف  ،التوقري والتعظيم له عليهم ووجـوب الشـفقة والنصـيحة هلـم عليـه

وزيد واحـدٌ مـن رجـالكم الـذين  ،سائر األحكام الثابتة بني اآلباء واألبناء

ي مـن بـاب  ،ليسوا بأوالده حقيقة ؛ فكان حكمه حكمكم واالدعاء والتبنـّ

 االختصاص والتقريب ال غري...

 .٤ اآليةسورة األحزاب:  )١(
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ــاً للطــ :فــإن قلــت ــا كــان أب ــراهيم؟ أم اهر والطيــب والقاســم وإب

ــت ــه :قل ــي بقول ــم النف ــن حك ــوا م ــد أُخرج مْ ﴿ :ق ــالِكُ جَ ــن رّ ــن  ﴾مِّ م

أنــه قــد  :والثــاين .أنّ هــؤالء مل يبلغــوا مبلــغ الرجــال :أحــدمها ،وجهــني

أمـا كـان  :فـإن قلـت .وهـؤالء رجالـه ال رجـاهلم ،أضاف الرجال إلـيهم

ــاً للحســن واحلســني؟ قلــت ــذ ،بــىل :أب ــا رجلــني حينئ  ،ولكــنهام مل يكون

 .)١(ومها أيضاً من رجاله ال من رجاهلم

 Nة ليسـت بصـدد نفـي أبوتـهريفـومما تقدم يُسـتنتج أن اآليـة الشـ

ملا تقدم من كون اآلية خاصـة بالرجـال املوجـودين يف زمـن  L للحسنني

 اخلطاب.

ـا إذن فهذه اآلية من قولـه عـزّ ذكـره:  ـدٌ أَبَ َمَّ ـانَ حمُ ـا كَ ـنْ مَ ـدٍ مِ أَحَ

اتَمَ النَّبِيِّنيَ  خَ ولَ اهللاِ وَ سُ لَكِنْ رَ مْ وَ الِكُ جَ  Lال تشمل اإلمامني احلسنني )٢(رِ

ثون من علامء أهل السنة خلروجهام عن مضـمون ـملا ذكره املفس رون واملحدِّ

وأن اخلطاب فيها ملـن  ،ريفة بصغر سنهام حني نزول اآلية الكريمةـاآلية الش

عىل ما عرفت ليسا من رجاهلم بل من رجال  Lكان يف مبلغ الرجال، ومها 

 .N النبي

 .٥٤٤:  ٣ ،تفسري الكشاف )١(

 .٤٠ اآليةسورة األحزاب:  )٢(
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 :شبهة ابن تيمية

 Lيف عدم داللة آية املباهلة عىل أفضلية احلسنني وأبوهيام 

 :ونستطيع أن نلخص كالم ابن تيمية يف املباهلة يف نقاط
عنــد  Kبعــيل وفاطمــة واحلســن واحلســني  Nإقــراره إتيــان النبــي 

 .املباهلة ثابت باألحاديث الصحيحة
أمـا أخـذه عليـاً وفاطمـة «قال يف منهـاج السـنة مـا هـذا نصـه:  -١

واحلســن واحلســني يف املباهلــة فحــديث صــحيح رواه مســلم عــن ســعد 
ــن أيب وقــاص ــال يف حــديث طويــل ،ب ــةُ  :ق يَ هِ اآلْ ــذِ ــتْ هَ لَ ــا نَزَ ــلْ ﴿ملََّ قُ فَ

الَ  عَ مْ تَ كُ نَـاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ ـولُ  ﴾...وْ سُ ـا رَ عَ ـىلَّ  اهللادَ ـلَّمَ  اهللاصَ سَ يْـهِ وَ لَ عَ
الَ  قَ يْنًا فَ سَ حُ نًا وَ سَ حَ ةَ وَ فَاطِمَ لِيًّا وَ يلِ الله :عَ ءِ أَهْ الَ ؤُ  .  )١(»مَّ هَ

ال « :قــال ،لــيس يف ذلــك داللــة عــىل أهنــم أفضــل هــذه األمــة -٢
 .  )٢(»اإلمامة وال عىل األفضلية داللة يف ذلك عىل 

ــال ــ« :وق ــع ـوال يقتض ــن مجي ــل م ــه أفض ــل ب ــن باه ــون م ي أن يك
كـام مل يوجــب أن تكـون فاطمــة وحسـن وحســني أفضـل مــن  ،الصـحابة

 .  )٣(»مجيع الصحابة

 .١٢٣:  ٧منهاج السنة البن تيمية،  )١(

 املصدر نفسه. )٢(

 .١٢٧:  ٧املصدر نفسه،  )٣(
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ــباً  -٣ ــه نس ــاس من ــرب الن ــان أق ــا اإلنس ــار هل ــام خيت ــة إن ال  ،املباهل

 عليـه وسـلم هلـؤالء أفضلهم عنـده، قـال: وسـبب دعـوة النبـي صـىل اهللا

وإال فلـــو بـــاهلهم  ،أن املباهلـــة إنـــام حتصـــل بـــاألقربني إليـــه :فقـــط

 .)١(هللا مل حيصل املقصودباألبعدين يف النسب وان كانوا أفضل عند ا

النبــي صــىل اهللا عليــه و ســلم  إىلوهــؤالء أقــرب النــاس «  :وقــال

فلـم يـؤمر أن يـدعو أفضـل  ،وإن كـان غـريهم أفضـل مـنهم عنـده ،نسباً 

ملــا  ،أتباعــه ؛ ألن املقصــود أن يــدعو كــل واحــد مــنهم أخــص النــاس بــه

ــة اإلنســان مــن اخلــوف عليــه وعــىل ذوي رمحــه األقــربني إليــه بِلّ .. .يف جِ

فأولئــك أيضــا حيتــاجون أن يــدعوا أقــرب  ،واملباهلـة مبناهــا عــىل العــدل

 ،عـىل األجانـب وهـم خيـافون علـيهم مـا ال خيـافون ،الناس إلـيهم نسـبا

ــاهلوه  ــه عــىل احلــق وأهنــم إذا ب وهلــذا امتنعــوا عــن املباهلــة لعلمهــم بأن

ْلة اهللا  .  )٢(»وعىل األقربني إليهم ،حقت عليهم هبُ
 
 

 .١٢٦ - ١٢٥:  ٧ ،السابقينظر: املصدر  )١(

 .٤٦- ٤٥:  ٥ ،املصدر نفسه )٢(
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 رد الشبهة:
ــول ــل  :أق ــث ألج ــة البح ــا مؤون ــة كفان ــن تيمي ــع أن اب يف الواق

ــة  ــؤالء األربع ــية هب ــار القض ــه بانحص ــديث واعرتاف ــحة احل ــه بص اقتناع
ــول اهللا  Kاألطهــار  ــن جلّلهــم رس ــاهنم م ــم هــم بأعي ــائه؛  Nوأهن بكس

فني  ــرِّ ــوه املح ــفعة يف وج ــة ص ــون بمثاب ــأنه أنْ يك ــن ش ــذي م ــر ال األم
كني.  وسيفٍ يقطع شبهات املتهوِّ

ــديث  إال ــحة احل ــرار بص ــن اإلق اً م ــدّ ــد ب ــني مل جي ــة ح ــن تيمي أن اب
ــوهيام ــني وأب ــن واحلس ــوله يف  K وأن احلس ــهم اهللاُ ورس ــن اختصّ ــم م ه

ــي ــم النب ــن جلّله ــم م ــية، وه ــذه القض ــه  N ه ــهَ قوارص ــائه، وجّ بكس
نحــوهم وأثــار شــبهته ضــدهم قاصــداً بــذلك ســلب مــا أضــفتْه علــيهم 

ي ال يكـاد خيفـى عـىل عـوامّ النـاس آية املباهلة من الفضـل اجلسـيم والـذ
 .فضالً عن علامئهم

م ذكـره يف أعـاله فقـد  فإذا كان ابـن تيميـة قـد اعـرتف بالـذي تقـدّ
ل ذلك علينا اخلـوض يف دحـض شـبهته الواهيـة التـي يقـول فيهـا مـا  سهّ

ه:  كـام  ،ال يقتيض أن يكون مـن باهـل بـه أفضـل مـن مجيـع الصـحابة«نصُّ
ـــع مل يوجـــب أن تكـــون فاطمـــة وحســـن  وحســـني أفضـــل مـــن مجي

 .)١(»الصحابة

 .١٢٧:  ٧ ،املصدر السابق )١(
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 وإليك الكالم حول ذلك عرب خطوات متتالية:
ــة  ــس معاوي ــاص يف جمل ــن أيب وق ــعد ب ــرتاف س ــوة األوىل: اع اخلط

 بأفضلية املباهل هبم
ال خيفـــى أن يـــوم املباهلـــة يُعـــدُّ اللحظـــة احلاســـمة بـــني مبـــدأ 

ــا اللحظــة األهــم يف تــاريخ مجيــع األنبيــاء  ،ركـالتوحيــد ومبــدأ الشــ وأهنّ
واملرســلني، حيــث اختــارت الســامء هلــذا اليــوم العظــيم هــؤالء األربعــة 

يف حــني كــان مجيــع مــن  )K األطهار(احلســن واحلســني وفاطمــة وعــيلّ 
شــهد ذلــك اليــوم مــن املســلمني يتمنــى أن لــو خيتــاره اهللا فــيمن خيتــاره 

ــأن ــم ب ــا ذاك إال لعلمه ــة؛ وم ــاراً  للمباهل ــون إال اختي ــار ال يك االختي
بمــن هــم  N ســاموياً، ورغــم ذلــك فقــد كــانوا يتوقعــون خــروج النبــي

ومنشــأ  K ، وهــم عرتتـه وأهـل بيتـهN رسـوله إىلو تعـاىلاهللا  إىلأقـرب 
مـن أحاديـث ألقـى هبـا  Nذلك التوقع هو مـا نطـق بـه الصـادق األمـني 

مبــدياً فيهــا  ،حابهوســطّرهتا يف الصــحائف أقــالمُ أصــ ،يف األسـامع لســانُه
ــيلّ  ــة وع ــني وفاطم ــن واحلس ــه للحس ــم  K حمبت ــانتهم وعظ ــاً مك ومبيّن

ــزلتهم ــلت  ،من ــدت يف  إىلفوص ــامع ومتهّ ــقاع واألس ــألت األص ــدٍّ م ح
وهــو آخــذٌ بيــد  N الطبــاع؛ لــذا مل يُفاجــأ املســلمون عنــدما خــرج النبــيّ 

 .K احلسن واحلسني وفاطمة وعيلّ 
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» ســعد بــن أيب وقــاص«الصــحابة ومــن بــني أولئــك املتمنــني مــن 
ــول اهللا ــل هبــم رس ــذين باه ــن ال ــان واحــداً م ــو ك ــى أنْ ل يف  N فقــد متن

ثون مـن علـامء أهـل السـنة مـا  ذلك املوقـف احلاسـم، حيـث رو املحـدِّ
ــه ــذا نصُّ ــك أن « :ه ــا منع ــال: م ــعداً، فق ــفيان س ــن أيب س ــة ب ــر معاوي أمَ

 Nلــه رســول اهللا تســبّ أبــا تــراب؟ فقــال: أمــا مــا ذكــرتُ ثالثــاً قــاهلنَّ 
ــنعم،  ــر ال ــن مح ــب إيل م ــنهن أح ــدةٌ م ــون يل واح ــبَّه، ألَنْ تك ــن أس فل

يقـول لـه وقـد خلّفـه يف بعـض مغازيـه، فقـال لـه  Nسمعتُ رسـول اهللا 
ــع الن ــي م ــول اهللا خلّفتن ــا رس : ي ــول عــيلٌّ ــه رس ــال ل ســاء والصــبيان، فق

: أمــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إالّ أنــه ال Nاهللا
نبوة بعـدي، وسـمعتُه يقـول يـوم خيـرب: ألعطـنيّ الرايـة رجـالً حيـب اهللاَ 
ورسـوله وحيبُّـه اهللاُ ورسـوله، قـال: فتطاولنــا هلـا، فقـال: أدعـوا يل عليــاً، 
ا  فأويت به أرمـد، فبصـق يف عينيـه ودفـع الرايـة إليـه، ففـتح اهللا عليـه، وملـّ

ــنزلــت هــذه اآليــة: ﴿ نَاءنَ عُ أَبْ ــدْ اْ نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ مْ فَ نَــاءكُ أَبْ ﴾ دعــا رســول ا وَ
 .)١(»م هؤالء أهيلالله«علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال:  Nاهللا 

 -للقايض عياض -رشح صحيح مسلم  ،٧٤:  ٧ -البن حجر -فتح الباري  )١(

اجلمع بني  ،٣٤٨:  ١ -أليب املظفر -اإلفصاح عن معاين الصحاح  ،٤١٤:  ٧

 .٢٠٩/ ح ١٩٨:  ١ -للحميدي -الصحيحني 
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ــوهيام ــنني وأب ــا للحس ــيلةَ فيه ــية ال فض ــذه القض ــت ه ــو كان  K فل
أن تكـون لـه » سـعد بـن أيب وقـاص«كام ادّعى ذلـك ابـن تيميـة ملـا متنـى 

مثلها، وسعدٌ هـذا كـام ال خيفـى أحـد الصـحابة الـذين ادعـى ابـن تيميـة 
ـــي ـــوا أفضـــل مـــن ـال يقتضـــ N أن مـــن باهـــل هبـــم النب ي ان يكون

!! وأنـت كـام تـر فـإن سـعداً هـذا أحـد الصـحابة، وقـد متنـى الصحابة
، هــذا فضــالً عــن أنّ K الء األربعــة األطهــارأن تكــون لــه مثــل مــا هلــؤ

 سعداً ذكـر ذلـك يف جملـس معاويـة بـن أيب سـفيان حـني اسـتدعاه لسـبِّ 
ــ ــن أيب طال ــة Qب أمــري املــؤمنني عــيل ب ــا أدرك معاوي ، ولســت أدري أم

! أمـا كـان معاويـة قـادراً عـىل أنْ يقـول لسـعدٍ أنْ ؟الذي أدركه ابن تيميـة
 !  ؟عىل مجيع الصحابة N ال فضل ملن باهل هبم رسول اهللا

ثم إن ابن تيمية ذكـر يف معـرض كالمـه عـن آيـة املباهلـة وبيـان مـا 
ــي ــم النب ــل هب ــلٍ  N ملــن باه ــن فض ــل  -م ــيم فض ــه لتحج ــةٍ من يف حماول

ــل هبــم  ، )١(»بــل هلــم باملباهلــة نــوع فضــيلة«مســتدركاً مــا نصــه:   -املُباهَ
هــو معــروف وهــذا معنــاه أن الصــحابة هلــم جــنس فضــيلة، والنــوع كــام 

منــدرج حتــت اجلــنس، وهنــا ســؤال يطــرح نفســه، ربــام يثــور يف نفــوس 
إذا كـان الصـحابة هلـم جـنس فضـيلة فلـامذا مل يـتمنَّ سـعد  :البعض وهو

ــوع  ــى ن ــن أن يتمن ــدالً م ــا ب ــدة منه ــه واح ــون ل ــاص أن تك ــن أيب وق ب
 فضيلة؟! 

 .١٢٦:  ٧ ،السنة منهاج )١(
                                                           



 ١٥٧ ................................................................... الفصل األول: آية املباهلة

ــة  ــيبقى معاوي ــل س ــر ه ــيلة ت ــنس فض ــحابة ج ــان للص ــو ك ول
يف حــني أنّ  Q يفــوه بــام ال يطيــق ســامعه عــن عــيلّ  صــامتاً ويــرتك ســعداً 

معاوية كان قد عقد ذلـك املجلـس للنيـل مـن أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب 
 ؟!K ال لسامع فضائله وفضائل أهل بيته Q طالب

أما كـان جـديراً بمعاويـة أنْ يبـني للحضـور أنّ هنـاك نـوع فضـيلة  
؛ Kفاطمــةوجـنس فضــيلة، وأن الصـحابة أفضــل مــن احلسـنني وعــيل و

 .!؟إذ ليس هلؤالء يف املباهلة إال نوع فضيلة
 ،وأنت تـر يف كـل هـذا وأمثالـه دالئـل واضـحة وبـراهني مقنعـة

ــؤالء  ــون ه ــىل ك ــا ع ــامري فيه ــها أو ي ــنهم أن يعارض ــد م ــتطيع أح ال يس
ــار ــة األطه ــول اهللا K األربع ــد رس ــق بع ــل اخلل ــارهم N أفض ، فاختي

ــني  ــة ب ــلة واملالعن ــة واملفاص ــللمباهل ــني الش ــد وب ــذي  -رك ـالتوحي وال
حـدثاً خطـرياً؛ ملـا حيملـه مـن معـامل إنـذارٍ وغضـب مـن اجلبـار عـىل  يعدُّ 

عــوا األلوهيــة للمســيح  مــا هــو إال بيــانٌ لعظــيم منــزلتهم  - Q الــذين ادّ
 .ورفيع مقامهم

إذا أنـا دعــوتُ «للحسـنني وأبـوهيام  N اخلطـوة الثانيـة: قـول النبــي
نوا  »فأمِّ

ن الـواردة يف نـزول آيـة املباهلـة وبيـان عظـيم فضـل مـإنّ األخبار 
، بلغــتْ بــل فاقــتْ حــدّ التــواتر، إال أنّ بعضــها بــل Nي باهــل هبــم النبــ
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ــي  ــول النب ــو ق ــان، وه ــة بمك ــن األمهي ــو م ــا ه ــا م ــا ورد فيه  Nأغلبه
ــيهام أمــري املــؤمنني  نوا«  :Kللحســنني وأمهــام وأب ــأمِّ ــا دعــوتُ ف »، إذا أن

 :م أهل السنة وهموقد ذكر ذلك ثلةٌ من أعال
 .٨٥/ص٣الثعلبي يف تفسريه (الكشف والبيان)، ج – ١
 .٣٢٠/ص٥أبو احلسن الواحدي يف (التفسري البسيط)، ج – ٢
 .٤٥٠/ص١البغَوي يف تفسريه (معامل التنزيل)، ج – ٣
 .٣٦٨/ ص١الزخمرشي يف تفسريه (الكشاف)، ج – ٤
 .٢٠/ص٢البيضاوي يف تفسريه (أنوار التنزيل)، ج – ٥
 .٢٦١/ص١النسفي يف تفسريه (مدارك التنزيل)، ج -٦
ـــاف)، ج – ٧ ـــث الكش ـــريج أحادي ـــي يف (خت  ١٨٦/ص١الزيلع

 .١٨٧وص
ــدين يف (املصــباح املضــ – ٨ ــد اهللا مجــال ال ــو عب ــدة أب ــن حدي يّ ـاب

 .٢٥٠/ص٢يف كتاب النبي األمي)،ج
 .١١٢/ص١النخجواين يف (الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية) ج – ٩

 .١٩٦/ص٢ الديار بكري يف (تاريخ اخلميس) جحسني – ١٠
 .٢٢٢/ص١اخلطيب الرشبيني يف (الرساج املنري)، ج – ١١
ــليم  – ١٢ ــل الس ــاد العق ــامدي يف (إرش ــعود الع ــو الس ــا  إىلأب مزاي

 .٤٦/ ص٢الكتاب الكريم)، ج
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 .٤٤/ ص٢أبو الفداء اخللويت يف (روح البيان)، ج – ١٣
 .١٢١٢/ص٤اهلندي يف (إظهار احلق)، ج حممد الكريواين – ١٤
 .٤٠٠/ص٢عبد العظيم الزرقاين يف (مناهل العرفان)، ج – ١٥
 .١٩٩إبراهيم القطان يف (تيسري التفسري)، ص – ١٦

فهذا املقطـع مـن حـديث املباهلـة ممـا يسـتقطب نظـر كـل منصـفٍ 
باحـث عــن احلقيقــة ملــا فيــه مـن مضــامني هــي يف غايــة األمهيــة تســتحق 

 ف عندها لكن نقف مع أمرين هامّني، مها:منا أن نق
ل  جماب الدعوة Nيف أنّ النبي  :األوّ

ــن  ــب م ــان ويطل ــدعو اإلنس ــو أن ي ــة ه ــى املباهل ــى أن معن ال خيف
 نفسه. إىلأن يرتك شخصاً بحاله، وأنْ يوكله  تعاىلاهللا سبحانه و

ــدعاء  ــه  إىلفال ــي إيكال ــه يعن ــرتك شــخصٍ بحال  إىلاهللا عــزّ ذكــره ب
 Qنفسه، وقد ورد بيـان مـن كانـت حالـه هـذه يف خطبـةٍ ألمـري املـؤمنني 

ــه:  اهللا رجــالن، رجــلٌ وكلــه  إىلإنّ أبغــض اخلالئــق «يقــول فيهــا مــا نصُّ
ــة  إىلاهللا  ــالم بدع ــغوف بك ــبيل، مش ــد الس ــن قص ــائر ع ــو ج ــه فه نفس

ي مـن كـان قبلـه،  ـدْ ودعاء ضاللة، فهو فتنة ملـن افتـتن بـه، ضـالٌّ عـن هَ
اقتــد بــه يف حياتــه وبعــد وفاتــه، محّــالٌ خلطايــا غــريه، رهــنٌ مضــلٌّ ملــن 

 .)١(»بخطيئته

 .٢٨٣:  ١ -البن أيب احلديد -رشح هنج البالغة  )١(
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 Nوفقـه السـنة أن النبـيّ  القـرآنثم الـذي ال يَشـك فيـه مـن تـدبر 
ــو  ــره، فه ــزّ ذك ــن اهللا ع ــدعوة م ــاب ال ــان جم ــاء  Nك ــائر األنبي ــذا س وك

ــاً ولــذلك كــان دعــاؤهم مســتجاباً،  ــاً ودني أفضــل اخللــق  وأكملهــم دين
ــ ــت أن ــبحانه ومل يثب ــل إن اهللا س ــلمني، ب ــن املس ــريهم م ــاء غ ــة دع ه بمثاب

ــد  ــق  إىلعه ــال احل ــريم ق ــورة م ــي س ــائهم، فف ــة دع ــه إجاب ــاىلأنبيائ  تع
يًّاQ:  حكاية عـن زكريـا ـقِ بِّ شَ ائِكَ رَ عَ دُ ـنْ بـِ ْ أَكُ ، قـال ابـن كثـري )١(ملَ

ــريه:  ــيام «وغ ــطُّ ف ــردّين ق ــدعاء ومل ت ــة يف ال ــك إال اإلجاب ــد من أي مل أعه
، ويف الســورة ذاهتــا عنــد ذكــر قصــة إبــراهيم مــع أبيــه، يقــول )٢(»ســألتك
يًّـا :عزّ ذكره فِ ـانَ يبِ حَ ـهُ كَ يبِّ إِنَّ رُ لَـكَ رَ فِ ـتَغْ أَسْ يْـكَ سَ لَ مٌ عَ ـالَ ـالَ سَ ، )٣(قَ

ده اإلجابة«فقال قتادة وجماهد وغريمها:   .  )٤(»قال: عوّ
ــل يف آياهتــا الشــ ــاء وتأمَّ ــه ســيجد ـومــن قــرأ ســورة األنبي ريفة فإنَّ
 .Kفيها أكثر أدعية األنبياء واستجابة اهللا عزّ ذكره لدعائهم 

 يقول اهللا عزّ من قائلٍ يف بعض آيات هذه السورة الكريمة: 

 .١ اآليةسورة مريم :  )١(

 .٢١٢:  ٥تفسري ابن كثري،  )٢(

 .٤٧ اآليةسورة مريم :  )٣(

 .٢٣٦:  ٥ ،تفسري ابن كثري )٤(
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 َــن ــهُ مِ لَ أَهْ ــاهُ وَ يْنَ نَجَّ ــهُ فَ بْنَا لَ ــتَجَ اسْ ــلُ فَ بْ ــنْ قَ ــادَ مِ ــا إِذْ نَ نُوحً وَ
ظِيمِ  بِ الْعَ رْ  .)١(الْكَ

ــتَ  وقولــه ســبحانه: أَنْ ــ وَ ُّ ــنِيَ الرضُّ سَّ ــهُ أَينِّ مَ بَّ ــادَ رَ ــوبَ إِذْ نَ أَيُّ وَ
ــهُ  لَ ــاهُ أَهْ يْنَ آتَ ٍّ وَ ــنْ رضُ ــهِ مِ ــا بِ نَا مَ ــفْ شَ ــهُ فَكَ بْنَا لَ ــتَجَ اسْ ِنيَ * فَ امحِ ــرَّ ــمُ ال حَ أَرْ

ينَ  ابِدِ عَ  لِلْ رَ ذِكْ ا وَ نَ نْدِ نْ عِ ةً مِ َ محْ مْ رَ هُ عَ مْ مَ هُ ثْلَ مِ  .)٢(وَ
ــه  ــاىلوقول رَ : تع ــدِ قْ ــنْ نَ ــنَّ أَنْ لَ ظَ ــبًا فَ غَاضِ ــبَ مُ هَ ــونِ إِذْ ذَ ا النُّ ذَ وَ

ــنَ  ــتُ مِ نْ انَكَ إِينِّ كُ ــبْحَ ــتَ سُ ــهَ إِالَّ أَنْ تِ أَنْ الَ إِلَ ــامَ ــادَ يفِ الظُّلُ نَ ــهِ فَ يْ لَ عَ
نِ  مِ ي املُْؤْ نْجِ لِكَ نُ ذَ كَ نَ الْغَمِّ وَ يْنَاهُ مِ نَجَّ بْنَا لَهُ وَ تَجَ اسْ  .)٣(نيَ الظَّاملِِنيَ * فَ

أَنْـتَ وقوله سـبحانه: ا وَ دً ـرْ ينِ فَ رْ بِّ الَ تَـذَ ـهُ رَ بَّ ـا إِذْ نَـادَ رَ يَّ رِ كَ زَ وَ
هُ  جَ وْ نَا لَهُ زَ لَحْ أَصْ يَى وَ ْ بْنَا لَهُ حيَ هَ وَ بْنَا لَهُ وَ تَجَ اسْ ثِنيَ * فَ ارِ ُ الْوَ ريْ  .)٤(خَ

َ اهللا عـزّ وجـلّ يف كتابـه الكـريم ويف السـورة عينهـا السـبب  ثم بـنيّ
ونَ  :يف استجابة دعـاء األنبيـاء فقـال عـزّ مـن قائـل عُ ـارِ ـانُوا يُسَ مْ كَ ـُ إِهنَّ

عِنيَ  اشِ انُوا لَنَا خَ كَ بًا وَ هَ رَ بًا وَ غَ نَا رَ ونَ عُ دْ يَ اتِ وَ َ ريْ  .)٥(يفِ اخلَْ

 .٧٦ اآليةسورة األنبياء :  )١(

 .٨٤و  ٨٣ اآليةسورة األنبياء :  )٢(

 .٨٨و  ٨٧ اآليةسورة األنبياء :  )٣(

 .٩٠و  ٨٩ اآليةسورة األنبياء :  )٤(

 .٩٠ اآليةسورة األنبياء :  )٥(
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ــي  ــاء النب ــتجابة دع ــإن اس ــذا ف ــ  Nوعــىل ه ــه عش ــدل علي رات ـت
 ..اآليات والنصوص من الكتاب والسنة

ـنْ أهــلِ بيتـه Nطلـب النبـيّ  :الثـاين عـىل دعائـه مــع التـأمني  K مِ
 كونه جماب الدعوة

ــنْ كلمــة  ــه اســم فعــل موضــوع الســتجابة » آمــني«املعــروف مِ أنّ

ــدعاء ــى )١(ال كــذلك "أو  "كــذلك كــان أو فلــيكن"أو  "اســتجب"، بمعن

خمشـ)٢(وغري ذلـك "فافعل ي بـه الفعـل «إنّـه  :ريـ، وقـال الزَ ـمّ صـوت سُ

يت  ــمّ يهــل، وهلــم، أصــوات سُ الــذي هــو اســتجب، كــام أنّ رويــد، وحَ

ــل ع وأقبِ ــل وأرسِ ــي أمهِ ــي ه ــال الت ــا األفع ــةِ )٣(»هب ــد للكلم ، وال يوجَ

 معنى آخر غري املعنى اللغوي.

ــى  ــون بــذلك معن ــو» آمــني«فيك ــتجب :ه وبــام أن  ،اللهــم اس

ــي ــه  Nالنب ــل بيت ــن أه ــب م ــذي طل ــو ال ــن  -ه ــة واحلس ــيل وفاطم ع

نـــوا عـــىل دعائـــه، بمعنـــى أن يقولـــوا – Kواحلســـني  اللهـــم  :أن يؤمِّ

ــذكر  ،N اســتجب دعــاء نبيــك ففــي ذلــك إشــارة هــي أوضــح مــن أن تُ

 ٦٥ص ،حترير ألفاظ التنبيه )١(

 املصدر نفسه.  )٢(

اف، ج  )٣(  .۱۲۳، ص ۱تفسري الكشّ
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ــي  ــي: أنّ النب ــار Nوه ــة األطه ــؤالء األربع ــان أنّ ه ــدد بي ــان بص  K ك

ــذين أمــره اهللا ســبحانه أن خيــرج  رشكــاؤه يف رســالته الســاموية، وهــم ال

القضــية هــي الــدعاء ال غــري، باهلــة النصــار؛ إذ إن أصــل هبــم مل

نـوا عـىل دعائـه Nوالنبي  Nوال يشـك أحـد يف أنـه  ،طلـب مـنهم أن يؤمِّ

كان جماب الـدعوة كـام أوضـحنا ذلـك سـابقاً، فـإرشاكهم يف الـدعاء مـع 

كونــه جمــاب الــدعوة ال معنــى لــه، بــل هــو مــن حتصــيل احلاصــل، فــال 

ــه  ــول أنّ ــى إال أن نق ــمد أرا Nيبق ــان أهن ــذلك بي ــه  K ب ــداد لنبوت امت

 ورشكاؤه يف تبليغ رسالة ربه، فافهم وتبرص.
 وجوهــاً لــو ســأ«اخلطــوة الثالثــة: قــول النصــار لوا اهللا إنــا لنــر

 »أن يزيل جبالً ألزاله
 Nخـرج النبـي -كـام تقـدم سـابقا -قلت: ملا حـان وقـت التباهـل 

ــ  K باحلســن واحلســني وفاطمــة وعــيلّ  سِ ــح ـفــأمر بشــجرتني كُ سِ تا وكُ رَ
ر علـيهام عـىل هيـأة اخليمـة، يف ـِما بينهام، ثمّ أمر بكسـاءٍ أسـودَ رقيـقٍ فنُشـ

 N وقـــتٍ كـــان اجلميـــع يرتقـــب ويتســـاءل بمـــن خيـــرج رســـول اهللا
  Kفخـرج باألربعـة األطهـار ،للمباهلة، وكـان كـام هـو املتوقـع حينـذاك

 لعاقــب وقــد رست الرعــدة فتقــدم إليــه الســيد وا« وملــا خــرج النصــار
بكلــامت  N فأجــاهبم ؟يــا أبــا القاســم بمــن تباهلنــا :يف نفوســهم قــائلني

أبـاهلكم بخـري أهـل " :متثلت فيها روعـة اإليـامن واخلشـية مـن اهللا قـائالً 
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ـــرمهم  ،األرض ـــار  ،اهللا إىلوأك ـــنني إىلوأش ـــة واحلس ـــيل وفاطم ، "ع
ــائلني ــب ق ــأالن بتعج ــا يس ــة :وانربي ــل الكرام ــا بأه ــرب  ،مل ال تباهلن والك

يؤكــد  N! ! فــانطلق الرســول  ؟وأهــل الشــارة ممــن آمــن بــك واتبعــك
ؤالء أجــل أبــاهلكم هبــ" :هلــم أن أهــل بيتــه أفضــل اخللــق عنــد اهللا قــائالً 

ــوا أن الرســول  ،فــذهلوا ،"خــري أهــل األرض وأفضــل اخللــق  Nوعرف
ونه يف األمــر األســقف زعــيمهم يستشــري إىلوقفلــوا راجعــني  ،عــىل حــق
أر وجوهــاً لــو ســأل " ؟يــا أبــا حارثــة مــاذا تــر يف األمــر :قــائلني لــه

وإنـام  ،بـذلك يوال يكتفـ "الـهاهللا هبا أحد أنْ يزيـل جـبالً مـن مكانـه ألز
 ،أفــال تنظـرون حممــداً رافعـاً يديــه :واليمــني قـائالً  ،دعـم قولــه بالربهـان

 إىلال نرجـع  -إن نطـق فـوه بكلمـة  -وحـق املسـيح  ،ينظر مـا جتيئـان بـه
 ."مال إىلوال  ،أهل

ــائالً  ــيهم ق ــف ف ــة وهيت ــن املباهل ــاهم ع ــل ينه ــرون " :وجع أال ت
واألفــق تنجــع فيــه الســحب الداكنــة والــريح  ،الشــمس قــد تغــري لوهنــا

لقـد  ،وهـذه اجلبـال يتصـاعد منهـا الـدخان ،محـراء ،هتب هائجـة سـوداء
ــذاب ــا الع ــل علين ــ ،أط ــلها و إىلروا انظ ــيء حواص ــي تق ــري وه  إىلالط

هــذه األرض كيــف ترجــف حتــت  إىلو ،الشــجر كيــف تتســاقط أوراقهــا
ــان مــا  ،لقــد غمــرهتم تلــك الوجــوه العظيمــة ."أقــدامنا ! ! !  رأوا بالعي

ــد اهللا ــة عن ــل والكرام ــد الفض ــن مزي ــا م ــر  ،هل ــار األم ــدارك النص ويت
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ـــأرسعوا  ـــي  إىلف ـــائلني Nالنب ـــال اهللا  :ق ـــا أق ـــم أقلن ـــا القاس ـــا أب ي
 .  )١(»...عثرتك

  Nإذن ملــا رأ النصــار تلــك الوجــوه جمتمعــة حــول رســول اهللا
ــب  ــاألمس القري ــت ب ــي كان اضــطربت فرائصــهم وتفرقــت كلمــتهم الت

ــول اهللا ــة رس ــىل مباهل ــة ع ــن  N جمتمع ــطراب ع ــك االض ــض ذل ومتخ
الء األربعــة امتنــاعهم مــن التباهــل، ذلــك ملّــا رأوا يف قســامت وجــوه هــؤ

ــم  K األطهــار ــم عــىل أهنّ ذوو فضــل ومقــام عظــيم عنــد اهللا  Kمــا دهلّ
ــولتهم:  ــواترت مق ــره، فت ــزّ ذك ــألوا اهللا أن «ع ــو س ــاً ل ــر وجوه ــا لن إن

تــر هــل أدرك النصــار مــا مل يدركــه ابــن تيميــة » يزيــل جــبالً ألزالــه
وأتباعـــه؟ فالنصـــار أقـــروا بالفضـــل للحســـن واحلســـني وفاطمـــة 

احلـدّ  إىلوأهنـم ممـن إذا دعـوا اهللا عـزّ وجـلّ اسـتجاب دعـوهتم  Kوعيل
ــاؤوا  ــذي ج ــك أنّ ال ــى علي ــه، وال خيف ــاؤوا ألجل ــا ج ــوا م ــذي ترك ال
ألجله هو أمر يتقرر فيـه املصـري، ولـيس هـذا بـاألمر اهلـني بالنسـبة هلـم، 

 .فتدبر يتضح لك احلق

 -بصار ، عن نور األ٧٣:  ١ -باقر القريش - Qمام احلسني حياة اإل )١(

 .١٠٠:  -للشبلنجي 
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 مــع ســبق علــم اهللا ســبحانه اخلطــوة الرابعــة: عــدم وقــوع املباهلــة
عـىل  K بذلك قرينـة عـىل أن اآليـة نازلـة لبيـان فضـل احلسـنني وأبـوهيام

 .مجيع اخللق
ــل ــن البه ــة م ــة مفاعل ــة  ،املباهل ــة العربي ــة يف اللغ ــيغة املفاعل وص

غالباً ما تـدل عـىل املشـاركة التـي تصـدر مـن طـرفني أو أكثـر كاملضـاربة 
ــ ــدور الض ــىل ص ــا ع ــدل بامدهت ــي ت ــامتة، فه ــن ـواملش ــتم م رب أو الش

 .)١(الطرفني

ــى أن  ــرفني، وال خيف ــاجتامع ط ــد إال ب ــة ال تنعق ــذا فاملباهل ــىل ه وع

ــي ــوهيام  N النب ــنني وأب ــرج باحلس ــه فخ ــر رب ــل أم ــة، إال  Kامتث للمباهل

ــد  ــل أش ــن التباه ــع م ــران امتن ــار نج ــل بنص ــر املتمث ــرف اآلخ أن الط

. وعـدم .االمتناع، وعليه فـال تـتم املباهلـة بغيـاب طـرف وحضـور آخـر

ــا ــوع م ــة  وق ــة املباهل ــه آي ــت ألجل ــلّ  -نزل ــزّ وج ــم اهللا ع ــع ســبق عل م

يكــون املــراد عندئــذٍ هــو بيــان فضــل  -بامتنــاع النصــار عــن التباهــل 

ــيّ  ــم النب ــرج هب ــذين خ ــار، ال ــة األطه ــؤالء األربع ــل  Nه ــم أفض وأهنّ

 .N اخللق بعد رسول اهللا

 . مادة هبل.١٤٠٧: -للجوهري -انظر: الصحاح  )١(
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وقرينــةٌ أخــر هــي األهــم يف املقــام وهــي: إقــرار النصــار بــأن  
ــي  ــع النب ــوا م ــذين خرج ــة،  Nال ــوهتم جماب ــه أنّ دع ــىل دعائ ــوا ع ن ليؤمِّ

 Kوأهـل بيتـه N وهذا يف الواقع علـة امتنـاعهم عـن التباهـل مـع النبـي
كـابن  اإلسـالم إىلفهذا ما أقرّ به النصـار، فـام بالـك بمـن هـو منتسـب 

 !  ؟عىل منوالهتيمية ومن نسج 
ال  K أن املباهلــة هبــؤالء األربعــة األطهــار -ابــن تيميــة  -فقولــه 

روب بــه ـتوجــب أن يكونــوا أفضــل مــن الصــحابة، مــردود عليــه ومضــ
ــدم  ــام تق ــه ب ــوض علي ــه، ومنق ــىل إثبات ــدليل ع ــاره ال ــه؛ الفتق يف وجه

 وزيادة عليه باآليت: 
بالفضـل مجلـة مـن الصـحابة وأعـالم أهـل السـنّة  فأقول: اعـرتف

 .K للحسن واحلسني وفاطمة وعيلّ 
عــن بكــري بــن مســامر، عــن عــامر «فقــد رو مســلم يف صــحيحه: 

بــن ســعد بــن أيب وقــاص، عــن أبيــه، قــال: أمــر معاويــة بــن أيب ســفيان 
ذكـرت ثالثـاً مـا سعداً، فقال: ما منعك أن تسـبّ أبـا تـراب؟ فقـال: أمـا 

حــدة مــنهنّ أحــبّ فلــن أســبّه، ألنْ تكــون يل وا N قــاهلن لــه رســول اهللا
ــنعم، ســمعت رســول اهللا ــة: N إيل مــن محــر ال ــا نزلــت هــذه اآلي ... وملّ

ـالَوا ﴿ عَ قُل تَ كُمفَ أَبنَـاءَ ـا وَ نَ عليّـاً وفاطمـة  N ﴾ دعـا رسـول اهللانَـدعُ أَبنَاءَ
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 .)١(»وحسناً وحسيناً فقال: اللهمَّ هؤالء أهيل
ــل «ري يف (الكشــاف): ـوقــال الزخمشــ ــه دلي ــه -وفي  - ال يشء أقــو من

 .)٢(»عىل فضل أصحاب الكساء
بآيـة املباهلـة يـوم الشـور، كـام  Qوقد احـتج أمـري املـؤمنني عـيلّ 

ــال:  ــث ق ــواعقه، حي ــر يف ص ــن حج ــك اب ــدارقطني: «رو ذل ــرج ال أخ
أنّ عليّــاً يــوم الشــور احــتج عــىل أهلهــا فقــال هلــم: أنشــدكم بــاهللا مــن 

ــرب  ــد أق ــيكم أح ــول اهللا إىلف ــن جع N رس ــي، وم ــرحم منّ ــهيف ال  N ل
 .)٣(»نفسه، وأبناءه أبناءه، ونساءه نساءه غريي؟ قالوا: ال...

ثني  إىلويضــاف  مــن علــامء أهــل  -ذلــك إدراج بعــض املحــدِّ
نة  وإليـك مـا ذكـروه  Kت املباهلـة يف بـاب فضـائل أهـل البيـ آيـة -السّ

 يف مصنفاهتم:
 .)٤(»باب فضائل عيلّ بن أيب طالب«ذكرها يف  :صحيح مسلم – ١

) كتاب (فضائل  ١٨٧١: ٤صحيح مسلم،  )١( الصحابة، باب فضائل عيلّ

 .٢٤٠٤ح/

 ) من آل عمران.٦١( اآليةيف ذيل  ٤٣٤: ١الكشاف،  )٢(

ل يف اآليات  ١٥٤الصواعق املحرقة:  )٣( الباب احلادي عرش، الفصل األوّ

 .٤٣٢: ٤٢مدينة دمشق البن عساكر الواردة فيهم، وانظر تاريخ 

 .١٨٧١:  ٤صحيح مسلم،  )٤(
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 .)١(»باب فضائل عيل بن أيب طالب«سنن الرتمذي: ذكرها يف  – ٢
ــا يف ـالشــ – ٣ ي: ذكره ــل «ريعة لآلجــرّ ــامع فضــائل أه ــاب ج كت

 .)٢(»البيت
ــا  – ٤ ــري: ذكره ــن األث ــول الب ــث الرس ــول يف أحادي ــامع األص ج

 .)٣(»الفصل الثالث يف فضائل أهل البيت«يف 
بــاب مناقــب عــيل بــن «فــتح البــاري البــن حجــر: ذكرهــا يف  – ٥

 .)٤(»أيب طالب
بــابٍ مــن «رشح صــحيح مســلم للقــايض عيــاض: ذكرهــا يف  – ٦

 .)٥(»فضائل عيل بن أيب طالب
ـــا يف  – ٧ ـــويش: ذكره ـــطفى للخرك ـــل «رشف املص ـــاب فض ب

 .)٦(»احلسن واحلسني وآل البيت

 .٨٣:  ٦سنن الرتمذي،  )١(

 .٢٢٠٠:  ٥ ،الرشيعة )٢(

 .١٥٤:  ٩جامع األصول،  )٣(

 .٧٤:  ٧فتح الباري،  )٤(

 .٤١٣:  ٧ ،رشح صحيح مسلم )٥(

 .٣٦٦:  ٥رشف املصطفى،  )٦(
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ــامى  ــه مــا تن ــي  إىلوغــري هــذا وذاك، فإن  :قــال Nمســامعنا أنّ النب
ــة« ــل اجلن ــباب أه ــيدا ش ــني  )١(»س ــن واحلس ــري احلس ــال Lلغ ــا ق ، وم

، Pلغـري فاطمـة الزهـراء  )٢(»سـيدة نسـاء العـاملني« :لواحدة مـن النسـاء
، Qب لغـري عـيل بـن أيب طالـ )٣(»من كنـت مـواله فهـذا مـواله«وما قال: 

ــن تي ــت أن اب ــذا عرف ــت ه ــت إذا عرف ــل بي ــداء أله ــب الع ــة ناص مي
 بإثارة هذه الشبهة وغريها. Kالنبيّ 

وأختم دحض هذه الشـبهة الواهيـة بقـول اإلمـام عـيلّ بـن موسـى 
حــني نــاظر علــامء العــراق وخراســان يف بيــان فضــل األربعــة  Qالرضــا 

عــىل األمــة مجعــاء، وبعــدما أقــام احلجــة علــيهم بــذكر آيــة  K األطهــار
وفضــل ال  ،صــية ال يتقــدمهم فيهــا أحــدفهــذه خصو« :Q املباهلــة قــال

 .)٤(»ورشف ال يسبقهم إليه خلق ،يلحقهم فيه برش

 .سناده صحيح رجاله ثقاتإرنؤوط: ، قال شعيب األ٣١:  ١٧ ،مسند أمحد )١(

 -املستدرك عىل الصحيحني  .لباين: صحيح، قال األ٦٥٦:  ٥سنن الرتمذي، 

 قال: حديث صحيح، وعلق الذهبي بقوله: صحيح. ،١٨٢:  ٣ -للحاكم

 .٢٤٥٠/ح١٩٠٥: ٤. صحيح مسلم، ٦٢٨/ح  ٦٤:  ٨صحيح البخاري،  )٢(

يث صحيح االسناد قال احلاكم: حد ،٦١٣:  ٣ ،املستدرك عىل الصحيحني )٣(

 ومل خيرجاه، وعلق الذهبي بقوله: صحيح.

 .٢٣ب  ٢١٧ـ  ٢٠٧ص ٢للصدوق : ج Qانظر: عيون أخبار الرضا  )٤(
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 املطلب الثاين

﴾يف بيان املراد من قوله سبحانه:﴿ مْ كُ اءَ نِسَ ا وَ نَ اءَ نِسَ  :وَ

النساء مجـع ال واحـد لـه مـن لفظـه، ومفـرده املـرأة، ولفـظ النسـاء 

ــب  ــي تنس ــرأة الت ــمل امل ــة  إىليش ــب، كالزوج ــبب أو نس ــخص بس الش

ــوارد يف  ــك امل ــع تل ــتعامله يف مجي ــد ورد اس ــت، وق ــت والبن واألم واألخ

 الكريم: القرآن
أْ : ﴿تعاىلقال  مْ فَ ثٌ لَكُ رْ مْ حَ كُ اؤُ ئْتُمْ نِسَ مْ أَنَّى شِ ثَكُ رْ  .)١(﴾تُوا حَ

ــال  ــاىلوق ــ: ﴿تع ــإِنْ كُ ِ فَ ــنيْ نَتَ قَ اثْ ــوْ ــاءً فَ ــن )٢(﴾نَّ نِسَ ــراد هب ، وامل
 األخوات.

ــال  ــاىلوق كَ الْ : ﴿تع ــرَ ــا تَ َّ ــيبٌ ممِ ــاءِ نَصِ لِلنِّسَ انِ وَ ــدَ الِ ــراد )٣(﴾وَ ، وامل
 هبن البنات.

 P واملراد مـن لفـظ النسـاء الـوارد يف آيـة املباهلـة فاطمـة الزهـراء
 .)٤(باإلمجاع والنقل املتواتر

 .٢٢٣ اآليةسورة البقرة:  )١(

 .١١ اآليةسورة النساء:  )٢(

 .٧ اآليةسورة النساء:  )٣(

 بترصف يسري. .٨:  ٦ -السبزواري -مواهب الرمحن  )٤(

                                                           



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن........................................................... ١٧٢

ــإ ــات الش ــحة ـذن  اآلي ــىل ص ــدالن ع ــيح ي ــتعامل الفص ريفة واالس

ــات،  ــاء يف البن ــتعامل النس ــأال إاس ــتبعد ذلــك ـن  بعــض املفس رين اس

ن كلمــة نسـائنا ال يقوهلــا العـريب و يريــد هبــا أ«ذكـر يف معــرض كالمـه: و

 ».زواج وال يفهم هذا من لغتهمأبنته ال سيام إذا كان له 

ذكرنـاه يف تفسـري  حاطـة بـامملناقشة يف مـا ذكـره واضـحة بعـد اإلوا

ــ ــة الش ــواهد ـاآلي ــدالن القرآنريفة و الش ــيح ت ــريب الفص ــعر الع ــة و الش ي

حــد مــن فرســان أعــىل صــحة اســتعامل الكلمــة يف البنــات و مل يستشــكل 

ــىل  ــاحة ع ــة و الفص ــرآنالبالغ ــيام إذا  الق ــذا ال س ــتعامله ه ــريم يف اس الك

ن الروايــات أريح بابنتــه، مــع ـكــان قصــد املــتكلم االحتشــام مــن التصــ

فاطمــة  Nن املــراد مــن النســاء ابنتــه أالكثــرية املتــواترة التــي تــدل عــىل 

 كافية يف رده. Pالزهراء 

ن يـــراد عـــدم أن خيفــى إال أن األمـــر أوضــح مـــن أو أحســب  

ــن  ــاه م ــام ذكرن ــردود ب ــه م ــد. و لكن ــع يف الواح ــتعامل اجلم ن أصــحة اس

مــن دون النظــر  اآليــة املباركــة تــدل عــىل اســتعامل اجلمــع مقابــل اجلمــع

 .)١(نام حصل من خلط املفهوم باملصداقإفراد. و االشتباه األ إىل
  

 .١٦:  ٦السابق، املصدر  )١(
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 املطلب الثالث

مْ  يف بيان املراد من قوله سبحانه: كُ سَ فُ أَنْ نَا وَ سَ أَنْفُ  :﴾﴿وَ

ــة إ ــنا«ن كلم ــب » أنفس ــن أيب طال ــيل ب ــموهلا لع ــىل ش ــدل ع  Qت
ــزيالً  ــول  تن ــس رس ــة نف ــه منزل ــل  N اهللال ــد أال ألج ــداعي ال ب ن أن ال

 Qن وجــود عــيل رين بــل ألـيكــون غــري املــدعو كــام ذكــره بعــض املفســ
ــول  ــود رس ــة وج ــفات بمنزل ــيلة و الص ــا و الفض ــر و املزاي  N اهللايف األث

 Qحـد غـري عـيل أو مل يوجـد  تعـاىل اهللاال سيام إذا كان التنزيـل بـأمر مـن 
ــداً  ــون واج ــون  يك ــة و يك ــة اإلهلي ــذه املنح ــه هل ــي تؤهل ــا الت ــك املزاي لتل

ــول  ــنفس رس ــن  N اهللاك ــون أو ال يمك ــدٌ أن يك ــر  ح ــخص آخ ــس ش نف
يف مزايــاه أو الوجــود  عــىل مزايــا كبــرية يكــون ثانيــاً  إال إذا كــان مشــتمالً 

 املكرر له يف اخلصال و نحوها.
عظمـى لعـيل و يستفاد من اآليـة املباركـة املنزلـة اجلليلـة و املنقبـة ال

بالنســبة  N اهللا، و هــذا مــا يســتفاد مــن ســرية رســول Q بــن أيب طالــب
يف هــذه اآليــة » أنفســنا«ملعنــى  ينــةيف مــواطن كثــرية تكــون مب Qعــيل  إىل

 املباركة و مع ذلك فقد أشكل عىل داللة اآلية الرشيفة بوجوه:
ــة و أ: منهــا ــة املباركــة مــن يتصــل بالقراب ن املــراد بــاألنفس يف اآلي

ــه  ــذلك بقول ــهد ل ــة و استش ــاىلالقومي ــوا : ﴿تع تُوبُ تُلُوا   إىلفَ ــاقْ مْ فَ ئِكُ ــارِ ب
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مْ  ــكُ سَ مْ : ﴿تعــاىل، وقولــه )١(﴾أَنْفُ كُ ــنْ دِيــارِ مْ مِ ــكُ سَ ــونَ أَنْفُ جُ رِ ْ ، )٢(﴾وَ ال ختُ
كُ : ﴿تعاىلوقوله  سَ تُلُونَ أَنْفُ قْ الءِ تَ  .)٣(﴾مْ هؤُ

القوميـــة األنفـــس باعتبـــار رابطـــة القرابـــة و طـــالقإن أ: وفيـــه
ــ ــة الش ــتعامل يف اآلي ــذا االس ــن ه ــه ولك ــأس ب ــحيح وال ب ــد ـص ريفة بعي

ن جعل األنفـس مقابـل األقربـاء مثـل النسـاء و األبنـاء ال يـراد منـه إال إف
ــك يف  ــري ذل ــزييل و نظ ــائي التن ــواقعي واالدع ــي ال ــى احلقيق ــرآناملعن  الق

ــ: ﴿تعــاىلكثــري قــال  سِ ينَ خَ ــةِ ـالَّــذِ يامَ مَ الْقِ ــوْ مْ يَ لِــيهِ أَهْ مْ وَ ــهُ سَ وا أَنْفُ ، )٤(﴾رُ
مْ ناراً : ﴿تعاىلوقال  لِيكُ مْ وَ أَهْ كُ سَ وا أَنْفُ  .)٥(﴾قُ

ــا ــن أ: ومنه ــرب ع ــد ع ــب و ق ــنفس القري ــن ال ــراد م ــام ن امل اإلم
يف النسـب و املصـاهرة  Nاتصـال بـالنبي  Qبـالنفس ملـا كـان لـه  Qعيل

 و احتاد يف الدين.

 .٥٤ اآليةسورة البقرة:  )١(

 .٨٤ اآليةسورة البقرة:  )٢(

 .٨٥ اآليةسورة البقرة:  )٣(

)٤(  :٤٥ اآليةسورة الشور. 

 .٦ اآليةسورة التحريم:  )٥(
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ــه ــيل أ: وفي ــان يف ع ــا ك ــط مل ــة فق ــان يف القراب ــو ك ــري ل  Qن التنظ
ن العبـاس عـم الرسـول و أوالده و بنـي هاشـم كـانوا مـن إخصوصية فـ

 ومن املسلمني و املهاجرين. Nقرابته 
بـل  Q يـاً علاإلمـام نـه لـيس املـراد مـن هـذه الكلمـة أنا ذكرنا أمع 

اإلمـام و لـذا مل يـأت يف مقـام االمتثـال غـري  Nه بمنزلـة الرسـول نأاملراد 
تباه نشـأ مـن اخللـط نـه املصـداق الوحيـد ألنفسـنا فلعـل االشـأو Qعيل 

 املصداق.بني املفهوم و
ــا ــأ: ومنه ــة الش ــت اآلي ــو كان ــه ل ــني ـن ــاواة ب ــىل املس ــة ع ريفة دال

ــام  ــيلّ اإلم ــي Q ع ــني النب ــون  N وب ــزم ك ــام ل ــيلٍّ اإلم ــاً   Qع ــه أو. نبي ن
 .K أفضل من األنبياء و املرسلني

 Nنفـس الرســول  Qعــيلّ اإلمـام نـه ال مالزمــة بـني كــون أ: وفيـه
فضــلية أمــا أبــوة، و قــد تقــدم مــا يتعلــق بــذلك، وو بــني مشــاركته يف الن

ــه  Qعــيل اإلمــام  ــة مســتفادة مــن قول ــاء واملرســلني فهــي ثابت مــن األنبي
لُكَ لِلنَّاسِ إِمامـاً :﴿تعاىل ي إِينِّ جاعِ ـدِ هْ نـالُ عَ ي قـالَ ال يَ تـِ يَّ رِّ ـنْ ذُ قـالَ وَ مِ

 .)٢)(١(﴾الظَّاملِِنيَ 
* * * 

 .١٢٤ اآليةسورة البقرة:  )١(

 .١٩ - ١٧:  ٦ ،مواهب الرمحنينظر  )٢(

                                                           



 

  



 

 

 الفصل الثاني

 رواة حديث المباهلة
 ربعة مباحث:أوفيه  

 ول: المبحث األ
 ث املباهلة من الصحابة والتابعنيرواة حدي

 المبحث الثاني: 
 سرينرواة حديث املباهلة من احملدثني واملف

 المبحث الثالث: 
 اعرتافات علماء أهل السنة

 المبحث الرابع: 
ض الصــــــحابة مناقشــــــة الروايــــــات الــــــيت تنصــــــص علــــــى خــــــروج بعــــــ

 ىل املباهلةإبنائهم أو 
 



 

  



 

 
 

 ولاملبحث األ

 رواة حديث املباهلة من الصحابة والتابعني 

ـــا إ ـــددت طرقه ـــي تع ـــث الت ـــن األحادي ـــة م ـــديث املباهل ن ح
ــد  ــابعيهم، وق ــابعني وت ــحابة والت ــن الص ــا م ــرت رواهت ــانيدها، وكث وأس

ربـــاب الصـــحاح أدثني ورواه عـــنهم جـــمٌ غفـــري مـــن الـــرواة واملحـــ
واملســانيد والســنن وأربــاب التفســري والتــاريخ والفضــائل والســري، وهــا 

ورد لــك أســامء بعــض رواة هــذا احلــديث مــن الصــحابة والتــابعني أأنــا 
 وتابعيهم:

 .Q أمري املؤمنني عيل -١
 .Q مام احلسن املجتبىاإل – ٢
 عبد اهللا بن العباس. -٢
 جابر بن عبد اهللا األنصاري. -٣
 سعد بن أيب وقاص. -٤
 بو سعيد اخلدري.أ – ٥
 سعيد بن زيد. -٦
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 حذيفة بن اليامن. -٧
 جد سلمة بن عبد يشوع. -٨
 .Q مام الباقراإل – ٩

 .Q زيد بن عيل بن احلسني -١٠
 علباء بن أمحر اليشكري. -١١
 عمرو بن سعد بن معاذ. – ١٢
 شهر بن حوشب. – ١٣
 ابن جريج املكي. – ١٤
 أبو البخرتي. – ١٥
 الشعبي. -١٦
 احلسن البرصي. -١٧
 الكلبي. -١٨
 السدي. -١٩
 قتادة. -٢٠

خـرج ابـن عسـاكر أفقـد  Q فأما أمري املـؤمنني عـيلّ بـن أيب طالـب
ــدته  ــرب مناش ــه خ ــي  Qيف تارخي ــند ينته ــور بس ــن  إىليف الش ــامر ب ع

نشـدتكم .. «.يـوم الشـورQ يب طالـب أواثلة، أنه قـال: قـال عـيل بـن 
رســول اهللا (صــىل اهللا عليــه وســلم) يف  إىلبــاهللا هــل فــيكم أحــد أقــرب 
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ــول اهللا  ــه رس ــن جعل ــرحم وم ــاءه  Nال ــاءه نس ــاءه ونس ــاه أبن ــه وأبن نفس
 .)١(»غريي قالوا اللهم ال

، فجــاء يف أمــايل الشــيخ الطــويس Q مــا االمــام احلســن املجتبــىأو
ــان ــة والربه ــراين يف احللي ــه البح ــة  ،وعن ــوالعالم ــار، ي يف الـاملجلس بح

ومعاويـة بـن أيب سـفيان، وقـام  Q مـام احلسـنأنه ملا تـمَّ الصـلح بـني اإل
رآنـا  ،ن احلسـن بـن عـيلّ وابـن فاطمـةإ«معاوية خطيبـاً يف النـاس قـائالً: 

حينهـا »، وقـد أتانـا ليبـايع طوعـاً  ،للخالفة أهـالً، ومل يـرَ نفسـه هلـا أهـالً 
ثنـى عليـه ثـم ذكـر أفحمـد اهللا و بعـده خطيبـاً فـيهم Qقام اإلمام احلسن 
ج عــىل ذكــر  N جــده رســول اهللا وبــنيّ فضــله عــىل األمــة مجعــاء ثــم عــرّ

زلتـه ودلّـل عـىل قربـه مـن فعـدد فضـائله وبـنيّ من Q أمري املـؤمنني عـيل
اآليــات النازلــة  وتــال اإلســالم، وأوضــح مكانتــه يف N رســول اهللا

ــغ يف خطب ــى بل ــه حت ــمته وإمامت ــىل عص ــا ع ــتدل هب ــه فاس ــة بحق ــه آي ت
حـــني جحـــده كفـــرة  Nملحمـــد  تعـــاىلقـــال اهللا « :Q املباهلـــة فقـــال

ا ﴿ :الكتــاب وحــاجوه نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَــاءَ أَبْ نَــا وَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَــدْ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ فَ
ـــةَ  نَ ـــلْ لَعْ عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــمَّ نَ مْ ثُ ـــكُ سَ أَنْفُ ـــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـــاءَ نِسَ ـــىلَ  وَ اهللاِ عَ

ــاذِبِنيَ  ــول اهللا الْكَ ــأخرج رس ــه أيب N﴾ ف ــس مع ــن األنف ــني  ،م ــن البن وم

 .٤٣١:  ٤٢ -البن عساكر -تاريخ دمشق  )١(
                                                           



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن........................................................... ١٨٢

فــنحن أهلــه  ،ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس مجيعــاً  ،أنــا وأخــي
 .)١(»وحلمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا

بـو نعـيم يف (دالئـل أ، فقـد أخـرج روايتـه وأما عبـد اهللا بـن عبـاس
: ثنـا  ـالَ جٍ قَ َـدُ بْـنُ فَـرَ َـدَ ثنـا أَمحْ يمُ بْـنُ أَمحْ اهِ رَ نَا إِبْ ثَ دَّ النبوة) بسنده فقال: حَ
ــائِبِ  ــنِ السَّ ــدِ بْ َمَّ ــنْ حمُ ، عَ انَ وَ ــرْ ــدُ بْـنُ مَ َمَّ : ثنــا حمُ ــالَ يُّ قَ ورِ ــرَ الــدُّ مَ أَبُـو عُ

بَّــاسٍ  ــنِ ابْــنِ عَ ــالِحٍ عَ ــنْ أَيبِ صَ ، عَ ـيِّ لْبـِ َ  الْكَ
يضِ فْــدَ  اهللارَ امَ أَنَّ وَ ــنْهُ عَ

ـولِ  سُ ـىلَ رَ وا عَ مُ ـدِ  قَ ارَ نَ النَّصَ انَ مِ رَ ـمْ  اهللانَجْ هُ ـلَّمَ وَ سَ يْـهِ وَ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ
ــ شَ ــةَ عَ بَعَ ــبُ ـأَرْ اقِ عَ الْ بِــريُ وَ ــوَ الْكَ هُ ــيِّدُ وَ مُ السَّ ــنْهُ ــمْ مِ افِهِ َ ــنْ أَرشْ ــالً مِ جُ رَ رَ

ــدَ  ــونُ بَعْ ي يَكُ ــذِ ــوَ الَّ هُ ــولُ وَ سُ ــالَ رَ قَ ــمْ فَ ِ أْهيِ بُ رَ ــاحِ صَ ــىلَّ اهللاُ  اهللاهُ وَ صَ
ـدْ  : بَـىلَ قَ ـاالَ تُامَ قَ ـلَمْ ـا أَسْ : مَ ـالَ نَا قَ ـلَمْ ـدْ أَسْ : قَ ـاالَ لِامَ قَ : أَسْ ُامَ لَّمَ هلَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

ـنَ  امَ مِ كُ ـنَعَ تُامَ مَ بْ ـذَ : كَ ـالَ بْلَـكَ قَ نَا قَ لَمْ بَـادَ  اإلسـالمأَسْ : عَ امَ يكُ ثٌ فـِ امَ ثَـالَ تُكُ
 : لَ نَــزَ ا وَ ــدً لَ ــامَ أَنَّ هللاَِِّ وَ كُ مُ عْ زَ يــرَ وَ نْزِ ِ ــامَ اخلْ لُكُ أَكْ ــلِيبِ وَ ثَــلَ الصَّ إِنَّ مَ

نْدَ  ى عِ يسَ ـونُ  اهللاعِ يَكُ ـنْ فَ ـالَ لَـهُ كُ ابٍ ثُـمَّ قَ ـنْ تُـرَ هُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ [آل  ﴾كَ
ــران:  ــ٥٩عم ــا نَعْ ــالُوا: مَ مْ قَ ــيْهِ لَ ــا عَ أَهَ رَ ــامَّ قَ لَ : ] فَ لَ ــزَ نَ ــولُ وَ قُ ــا تَ فُ مَ رِ
 ِـنَ الْعِلْـم كَ مِ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـكَ فِيـهِ مِ اجَّ نْ حَ ] ٦١[آل عمـران:  ﴾فَمَ

: ٢ -للبحراين  -برار ، عنه حلية األ٥٦٤: ص  -للشيخ الطويس -األمايل  )١(

 -للمجليس  -نوار ، و بحار األ٦٣٠: ص-للبحراين  - القرآنالربهان يف تفسري  .٧٥

١٤١:  ١٠. 
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ــنَ  ــرآنمِ مُ  الق كُ ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ ــران:  ﴾فَ ] ٦١[آل عم
ــةَ  يَ ــلْ اآلْ بْتَهِ ــمَّ نَ ــران:  ﴾ثُ اءِ أَنَّ ٦١[آل عم عَ ــدُّ ــدُ يفِ ال تَهِ : نَجْ ــولُ قُ ] يَ

لُ  بَاطـِ ـوَ الْ ولُـونَ هُ قُ ي تَ أَنَّ الَّـذِ لُ وَ ـدْ عَ ـوَ الْ قُّ هُ ـَ ـوَ احلْ دٌ هُ َمَّ اءَ بِهِ حمُ يَ جَ الَّذِ
: إِنَّ  ُــمْ ــالَ هلَ قَ ــالُوا:  اهللاوَ مْ قَ لَكُ ــاهِ بَ ا أَنْ أُ ــذَ ــوا هَ بَلُ قْ ْ تَ ينِ إِنْ ملَ ــرَ ــدْ أَمَ ــا قَ بَ ــا أَ يَ

بَعْضٍ  مْ بـِ ـهُ ضُ ـالَ بَعْ : فَخَ ـالَ أْتِيـكَ قَ نَـا ثُـمَّ نَ رِ نَنْظُـرُ يفِ أَمْ عُ فَ جِ مِ بَلْ نَرْ اسِ قَ الْ
ـدْ وَ  : قَ اقِـبِ ـيِّدُ لِلْعَ ـالَ السَّ قَ مْ فَ يْـنَهُ يامَ بَ قُوا فـِ ادَ تَصَ ـلَ  اهللاوَ جُ ـتُمْ أَنَّ الرَّ لِمْ عَ

ـوهُ  نْتُمُ عَ ـئِنْ الَ لَ لٌ وَ سَ رْ نَبِيٌّ مُ بِيًّـا قَـطُّ  لَ مٌ نَ ـوْ ـنَ قَ عَ ـا الَ مَ مْ وَ ـالُكُ تِئْصَ سْ إِنَّـهُ الَ
ــفَ  ــتُمْ إِالَّ إِلْ يْ بَ أَ ــوهْ وَ تَّبِعُ ْ تَ ــتُمْ ملَ نْ ــإِنْ أَ مْ فَ هُ ريُ

ــغِ ــتَ صَ الَ نَبَ مْ وَ هُ ــريُ بِ ــيَ كَ بَقِ فَ
ــوا  عُ جِ ارْ ــوهُ وَ ادِعُ مْ فَوَ ــنِكُ ــولُ  إىلدِي سُ ــانَ رَ ــدْ كَ قَ ــمْ وَ دِكُ ــىلَّ ا اهللابِالَ هللاُ صَ

يــهِ  ابْـنِ أَخِ هِ وَ نـِ ــيحِ بِابْ بْـدُ املَْسِ ـاءَ عَ لِــهِ فَجَ ـنْ أَهْ ـرٍ مِ جَ بِنَفَ ــرَ ـلَّمَ خَ سَ يْـهِ وَ لَ عَ
ــولُ  سُ ــاءَ رَ جَ ــنُ  اهللاوَ َسَ احلْ ــةُ وَ فَاطِمَ ُّ وَ

ــيلِ ــهُ عَ عَ مَ ــلَّمَ وَ سَ ــهِ وَ يْ لَ ــىلَّ اهللاُ عَ صَ
ـولُ  سُ ـالَ رَ قَ ُ فَ ـنيْ ُسَ احلْ يْـهِ  اهللاوَ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ نُوا  صَ ــأَمِّ تُ فَ ـوْ عَ : إِنْ أَنَـا دَ ـلَّمَ سَ وَ

ةِ  يَ زْ ىلَ اجلِْ ُوهُ عَ احلَ صَ نُوهُ وَ عِ ا أَنْ يُالَ أَبَوْ نْتُمْ فَ  .)١(»أَ
وجاء عـن السـيوطي يف (الـدر املنثـور) قولـه: أخـرج أَبُـو نعـيم يفِ 

لْبِيّ  يق الْكَ ئِل من طَرِ الَ بَّاس الدَّ ن ابْن عَ الح عَ ن أيب صَ  .)٢(عَ

 .٣٥٤:  ١ -يب نعيم أل -دالئل النبوة  )١(

 .٢٣٢ - ٢٣١:  ٢الدر املنثور، -)٢(
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ـــا اإل ـــاقروأم ـــام الب ـــري يف  ،Q م ـــه اآلج ـــرج روايت ـــد أخ فق
ــ نَا ـ(الش ثَ ــدَّ : حَ ــالَ ــى قَ وسَ ــنُ مُ يمُ بْ اهِ ــرَ ــا إِبْ نَ بَأَ نْ أَ ــال: وَ ــنده فق ريعة) بس

نَا  ثَ ــدَّ ــالَ حَ ُّ قَ اينِ ــبَهَ َصْ ــعِيدٍ األْ ــنُ سَ ــدُ بْ َمَّ نَا حمُ ثَ ــدَّ : حَ ــالَ ــانُ قَ طَّ قَ ــفُ الْ يُوسُ
ــكٌ  ي ِ ــابِرٍ  ،رشَ ــنْ جَ ــرٍ  ،عَ فَ عْ ــنْ أَيبِ جَ لِ  ،عَ ــوْ :  اهللايفِ قَ ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــلْ ﴿عَ قُ فَ

مْ  كُ نَـــاءَ أَبْ ـــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ـــدَ ا نَ ـــالَوْ عَ : ٦١[آل عمـــران:  ﴾تَ ـــالَ ـــنُ "] قَ َسَ احلْ
 ُ ــنيْ ُسَ احلْ ــةُ  ،وَ : فَاطِمَ ــالَ مْ قَ كُ ــاءَ نِسَ نَا وَ ــاءَ نِسَ :  ،وَ ــالَ مْ قَ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ وَ
ُّ بْنُ أَيبِ 

يلِ َ  عَ
يضِ مْ  اهللاطَالِبٍ رَ نْهُ  .)١("عَ

ــاً  ــا أيض ــن  وأخرجه نَا أاب ثَ ــدَّ ــال: حَ ــنده فق ــريه بس ــاتم يف تفس يب ح
ـادٍ  يَ بُ بْـنُ زِ ، ثنـا املُْطَّلـِ يِّ يـلَ الـرَّ ي: نَزِ نـِ عْ ُّ يَ ـويفِ ةَ الْكُ وَ رْ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُ أَيبِ

نَا  سَ أَنْفُ : وَ رٍ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ، عَ ابِرٍ نْ جَ ٌّ عَ
يلِ عَ : النَّبِيُّ وَ الَ مْ قَ كُ سَ أَنْفُ  .)٢(وَ

فــاخرج روايتــه ابــن اجلــوزي وأمــا جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري، 
يف زاد املســري، فقــال: قــال جــابر بــن عبــد اهللا: قــدم وفــد نجــران فــيهم 

ــديث..  ــذكر احل ــب ف ــيّد والعاق ــدعامها  إىلالس ــال: ف ــة،  إىلأن ق املالعن
ل اهللا صــىلّ اهللا عليــه وســلّم فأخــذ بيــد فواعــداه أن يغاديــاه، فغــدا رســو

ــل  ــم أرس ــني، ث ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــاه، إع ــا أن جييب ــيهام، فأبي ل

 .٢٢٠٤:  ٥ -جريلآل -الرشيعة  )١(

 .٦٦٨:  ٢ ،يب حاتمأتفسري ابن  )٢(
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والـذي بعثنـي بـاحلقّ لـو فعـال ألمطـر الـوادي «فأقرا له بـاخلراج فقـال: 
 .)١(»ناراً 

وذكرهـــا الســـيوطي يف (الـــدر املنثـــور) فقـــال: أخـــرج احلـــاكم 
ســنَا ــال: أَنْفُ ــه ق ــول اهللا صــىل اهللا  وصــححه عــن جــابر أن سُ مْ رَ ســكُ أَنْفُ وَ

ة نَا فَاطِمَ اءَ نِسَ نيْ وَ ُسَ احلْ سن وَ نَا احلْ نَاءَ بْ أَ عيل وَ سلم وَ يْهِ وَ لَ  .  )٢(عَ
ــال ــدير) فق ــتح الق ــوكاين يف (ف ــا الش ،  :وأورده ــاكِمُ َ جَ احلْ ــرَ أَخْ وَ

ــ ــنْ جَ ئِلِ عَ الَ ــيْمٍ يفِ الــدَّ ــو نُعَ بُ أَ ، وَ ــهِ يْ وَ دَ رْ ــنُ مَ ابْ ، وَ هُ حَ ــحَّ صَ ، ورو )٣(ابِرٍ وَ
 .)٤(عنه االجري يف (الرشيعة)

فقـد أخـرج مسـلم حديثـه يف صـحيحه ما سعد بـن أيب وقـاص، أو
بَّادٍ «باإلسناد اآليت:  دُ بْنُ عَ َمَّ حمُ ، وَ عِيدٍ تَيْبَةُ بْنُ سَ نَا قُ ثَ دَّ ـظِ  -حَ بَـا يفِ اللَّفْ ارَ قَ تَ وَ

يلَ  - عِ امَ وَ ابْنُ إِسْ هُ اتِمٌ وَ نَا حَ ثَ دَّ : حَ رِ بْـنِ  -قَاالَ ـامِ نْ عَ ، عَ رٍ امَ سْ ِ بْنِ مِ ريْ نْ بُكَ عَ
ا  : مَ الَ قَ ا فَ دً عْ يَانَ سَ فْ ةُ بْنُ أَيبِ سُ يَ اوِ عَ رَ مُ : أَمَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ قَّاصٍ دِ بْنِ أَيبِ وَ عْ سَ

؟ فَ  ابِ َ ا الرتُّ بَ بَّ أَ نَعَكَ أَنْ تَسُ ـولُ اهللاِ مَ سُ ـهُ رَ ُنَّ لَ ـاهلَ ـا قَ ثً تُ ثَالَ رْ كَ ا ذَ ا مَ : أَمَّ الَ قَ
ْرِ  نْ محُ َّ مِ بُّ إِيلَ نَّ أَحَ نْهُ ةٌ مِ دَ احِ ونَ يلِ وَ َنْ تَكُ ، ألَ بَّهُ لَنْ أَسُ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ

 .٢٨٩:  ١ -البن اجلوزي -زاد املسري )١(

 .٢٣١:  ٢الدر املنثور،  )٢(

 .٣٩٨:  ١فتح القدير،  )٣(

 .٢٢٠١:  ٥ -جريلآل -الرشيعة  )٤(
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ـولُ  قُ ـلَّمَ يَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، سَ مِ ـضِ  النَّعَ ـهُ يفِ بَعْ لَّفَ ، خَ ـهُ لَ
ـهُ  ـالَ لَ قَ ؟ فَ ـبْيَانِ الصِّ اءِ وَ عَ النِّسَ تَنِي مَ لَّفْ ولَ اهللاِ خَ سُ ا رَ : يَ ٌّ

يلِ هُ عَ الَ لَ قَ ، فَ يهِ ازِ غَ مَ
 : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ ونَ «رَ ـارُ ـةِ هَ لَ نْزِ ي بِمَ نـِّ ونَ مِ ىضَ أَنْ تَكُ ا تَرْ أَمَ

ى؟ إِ  وسَ نْ مُ يمِ دِ ةَ بَعْ بُوَّ َ » الَّ أَنَّهُ الَ نُ يْربَ مَ خَ وْ ولُ يَ قُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ـةَ «وَ ايَ َّ الرَّ طِنيَ ُعْ ألَ
هُ  ولُ سُ رَ ِبُّهُ اهللاُ وَ حيُ ، وَ هُ ولَ سُ رَ ِبُّ اهللاَ وَ الً حيُ جُ : » رَ ـالَ قَ َا فَ نَا هلَ لْ تَطَاوَ الَ فَ ـوا «قَ عُ ادْ

لِيًّا قَ » يلِ عَ بَصَ ، فَ دَ مَ َ بِهِ أَرْ أُيتِ ملََّـا  فَ ، وَ يْـهِ لَ ـتَحَ اهللاُ عَ فَ ، فَ يْهِ ةَ إِلَ ايَ فَعَ الرَّ دَ يْنِهِ وَ يفِ عَ
 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ مْ ﴿نَزَ كُ نَـاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ الَوْ عَ قُلْ تَ ] ٦١[آل عمـران:  ﴾فَ

ـنً  سَ حَ ـةَ وَ فَاطِمَ لِيًّـا وَ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ ا رَ عَ : دَ ـالَ قَ ـيْنًا فَ سَ حُ ا وَ
يلِ « ءِ أَهْ الَ ؤُ مَّ هَ  .)١(»اللهُ

 .)٢(خرجه ابن املنذر يف تفسريه أو
ــور) ــدر املنث ــيوطي يف (ال ــال الس يّ « :وق ــذِ مِ ْ الرتِّ ــلم وَ س ــرج مُ أخ وَ

 : ـالَ قـاص قَ ـن سـعد بـن أيب وَ ـيّ يفِ سـنَنه عَ قِ بَيْهَ الْ اكِم وَ ـَ احلْ ذر وَ ابْن املُْنـْ وَ
ـة  يَ ه اآلْ ـذِ ا نَـدع أبناءنـا وأبنـاءكم﴿ملا نزلت هَ ـالَوْ عَ ـول  ﴾فَقـل تَ سُ ـا رَ عَ دَ

ــ قَ ــيْنا فَ حسَ ــة وحســناً وَ فَاطِمَ ســلم عليــا وَ ــهِ وَ يْ لَ : اهللا صــىل اهللا عَ مَّ اللهــالَ
ءِ أَهيلِ  الَ ؤُ  .)٣(»هَ

 .٢٤٠٤/ح ١٨٧١:  ٤ ،صحيح مسلم )١(

 .٢٢٩:  ١تفسري ابن املنذر،  )٢(

 .٢٣٣:  ٢الدر املنثور،  )٣(
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بـــاركفوري يف ، وامل)١(وأخرجـــه الشـــوكاين يف (فـــتح القـــدير)
ــنِ )٢(حــوذي)(حتفــة األ دِ بْ ــعْ ــنْ سَ عَ ، وقــال عيــاض الســبتي يف (الشــفا) وَ

ـىلَّ  يُّ صَ ـا النَّبـِ عَ لِيًّـا  اهللاأيب وقاص: ملا نزلـت آيـة املباهلـة دَ ـلَّمَ عَ سَ يْـهِ وَ لَ عَ
حُ  نًا وَ سَ حَ : وَ الَ قَ .. وَ ةَ فَاطِمَ يْنًا وَ يلِ الله«سَ ءِ أَهْ الَ ؤُ  .)٣(»مَّ هَ

فقــد أخــرج روايتــه احلســني بــن احلكــم  بــو ســعيد اخلــدريأمــا أو
حــدثنا  :قــال ،حــدثني إســامعيل بــن أبــان« :هـــ)، قــال٢٨٦احلـربي (تـــ 

ملـا  :قـال ،عـن أيب سـعيد اخلـدري ،عـن أيب هـارون ،إسحاق بن إبـراهيم
ــذه ا ــت ه ــة  ﴿نزل ــدْ آلي ا نَ ــالَوْ عَ مْ تَ كُ ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ ــال)٤(﴾عُ أَبْ ــرج  :، ق فخ

 .)٥(»رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني 
خــرج روايتــه الطــربي بســنده فقــال: أفقــد  وأمــا ســعيد بــن زيــد،

حدثني يونس قال، أخربنا ابـن وهـب قـال، حـدثنا ابـن زيـد قـال: قيـل «

 .٣٩٩:  ١القدير، فتح  )١(

 .٢٧٩ - ٢٧٨:  ٨حوذي، حتفة األ )٢(

 .١٠٧ – ١٠٦:  ٢ -السبتي لعياض -الشفا بتعريف حقوق املصطفى  )٣(

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )٤(

 .٢٤٨تفسري احلربي: ص )٥(
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عليــه ســلم: لــو العنــت القــوم، بمــن كنــتَ تــأيت  لرســول اهللا صــىل اهللا
نا وأبناءَكم" حني قلت  .)١(»؟ قال: حسن وحسني"أبناءَ

ــيامن ــن ال ــة ب ــا حذيف ــكاين يف وأم ــاكم احلس ــه احل ــأخرج روايت ، ف
حـدثنا أبـو نعـيم الفضـل بـن دكـني، قـال: حـدثنا «شواهد التنزيل، قال: 

السـبيعي، عـن  حييى بن زكريا بـن أيب زائـدة، عـن أبيـه، عـن أيب اسـحاق
ــيد  ــب والس ــاء العاق ــال: ج ــيامن، ق ــن ال ــة ب ــن حذيف ــر، ع ــن زف ــلة ب ص

فــدعا  Nاملالعنـة، فقــام رسـول اهللا  إىل Nأسـقفا نجــران يـدعوان النبــي 
ــاً فأقامــه عــن يمينــه، ثــم دعــا احلســن فأقامــه عــن يســاره، ثــم دعــا  عليّ
احلسني فأقامه عـن يسـاره، ثـم دعـا احلسـني فأقامـه عـن يمـني عـيل، ثـم 

ن إنــك إدعــا فاطمــة فأقامهــا خلفــه، فقــال العاقــب للســيد: ال تالعنــه، 
: لـو العنـوين مـا Nعقابنـا، فقـال رسـول اهللا أالعنته ال نفلـح نحـن وال 

 .)٢(»ت بنجران عني تطرفبقي
ــوع ــد يش ــن عب ــلمة ب ــد ّس ــا ج ــيم يف  ،وأم ــو نع ــه أب ــأخرج روايت ف

ــال:  ــنده، فق ــوة) بس ــل النب ــو «(دالئ بُ ــافظ، وأَ ــدِ اهللا احل بْ ــو عَ ــا أَبُ نَ َ ربَ أَخْ
ـدُ بْـنُ  َمَّ بَّـاسِ حمُ عَ نَا أَبُـو الْ ثَ ـدَّ : حَ ـاالَ ، قَ ـلِ ضْ فَ ـى بْـنِ الْ وسَ دُ بْنُ مُ َمَّ عِيدٍ حمُ سَ

ــوبَ  قُ عْ ــنْ يَ ، عَ ٍ ــريْ ــنُ بُكَ ــونُسُ بْ نَا يُ ثَ ــدَّ ، حَ ــارِ َبَّ ــدِ اجلْ بْ ــنُ عَ ــدُ بْ َ نَا أَمحْ ثَ ــدَّ ، حَ

 .٤٨٢:  ٦تفسري الطربي،  )١(

 .١٩٥ – ١٩٤:  ١شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين،  )٢(
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ـ ـانَ نَصْ كَ ـالَ يُـونُسُ وَ هِ، قَ ـدِّ ـنْ جَ ، عَ ـنْ أَبِيـهِ ، عَ ـوعَ بْدِ يَشُ ةَ بْنِ عَ لَمَ انِيًّا ـسَ رَ
ــلَمَ  أَسْ ــهِ وســلم الْ .فَ يْ لَ ــىلَّ اهللاُ عَ ــولُ اهللاِ صَ سُ ــبَحَ رَ ــامَّ أَصْ لَ ــا .. فَ ــدَ مَ ــدَ بَعْ غَ

ـةُ  فَاطِمَ ـهُ وَ ِيـلٍ لَ ِ يفِ مخَ ـنيْ ُسَ احلْ ـنِ وَ َسَ ـىلَ احلْ الً عَ ـتَمِ شْ بَـلَ مُ َ أَقْ َربَ مُ اخلْ هُ َ ربَ أَخْ
ــ ْشِ ــلُ ـمتَ بِي حْ َ ــالَ رشُ قَ ةٍ فَ ــوَ ةُ نِسْ ــدَّ ــذٍ عِ ئِ مَ وْ ــهُ يَ لَ ــةِ وَ نَ عَ الَ هِ لِلْمُ ــرِ ــدَ ظَهْ نْ ي عِ

ــتُامَ أَنَّ  لِمْ ــدْ عَ ــيْضٍ قَ بَّــارُ بْـنَ فَ ــا جَ يَ بِيــلَ وَ حْ َ بْــدَ اهللاِ بْـنَ رشُ ــا عَ : يَ بَيْهِ ـاحِ لِصَ
 ْ ملَ وا وَ دُ ــرِ ْ يَ لُهُ ملَ ــفَ أَسْ هُ وَ ــالَ ــعَ أَعْ تَمَ ا اجْ ادِيَ إِذَ ــوَ ــنْ رأي، الْ وا إِالَّ عَ رُ ــدُ  يَصْ

لَ  ــا أَوَّ نَّ ــا فَكُ وثً بْعُ ــا مَ لِكً ــلُ مَ جُ ا الرَّ ــذَ ــانَ هَ ــبِالً إِنْ كَ قْ ا مُ ــرً  أَمْ اهللاِ أَرَ إِينِّ وَ وَ
ـنْ  الَ مِ هِ وَ رِ ـدْ ـنْ صَ ا مِ نـَ بُ لَ هَ ـذْ هُ الَ يَ ـرَ يْـهِ أَمْ لَ دَّ عَ رَ هِ وَ يْنـِ ـنَ يفِ عَ بِ طَعَ رَ عَ الْ

تَّـ هِ حَ مِ وْ ورِ قَ دُ ا، صُ ارً ـوَ مْ جِ ـنْهُ بِ مِ ـرَ عَ نَـى الْ َدْ إِنَّـا ألِ ـةٍ وَ ائِحَ ـيبُونَا بِجَ ى يُصِ
ضِ  َرْ ـهِ األْ جْ ـىلَ وَ ـى عَ بْقَ اه فَـالَ يَ لُ نبيـا مرسـال فـال عنـّ جُ ا الرَّ ذَ انَ هَ إِنْ كَ وَ

لَكَ  رٌ إِالَّ هَ الَ ظُفُ رٌ وَ عْ نَّا شَ  .)١(»مِ
ــة) ــرية النبوي ــري يف (الس ــن كث ــه اب ــذلك يف  )٢(وأخرج ــة وك (البداي

 .)٣(والنهاية)
فقـد أخـرج روايتـه ابـن جريـر  ،وأما زيد بـن عـيل بـن احلسـني 

ــن «الطــربي يف تفســريه فقــال:  ــن محيــد قــال، حــدثنا عيســى ب حــدثنا اب

 .٣٨٨ - ٣٨٥:  ٥ -يب نعيمأل -دالئل النبوة  )١(

 .١٠٣ - ١٠١:  ٤ -البن كثري –السرية النبوية  )٢(

 .٦٥ - ٦٤:  ٥ -البن كثري - ايةوالنه ايةالبد )٣(
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تعـالوا نـدع أبناءنـا فرقد، عن أيب اجلارود، عـن زيـد بـن عـيل يف قولـه:
ــاءكم ــيلٌّ  وأبن ــلم وع ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــان النب ــال: ك ــة، ق اآلي

 .)١(»وفاطمة واحلسن واحلسني
ــكري ــر اليش ــن أمح ــاء ب ــا علب ــربي يف  ،وأم ــه الط ــأخرج روايت ف

حــدثني حممــد بــن ســنان قــال، حــدثنا أبــو بكــر «تفســريه بســنده فقــال: 
ــر  ــن أمح ــاء ب ــدثنا علب ــال، ح ــة ق ــن ثعلب ــذر ب ــدثنا املن ــال، ح ــي ق احلنف

فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم " ملا نزلـت هـذه اآليـة: يشكري قال:ال
 إىل، اآليــة، أرســل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم "ونســاءنا ونســاءكم

عـيلّ وفاطمـةَ وابنـيهام احلسـن واحلسـني، ودعـا اليهـود ليُالعـنهم، فقــال 
كم بــاألمس إخــوانُكم الــذين  شــاب مــن اليهــود، وحيكــم! ألــيس عهــدُ

امُسخوا قردةً وخناز وْ  .)٢(»ير؟! ال تُالعنوا! فانتهَ
 .)٣(سامع)متاع األإوأخرجه املقريزي يف (

 .٤٨٠:  ٦تفسري الطربي،  )١(

رو عن عكرمة موىل  "علباء بن أمحر اليشكري .٤٨٢:  ٦تفسري الطربي،  )٢(

ا"ابن عباس. قال أمحد:  ، وذكره ابن حبان يف الثقات. "ال بأس به، ال أعلم إال خريً

 مرتجم يف التهذيب.

 .٦٩ - ٦٧:  ١٤ -للمقريزي  -سامع متاع األإ )٣(
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، فـأخرج روايتـه احلـاكم احلسـكاين وأما عمرو بـن سـعد بـن معـاذ
ــن أيب  ــد، ع ــاكم الوال ــدثني احل ــال: ح ــنده فق ــل) بس ــواهد التنزي يف (ش

 :قــال: حــدثنا موســى بــن القاســم، قــال ،حفــص بــن شــاهني يف تفســريه
بــراهيم بــن هاشــم، قــال: حــدثني أيب، قــال: حــدثني إحــدثنا حممــد بــن 

أبو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر بـن واقـد األسـلمي، عـن عتبـة بـن جبـرية، 
قـدم «عن حصني بن عبـد الـرمحن عـن عمـرو بـن سـعد بـن معـاذ قـال: 

نــك تــذكر صــاحبنا؟ إوفــد نجــران العاقــب والســيد، فقــاال: يــا حممــد، 
صـاحبكم؟ قـالوا: عيسـى  لـه وسـلم: ومـنآفقال النبي صـىل اهللا عليـه و

بن مـريم، فقـال النبـي: هـو عبـد اهللا ورسـوله، قـاال: فأرنـا فـيمن خلـق 
 اهللا مثله وفيام رأيت وسمعت.

إِنَّ : ﴿تعـاىلونزل عليه جربئيل بقوله عنهام يومئذ،  Nفأعرض النبي 
قَ  لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ اهللاِ كَ ى عِ يسَ ثَلَ عِ ابٍ مَ نْ تُـرَ اآليـة، فعـادا وقـاال: يـا  )١(﴾هُ مِ

؟، قال: نعم، قاال: من هو؟، قـال: آدم،  حممد هل سمعت بمثل صاحبنا قطّ
ي: ﴿Nثم قرأ رسول اهللا  ثَلَ عِ مَ إِنَّ مَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ اهللاِ كَ ى عِ نـه إ﴾ اآلية، قاال: فسَ

نَـاءَ : ﴿Nليس كام تقول، فقال هلـم رسـول اهللا  أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ ـالَوْ عَ مْ تَ كُ

 .٥٩ اآليةسورة آل عمران:  )١(
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مْ  كُ اءَ نِسَ ا وَ نَ اءَ نِسَ بيـد عـيلّ ومعـه فاطمـة  Nاآليـة، فأخـذ رسـول اهللا )١(﴾وَ
 ن يفعال.أ وحسن وحسني، وقال: هؤالء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا !، فهامّ 

مـا  ، لـئن كـان كاذبـاً ؟ن السيد قال للعاقب: ما تصنع بمالعنتـهإثم 
 لنهلكن !! فصاحلوه عىل اجلزية. تصنع بمالعنته، ولئن كان صادقاً 

ي بيـده لـو العنـوين مـا حـال ـيومئـذ: والـذي نفسـ Nفقال النبـي 
 .)٢(»احلول وبحرضهتم منهم أحد

، فـــأخرج روايتـــه احلســـكاين يف (شـــواهد بـــو البخـــرتيأوأمـــا 
بـراهيم بـن إأخربنـا أمحـد بـن عـيل، قـال: أخربنـا «التنزيل) بسنده فقال: 

بـراهيم، قـال: حـدثنا قتيبـة إسـحاق بـن إعبد اهللا، قال: أخربنا حممـد بـن 
بــن ســعيد، قــال: حــدثنا خالــد بــن عبــد اهللا الواســطي عــن عطــاء بــن 

 السائب عن أيب البخرتي: 
ــول اهللا إ ــني  Nن رس ــن واحلس ــران باحلس ــل نج ــن أه أراد أن يالع

 .)٣(»Kوفاطمة 
ــعبي ــل الش ــن رشاحي ــامر ب ــا ع ــد أ ،وأم ــن أيب فق ــه اب ــرج روايت خ

، «حاتم يف تفسريه بسـنده فقـال:  دَ اوُ ، ثنـا أَبُـو دَ بِيـبٍ نَا يُـونُسُ بْـنُ حَ ثَ ـدَّ حَ

 .٦١ اآليةسورة آل عمران:  )١(

 .١٨٥ - ١٨٣:  ١ ،يل للحسكاينشواهد التنز )٢(

 .١٩٨:  ١ ،شواهد التنزيل للحسكاين )٣(
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عُ  ــدْ ا نَ وْ ــالَ ــلْ تَعَ قُ ــتْ فَ لَ ــا نَزَ : ملََّ ــالَ بِيِّ قَ ــعْ ــنِ الشَّ ةَ عَ ــريَ غِ ــنْ مُ ، عَ بَةُ ــعْ ثنــا شُ
ـــولُ  سُ ـــذَ رَ مْ أَخَ كُ نَـــاءَ بْ أَ ـــا وَ نَ نَاءَ بْ ـــىلَّ  اهللاأَ ـــنَ عَ  اهللاصَ َسَ ـــلَّمَ احلْ سَ ـــهِ وَ يْ لَ

لَقَ  َ ثُمَّ انْطَ نيْ ُسَ احلْ  .)١( »وَ
ــن أيب  ــرج ابْ أخ ــال: وَ ــور) فق ــدر املنث ــيوطي يف (ال ــا الس وأورده
ـن  أَبُـو نعـيم عَ ابْـن جريـر وَ عبـد بـن محيـد وَ ـور وَ نْصُ ـعِيد بـن مَ سَ شيبَة وَ

عبِيّ   .. فذكر اخلرب.)٢(الشّ
: « :ريعة)ـجــري يف (الشــوقــال اآل مْ كُ ــاءَ نَ بْ أَ ــا وَ نَ نَاءَ بْ : أَ بِيُّ ــعْ ــالَ الشَّ قَ

 ُ ــنيْ ُسَ احلْ ــنُ وَ َسَ ــةُ  ،احلْ : فَاطِمَ مْ كُ ــاءَ نِسَ نَا وَ ــاءَ نِسَ :  ،وَ مْ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ وَ
 َ

يضِ ُّ بْنُ أَيبِ طَالِبٍ رَ
يلِ مْ  اهللاعَ نْهُ  .)٣(»عَ

يب حــاتم يف تفســريه أخرج روايتــه ابــن أفــري، ـمــا احلســن البصــأو
ـ«بسنده فقال:  َسِ نَا األَمحْ ثَ ـدَّ ـنِ يفِ ـحَ َسَ ـنِ احلْ ، عَ كٍ بَـارَ ـنْ مُ ، عَ كِيـعٌ ، ثنـا وَ يُّ

ـــنَا  سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ـــاءَ نِسَ نَا وَ ـــاءَ نِسَ مْ وَ كُ نَـــاءَ بْ أَ ـــا وَ نَ نَاءَ بْ عُ أَ ـــدْ ا نَ وْ ـــالَ : تَعَ لِـــهِ وْ قَ
ــىلَّ  ـيُّ صَ ــا النَّبـِ أَهَ رَ مْ قَ ــكُ سَ أَنْفُ لَــ اهللاوَ ــلَّمَ عَ سَ يْــهِ وَ لَ ــا عَ َ امهُ عَ دَ امَ وَ  إىليْهِ

 : بِهِ ــاحِ ا لِصَ َ مهُ ــدُ ــالَ أَحَ قَ ِ وَ ــنيْ ُسَ احلْ ــنِ وَ َسَ احلْ ــةَ وَ ــدِ فَاطِمَ ــذَ بِيَ أَخَ ــةِ وَ لَ املُْبَاهَ

 .٦٦٧:  ٢يب حاتم، أتفسري ابن  )١(

 .٢٣٢:  ٢الدر املنثور،  )٢(

 .٢٢٠١:  ٥ -جريلآل -الرشيعة  )٣(
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: فَـامَ تـر؟  ـالَ نِ قَ اللَّعْ تَ بـِ تَـهُ بُـؤْ لْ إِنَّـكَ إِنْ بَاهَ لُـهُ فَ بَاهِ ال تُ َبَـلَ وَ دِ اجلْ عَ اصْ
اجَ وَ  َرَ لُهُ قال: أر أن تعطيه اخلْ بَاهِ  .)١(»ال نُ

فقـــد أخـــرج روايتـــه اآلجـــري يف  ،وأمـــا شـــهر بـــن حوشـــب
ــ ــال: ـ(الش ــنده فق : «ريعة) بس ــالَ يُّ قَ زِ ــوْ َ ــى اجلْ وسَ ــنُ مُ يمُ بْ اهِ ــرَ ــا إِبْ نَ بَأَ نْ أَ

ــدُ  بَيْ نَا عُ ثَ ــدَّ : حَ ــالَ ــانُ قَ طَّ قَ ــى الْ وسَ ــنُ مُ ــفُ بْ نَا يُوسُ ثَ ــدَّ ــى  اهللاحَ وسَ ــنُ مُ بْ
 ُّ يلِ ةَ الــثُّامَ ــزَ ْ ــو محَ ــا أَبُ نَ بَأَ نْ : أَ ــالَ ــىلَ  ،قَ مَ عَ ــدِ : قَ ــالَ ــبٍ قَ شَ وْ ــنِ حَ رِ بْ ــهْ ــنْ شَ عَ

ـولِ  سُ ـيحُ  اهللارَ ـلَّمَ املَْسِ سَ يْــهِ وَ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ اقِـبُ  ،صَ عَ ــهُ الْ عَ مَ ــوهُ  ،وَ ـيْسٌ أَخُ قَ وَ
ـ ـوَ غُ هُ ـيحِ وَ ثُ بْـنُ املَْسِ ارِ ـَ نُهُ احلْ هُ ابْ عَ مَ مٌ وَ :  ،الَ ـالَ قَ ا فَ بَّـارً ـونَ جَ بَعُ ـهُ أَرْ عَ مَ وَ

ـيحِ  ولُ يفِ املَْسِ يْفَ تَقُ دُ كَ َمَّ ا حمُ يْـهِ  اهللافَـوَ  ،يَ يَ إِلَ ؟ فَـأُوحِ ـولُ ـا تَقُ رُ مَ نُنْكـِ إِنَّـا لَ
ـــدَ ﴿ نْ ـــى عِ يسَ ـــلَ عِ ثَ ابٍ  اهللاإِنَّ مَ ـــرَ ـــنْ تُ ـــهُ مِ قَ لْ مَ خَ ـــلِ آدَ ثَ مَ [آل  ﴾كَ

ـ إىل] ٥٩عمران: ةِ قَ يَ رِ اآلْ ـهُ آخِ الً لَ ـالَ ةً إِجْ ـرَ ـرَ نَخْ نَخِ : فَ ؟ بَـلْ  ،الَ ـولُ ـا تَقُ مَ
وَ  لَ  ،اهللاهُ أَنْزَ لَّ  اهللافَ جَ زَّ وَ ـنَ ﴿عَ كَ مِ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـكَ فِيـهِ مِ اجَّ ـنْ حَ مَ فَ

ــنَا سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــلْ تَ قُ ــمِ فَ لْ  الْعِ
مْ  ــكُ سَ أَنْفُ ــران:  ﴾وَ ــاءِ ٦١[آل عم نَ َبْ ــرَ األْ عَ ذِكْ ــمِ ــامَّ سَ لَ : فَ ــالَ ، قَ ــةُ يَ ] اآلْ

بَ  ضِ ـولُ  ،غَ سُ ـبَ رَ ضِ : فَغَ ـالَ ا قَ ـوً فُ ا كُ ذَ ـَ ـاتِ هلِ هِ هَ نـِ ذَ بِيَـدِ ابْ أَخَ ـىلَّ  اهللافَ صَ
 َ ــنيْ ُسَ احلْ ــنَ وَ َسَ ــا احلْ عَ ــمَّ دَ ا ثُ يدً ــدِ ــبًا شَ ضَ ــلَّمَ غَ سَ ــهِ وَ يْ لَ ــا  ،اهللاُ عَ لِيًّ عَ وَ

 َ
يضِ ــةَ رَ فَاطِمَ مْ  اهللاوَ ــنْهُ ــهِ  ،عَ ينِ مِ ــنْ يَ ــنَ عَ َسَ ــامَ احلْ أَقَ ــنْ  ،فَ َ عَ ــنيْ ُسَ احلْ وَ

 .٦٦٧:  ٢يب حاتم، أتفسري ابن  )١(
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هِ  ــارِ ــةَ  ،يَسَ فَاطِمَ ــا وَ لِيًّ عَ هِ  إىلوَ رِ ــدْ نَا  ،صَ ــاؤُ نِسَ ــا وَ نَ نَاؤُ بْ ءِ أَ الَ ــؤُ : هَ ــالَ قَ وَ
نَا سُ أَنْفُ اءٍ  ،وَ فَ ُمْ بِأَكْ تِنَا هلَ ائْ  .)١(»فَ

ــري ــن ج ــا اب ــيوأم ــريه  ،ج املك ــذر يف تفس ــن املن ــه اب ــأخرج روايت ف
نَا « بسنده فقـال: ثَ ـدَّ : حَ ـالَ ، قَ ـدٌ يْ نَا زَ ثَ ـدَّ : حَ ـالَ ، قَ كِ ُّ بْـنُ املُْبَـارَ

ـيلِ نَا عَ ثَ ـدَّ حَ
 : يْجٍ ــرَ ــنِ جُ ــنِ ابْ ، عَ رٍ ــوْ ــنُ ثَ مْ ﴿ "ابْ كُ ــاءَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ــةُ  ﴾تَ اآليَ

ــىلَّ  ــيُّ صَ ــذَ النَّبِ أَخَ ،  اهللافَ ٍ ــنيْ سَ حُ ، وَ ــنٍ سَ حَ ، وَ ٍّ
ــيلِ ــدِ عَ ــلَّمَ بِيَ سَ ــهِ وَ يْ لَ عَ

ــنَا،  سَ أَنْفُ ــا، وَ نَ نَاؤُ بْ الءِ أَ ــؤُ ــالُوا: هَ ــمَّ قَ ، ثُ ــمْ ائِهِ رَ ــنْ وَ ــةَ مِ ــوا فَاطِمَ لُ عَ جَ وَ
ــاءَ  نِسَ ، وَ مْ كُ نَــاءَ بْ أَ ، وَ مْ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ لُمُّ نَا، فَهَ ــاؤُ نِسَ ــىلَ وَ نَــةَ اهللاِ عَ عْ ــلْ لَ عَ نَجْ مْ فَ كُ

اذِبِنيَ   .)٢(»الْكَ
ــي ــائب الكلب ــن الس ــد ب ــا حمم ــد  ،وأم ــن أفق ــه اب ــرج روايت يب أخ

ــال:  ــريه فق ــني يف تفس ــادوا «زمن ــمَّ عَ : ث ــيّ بِ لْ ــالَ الْكَ ــالُوا:  إىلقَ قَ ــي، فَ النَّبِ
: آدم،  ـالَ ؟ قَ ـوَ مـن هُ ـالُوا: وَ : نعـم. قَ ـالَ عت بِمثـل صـاحبنا؟! قَ ـمِ ل سَ هَ
ـول  سُ م رَ ـُ ـالَ هلَ قَ ـامَ تَقـول؟ فَ ـيْسَ كَ : إِنَّـه لَ ـهُ ـالُوا لَ قَ اب. فَ خلقه اهللا من تُـرَ

ــىلَّ  :  اهللاهللا صَ ــلَّمَ سَ ــهِ وَ يْ لَ ــاءَ ﴿عَ نَ أَبْ ــا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ عَ ا تَ نَ ــاءَ نِسَ مْ وَ كُ
مْ ثــمَّ نبتهــل ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ــةَ ﴿أَي: نــتالعن  ﴾وَ نَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ فَ

 .٢٢٠٣:  ٥ -جريلآل -الرشيعة  )١(

: ٥ -يب سعد اخلركويش أل -رشف املصطفى  ،٢٢٩:  ١تفسري ابن املنذر،  )٢(

٣٦٧. 
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ــاذِبني اهللا ــول  ﴾عــىل الْكَ سُ نــك؛ فَرجــع رَ عِ ــالُوا: نعــم نُالَ ــا ومــنكم. قَ من
ــىلَّ  ــنيْ  اهللاهللا صَ ُسَ احلْ ســن وَ احلْ ــة وَ فَاطِمَ ــيلّ وَ ــد عَ ــلَّمَ فَأخــذ بي سَ ــهِ وَ يْ لَ عَ

ــوا  ــو فعل ــم لَ ــوا أَهن لمُ عَ ــوا، وَ ــمَّ نكص ــوه، ث ــوا أَن يالعن ــت  –فَهم لوقع
يَة زْ ُوهُ عىل اجلِْ احلَ م، فَصَ لَيْهِ نَة عَ  .)١( »اللَّعْ

ــا  ــريإوأم ــدي الكب ــرمحن الس ــد ال ــن عب ــامعيل ب ــرج س ــد أخ ، فق
حـدثنا حممـد بـن احلسـني قـال، « تفسـريه بسـنده فقـال: روايته الطربي يف

ــدي: ــن الس ــباط، ع ــدثنا أس ــال، ح ــل ق ــن املفض ــد ب ــدثنا أمح ــن " ح فم
يعنـي النبـيّ  -، اآليـة، فأخـذ "حاجك فيه من بعـد مـا جـاءك مـن العلـم

ــلم  ــه وس ــيل:  -صــىل اهللا علي ــال لع ــة، وق ــن واحلســني وفاطم ــد احلس بي
، وقـالوا: إنـا نخـاف  اتبعنا. فخـرجَ معهـم، فلـم خيـرج يومئـذ النصـارَ

ــه ــىل اهللا علي ــيّ ص ــو النب ــذا ه ــون ه ــيّ  أن يك ــوة النب ــيس دع ــلم، ول وس
لـو " :! فتخلفوا عنـه يومئـذ، فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمكغريها!

 .)٢(»خرجوا الحرتقوا! فصاحلوه عىل صلح
ــن  ــا اب ــريهأوأخرجه ــاتم يف تفس ــة يف  ،)٣(يب ح ــن عطي ــا اب وأورده

ــال:  ــوجيز) فق ــرر ال ــريه (املح ــي «تفس ــريه أن النب ــدي وغ  Nورو الس

 .٢٩٢:  ١يب زمنني، أتفسري ابن  )١(

 .٤٨١:  ٦تفسري الطربي،  )٢(

 .٦٦٧:  ٢ ،يب حاتمأتفسري ابن  )٣(
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ــوا  ــأبوا وجزع ــاهم ف ــني ودع ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــو وع ــاء ه ج
فصــاحلوا  وقــال هلــم أحبــارهم: إن فعلــتم اضــطرم الــوادي علــيكم نــاراً 

 .)١(»Nالنبي 
خـرج روايتـه أفقـد أبـو اخلطـاب،  دعامـة السـدويس وأما قتادة بـن

حــدثنا احلســن بــن حييــى قــال، أخربنــا عبــد «الطــربي يف تفســريه فقــال: 
فمـن حاجـك فيـه مـن :الرزاق قال، أخربنا معمـر، عـن قتـادة يف قولـه

، قــال: بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم
لم خـرج ليُـداعي أهـل نجـران، فلـام بلغنا أن نبي اهللا صـىل اهللا عليـه وسـ

ــوارأو جع ــوا، فَرَ ق رِ ــابوا وفَ ــرج، ه ــا أراد  ه خ ــادة: مل ــال قت ــر، ق ــال معم ق
ــني  ــن وحس ــد حس ــذَ بي ــران، أخ ــل نَج ــلم أه ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص النب

 .)٢( »وقال لفاطمة: اتبعينا. فلام رأ ذلك أعداءُ اهللا، رجعوا
فقــد أخــرج روايتــه الطــربي يف تفســريه  ،)٣(وأمــا ابــن زيــد العمــري

حــدثني يــونس قــال، أخربنــا ابــن وهــب قــال، حــدثنا ابــن زيــد «فقــال: 

 .٤٤٩:  ١املحرر الوجيز (تفسري ابن عطية)،  )١(

 .٤٨١:  ٦تفسري الطربي،  )٢(

عتنى هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العمري املدين  )٣( من كبار املفرسين وممن يُ

وهو إذا فرسّ مل يضعف  ،وقد أَخذَ عنه كبار أئمة املذاهب كاإلمام مالك ،بتفسريه

 تفسريه لضعفه يف احلديث ألنه ال ينقل عن غريه وإنام هو يفرس. 
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قــال: قيــل لرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: لــو العنــت القــوم، بمــن 
نا وأبناءَكمكنتَ تأيت حني قلت  .)١(»؟ قال: حسن وحسنيأبناءَ

وقد ذكـر بعـض املحققـني مجاعـة آخـرين مـن الصـحابة ممـن  ،هذا
   :رووا حديث املباهلة، منهم

 .عثامن بن عفان – ١
 .طلحة بن عبيد اهللا – ٢
 الزبري بن العوام. – ٣
 عبد الرمحن بن عوف. – ٤
 بو الطفيل الليثي.أ – ٥
 .)٢(  N م سلمة زوجة رسول اهللاأ – ٦

* * * 
  

 .٤٨٢:  ٦تفسري الطربي،  - )١(

  .٢١٩:  ٢٠ -للعالمة امليالين –ينظر: نفحات األزهار   - )٢(

                                                           



 

 
 

 املبحث الثاين

 رواة حديث املباهلة من املحدثني واملفرسين 

 P ن نـزول آيــة املباهلـة يف حــق احلسـن واحلســني وعـيل وفاطمــةإ
ــل  ــب ب ــيهم إحقيقــة ال يعرتهيــا شــك وال ري ــر  Kن خــرب نزوهلــا ف أظه

االشـتهار بإفاضـته عـىل ألسـن النـاس العـام مـنهم  إىلمن أن حيتـاج فيـه 
ــار،  ــة النه ــمس يف رائع ــتهار كالش ــان يف االش ــاص، فك ــن اخل ــالً ع فض

 نكار.حد يمتنع فيه اإل إىلولذلك استامل بصائر أويل األبصار فبلغ 
ــ ــغ م ــد بل ــاظ واألوق ــن احلف ــم م ــدد اجل ــرة ن رواه الع ــالم ومه ع

أي قــرن ابــن  -الثــامن القــرن الســابع و إىلوىل الفــن يف القــرون األ
ــة ــده -تيمي ــا بع ــاريخ  ،وم ــري والت ــديث والتفس ــب احل ــه كت ــث تناقلت حي

رســال املســلامت، وقــد رتبــت ذكــر أســامء املصــنفني إوالســرية  وأرســلته 
 هلا الذين رووا هذا اخلرب حسب تسلسل وفياهتم كام يأيت:

ــ -١ ــن بش ــليامن ب ــن س ــل ب ــي (ت ر األـمقات ـــ) يف ١٥٠زدي البلخ ه
 دخل معهم عائشة وحفصة.أنه أال إ) ٢٨٢(ص هتفسري

 رسال.إن به موضع ضعيف أل :قلت
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 .٣٩٦/ ص١هـ) يف تفسريه ج٢١١ين (ت عبد الرزاق الصنعا -٢
أبو عثامن سعيد بن منصور بن شعبة اخلراسـاين اجلوزجـاين (ت  – ٣

/ ١٠٤٤/ ص٣ســعيد بــن منصــور) ج هـــ) يف (التفســري مــن ســنن٢٢٧
 .٥٠٠ح

هــ) يف (املصـنف يف ٢٣٥ي (ت ـشـيبة، العبسـ أبو بكر بـن أيب - ٤
 .٤٢٦/ ٧األحاديث واآلثار) ج

هــ) ٢٦١ري (تبو احلسن القشريي النيسابوأمسلم بن احلجاج  -٥
 .١٨٧١/ ص٤يف صحيحه ج

ـ) ه٢٦٢يد) بن عبيدة بن ريضة النمريي (تابن شبة، (واسمه ز -٦
 .٥٨٣/ ص٢يف (تاريخ املدينة)، ج

ــذي،  -٧ ــى (ت أالرتم ــو عيس ــننه ج٢٧٩ب ـــ) يف س / ٨٣/ ص٦ه
 لباين: صحيح.قال: هذا حديث حسن صحيح، وقال األ، و٣٧٢٤ح

ذُري (ت  - ٨ ــبَالَ ــن داود ال ــن جــابر ب ــى ب ــن حيي هـــ) ٢٧٩أمحــد ب
 .٧١يف (فتوح البلدان) ص

ــر الطــربي (ت  -٩ ــن جري ــان يف ٣١٠حممــد ب ــامع البي ـــ) يف (ج ه
ـــل  ـــرآنتأوي ـــث يف أ، أورد ٤٨١و  ٤٧٩/ ص٦) جالق ـــة مل حادي املباهل

 :ما يأيتورد أ، وبعدها  Q يرد فيها ذكر لإلمام أمري املؤمنني
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قال: حدثنا ابـن محيـد، قـال: حـدثنا جريـر، قـال: فقلـت للمغـرية: 
 ن الناس يروون يف حديث أهل نجران أنَّ علياً كان معهم:....إ«

 .Q خر ورد فيها ذكر اإلمام عيلأحاديث أوذكر 
 القــرآن(تفســري  هـــ) يف٣٢٧(ت يب حــاتم الــرازي أابــن  -١٠

 .٦٦٧/ ص٢العظيم) ج
سـني بـن عبـد اهللا بـو بكـر حممـد بـن احلأاآلجري البغـدادي،  -١١

، ٢٢٠٣، وص٢٢٠١، وص٢٢٠٠/ ص٥ريعة) جـهـ) يف (الشـ٣٦٠(ت
 .٢٢٠٤وص

ــاص أ – ١٢ ــر اجلص ــو بك ــ ٣٧٠(ت ب ــام أ) يف (ـه ــرآنحك ) الق
 .٢٩٥ص/٢ج

ــمرقندي،  -١٣ ــأالس ــث نص ــو اللي ــن ـب ــد ب ــن حمم ــن أر ب ــد ب مح
 .٢٢٠/ص١يف تفسريه (بحر العلوم) ج هـ)٣٧٣براهيم (ت إ

ــن  -١٤ ــالكي (ت أاب ــني امل من ـــ) يف٣٩٩يب زَ ــري  ه ــرآن(تفس  الق
 .٢٩٢/ ص١العزيز) ج
عبــد امللــك بــن حممــد بــن إبــراهيم النيســابوري اخلركــويش،  - ١٥

 .٣٦٧/ ص٥هـ) يف (رشف املصطفى) ج٤٠٧أبو سعد (ت 
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ــاىض ع - ١٦ ــذاين الق ــار اهلم ــد اجلب ــن عب ــد ب ــن أمح ــار ب ــد اجلب ب
ــد  ــزيل (ت آاألس ــني املعت ــو احلس ــادي، أب ــل ٤١٥ب ــت دالئ ـــ) يف (تثبي ه

 .٤٢٦/ ٢النبوة) ج
ــحاق (ت  - ١٧ ــو إس ــي، أب ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن حمم ــد ب أمح

 .٨٥/ ٣) جالقرآنهـ) يف تفسريه (الكشف والبيان عن تفسري ٤٢٧
ــن أ -١٨ ــي ب ــد مك ــو حمم ــب الأب ــم األيب طال ــريواين ث ــق ي ـندلس

ــيالقر ــالكي (ت  طب ــة ٤٣٧امل ـــ) يف (اهلداي ــم  إىله ــة يف عل ــوغ النهاي بل
 .١٠٣٧/ ص٢سريه) جوتف القرآنمعاين 

ري البغــدادي ـبــو احلســن عــيل بــن حممــد البصــأاملــاوردي،  -١٩
 .٣٩٩-٣٩٨/ص١هـ) يف تفسريه (النكت والعيون) ج٤٥٠(ت 

ردي اخلراساين، ـاخلُسْ أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى   - ٢٠ جِ وْ رَ
 .٥/٣٨٨هـ) يف (دالئل النبوة) ج٤٥٨أبو بكر البيهقي (ت 

هـ) يف ٤٦٨محد (تأبو احلسن عيل بن أالواحدي النيسابوري،  -٢١
 القـرآنسـيط يف تفسـري ، ويف (الو٣٢٠-٣١٩/ ص٥(التفسري البسيط) ج

 .٤٤٤-٤٤٣/ص١املجيد) ج
بن حممد الفـاريس األصـل، بو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن أ -٢٢

جُ الدرر٤٧١اجلرجاين الدار (ت  رْ / ٢يف تفسري اآلي والسور) ج هـ) يف (دَ
 .٤٩٥ص
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يب أبــن املغــازيل، عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن الطيــب بــن ا - ٢٣
ــاليب،  ــن اجل ــىل ب ــالكي (ت أيع ــطي امل ــن الواس ــو احلس ـــ) يف ٤٨٣ب ه

 ).٣٦٢/ح٣٨٣(ص». يب طالبأمناقب أمري املؤمنني عيل بن «
ــمعاين،  -٢٤ ــروزي (ت أالس ــر امل ــو املظف ــريه  ٤٨٩ب ـــ) يف تفس ه

 ).٣٢٧(ص
هــ) ٥٠٢ني بن حممد (تبو القاسم احلسأصفهاين، الراغب األ -٢٥

 ).٦٠٦/ ص٢يف تفسريه (ج
راء فـبو حممـد احلسـني بـن مسـعود بـن حممـد بـن الأالبغوي،  -٢٦

 .٤٥٠/ص١) جقرآناللتنزيل يف تفسري هـ) يف (معامل ا٥١٠الشافعي (ت 
محد جـار اهللا (ت أبو القاسم حممود بن عمرو بن أري، ـالزخمش -٢٧

 .٣٧٩-١/٣٦٨نزيل) جهـ) يف (الكشاف عن حقائق غوامض الت ٥٣٨
ي املحـاريب ـندلسـبو حممد عبد احلق بـن غالـب األأابن عطية،  -٢٨

 .١/٤٤٧يف تفسري الكتاب العزيز) ج هـ) يف (املحرر الوجيز٥٤٢(ت 
) القــرآنحكــام أه) يف ( ٥٤٣(ت بــو بكــر ابــن العــريب أ – ٢٩

 .٦٨٣ص/١ج
هــ) يف (زاد السـري ٥٩٧بو الفرج بن اجلوزي (ت أمجال الدين  -٣٠

راد عيل بـن ايب طالـب وذكـر أحدها: أقوال، أيف علم التفسري) وذكر مخسة 
 .٢٨٩/ص١، جK صحاب الكساءأحاديث تضمنت اخلمسة أ
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يف تفسـريه الكبـري (مفـاتيح هــ) ٦٠٦فخر الدين الرازي (ت  -٣١
 .٢٤٨/ ص٨الغيب) ج
ــد أ -٣٢ ــن عب ــز ب ــد الع ــو حمم ــامء ب ــلطان العل ــالم امللقــب بس الس

 ).٢٦٥/ ص١هـ) يف تفسريه (ج٦٦٠(ت
هــ) يف تفسـريه ٦٧١د (ت محـأبو عبد اهللا حممد بن أالقرطبي،  -٣٣
 .١٠٤/ ص٤) جالقرآنحكام (اجلامع أل
هــ) يف ٦٨٥الشـريازي (تبو سـعيد أنارص الدين البيضاوي،  -٣٤
 .٢٠/ص٢رسار التأويل) جأوار التنزيل ونأتفسريه (

لتنزيـل هـ) يف تفسريه (مدارك ا ٧١٠حافظ الدين النسفي (ت  -٣٥
 .٢٦١ص ١وحقائق التأويل)، ج

هـ) يف تفسريه (التسـهيل ٧٤١ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت  -٣٦
 .١٥٥/ ص١لعلوم التنزيل) ج

هــ) يف ٧٤١بـراهيم (ت إعيل بن حممد بن اخلازن، عالء الدين  -٣٧
 .٢٥٤/ص١ب التأويل يف معاين التنزيل) جتفسريه (لبا

هـــ) يف تفســريه ٧٤٥ي (ت ـندلســثــري الــدين األأابــن حيــان  -٣٨
 .١٨٨/ ص٣بحر املحيط يف التفسري) ج(ال

ـايْامز  - ٣٩ شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن عـثامن بـن قَ
 .٣/٢٨٧) جء(سري أعالم النبالهـ) يف ٧٤٨الذهبي (ت 
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شـمس الـدين ابـن  ،حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد - ٤٠
 .٣٠٤هـ) يف (هداية احليار) ص٧٥١قيم اجلوزية (ت 

اهللا بـن يوسـف بـن حممـد الزيلعـي مجال الدين أبو حممد عبد  - ٤١
هـ) يف (ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفسـري الكشـاف ٧٦٢(ت

 .١٨٦/ ١جللزخمرشي) 
هـــ) يف ٧٧٤ري ثــم الدمشــقي (ت ـابـن كثــري القــريش البصــ -٤٢
ــري  ــرآن(تفس ــيم) ج الق ــة) ٥٤/ ص٢العظ ــرية النبوي ــذلك يف (الس ، وك

 .٦٥/ ٥ويف (البداية والنهاية) ج ،٤/١٠٣ج
اج الـدين عمـر بـن عـيل الدمشـقي ابن عادل ابـو حفـص رس -٤٣

 .٢٨٧/ ص٥اللباب يف علوم الكتاب) جهـ) يف تفسريه (٧٧٥(ت
حممد (أو عبد اهللا) بن عيل بن أمحد بن عبد الـرمحن بـن حسـن  - ٤٤

هــ) يف (املصـباح ٧٨٣د اهللا، مجال الدين ابن حديدة (تاألنصاري، أبو عب
ملوك األرض من عريب وعجمـي)  إىلي يف كتاب النبي األمي ورسله ـاملض

 .٢٠٥وص ،٢/١٩٤ج
ابن حجة احلموي، تقي الدين أبو بكـر بـن عـيل بـن عبـد اهللا  - ٤٥

 .٢/٣٠٢ (خزانة األدب وغاية األرب) جهـ) يف٨٣٧األزراري (ت 
أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبـو العبـاس احلسـيني العبيـدي،  - ٤٦

 .٩٦/ص١٤سامع) جمتاع األإهـ) يف (٨٤٥تقي الدين املقريزي (ت 
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مـد بـن حسـني القمـي النيسـابوري نظام الدين احلسن بـن حم -٤٧
 .٢/١٧٨ورغائب الفرقان) ج القرآنب هـ) يف (غرائ٨٥٠(ت

) يف (العجــاب يف بيــان ـهــ ٨٥٢ابــن حجــر العســقالين (ت  – ٤٨
ــباب) جاأل ــذلك يف  ،٦٨٧وص ٦٨٦وص ٦٨٤وص ٦٨٣/ ص٢س وك

  .٩٤/ ص٨(فتح الباري) ج
حممــد بــن حييــى العــامري احلــريض  حييــى بــن أبــى بكــر بــن - ٤٩

هـ) يف (هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص املعجزات والسري ٨٩٣(ت
 .١٥/ص٢والشامئل) ج

هــ) ٩٠٥، حممد بن عبد الرمحن بن حممـد (تجيي الشافعياإل -٥٠
 .٢٥٥/ص١) جالقرآنيف تفسري يف تفسريه (جامع البيان 

ــيوطي (ت  -٥١ ــدين الس ــالل ال ــور) ٩١١ج ــدر املنث ـــ) يف (ال ه
 .٢/٢٣٢ج

هللا بــن حممــود النخجــواين، ويعــرف بالشــيخ علــوان نعمــة ا - ٥٢
ــم ٩٢٠(ت  ــحة للكل ــة املوض ــاتح الغيبي ــة واملف ــواتح اإلهلي ـــ) يف (الف ه

 .١١٢ية واحلكم الفرقانية) صالقرآن
رمي الشافعي، الشهري ـحممد بن عمر بن مبارك احلمريي احلض - ٥٣

ق«بـ  رَ رية النبي هـ) يف (حدائق األنوار ومطالع األرسار يف س٩٣٠(ت » بَحْ
 .٣٦٧املختار) ص
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هــــ) يف ٩٤٢حممــد بــن يوســف الصــاحلي الشــامي (ت  - ٥٤
 .٤١٩/ ٦(سبل اهلد والرشاد) ج

ــري (ت  - ٥٥ يار بَكْ هـــ) ٩٦٦حســني بــن حممــد بــن احلســن الــدِّ
 .١٩٦/ ٢يف (تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس) ج

ربيني الشـافعي ـأمحـد اخلطيـب الشـشمس الدين، حممـد بـن  - ٥٦
راج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا ـهـ) يف (الس٩٧٧(ت

 .٢٢٢/ ١احلكيم اخلبري) ج
هــ) ٩٨٢لعامدي حممد بن حممد بن مصـطفى (تأبو السعود ا - ٥٧

 .٤٦/ ٢مزايا الكتاب الكريم) ج إىليف تفسريه (إرشاد العقل السليم 
ــدين - ٥٨ ــور ال ــن ن ــو احلس ــد، أب ــلطان) حمم ــن (س ــيل ب ــال  ع امل

 .٥٧٦/ ١هـ) يف (رشح الشفا) ج١٠١٤اهلروي القاري (ت 
كـري احلنـبيل، أبـو  - ٥٩ عبد احلي بن أمحد بن حممـد بـن العـامد العَ

/ ١هـ) يف (شـذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب) ج١٠٨٩الفالح (ت 
٢٢٤. 

ــو  - ٦٠ ــي، أب ــتانبويل احلنف ــطفى اإلس ــن مص ــي ب ــامعيل حق إس
 .٤٤/ ٢روح البيان) جهـ) يف (١١٢٧الفداء (املتوىف: 

محــد بــن حممـد بــن املهــدي أبــو العبـاس أاألنجـري الفــايس،  -٦١
 .٣٦٣/ص١هـ) يف (البحر املديد) ج١٢٢٤(ت 
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ـــاء اهللا (ت  - ٦٢ ـــد ثن ـــري، حمم ـــ ١٢٢٥املظه ـــريه ـه ) يف تفس
 .)١/٦١ق٢(

مــــد بــــن عــــيل بــــن عبــــد اهللا اليمنــــي الشــــوكاين، حم -٦٣
 .٣٩٨/ ص١هـ) يف (فتح القدير) ج١٢٥٠(ت

بــن عبــد اهللا احلســيني األلــويس  شــهاب الــدين حممــود - ٦٤
 .١٨١ - ١٨٠/ ٢هـ) يف تفسريه (روح املعاين) ج١٢٧٠(ت

بـــو الطيـــب حممـــد صـــديق خـــان أوجي، البخـــاري القنـــ -٦٥
 .٢٥٦/ ص٢) جالقرآنلبيان يف مقاصد هـ) يف (فتح ا١٣٠٧(ت

اهللا بــن خليــل الــرمحن الكريانــوي العــثامين  ةحممــد رمحــ - ٦٦
 .١٢١٢/ ٤هـ) يف (إظهار احلق) ج١٣٠٨حلنفي (ت اهلندي ا

هــ) يف ١٣١٦التنـاري ( ،حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتنـي - ٦٧
 .١/١٣٠املجيد) ج القرآنيد لكشف معنى (مراح لب

ــن قاســم  -٦٨ ــن حممــد ســعيد ب ــدين ب القاســمي، حممــد مجــال ال
 .٣٢٩/ص٢هـ) يف (حماسن التأويل) ج١٣٣٢احلالق (ت 

 يحممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم املبـاركفورأبو العـال  - ٦٩
 .٢٧٩/ ٨حوذي) جهـ) يف (حتفة األ١٣٥٣(ت 

هــ) يف ١٣٥٤بن عيل رضا القلموين احلسـيني (ت يدشحممد ر -٧٠
 ، وذكر تسمية اآلية باملباهلة.٢٦٥/ص٣(تفسري املنار) ج
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ه) يف (مناهـــل  ١٣٦٧الزرقــاين، حممــد عبـــد العظــيم (ت  – ٧١
 .٤٠٠/ص٢العرفان) ج

هـــ) يف تفســريه ١٣٧١محــد بــن مصــطفى (ت أاملراغــي،  -٧٢
 ) وذكر تسمية اآلية باملباهلة.١٧٥و ص١٧٤/ ص٣(ج

حممـــد يوســـف بـــن حممـــد إليـــاس بـــن حممـــد إســـامعيل  - ٧٣
 .١٦٩/ ص١هـ) يف (حياة الصحابة) ج١٣٨٤الكاندهلوي (ت 

حممد بـن أمحـد بـن مصـطفى بـن أمحـد املعـروف بـأيب زهـرة  - ٧٤
 .١٠٠٥/ ٣) جN(خاتم النبيني هـ) يف ١٣٩٤(ت 

ــاين (ت  – ٧٥ ــويش الع ــال ح ــن م ــادر ب ــد الق ــ ١٣٩٨عب ) يف ـه
 .٣٥١/ص٥(بيان املعاين) ج

ــهبة (ت  - ٧٦ ــو شُ ــن ســويلم أب هـــ) يف ١٤٠٣حممــد بــن حممــد ب
 .٥٤٧/ ٢والسنة) ج القرآن(السرية النبوية عىل ضوء 

 ،٤٢٦هـ) يف (فقه السـرية) ص١٤١٦حممد الغزايل السقا (ت  - ٧٧
حممد صىل اهللا عليه وسلم وطفليه وابنته، فشعروا أن  إىلحيث قال: ونظروا 

الكاذب منهام لن هيلك وحده بل ستهلك معه أرسته، فخشوا عىل أوالدهم 
 وأهليهم البوار إن هم قبلوا هذه املباهلة، ثم خلصوا نجيا.

ــاركفوري (ت  - ٧٨ ــرمحن املب ــفي ال ــق ١٤٢٧ص ـــ) يف (الرحي ه
 .٤١٤املختوم) ص
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ذن فامذا حيـاول الـبعض أن يفعـل ومـاذا يريـد أن يقـول امـام هـذا ا
ــدثني واملفســ ــرواة واملح ــن ال ــرب ـالســيل العــارم م ــذين ذكــروا خ رين ال

ــة املباهلــة بحــق أصــحاب الكســاء ناهيــك عــن  أدراجهــم  K نــزول آي
 .K ذكرها يف مناقبهم

* * * 

 
 

  



 

 

 املبحث الثالث

 اعرتافات علامء أهل السنة

ــنة  ــل الس ــامء أه ــن عل ــري م ــجلها كث ــافية س ــات ض ــاك اعرتاف هن
ـــي  ـــتدعاء النب ـــأن يف اس ـــأقالمهم ب ـــيلّ  Nب ـــني وع ـــن واحلس للحس

ــة ــريم  Kوفاطم ــارئ الك ــاف الق ــعنا إيق ــذكر، وال يس ــيلة ت ــم فض أعظ
عىل كـل مـا وقفنـا عليـه مـن اعرتافـات، فـذكرها برمتهـا قـد يـأيت بحثـاً 

ملـن ألقـى السـمع  رنا بالقليـل وهـو كـافٍ ـمستقالً حافالً، لذا فقـد اقتصـ
 ليك نزراً من تلك االعرتافات:إوهو شهيد، و

ــ - ١ ــال الزخمش ــاف): ـق ــو «ري يف (الكش ــل ال يشء أق ــه دلي وفي
 .)١(»Kمنه عىل فضل أصحاب الكساء 

ـــرباوي يف (اإل - ٢ ـــال الش ـــب األوق ـــاف بح ـــال «رشاف): حت ق
الزخمرشي: ال دليل أقو مـن هـذا عـىل فضـل أصـحاب الكسـاء وهـم: 

، فاحتضــن Nعــيل وفاطمــة واحلســنان؛ ألهنــا ملــا نزلــت دعــاهم النبــي 

 .٣٧٠:  ١ ،تفسري الكشاف )١(
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ومشـت فاطمـة خلفـه، وعـيل خلفهـا وذلـك احلسن وأخـذ بيـد احلسـني 
 .)١(»يف ذهابه للمباهلة

إن  :قــال كثــري مــن العلــامء« :وقــال القرطبــي يف تفســريه - ٣
ــاءكم وقولــه يف  Qقولــه ــا وأبن يف احلســن واحلســني ملــا باهــل نــدع أبناءن

ــن ــإ  :احلس ــني أن يس ــن واحلس ــوص باحلس ــيد خمص ــذا س ــي ه ميا ن ابن
ــه و ــىل اهللا علي ــي ص ــي النب ــلم دابن ــه س ــا لقول ــبب  :Qون غريمه ــل س ك

 .)٢(»ونسب ينقطع يوم القيامة إال نسبي وسببي
ــو بكــر اجلصــاص يف (أوقــال  - ٤ فنقــل رواة ): «القــرآنحكــام أب

الســري ونقلــة األثــر مل خيتلفــوا فيــه أن النبــيَّ صــىل اهللا عليــه وســلم أخــذ 
 بيد احلسـن واحلسـني وعـيلٍّ وفاطمـة ريض اهللا عـنهم ثـم دعـا النصـار

ــذين ــاجوه  ال ــبعض إن  إىلح ــهم ل ــال بعض ــا وق ــأحجموا عنه ــة ف املباهل
رانية ـراين وال نصـــبــاهلتموه اضــطرم الــوادي علــيكم نــاراً ومل يبــق نصــ

 .)٣(»يوم القيامة إىل

 .٤٩ص ،رشافحتاف بحب األاإل )١(

 .١٠٤:  ٤ ،تفسري القرطبي )٢(

 .٢٩٥:  ٢ ،للجصاص القرآنأحكام  )٣(
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وقــال ): «القــرآنوقــال عــامد الــدين الكيــاهرايس يف (أحكــام  - ٥
كثــري مــن العلــامء: إن هــذا خمصــوص باحلســن واحلســني أن يســميا ابنــي 

 .)١(»اهللا صىلّ اهللا عليه وسلم دون غريمهارسول 
وقــال احلــاكم النيســابوري يف (معرفــة علــوم احلــديث): وقــد  - ٦

تواترت األخبـار يف التفاسـري عـن عبـد اهللا بـن عبـاس وغـريه أن رسـول 
ــوا  ــني وجعل ــن وحس ــيلٍّ وحس ــد ع ــذ بي ــلم أخ ــه وس ــىل اهللا علي اهللا ص

ــنا ــا وأنفس ــؤالء أبناؤن ــال: ه ــم ق ــم، ث ــة وراءه ــوا  فاطم ــاؤنا، فهلم ونس
ـــةَ أنفســـكم وأبنـــاءكم ونســـاءكم ﴿ نَ ـــلْ لَعْ عَ نَجْ ـــلْ فَ بْتَهِ ـــمَّ نَ ـــىلَ  اهللاثُ عَ

اذِبِنيَ   .)٢(»﴾الْكَ
ــريب يف ( - ٧ ــن الع ــال اب ــام أوق ــرآنحك ــ«: )الق رون ـورو املفس

أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم نــاظر أهــل نجــران حتــى ظهــر علــيهم 
ــاد و ؛ فــأنزل اهللا عــزّ وجــل هــذه اإلســالمبالــدليل واحلجــة فــأبوا االنقي

 ــم دعــا النصــار ــذ فاطمــة واحلســن واحلســني، ث ــة، فــدعا حينئ  إىلاآلي
 .)٣(»املباهلة

 .٢٧٨:  ٢للكياهرايس،  القرآنحكام أ )١(

 .٥٠ص ،معرفة علوم احلديث )٢(

 .٣٦٠:  ١ ،البن عريب القرآنأحكام  )٣(
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ــنة):  - ٨ ــابيح الس ــوي يف (مص ــال البغ ــن «وق : ع احِ ــحَ ــنَ الصِّ مِ
﴿ : ــةُ ــذه اآلي ــتْ ه ــا نزلَ ــال: ملَّ ــاص ق ــن أيب وقَ ــعد ب ــا س نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ نَ

مْ  كُ نَــاءَ أَبْ ــا رســووَ عَ عليــه وســلم عليًــا وفاطمــةَ  اهللاصــىل  اهللالُ ﴾  دَ
 .)١(»مَّ هؤالءِ أهلُ بيتياللهوحسنًا وحسينًا فقال: 

ــن  - ٩ ــد ب ــال حمم ــؤول): أوق ــب الس ــامي يف (مطال ــة الش يب طلح
أن ســبب  ،ثبــاتقــد نقــل الــرواة الثقــات والنقلــة األف :أمــا آيــة املباهلــة«

ـلْ ﴿ :تعـاىلنزول آيـة املباهلـة هـي قولـه  مْ قُ كُ نَـاءَ أَبْ ـا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَـدْ ـالَوْ عَ تَ
ــىلَ  نَــةَ اهللاِ عَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ أَنْفُ ــنَا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ وَ

ـــاذِبِنيَ  رســـول اهللا فخـــرج إلـــيهم  إىل﴾... فلـــام أصـــبحوا جـــاؤوا الْكَ
ــذاً  ــني آخ ــن احلس ــ حمتض ــه وع ــة خلف ــن وفاطم ــد احلس ــام بي يل خلفه

 .)٢(»اللهم هؤالء أهيل  :ويقول
ــتنباط  – ١٠ ــل يف اس ــيوطي يف (اإلكلي ــدين الس ــالل ال ــال ج وق

ا: ﴿تعـاىلقولـه « :التنزيل)  ما نصـه ـالَوْ عَ ـلْ تَ قُ روعية ـ﴾ اآليـة. فيـه مشـفَ
ــن واحلســ ــة وأن احلس ــاء رســول اهللاملباهل ــتفاد مــن )٣(»ني أبن ــول ، ويس ق

 األبناء يف اآلية.كلمة احلسنني من  السيوطي انه يسلم بإرادة

 .١٨٣:  ٤ ،مصابيح السنة للبغوي )١(

 .٣٨مطالب السؤول البن أيب طلحة الشافعي، ص )٢(

 .٦٩اإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي، ص )٣(

                                                           



 

 
 

 املبحث الرابع

مناقشة الروايات التي يستدل هبا عىل خروج بعض الصحابة  

 املباهلة إىلبنائهم أو

ــم  ال جيــدوا يف حــديث املباهلــة مغمــزاً ون اخلصــوم ملّــا مل أاعل

ــحاح  ــاب الص ــني أرب ــه ب ــق علي ــندٍ متف ــاء بس ــه ج ــة، وأنّ ــاً البت مطعن

ــه أن  ــت في ــه ثب ــديث وأن ــة احل ــن أئم ــريهم م ــنن وغ ــانيد والس واملس

ــي ــه  Nالنب ــا مع ــا دع ــةَ مباه إىلم ــيلٍّ وفاطم ــري ع ــران غ ــار نج ــة نص  ل

ــني ــن واحلس ــذا و K واحلس ــث؛ فله ــك أحادي ــال ذل ــوا يف قب  ذاك اختلق

ــة وح ــة لعائش ــمول اآلي ــني ش ــده تب ــر وول ــده وعم ــر وول ــة وأيب بك فص

 ،K عــىل أصــحاب الكســاء راً ـوعــثامن وولــده وأهنــا ليســت قصــ

ن هــذا لـيس بــاألمر اجلديـد عــىل القـوم فتلــك شنشـنة نعرفهــا أومعلـوم 

ــات  ــث والرواي ــات األحادي ــك مئ ــل ذل ــوا قب ــد اختلق ــزم فق ــن أخ م

ومـن كـان يف شـك مـن ذلـك  ،ليستزلوا هبا مـن لـيس مـن أويل األحـالم

ـــانيد أو  ـــد األس ـــة بنق ـــيام املختص ـــة ال س ـــاميعهم احلديثي ـــرب جم فليس
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 هانـسـيجد الـذي يسـاوره الشـك واالرتيـاب يف ذلـك  فـإناملوضوعات 

موضــوع أو أنــه مــا مــن حــديث ورد يف فضــائل الصــحابة اال وقيــل فيــه 

ــأخمتلــق وقــد  صِ رَ فيهــا كــل حــديث ـلفــت يف ذلــك مصــنفات عديــدة حُ

ــق ــن  خمتل ــوعات الب ــاب املوض ــنفات كت ــك املص ــن تل ــوع، وم وموض

حاديـــث للفتنـــي، والـــآليل املصـــنوعة يف األ اجلـــوزي، واملوضـــوعات

املوضــوعة جلــالل الــدين الســيوطي، واملوضــوعات للصــغاين، و... 

   .لخإ.. .و

ويف هــذه األســطر القادمــة نســتعرض بعضــاً مــن تلــك األحاديــث 

بحثنــا حــول آيــة املباهلــة فــيام لــه عالقــة ب -املختلقــة واملوضــوعة 

ال أهــل البــداوة واجلهــل ســيام الناصــبة، إالتــي ال ينــاوئ هبــا  -وحــديثها

ــة  ــث عــىل أن املــدعوين للمباهل ــا اختلقــوه مــن أحادي ــة م زاعمــني دالل

ــاء ــحاب الكس ــوا أص ــل  K ليس ــب ب ــذلك إوحس ــملت ك ــدعوة ش ن ال

ن مــن املــدعوين مــع أعــىل  ويف حــديث ثــانٍ  ،بنــاءهمأبعــض الصــحابة و

هنـــم أويف حـــديث ثالـــث  ،عائشـــة وحفصـــة K اب الكســـاءأصـــح

 .N أصحاب الكساء وناس من صحابة رسول اهللا

ــى تتّضــح  ــاً وســنداً حتّ فهلــم نــدرس هــذه األحاديــث الثالثــة متن

 :احلقيقة
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ــة األوىل ــالرواي وولــده وعــثامن  يب بكــر وولــده وبعمــرأ: املباهلــة ب

 .وولده وبعيل وولده
ــن  ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب ــا أب ــال:  أخربن ــنده ق ــاكر بس ــن عس رو اب
إبراهيم أنبأ أبو الفضـل بـن الكريـدي أنبأنـا أبـو احلسـن العتيقـي أنـا أبـو 
احلســن الــدارقطني أنــا أبــو احلســني أمحــد بــن قــاج أنــا حممــد بــن جريــر 
الطــربي إمــالء أنــا ســعيد بــن عنبســة الــرازي أنــا اهليــثم بــن عــدي قــال 

ــمعت جعفــ عُ ﴿ مــد عــن أبيــه يف هــذه اآليــةر بــن حمس ا نَــدْ ــالَوْ عَ تَ
ــا نَ نَاءَ ــة...أَبْ ــال .﴾  اآلي ــده :ق ــر وول ــأيب بك ــاء ب ــده ،فج ــر وول  ،وبعم

 .)١(وبعيل وولده ،وبعثامن وولده
ــاكر  ــن عس ــة اب ــرج رواي ــذه وأخ ــوره ــدر املنث ــيوطي يف ال ، )٢(الس

، وحممــد )٤(، والقنــوجي يف فــتح البيــان)٣(والشــوكاين يف فــتح القــدير
 .)٥(رشيد رضا يف تفسري املنار

 

 .١٧٧:  ٣٩تاريخ دمشق  )١(

 .٢٣٣:  ٢الدر املنثور  )٢(

 .٣٩٩:  ١فتح القدير  )٣(

 .٢٥٦:  ٢فتح البيان  )٤(

 .٢٦٥:  ٣تفسري املنار  )٥(
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 نظرات يف سند الرواية:
 واهليثم بن عدي: ،مدار الرواية عىل سعيد بن عنبسة الرازي

 أما سعيد بن عنبسة الرازي أبو عثامن اخلزاز:
 فقال ابن أيب حاتم: سمع منه أيب ومل حيدث عنه وقال: فيه نظر.

ــني: ال أعرفــه فقيــل لــه: إنــه حــدّ  عِ ــوقــال ابــنُ مَ ن أيب عبيــدة ث عَ
 االن فقال: هذا كذاب.داحلداد بحديث 

 وقال ابن اجلنيد: كذاب.
 : كان ال يصدق.اً وقال أبو حاتم أيض

 وأما اهليثم بن عدي:
ــدوري ــاس ال ــال عب ــحابنا :فق ــض أص ــدثنا بع ــال ،ح ــت  :ق قال

فــإذا  ،كــان مــوالي يقــوم عامــة الليــل يصــيل :جاريــة اهليــثم بــن عــدي
   .أصبح جلس يكذب

   .كذاب :معني وأبو داودوقال ابن 
   .سكتوا عنه :وقال البخاري

 .)١(مرتوك احلديث :وقال النسائي وغريه

 .٢٨٢: ٨، سري أعالم النبالء للذهبي )١(
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ــة مــن املوضــوعاتإ ألن املوضــوع هــو الــذي يف  ،ذن فهــذه الرواي

ــناده راوٍ  ــتلط،  إس ــذوب، واملخ ــو املك ــوع: ه ــاع، واملوض ــذاب أو وض ك

 فام بالك بإسناد فيه كذابان.  Nواملصنوع عىل رسول اهللا 

 املباهلة بأصحاب الكساء بإضافة عائشة وحفصة. :الرواية الثانية

أنــه قــال «عــن عمــر:  مرســالً  فقــد رو احللبــي يف ســريته حــديثاً 

عنـتهم يــا رســول اهللا بيــد مــن كنــت ال للنبـي صــىل اهللا عليــه وســلم: لــو

ــد عــيلّ وفاطمــة واحلســن  ــه وســلم: آخــذ بي ــال صــىل اهللا علي تأخــذ؟ ق

ــة ــة وحفص ــني وعائش ــذا » واحلس ــة  -وه ــة وحفص ــادة عائش يف  -أي زي

مْ : ﴿تعاىلهذه الرواية دل عليه قوله  كُ نِساءَ نا وَ نِساءَ  .)١(»﴾وَ

راوي ال خيفى عـىل مـن لـه أدنـى تأمـل جانـب اإلقـرار يف كـالم الـ

دتــا يف الروايــة وحــاول تربيــر هــذه الزيــادة ان عائشــة وحفصــة قــد زأبــ

مْ : ﴿تعاىلباالستدالل عليها بقوله  كُ نِساءَ نا وَ نِساءَ  ﴾.وَ

ــعر   ــث ال يش ــن حي ــك وم ــالل ذل ــن خ ــت م ــد أثب ــة أوق ن األربع

ــار ــ K األطه ــة الش ــاديق اآلي ــح مص ــن أوض ــريهم م ــم دون غ ريفة ـه

ــه معهــم مــن دوهنــم أو ــزج ب ــيهم وهــو مــن إن مــن ي ــال عل ــام هــو عي ن

 .عنديات الرواة

 .٢٩٩:  ٣السرية احللبية  )١(
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 : املباهلة بأصحاب الكساء وناس من أصحابه.الرواية الثالثة
قــال الوليــد، قــال «رو ابــن شــبة يف تــاريخ املدينــة بســنده قــال: 

أَبو عمرو: إِنـه قـدم وفـد نجـران عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 
ــىل ــول اهللا ص ــموا رس ــب فخاص ــيد والعاق ــيهم الس ــلم  ف ــه وس اهللا علي

رف أَحـدمها وبقـي اآلخـر، فـدعاه ـخصومة مل خياصـم مثلهـا قـط، فانصـ
ــلم  ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ىلَ  إىلرس ــام وَ ــا، فل ــه إِليه ــة، فأَجاب املالعن

ي بيــده ـصــىل اهللا عليــه وســلم ألَصــحابه: والــذي نفســ اهللاقــال رســول 
ــال:  ــرف، ق ــني تط ــران ع ــول وبنج ــول ح ــوين ال حي ــئن العن ــبح ل فأَص

رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وغـدا حسـن وحسـني وفاطمـة ونـاس 
 .)١(»من أَصحابه

ــه موضــع إرســال، و ــك إوهــذا احلــديث إســناده ضــعيف ألن ب لي
 بيان ذلك:

 قال اخلطيب يف تاريخ بغداد:
ــا   كتــاب عــيلقــرأت يف« نَ َ ربَ : أَخْ ــالَ ــن أَيبِ الفــوارس، قَ ــدَ بْ َ ــن أَمحْ بْ

ــد  بْ ــا عَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ ــدي، قَ ــد الباغن َمَّ ــن حمُ ــد بْ َمَّ ــي اهللاأَيبِ حمُ نِ عْ ، يَ
بْـد  يل بْن عَ عِ امَ ّ مـن  اهللاإِسْ

يشِ ـرَ قُ : مل يسـمع أَبُـو الوليـد الْ ـولُ قُ السـكري، يَ
ـلِم شـيئا قـط، أو مل أره عنـد ال سْ وليـد قـط، وقـد أقمـت تسـع الوليد بْن مُ

 .٥٨٢:  ٢تاريخ املدينة املنورة  )١(
                                                           



 ٢٢١ .......................................................... الثاين: رواة حديث  املباهلةالفصل 

ـانَ  سنني والوليد حـي مـا رأيتـه قـط، وكنـت أعرفـه شـبه قـاص، وإنـام كَ
ــالً  ــ حمل ــى الش ــاء، ويعط ــال للنس ــل الرج ــيئ ـحيل ــانَ س كَ ــق، وَ يء فيطل

 اهللاحلــال بدمشــق، ولــو شــهد عنــدي وأنــا قــاض عــىل متــرتني، فــاتقوا 
ـنِ الكـذابني، وبكـار مل أجـز شـهادته قـط، و هـو الـذي وإياكم والسامع عَ

 .)١(»كذابان بعث إليه الكتب، ومها مجيعاً 
 :  اإلسالموقال الذهبي يف تاريخ 

ريّ قــال: « ــكُ وقــال الباغنــدي: حــدثنا إســامعيل بــن عبــد اهللا اليَشْ
ــنَ الوليــد بــن مســلم شــيئًا. وكنــت أعرفــه شــبه  مل يســمع أبــو الوليــد مِ

.  ».اليشء، ساحمه اهللا يوكان حيلّل النساء للرجال، ويعط قاصّ
ــذا  ــأليف ه ــن ت ــاء م ــه االنته ــاىل وتوفيق ــون اهللا تع ــم بع ــا ت إىل هن
الكتــاب مــع اعــرتايف أنــه ال خيلــو مــن الــنقص الــذي هــو ســمة البشـــر، 
ـــاء  ـــن األنبي ـــمه اهللا م ـــن عص ـــمة مل ـــده وإن العص ـــامل هللا وح ألن الك

، وسـمة الـنقص قـد تنطبـق عـىل بحثنـا، وقـد قيـل Kوأوصياء األنبيـاء 
: أنـهُ ال يكتـب إن سـان كتابـاً إال قـال يف غـده لـو غـريت هـذا مكـان قديامً

هذا لكـان أحسـن وأمجـل، وهـذا مـن أعظـم العـرب ودليـل عـىل اسـتيالء 
 النقص عىل بني البرش.

 .٣٣٩:  ٥ ،تاريخ بغداد )١(
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ــىل  ــليم ع ــم التس ــالة وأت ــل الص ــاملني وأفض ــد هللا رب الع واحلم
 أرشف األنبياء واملرسلني حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

* * * 
  



 

 

 الكريم القرآنمصادر الكتاب بعد 

، زيــن الــدين حتــاف الســائل بــام لفاطمــة مــن املناقــب والفضــائلإ
حممد املدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفني بـن عـيل بـن زيـن العابـدين 

هــــ)، دراســـة وحتقيـــق ١٠٣١احلـــدادي ثـــم املنـــاوي القـــاهري (تــــ 
ر ـللطبـع والنشـ القـرآنوتعليق: عبـد اللطيـف عاشـور، النـارش: مكتبـة 

 والتوزيع، القاهرة.
أبـو الفضـل  ،رةـإحتاف املهـرة بالفوائـد املبتكـرة مـن أطـراف العشـ

هــ)، ٨٥٢أمحد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العسـقالين (تــ 
ــق ــرية :حتقي ــنة والس ــة الس ــز خدم ــارص  ،مرك ــن ن ــري ب ــإرشاف د. زه ب

ــارش ــراج)، الن ــق واإلخ ــنهج التعلي ــد م ــه ووح ــارص (راجع ــع  :الن جمم
ــ ــحف الش ــة املص ــد لطباع ــك فه ــة) ـاملل ــة  -ريف (باملدين ــز خدم ومرك

ـــة ـــرية النبوي ـــنة والس ـــة األوىل الس ـــة)، الطبع ــــ  ١٤١٥ ،(باملدين  -ه
 م.١٩٩٤

ــية ــة املرض ــث  األجوب ــن األحادي ــه م ــخاوي عن ــئل الس ــيام س ف
ـــ  ــخاوي (ت ــرمحن الس ــد ال ــن عب ــد ب ــمس حمم ــة، ش ـــ)،  ٩٠٢النبوي ه

ــ ــة للنش ــارش: دار الراي ــراهيم، الن ــد إب ــحاق حمم ــد إس ــق: د. حمم ر ـاملحق
 .هـ ١٤١٨والتوزيع، الطبعة: األوىل، النرش: 



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن........................................................... ٢٢٤

ــاجحتاال ــب ج ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــد ب ــور أمح ــأليف أيب منص ، ت

ـــاقر اخلرســـان،  الطـــربيس، تعليقـــات ومالحظـــات، الســـيد حممـــد ب

 م. ١٩٦٦ - ١٣٨٦النجف األرشف،  -منشورات النعامن 

، القــايض الســيد نــور اهللا احلســيني زهــاق الباطــلإحقــاق احلــق وإ

 التسرتي، تعليق آية اهللا العظمى السيد شهاب الدين النجفي. يـاملرعش

، ملؤلفه أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصـاص احلنفـي القرآنأحكام 

هـ)، املحقق: عبد السالم حممد عـيل شـاهني، النـارش: دار الكتـب ٣٧٠(تـ

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٥لبنان، الطبعة: األوىل،  –العلمية بريوت 

 أبــو بكــر بــن القــايض حممــد بــن عبــد اهللا ، ملؤلفــهالقــرآنأحكــام 

هــ)، راجـع أصـوله وخـرج ٥٤٣شـبييل املـالكي (تــ العريب املعـافري األ

ــب  ــارش: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــد عب ــه: حمم ــق علي ــه وعلَّ أحاديث

 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –العلمية، بريوت 

ــام  ــرآنأحك ــيل،الق ــن ع ــد ب ــن حمم ــيل ب ــه ع ــن  ، ملؤلف ــو احلس أب

ــدين، امل ــامد ال ــب بع ــربي، امللق ــافعي الط ــرايس الش ــا اهل ــروف بالكي ع

هـــ)، املحقــق: موســى حممــد عــيل وعــزة عبــد عطيــة، النــارش: ٥٠٤(تـــ

 .هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثانية، 
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ــو احلســن ســيد الــدين اإلحكــام يف أصــول األحكــام ــن ، أب عــيل ب

ـــ  هـــ)، املحقــق: ٦٣١أيب عــيل بــن حممــد بــن ســامل الثعلبــي اآلمــدي (ت

ــارش: املكتــب  ــرزاق عفيفــي، الن ــد ال ــق -ي، بــريوتاإلســالمعب  -دمش

 لبنان.
، عــرض ودراســة، مامــة وآثارهــا املعــارصةأزمــة اخلالفــة واإل

صــدارات مركــز الغــدير للدراســات إســعد وحيــد القاســم، مــن أ
 .بريوت -ية اإلسالم

، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، البالغــةأســاس 
هــ)، حتقيـق: حممـد باسـل عيـون السـود، ٥٣٨ري جـار اهللا (تــ ـالزخمش

ـــريوت  ـــة، ب ـــب العلمي ـــارش: دار الكت ـــة: األوىل،  -الن ـــان، الطبع لبن
 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

 (تـــ األســاس يف التفســري هـــ)، النــارش: دار  ١٤٠٩، ســعيد حــوّ
 .هـ ١٤٢٤القاهرة، الطبعة: السادسة،  –السالم 

ــوعات  ــروف باملوض ــوعة املع ــار املوض ــة يف األخب األرسار املرفوع
عيل بن (سـلطان) حممـد، أبـو احلسـن نـور الـدين املـال اهلـروي الكرب ،

ــــ ـــاري (ت ـــ١٠١٤الق ـــق: حمم ــــ)، املحق ـــارش: دار ه ـــباغ، الن د الص
 بريوت. -مؤسسة الرسالة األمانة/
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، حممد األمني بن حممد املختـار القرآنب القرآناح أضواء البيان يف إيض
دار الفكر للطباعة  :هـ)، النارش١٣٩٣بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي (تـ 

 م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان،  -ر و التوزيع بريوت ـو النش
 اهللا بـن خليـل الـرمحن الكريانـوي ة، ملؤلفـه حممـد رمحـإظهار احلـق

ـــ  ــي (ت ــدي احلنف ــثامين اهلن ــق١٣٠٨الع ــق وتعلي ــة وحتقي ـــ)، دراس  :ه
ــاوي ــل ملك ــادر خلي ــد الق ــد عب ــد حمم ــد أمح ــدكتور حمم ــتاذ  ،ال األس

 :الريــاض، النــارش -املســاعد بكليــة الرتبيــة جامعــة امللــك ســعود 
الرئاســـة العامـــة إلدارات البحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء والـــدعوة 

 .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠وىل، األ :السعودية، الطبعة -واإلرشاد 
ــنة ــاب والس ــام بالكت ــاالعتص ــق ونش ــبحاين، حتقي ــيخ الس ر ـ، الش

 .Qمام الصادق مؤسسة اإل
ــحاح ــاين الص ــن مع ــاح ع ــن) اإلفص ة ب َ ــريْ بَ ــن (هُ ــى ب ــه حيي ، ملؤلف

، أبـو املظفـر، عـون الـدين (تــحممد بن هبرية الذهيل الشـيب هــ)، ٥٦٠اينّ
 .هـ١٤١٧النارش: دار الوطن،  املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، 

، السيد ريض الدين عيل بن موسى جعفر بن طـاووس، قبال األعاملإ
ي، اإلسـالمعـالم مكتـب اإل :جواد القيومي األصـفهاين، النـارش :املحقق

رجـب  :رـتـاريخ النشـ ،األوىل :ي، الطبعـةاإلسـالمعالم طبع: مكتب اإل
 .)صفائية(شارع الشهداء  :قم ،ق  ه ١٤١٤
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، ملؤلفه عبد الـرمحن بـن أيب بكـر، جـالل يف استنباط التنزيل اإلكليل
هـ)، حتقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتـب، دار ٩١١الدين السيوطي (تـ 

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١بريوت،  -ر: دار الكتب العلمية ـالنش
هـــ)، حتقيــق قســم الدراســات  ٤٦٠، الشــيخ الطــويس (تـــ مــايلاأل

ـــة، ط -ية اإلســـالم ـــة ـهــــ، نشـــ ١٤١٤ ،١مؤسســـة البعث ر دار الثقاف
 .قم -للطباعة والنرش والتوزيع 

بــام للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة إمتــاع األســامع 
واملتاع، أمحد بـن عـيل بـن عبـد القـادر، أبـو العبـاس احلسـيني العبيـدي، 

هـــ)، حتقيـــق حممـــد عبـــد احلميـــد ٨٤٥تقــي الـــدين املقريـــزي (تــــ 
بـــريوت، الطبعـــة: األوىل،  -ر: دار الكتـــب العلميـــة ـي، نشــــالنميســـ

 م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠
ــه ــب ريض اهللا عن ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــؤمنني احلس ــري امل  - أم

ــالـشخصــيته وعصــ ــيل حممــد حممــد الصَّ ــع ره، عَ يب، النــارش: دار التوزي
 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ية، مرص، الطبعة األوىل، اإلسالموالنرش 

ــأنســاب األرشاف ــد ب ذُري ، أمح ــبَالَ ــن داود ال ــن جــابر ب ــى ب ن حيي
ـــ  ــ٢٧٩(ت ــزركيل، نش ــاض ال ــار وري ــهيل زك ــق: س ـــ)، حتقي ر: دار ـه

 .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بريوت، الطبعة: األوىل،  -الفكر 
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ــل ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي ــعيد أن ــو س ــدين أب ــارص ال ــه ن ، ملؤلف

ـــ  ــاوي (ت ــريازي البيض ــد الش ــن حمم ــر ب ــن عم ــد اهللا ب ـــ)، ٦٨٥عب ه

ــرتاث  ــاء ال ــارش: دار إحي ــيل، الن ــرمحن املرعش ــد ال ــد عب ــق: حمم املحق

 .هـ ١٤١٨ -بريوت، الطبعة: األوىل  -العريب 

هــ)، الطبعـة الثانيـة  ١١١١ي (تــ ـ، العالمـة املجلسـنـواربحار األ

 لبنان. -بريوت  -ر مؤسسة الوفاء ـنش ،م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣املصححة، 

، أبو حيـان حممـد بـن يوسـف بـن عـيل بـن البحر املحيط يف التفسري

هـ)، املحقق: صدقي حممـد ٧٤٥ي (تـ ـيوسف بن حيان أثري الدين األندلس

 .هـ١٤٢٠بريوت، الطبعة:  -مجيل، النارش: دار الفكر 

ملؤلفــه أبــو العبــاس أمحــد  ،املجيــد القــرآنالبحــر املديــد يف تفســري 

ــة ا حلســني األنجــري الفــايس الصــويف بــن حممــد بــن املهــدي بــن عجيب

ـــ ــارش: ١٢٢٤(ت ــالن، الن ــريش رس ــد اهللا الق ــد عب ــق: أمح ـــ)، املحق ه

 .هـ ١٤١٩القاهرة، الطبعة:  -الدكتور حسن عباس زكي 

، أبـو الفـداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري القـريش البداية والنهايـة

ر دار ـهـــ)، حتقيــق عــيل شــريي، نشــ٧٧٤الدمشــقي (تـــ ري ثــم ـالبصــ

 م. ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل 



 ٢٢٩ ............................................................................. مصادر الكتاب

، ابن رح الكبريـثار الواقعة يف الشدر املنري يف ختريج األحاديث واآلالب

ري ـامللقن رساج الدين أبو حفص عمر بـن عـيل بـن أمحـد الشـافعي املصـ

بو الغيط وعبد اهللا بـن سـليامن ويـارس بـن هـ)، املحقق: مصطفى أ٨٠٤(تـ

السـعودية، الطبعـة -الريـاض -يع ر والتوزـكامل، النارش: دار اهلجرة للنش

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥وىل، األ
هــ)،حتقيق ١١٠٧، السيد هاشم البحراين (تـالقرآنالربهان يف تفسري 

 قم. -مؤسسة البعثة  -ية اإلسالمقسم الدراسات 
ــة  ــل وبغي ــة املحاف ــري هبج ــزات والس ــيص املعج ــل يف تلخ األماث

ــامئل ــامري والش ــى الع ــن حيي ــد ب ــن حمم ــر ب ــى بك ــن أب ــى ب ــه حيي ، ملؤلف
 بريوت. -هـ)، النارش: دار صادر ٨٩٣احلريض (تـ 

ملؤلفـه عبـد القـادر بـن مـالّ حـويش السـيد حممـود آل  ،بيان املعاين
دمشــق،  -هـــ)، النــارش: مطبعــة الرتقــي ١٣٩٨غــازي العــاين (تـــ 

 م. ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٢الطبعة: األوىل، 
ــ ــديث الش ــباب ورود احل ــف يف أس ــان والتعري ــف: ريفـالبي ، املؤل

ـيْني احلنفـي  ة احلُسَ ْـزَ إبراهيم بـن حممـد بـن حممـد، برهـان الـدين ابـن محَ
ـــ ــقيّ (ت ــ١١٢٠الدمش ــب، نش ــدين الكات ــيف ال ــق س ـــ)، حتقي ر: دار ـه
 بريوت. -الكتاب العريب 
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ــدون ــن خل ــاريخ اب ــرب  ت ــاريخ الع ــرب يف ت ــدأ واخل ــوان املبت (دي

ــن  ــرمحن ب ــد ال ــرب)، عب ــأن األك ــن ذوي الش ــارصهم م ــن ع ــر وم والربب

رمي اإلشـبييل ـحممد بن حممـد، ابـن خلـدون أبـو زيـد، ويل الـدين احلضـ

ـــ  ــريوت، ٨٠٨(ت ــر، ب ــارش: دار الفك ــل شــحادة، الن ــق: خلي ـــ)، املحق ه

 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانية، 

األعــالم الماإلســتــاريخ  فيــات املشــاهري وَ وَ ، شــمس الــدين أبــو وَ

ـايْامز الـذهبي (املتـوىف:  هــ)، ٧٤٨عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن عـثامن بـن قَ

ــ ــروف، نش اد مع ــوّ ــار ع ــدكتور بش ــق ال ــرب ـحتقي ــالمر دار الغ ي، اإلس

 م. ٢٠٠٣الطبعة: األوىل، 

األعــالم اإلســالمتــاريخ  فيــات املشــاهري وَ وَ ، شــمس الــدين أبــو وَ

ـــ  ــايْامز الــذهبي (ت هـــ)، ٧٤٨عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن بــن قَ

ــ ــروف، نش اد مع ــوّ ــار ع ــق بش ــربـحتقي ــالم ر دار الغ ــة: اإلس ي، الطبع

 م.٢٠٠٣األوىل، 

، ملؤلفه حسني بـن حممـد بـن تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس

ري (تـ  يار بَكْ  بريوت. -هـ)، النارش: دار صادر ٩٦٦احلسن الدِّ
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ــاريخ الطــربي ــاريخ الرســل وامللــوك) ت ــن  ،(ت ــر ب ــن جري حممــد ب

هـــ)، ٣١٠يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــربي (تـــ 

 .هـ ١٣٨٧ -بريوت، الطبعة: الثانية  -نرش: دار الرتاث 
، ملؤلفـه عمـر بـن شـبة (واسـمه زيـد) بـن عبيـدة بـن املدينةتاريخ 

هـــ)، حققــه: فهــيم حممــد ٢٦٢ري، أبــو زيــد (تـــ ـريطــة النمــريي البصــ
 .جدة -هـ  ١٣٩٩عام النرش:  شلتوت،

، ملؤلفه أبو بكر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت بـن أمحـد بـن تاريخ بغداد
واد هــ)، املحقـق: الـدكتور بشـار عـ٤٦٣مهدي اخلطيـب البغـدادي (تــ 

ــرب  ــارش: دار الغ ــروف، الن ــالممع ــريوت -ي اإلس ــة: األوىل، ب ، الطبع
 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

، أبـو القاسـم عـيل بـن احلسـن بـن هبـة اهللا املعـروف تاريخ دمشـق
ـــ  ــاكر (ت ــابن عس ــروي، ٥٧١ب ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم ـــ)، حتقي ه

 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥والنرش والتوزيع، النارش: دار الفكر للطباعة 
، ملؤلفـه القـايض عبـد اجلبـار بـن أمحـد بـن عبـد دالئل النبوةتثبيت 

ــد  ــذاين األس ــار اهلم ـــ آاجلب ــزيل (ت ــني املعت ــو احلس ــادي، أب ـــ)، ٤١٥ب ه
 القاهرة. -شربا -النارش: دار املصطفى 
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ــه ــاظ التنبي ــر ألف ــن حتري ــى ب ــدين حيي ــي ال ــا حمي ــو زكري ــه أب ، ملؤلف

ـــ النــارش: دار هـــ)، املحقــق: عبــد الغنــي الــدقر، ٦٧٦رشف النــووي (ت

 .١٤٠٨دمشق، الطبعة: األوىل،  -القلم 

، ملؤلفــه أبــو العــال حممــد رح جــامع الرتمــذيـحتفــة األحــوذي بشــ

هــ)، النـارش: دار ١٣٥٣عبد الرمحن بـن عبـد الـرحيم املبـاركفور (تــ 

 بريوت. -الكتب العلمية 

ــامت  ــق يف كل ــرآنالتحقي ــريم الق ــالك ــطفوي، نش ــن املص ر ـ، حس

ــ ــز نش ــار الر آـمرك ــة األث ــطفوي، الطبع ــة املص ــة  ،١٣٨٥وىل، عالم مطبع

 اعتامد.

ختــــريج األحاديــــث واآلثــــار الواقعــــة يف تفســــري الكشــــاف 

، ملؤلفه مجال الـدين أبـو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد للزخمرشي

ـــ  ــي (ت ــعد، ٧٦٢الزيلع ــرمحن الس ــد ال ــن عب ــد اهللا ب ــق: عب ـــ)، املحق ه

 .هـ١٤١٤الرياض، الطبعة: األوىل،  -النارش: دار ابن خزيمة 

ــوعات ــذكرة املوض ــدي ت ــديقي اهلن ــيل الص ــن ع ــاهر ب ــد ط ، حمم

ـــ ــي (ت تَّنِ ــة األوىل، ٩٨٦الفَ ــة، الطبع ــة املنريي ــارش: إدارة الطباع ـــ)، الن ه

 .هـ ١٣٤٣
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ــ ــديث الش ــن احل ــب م ــب والرتهي ــن ريفـالرتغي ــيم ب ــد العظ ، عب

هــ)، ٦٥٦نـذري (تــ حممـد، زكـي الـدين املعبد القوي بن عبـد اهللا، أبـو 

ــة  ــارش: مكتب ــامرة، الن ــد ع ــطفى حمم ــه: مص ــق علي ــه وعل ــبط أحاديث ض

ــي  ــايب احللب ــريب  -مصــطفى الب ــرتاث الع ــاء ال ــوير/ دار إحي  -مرص(تص

 م. ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨بريوت)، الطبعة الثالثة، 

، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد التســهيل لعلــوم التنزيــل

هـــ)، حتقيــق ٧٤١الغرنــاطي (املتــوىف:  بــن عبــد اهللا، ابــن جــزي الكلبــي

بــريوت،  -ر رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم ـعبــد اهللا اخلالــدي، نشــ

 .هـ ١٤١٦ -الطبعة: األوىل 

مزايــا الكتــاب  إىل(إرشــاد العقــل الســليم  تفســري أيب الســعود

حممـــد بـــن حممـــد بـــن مصـــطفى  الكـــريم)، أبـــو الســـعود العـــامدي

 بريوت. -هـ)، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ٩٨٢(تـ

ــان يف تفســري  ــن القــرآنتفســري اإلجيــي جــامع البي ، ملؤلفــه حممــد ب

جيــي الشــافعيّ  عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد اهللا احلســني احلســيني اإلِ

ـــ  ــ٩٠٥(ت ـــ)، دار النش ــة ـه ــب العلمي ــة:  -ر: دار الكت ــريوت، الطبع ب

 م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤وىل، األ
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ـيْطالتَّ  ـريُ البَسِ سِ ، ملؤلفــه أبـو احلســن عـيل بــن أمحـد بــن حممـد بــن فْ

هـــ)، أصــل حتقيقــه يف ٤٦٨عــيل الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي (تـــ 

) رسالة دكتـوراه بجامعـة حممـد بـن سـعود، ثـم قامـت جلنـة علميـة ١٥(

جامعـة  -من اجلامعـة بسـبكه وتنسـيقه، النـارش: عـامدة البحـث العلمـي 

 .هـ ١٤٣٠ية، الطبعة: األوىل، اإلسالمحممد بن سعود 
ـــايف ـــري الص ـــيض تفس ـــن الف ـــوىل حمس ـــاء امل ـــوف الفقه ، فيلس

قــم  -مؤسســة اهلــادي  :، املطبعــة١٤١٦الطبعــة الثانيــة  ،الكاشــاين
 .بطهران -مكتبة الصدر  :املقدسة، النارش

)، حممـد بــن القــرآن(جــامع البيـان عــن تأويـل آي  تفسـري الطـربي
ــري  ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن غجري ــربي ب ــر الط ــو جعف ــيل، أب ــب اآلم ال

ـــ ــي، ٣١٠(ت ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهللا ب ــدكتور عب ــق: ال ـــ)، حتقي ه
ــ ــة والنش ــر للطباع ــارش: دار هج ــالن،ـالن ــع واإلع ــة:  ر والتوزي الطبع

 م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢األوىل، 
ــري  ــرآنتفس ــاوردي) الق ــري امل ــار لتفس ــو اختص ــو (وه ــه أب ، ملؤلف

حممد عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـالم بـن أيب القاسـم بـن احلسـن 
ـــ  ــامء (ت ــلطان العل ــب بس ــقي، امللق ــلمي الدمش ــق: ٦٦٠الس ـــ)، املحق ه

 -الـــدكتور عبـــد اهللا بـــن إبـــراهيم الـــوهبي، النـــارش: دار ابـــن حـــزم 
 م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٦بريوت، الطبعة: األوىل، 
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، حممـد رشـيد بـن عـيل رضـا املنـار)احلكـيم (تفسـري  القرآنتفسري 
ــدين بــن مــنال عــيل خليفــة  ــن حممــد هبــاء ال بــن حممــد شــمس الــدين ب

رية العامــة ـر اهليئــة املصـــهـــ)، نشــ١٣٥٤القلمــوين احلســيني (املتــوىف: 
 م.١٩٩٠للكتاب، سنة النرش:

، حممـد رشـيد بـن عـيل رضـا احلكـيم (تفسـري املنـار) القرآنتفسري 
ــن حممــد ــدين بــن مــنال عــيل خليفــة  بــن حممــد شــمس الــدين ب هبــاء ال

 ريةـة املصـــأهــــ)، النـــارش: اهليـــ١٣٥٤القلمــوين احلســـيني (املتـــوىف: 
 م.١٩٩٠العامة للكتاب، سنة النرش: 

، ملؤلفه أبو عبـد اهللا حممـد يب زمنني)أالعزيز (تفسري ابن  القرآنتفسري 
ني  بن عبد اهللا بن عيسى بن حممد املـري، اإللبـريي نـِ مَ املعـروف بـابن أيب زَ

حممـد بـن  -هـ)، املحقق: أبو عبد اهللا حسـني بـن عكاشـة ٣٩٩املالكي (تـ
مرص/ القاهرة، الطبعة: األوىل،  -مصطفى الكنز، النارش: الفاروق احلديثة 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
، أبو حممد عبد الرمحن بـن حممـد العظيم البن أيب حاتم القرآنتفسري 

هــ)، ٣٢٧ر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم (تـ بن إدريس بن املنذ
اململكـة  -حتقيق: أسعد حممد الطيب، النارش: مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز 

 .هـ١٤١٩ -لسعودية، الطبعة: الثالثة العربية ا
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، ملؤلفه أبو حممد عبد الـرمحن بـن العظيم البن أيب حاتم القرآنتفسري 
ي، احلـنظيل، الـرازي ابـن أيب حـاتم (تــ حممد بن إدريس بن املنذر التميمـ

 -هـ)، املحقق: أسعد حممد الطيب، النارش: مكتبة نزار مصطفى الباز ٣٢٧
 .هـ ١٤١٩ -اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 

ــري  ــرآنتفس ــري) الق ــن كث ــري اب ــامعيل العظيم(تفس ــداء إس ــو الف ، أب
ــ ــريش البص ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ـــ ـب ــقي (ت ــم الدمش ـــ)، ٧٧٤ري ث ه

، ر والتوزيـعـاملحقـق: سـامي بـن حممـد سـالمة، النـارش: دار طيبـة للنشـ
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانية 

هـــ)،حتقيق الســيد  ٣٢٩بــراهيم القمــي (إ، عــيل بــن تفســري القمــي
ر مؤسســة ـنشــ ،هـــ ١٤٠٤طيــب املوســوي اجلزائــري، الطبعــة الثالثــة، 

 يران.إ -قم  -دار الكتاب للطباعة والنرش 
، ملؤلفــه أبــو احلســن عــيل بــن فســري املــاوردي (النكــت والعيــون)ت

ــ ــب البص ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــاوردي  ريـحمم ــهري بامل ــدادي، الش البغ
ـــ ــرحيم، ٤٥٠(ت ــد ال ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب ــيد اب ــق: الس ـــ)، املحق ه

 بريوت / لبنان. -النارش: دار الكتب العلمية 
ــــن مصــــطفى املراغــــي ، ملتفســــري املراغــــي ــــه أمحــــد ب ؤلف

هــ)، النـارش: رشكـة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى احللبـي ١٣٧١ـ(ت
 م. ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥وأوالده بمرص، الطبعة: األوىل، 
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، ملؤلفه املظهري، حممد ثناء اهللا، املحقق: غـالم نبـي التفسري املظهري
 .هـ ١٤١٢الباكستان، الطبعة:  -ي، النارش: مكتبة الرشدية ـالتونس

، د. وهبـــة بـــن ريعة واملـــنهجـالعقيـــدة والشـــالتفســـري املنـــري يف 
ــارش ــزحييل، الن ــطفى ال ــارص  :مص ــر املع ــة -دار الفك ــق، الطبع  :دمش

 .هـ ١٤١٨ ،الثانية
هـــ)،  ١٤٠٢، الســيد حممــد حســني الطباطبــائي (تـــ تفســري امليــزان

 ي جلامعة املدرسني بقم.اإلسالمالنارش: مؤسسة النرش 
ـــفي ـــري النس ـــائق ال تفس ـــل وحق ـــدارك التنزي ـــو (م ـــل)، أب تأوي

ظ الـــدين النســـفي الربكـــات عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حممـــود حـــاف
ـــ ــه ٧١٠(ت ــديوي، راجع ــيل ب ــف ع ــه: يوس ــرج أحاديث ــه وخ ـــ)، حقق ه

ــب،  ــم الطي ــارش: دار الكل ــتو، الن ــب مس ــدين دي ــي ال ــه: حمي ــدم ل وق
 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بريوت، الطبعة: األوىل، 

ــوم ــر العل ــري بح ــه تفس ــمرقندي)، ملؤلف ــري الس ــث ، (تفس ــو اللي أب
 هـ).٣٧٣نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي (تـ 

، ملؤلفــه أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن تفســري عبــد الــرزاق

ـــ ــنعاين (ت ــيامين الص ــريي ال ــافع احلم ــب ٢١١ن ــارش: دار الكت ـــ)، الن ه

ــة،  ــدالعلمي ــق: د. حممــود حممــد عب ــب ةدراســة وحتقي ــارش: دار الكت ، الن

 .هـ١٤١٩بريوت، الطبعة: األوىل، سنة  -العلمية 
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، ملؤلفــه أبــو احلســن مقاتــل بــن ســليامن تفســري مقاتــل بــن ســليامن

ـــ  ــى (ت ــري األزدي البلخ ــن بش ــ١٥٠ب ــود ه ــد اهللا حمم ــق: عب ـ)، املحق

ـــرتاث ةشـــحات ـــاء ال ـــارش: دار إحي ـــة: األوىل  -، الن ـــريوت، الطبع  -ب

 .هـ ١٤٢٣

عـثامن سـعيد بـن  ملؤلفـه أبـو ،التفسري من سنن سـعيد بـن منصـور

هــــ)، دراســـة ٢٢٧منصـــور بـــن شـــعبة اخلراســـاين اجلوزجـــاين (تــــ 

ــارش: دار  ــد، الن ــز آل محي ــد العزي ــن عب ــد اهللا ب ــن عب ــعد ب ــق: د س وحتقي

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الصميعي للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

، أبـــو التلخـــيص احلبـــري يف ختـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبـــري

ــ ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــد الفض ــقالين ن حمم ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ب

ـــ ــة األوىل ٨٥٢(ت ــة، الطبع ــب العلمي ــارش: دار الكت ـــ)، الن ـــ. ١٤١٩ه ه

 م.١٩٨٩

ـغِريِ  ع الصَّ ـامِ حُ اجلَ ْ ، حممـد بـن إسـامعيل بـن صـالح بـن التَّنويرُ رشَ

ــالين ــني، الكح ــد احلس ــدين،  حمم ــز ال ــراهيم، ع ــو إب ــنعاين، أب ــم الص ث

ــد إســحاق ١١٨٢املعــروف كأســالفه بــاألمري (تـــ  هـــ)، املحقــق: د. حممَّ

ــد إبــراهيم، النــارش: مكتبــة دار الســالم الريــاض، الطبعــة: األوىل،  -حممَّ

 م. ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢
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، ملؤلفه جمد الدين أبـو السـعادات جامع األصول يف أحاديث الرسول
د بن حممد بن حممد بن عبـد الكـريم الشـيباين اجلـزري ابـن املبارك بن حمم

التتمـة حتقيـق بشـري  -عبـد القـادر األرنـؤوط  :هـ)، حتقيق٦٠٦األثري (تـ
 :مكتبة دار البيـان، الطبعـة -مطبعة املالح  -مكتبة احللواين  :عيون، النارش

 األوىل.
ــري  ــامع الكب ــذي -اجل ــنن الرتم ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــه حمم ، ملؤلف

رة  ــوْ هـــ)، ٢٧٩بــن موســى بــن الضــحاك، الرتمــذي، أبــو عيســى (تـــ سَ
 –ي اإلســـالماملحقـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، النـــارش: دار الغـــرب 

 م.١٩٩٨النرش: بريوت، سنة 
ــام  ــامع ألحك ــرآناجل ــد  الق ــد اهللا حمم ــو عب ــي)، أب ــري القرطب (تفس

ــدين  ــمس ال ــي ش ــاري اخلزرج ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ب
ـــ  ــي (ت ــراهيم ٦٧١القرطب ــربدوين وإب ــد ال ــق: أمح ـــ)، حتقي ــيش، اه طف

 -هـــ ١٣٨٤الطبعــة: الثانيــة،  القــاهرة، -رية ـالنــارش: دار الكتــب املصــ
 م.١٩٦٤

، حممـد بـن األنـام جالء األفهـام يف فضـل الصـالة عـىل حممـد خـري
د شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم اجلوزيـــة أيب بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـع

عبــد القــادر األرنــاؤوط،  -هـــ)، املحقــق: شــعيب األرنــاؤوط ٧٥١(تـــ
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الكويت، الطبعة: الثانية،  -النارش: دار العروبة 
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، ملؤلفـه حممـد بـن فتـوح اجلمع بني الصـحيحني البخـاري ومسـلم
يـدي أبـو عبـد اهللا بن عبـد اهللا بـن فتـو ح بـن محيـد األزدي امليـورقي احلَمِ

هـــ)، املحقــق: د. عــيل حســني البــواب، النــارش: ٤٨٨ر (تــــبــن أيب نصــ
ـــزم  ـــن ح ـــة،  -دار اب ـــة: الثاني ـــريوت، الطبع ـــان/ ب ــــ ١٤٢٣لبن  -ه

 م.٢٠٠٢
ــري  ــان يف تفس ــواهر احلس ــرآناجل ــن الق ــرمحن ب ــد ال ــد عب ــو زي ، أب
ـــ  ــالبي (ت ــوف الثع ــن خمل ــد ب ـــ)٨٧٥حمم ــيل ه ــد ع ــيخ حمم ــق الش ، حتقي

معوض والشـيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود، النـارش: دار إحيـاء الـرتاث 
 .هـ ١٤١٨ -بريوت، الطبعة: األوىل  -العريب 

، )١٢٦٦، الشــيخ حممـــد حســن النجفــي (تــــجــواهر الكــالم
ـــة ـــة الثاني ـــاين، الطبع ـــاس القوج ـــيخ عب ـــه الش ـــق علي ـــه وعل ، حقق

 طهران، مطبعة خورشيد. -ية اإلسالمش، نرش دار الكتب ١٣٦٥
ــار ــي املخت ــرية النب ــالع األرسار يف س ــوار ومط ــدائق األن ــه ح ، ملؤلف

رمي الشــافعي، الشــهري بـــ ـحممــد بــن عمــر بــن مبــارك احلمــريي احلضــ
ق« ــرَ ـــ » بَحْ ــاج ٩٣٠(ت ــارش: دار املنه ـــ)، الن ــد  -ه ــق: حمم ــدة، حتقي ج

 .هـ ١٤١٩ -غسان نصوح عزقول، الطبعة: األوىل 
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ــة األ ــرارحلي ـــ ب ــراين (ت ــم البح ــيد هاش ــق  ١١٠٧، الس ـــ)، حتقي ه
هـــ، مطبعــة  ١٤١٤ ،١الشــيخ غــالم رضــا موالنــا الربوجــردي، ط

 يران.إ -قم  -ية اإلسالمهبمن، نرش مؤسسة املعارف 
ــاة اإل ــنيحي ــام احلس ــريش، الط ،Q م ــف الق ــاقر رشي ــة األب وىل، بع

 النجف االرشف.  -م، مطبعة اآلداب ١٩٧٤ – ١٣٩٤
ــحابة ــاة الص ــد حي ــن حمم ــاس ب ــد إلي ــن حمم ــف ب ــد يوس ، حمم

ـــ  ــدهلوي (ت ــق ١٣٨٤إســامعيل الكان ــه، وعل ــه، وضــبط نص ـــ)، حقق ه
اد معـــروف، النـــارش: مؤسســـة الرســـالة  عليـــه: الـــدكتور بشـــار عـــوّ

ـــة والنشـــ ـــع، بـــريوت ـللطباع ـــان، الطبعـــة األوىل،  -ر والتوزي لبن
 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

، ملؤلفه حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحـد املعـروف Nخاتم النبيني 
القاهرة، عـام النرشـ:  -هـ)، النارش: دار الفكر العريب ١٣٩٤بأيب زهرة (تـ 

 .هـ ١٤٢٥
ــرائح ــرائج واجل ـــ اخل ــدي، (ت ــدين الراون ــب ال ـــ)،  ٥٧٣، قط ه

 قم املقدسة. - Qحتقيق ونرش مؤسسة اإلمام املهدي 
احلموي، تقي الدين أبـو بكـر  ، ابن حجةخزانة األدب وغاية األرب

هــ)، املحقـق: عصـام شـقيو، ٨٣٧بن عيل بن عبد اهللا احلموي األزراري (
بـريوت، الطبعـة: الطبعـة -بريوت، دار البحار-النارش: دار ومكتبة اهلالل

 م.٢٠٠٤األخرية 
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ــرب ــائص الك ــدين اخلص ــالل ال ــر، ج ــن أيب بك ــرمحن ب ــد ال ، عب
 بريوت. - ب العلميةهـ)، النارش: دار الكت٩١١السيوطي (تـ

، عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، جــالل الــدين الســيوطي الــدر املنثــور
 بريوت. -هـ)، نرش دار الفكر ٩١١(املتوىف: 

ر، ملؤلفــه أبــو بكــر عبــد القــاهر  ــوَ ســريِ اآليِ والسُّ رر يف تَفِ جُ الــدُّ رْ دَ
اجلرجـــاين الـــدار بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد الفـــاريس األصـــل، 

ــد ٤٧١(تـــ لي ــق: (الفاحتــة والبقــرة) وَ ــن بــن هـــ)، دراســة وحتقي أمحــد ب
، (وشــاركه يف بقيــة األجــزاء): إيــاد عبــد اللطيــف  ــنيْ ــالِح احلُسَ صَ

ــــا، الطبعــــة: األوىل،  ي، النــــارش: جملــــة احلكمــــة،ـالقيســــ بريطاني
 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

ــاب ــات الكت ــن آي ــطراب ع ــام االض ــع إهي ــن دف ــني ب ــد األم ، حمم
ــ ــن عب ــار ب ــد املخت ـــ حمم ــنقيطي (ت ــي الش ــادر اجلكن ـــ)، ١٣٩٣د الق ه

ــارش ــة  :الن ــن تيمي ــة اب ــاهرة -مكتب ــع ،الق ــراز  :توزي ــة اخل ــدة،  –مكتب ج
 م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧األوىل  :الطبعة

، مؤلفه أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين
هــ)، حققـه: ٤٣٠صـبهاين (تــأمحد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـران األ

الدكتور حممد رواس قلعه جي، عبـد الـرب عبـاس، النـارش: دار النفـائس، 
 م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة: الثانية، بريوت، 
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ــب ذو ــى يف مناق ــائر العقب ــى يذخ ــن القرب ــد ب ــدين أمح ــب ال ، حم

ره: مكتبـــة القـــديس ـهــــ)، عنيـــت بنشـــ٦٩٤عبـــد اهللا الطـــربي (تــــ 

خللــق بحــارة اجلــداوي بــدرب لصــاحبها حســام الــدين القــديس ببــاب ا

ــ ــب املص ــخة: دار الكت ــن نس ــاهرة، ع ــعادة بالق ــة ـس ــخة اخلزان رية، ونس

 .هـ ١٣٥٦التيمورية، عام النرش: 

ــــوم ــــق املخت ــــاركفوري ، ملالرحي ــــرمحن املب ــــفي ال ــــه ص ؤلف

 بريوت، الطبعة: األوىل. -هـ)، النارش: دار اهلالل ١٤٢٧(تـ

حممـد أمـني بـن عمـر  ، ابـن عابـدين،رد املحتار عـىل الـدر املختـار

هــ)، النـارش: دار ١٢٥٢بن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي احلنفـي (تــ 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بريوت، الطبعة الثانية، -الفكر

 ،، إسامعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللـويتروح البيان

 بريوت. -هـ)، النارش: دار الفكر ١١٢٧املوىل أبو الفداء (تـ 

ــري  ــاين يف تفس ــرآنروح املع ــاين الق ــبع املث ــيم والس ــهاب العظ ، ش

هـــ)، املحقــق: ١٢٧٠لــويس (تـــ ين حممــود بــن عبــد اهللا احلســيني اآلالــد

بــريوت،  -عــيل عبــد البــاري عطيــة، النــارش: دار الكتــب العلميــة 

 .هـ١٤١٥الطبعة: األوىل، 
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، منصـــور بـــن يـــونس بـــن الـــروض املربـــع رشح زاد املســـتقنع

هــ)، ١٠٥١(تــ  بـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى احلنـبيلصالح الـدين 

ــرج  ــعدي، خ ــيخ الس ــات الش ــني وتعليق ــيخ العثيم ــية الش ــه: حاش ومع

ــد  ــارش: دار املؤي ــذير، الن ــد ن ــدوس حمم ــد الق ــه: عب ــة  -أحاديث مؤسس

 الرسالة.
ــ ــاض النض ـــالري ــب العش ــن رةـرة يف مناق ــد ب ــاس، أمح ــو العب ، أب

ــربي  ــدين الط ــب ال ــد، حم ــن حمم ــد اهللا ب ـــ عب ــارش: دار ٦٩٤(ت ـــ)، الن ه
 الكتب العلمية، الطبعة الثانية.

، ملؤلفــه مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد زاد املســري يف علــم التفســري
هــ)، املحقـق: عبـد الـرزاق ٥٩٧الرمحن بن عيل بـن حممـد اجلـوزي (تــ 

 -بـــريوت، الطبعـــة: األوىل  -املهـــدي، النـــارش: دار الكتـــاب العـــريب 
 .هـ ١٤٢٢

ــد وال ــبل اهل ــادس ــري العب ــرية خ ــاد، يف س ــائله رش ــر فض ، وذك
ــف  ــن يوس ــد ب ــاد، حمم ــدأ واملع ــه يف املب ــه وأحوال ــه وأفعال ــالم نبوت وأع

ـــ ــق: الشــيخ عــادل أمحــد ٩٤٢الصــاحلي الشــامي (ت ــق وتعلي هـــ)، حتقي
عبد املوجـود، الشـيخ عـيل حممـد معـوض، النـارش: دار الكتـب العلميـة 

 م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤لبنان، الطبعة: األوىل،  -بريوت 
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ــ ــا ـالس ــالم ربن ــاين ك ــض مع ــة بع ــىل معرف ــة ع ــري يف اإلعان راج املن

، ملؤلفــه شــمس الــدين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب احلكــيم اخلبــري

ــــالشــ ــة) ٩٧٧ربيني الشــافعي (ت هـــ)، النــارش: مطبعــة بــوالق (األمريي

 .هـ ١٢٨٥القاهرة، عام النرش: -

ـــ ســعد الســعود  هـــ)، منشــورات ٦٦٤، للســيد ابــن طــاووس (ت

 ش. ١٣٦٣سنة الطبع:  ،قم -قم، مطبعة أمري  - الريض

، عبد امللك بـن حسـني سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل

هــ)، حتقيـق عـادل أمحـد عبـد ١١١١بن عبد امللك العصـامي املكـي (تــ 

الطبعـة:  بـريوت، -ر دار الكتب العلمية ـعيل حممد معوض، نش -املوجود

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األوىل، 

أبـو عبـد  -وماجـة اسـم أبيـه يزيـد  -ابـن ماجـة  ،ةسنن ابـن ماجـ

هــ)، املحقـق: شـعيب األرنـؤوط ٢٧٣اهللا حممد بـن يزيـد القزوينـي (تــ

ــد  - ــادل مرش ــيل  -ع ــره بل ــل ق ــد كام ــرز اهللا،  -حممَّ ــف ح ــد اللّطي ب عَ

 م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: األوىل،  النارش: دار الرسالة العاملية،

، ابــن ماجــة أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد ةســنن ابــن ماجــ

ـــ  ــاقي، النــارش: دار ٢٧٣القزويني،(ت هـــ)، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الب

 فيصل عيسى البايب احللبي. -إحياء الكتب العربية 
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، أبـو احلسـن عـيل بـن عمـر بـن أمحـد بـن مهـدي سنن الـدارقطني

هـــ)، ٣٨٥لبغــدادي الــدارقطني (تـــ بــن مســعود بــن الــنعامن بــن دينــار ا

ــعيب األح ــه: ش ــق علي ــه وعل ــبط نص ــه وض ــد قق ــن عب ــؤوط، وحس رن

املــنعم شــلبي، وعبــد اللطيـــف حــرز اهللا، وأمحــد برهــوم، النـــارش: 

 -هــــ  ١٤٢٤الطبعـــة: األوىل،  لبنـــان، –مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت 

 م.٢٠٠٤
ــرب ــنن الك ــيل الس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــرمحن أمح ــد ال ــو عب ، أب

هــ)، حققـه وخـرج أحاديثـه: حسـن عبـد ٣٠٣اخلراساين، النسـائي (تــ 
املــنعم شــلبي، أرشف عليــه: شــعيب األرنــاؤوط، قــدم لــه: عبــد اهللا بــن 

ــالة  ــة الرس ــارش: مؤسس ــي، الن ــن الرتك ــد املحس ــريوت، -عب ــة:  ب الطبع
 م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١األوىل، 

بـــن احلســـني بـــن عـــيل بـــن موســـى  ، أمحـــدالســـنن الكـــرب
ــ ـــ ـاخلُسْ ردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي (ت جِ وْ هـــ)، املحقــق: ٤٥٨رَ

 -حممــد عبــد القــادر عطــا، النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــريوت 
 م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنات، الطبعة: الثالثة، 
، شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن سري أعالم النبالء

ـــ  -هــــ)، النـــارش: دار احلـــديث٧٤٨ايْامز الـــذهبي (تــــ عـــثامن بـــن قَ
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: 
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ــة ــرية احللبي ــيل  الس ــأمون)، ع ــني امل ــرية األم ــون يف س ــان العي (إنس

بن إبراهيم بـن أمحـد احللبـي، أبـو الفـرج، نـور الـدين بـن برهـان الـدين 

بــريوت، الطبعــة:  -هـــ)، النــارش: دار الكتــب العلميــة ١٠٤٤(تـــ 

 .هـ١٤٢٧ -لثانية ا

، ملؤلفـه حممـد بـن حممـد والسـنة القـرآنالسرية النبويـة عـىل ضـوء 

ـــ  ــهبة (ت ــو شُ ــويلم أب ــن س ــم ١٤٠٣ب ــارش: دار القل ـــ)، الن ــق،  –ه دمش

 هـ. ١٤٢٧ -الطبعة: الثامنة 

ــة ــري الســرية النبوي ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــداء إســامعيل ب ــه أب ، ملؤلف

ـــ  ــقي (ت ــريش الدمش ــطفى٧٧٤الق ــق: مص ـــ)، حتقي ــد،  ه ــد الواح عب

لبنــان، عــام  -ر والتوزيــع بــريوت ـالنــارش: دار املعرفــة للطباعــة والنشــ

 م. ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٥النرش: 

، ملؤلفـه عبـد احلـي بـن أمحـد شذرات الذهب يف أخبـار مـن ذهـب

ـــ  ــالح (ت ــو الف ــبيل، أب ــري احلن ك ــامد العَ ــن الع ــد اب ــن حمم ـــ)، ١٠٨٩ب ه

القــادر األرنــاؤوط، حققــه: حممــود األرنــاؤوط، وخــرج أحاديثــه: عبــد 

 - هـــ١٤٠٦بــريوت، الطبعــة: األوىل،  -النــارش: دار ابــن كثــري، دمشــق 

 م.١٩٨٦



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن........................................................... ٢٤٨

حنيفة النعامن بن  و، القايض أبرشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار

ق)، حتقيــق الســيد حممــد احلســيني  . ه ٣٦٣حممــد التميمــي املغــريب، (تـــ 

ر ـي، نشـاإلسالمر ـمطبعة مؤسسة النش ،هـ ١٤١٤اجلاليل، الطبعة الثانية، 

 ي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.اإلسالمر ـمؤسسة النش

، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (تـ ر الطحاويـرشح خمتص

 –سـائد بكـداش  أ. د. -هللا حممد هـ)، حتقيق د. عصمت اهللا عنايت ا ٣٧٠

زينب حممد حسن فالتة، أعد الكتـاب للطباعـة  .د –حممد عبيد اهللا خان . د

 -ية اإلسـالموراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، النـارش: دار البشـائر 

 م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١، الطبعة: األوىل راجـودار الس
ــور رشح الشــفا ــو احلســن ن ــن (ســلطان) حممــد، أب ، ملؤلفــه عــيل ب

ـــ  ــاري (ت ــروي الق ــال اهل ــدين امل ــب ١٠١٤ال ــارش: دار الكت ـــ)، الن ه
 هـ. ١٤٢١بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 

ــلِمٍ  سْ يح مُ ــحِ حُ صَ ْ ـمِ  رشَ لـِ لُ املُعْ ى إِكــامَ ــمَّ يَــاض املُسَ لِلقَــاىضِ عِ
ــلِم سْ ــدِ مُ ائِ وَ ــرون بفَ ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــه عي ، ملؤلف

هـــ)، املحقــق: الــدكتور حيْيَــى ٥٤٤اليحصــبي الســبتي، أبــو الفضــل (تـــ 
ــ ــة والنش ــاء للطباع ــارش: دار الوف يل، الن عِ ــامَ ـــإِسْ ــع، مص ر، ـر والتوزي

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، 
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ــة ــج البالغ ــد رشح هن ــق حمم ــزيل، حتقي ــد املعت ــن أيب احلدي ــو أ، اب ب
ـــراهيم، الطبعـــة األإلفضـــل ا ر دار ـنشـــ ،م ١٩٥٩ -هــــ  ١٣٨٧وىل، ب
 حياء الكتب العربية، عيسى البايب احللبي وآخرون.إ

، عبــد امللــك بــن حممــد بــن إبــراهيم النيســابوري رشف املصــطفى
مكـة،  -ية اإلسـالمر: دار البشائر ـهـ)، نش٤٠٧اخلركويش، أبو سعد، (تـ 

 .هـ ١٤٢٤ -الطبعة: األوىل 
يُّ الرشيعة ـرِّ ، ملؤلفـه أبـو بكـر حممـد بـن احلسـني بـن عبـد اهللا اآلجُ

هــ)، املحقـق: الـدكتور عبـد اهللا بـن عمـر بـن سـليامن ٣٦٠البغدادي (تـ
ـــدم ـــوطن ال ـــارش: دار ال ـــاض –يجي، الن ـــعودية، / الري ـــة: الس الطبع

 م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الثانية، 
، ملؤلفــه عيــاض بــن موســى بــن الشــفا بتعريــف حقــوق املصــطفى

ـــ  ــل (ت ــو الفض ــبتي، أب ــبي الس ــرون اليحص ــن عم ــاض ب ـــ)، ٥٤٤عي ه
 .هـ ١٤٠٧ -عامن، الطبعة: الثانية  -النارش: دار الفيحاء 

ــن شــواهد التنزيــل ــد اهللا ب ــن عب ــد اهللا ب محــد أ، ملؤلفــه احلــافظ عبي
ــالم  ــن أع ــابوري، م ــي النيس ــذاء احلنف ــكاين احل ــاكم احلس ــروف باحل املع

ــرن ــاقر  الق ــد ب ــيخ حمم ــه: الش ــق علي ــه وعل ــري، حقق ــامس اهلج اخل
ر ـهــــ ق، نشـــ ١٤٢٧ -هــــ ش  ١٣٨٥املحمـــودي، الطبعـــة الثالثـــة، 

 سالم.إية، مطبعة باسدار اإلسالمحياء الثقافة إجممع 
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ر إســامعيل بــن ـ، أبــو نصــالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة

فـور عطـار، هــ)،حتقيق: أمحـد عبـد الغ٣٩٣محاد اجلـوهري الفـارايب (تــ 

ــني  ــم للمالي ــارش: دار العل ــريوت،  -الن  -  هـــ ١٤٠٧الطبعــة: الرابعــة ب

 م.١٩٨٧

ر مــن أمــور ـ(اجلــامع املســند الصــحيح املختصــ صــحيح البخــاري

ــن  ــد ب ــه حمم ــه)، ملؤلف ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص رس

اهللا البخـاري اجلعفـي، املحقـق: حممـد زهـري بـن نـارص  إسامعيل أبو عبـد

 .هـ١٤٢٢النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

ــلم ــحيح مس ــ ص ــحيح املختص ــند الص ــن ـ(املس ــدل ع ــل الع ر بنق

ــو  إىلالعــدل  رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم)، مســلم بــن احلجــاج أب

هـــ)، املحقــق: حممــد فــؤاد عبــد ٢٦١احلســن القشــريي النيســابوري (تـــ 

 بريوت. -العريب الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث 

ــ ــتقيم ـالص ــديم إىلراط املس ــتحقي التق ــدين مس ــن ال ــيخ زي ، الش

ــ ـــ  وأب ــونس العــاميل النبــاطي البيــايض، (ت هـــ)،  ٨٧٧حممــد عــيل بــن ي

ر: املكتبــة املرتضــوية ـصــححه وحققــه حممــد بــاقر البهبــودي، نشــ

 .، مطبعة احليدري١٣٨٤ -إلحياء اآلثار اجلعفرية، الطبعة األوىل 
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، أمحد بن حممد املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقةالصواعق 

، اإلسالمبن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ 

كامـل  -هـ)، املحقق: عبد الرمحن بن عبد اهللا الرتكـي ٩٧٤أبو العباس (تـ 

هــ ١٤١٧لبنان، الطبعـة: األوىل،  -حممد اخلراط، النارش: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٩٧ -
أبـو عبـد اهللا حممـد بـن سـعد بـن منيـع اهلاشـمي الطبقات الكرب ،

ــوالء البصــ ـــ ـال ــابن ســعد (ت ــدادي املعــروف ب هـــ)، ٢٣٠ري، البغ
املدينــة  -املحقــق: زيــاد حممــد منصــور، النــارش: مكتبــة العلــوم واحلكــم 

 هـ.١٤٠٨املنورة، الطبعة الثانية، 
ــالطرائــف يف معرفــة مــذاهب الطوائــف القاســم  و، ريض الــدين أب

ـــ  ــيل (ت ــاووس احل ــن ط ــى ب ــن موس ــيل ب ــة األ) ه ٦٦٤ع وىل، ، الطبع
 . ه ١٣٩٩قم،  -مطبعة اخليام 

، ريض الــدين احلســن بــن حممــد العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر
ــدوي ا ــدر الع ــن حي ــن ب ــن احلس ــي ب ــغاين احلنف ــريش الص ــري الق لعم

 هـ).٦٥٠(تـ
ن عـيل بـن ، ملؤلفـه أبـو الفضـل أمحـد بـالعجاب يف بيـان األسـباب

ـــ  ــقالين (ت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــد ٨٥٢حمم ــق: عب ـــ)، املحق ه
 احلكيم حممد األنيس، النارش: دار ابن اجلوزي.
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، أبـو عمـر، شـهاب الـدين أمحـد بـن حممـد بـن عبـد العقد الفريـد

ي ـربه بن حبيـب بـن حـدير بـن سـامل املعـروف بـابن عبـد ربـه األندلسـ

ــــ  ـــة ٣٢٨(ت ـــب العلمي بـــريوت، الطبعـــة:  -هــــ)، النـــارش: دار الكت

 .هـ ١٤٠٤األوىل، 

جعفــر حممــد بــن عــيل بــن  و، الشــيخ الصــدوق أبــرايعـعلــل الشــ

)، منشـورات املكتبـة  ه ٣٨١احلسني بـن موسـى بـن بابويـه القمـي، (تــ 

 .م ١٩٦٦ -  ه ١٣٨٥احليدرية ومطبعتها يف النجف، 

ــحاح األ ــون ص ــدة عي ــار يفعم ــب خب ــام األإ مناق ــرارم ــن ب ، الب

هـــ)،  ٦٠٠ســدي احلــيل (تـــ طريــق، حييــى بــن احلســن بــن بطريــق األب

ي التابعـــة جلامعـــة املدرســـني بقـــم اإلســـالمر ـر مؤسســـة النشــــنشـــ

 .هـ ١٤٠٧وىل رفة، سنة الطبع: مجاد األـاملش

ــا ــار الرض ــون أخب ـــ عي ــيخ الصدوق(ت ــق  ٣٨١، الش ـــ)، حتقي ه

ــي ــني األعلم ـــ  ١٤٠٤وىل، األ ، الطبعــةالشــيخ حس ــ ،م١٩٨٤ -ه ر ـنش

 لبنان. ،بريوت –علمي مؤسسة األ

هــــ)، الطبعـــة الرابعـــة،  ١٣٩٢،  الشـــيخ األمينـــي (تــــ الغـــدير

   .لبنان -بريوت  -نرش دار الكتاب العريب  ،م ١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧
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، نظام الـدين احلسـن بـن حممـد بـن ورغائب الفرقان القرآنغرائب 

هـ)، املحقق: الشـيخ زكريـا عمـريات، ٨٥٠حسني القمي النيسابوري (تـ 

 .هـ ١٤١٦ -بريوت، الطبعة: األوىل  –النارش: دار الكتب العلمية 

، مجال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن غريب احلديث

ـــ  ــوزي (ت ــد اجل ــد املع٥٩٧حمم ــدكتور عب ــق: ال ـــ)، املحق ــني ه ــي أم ط

ــة  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــي، الن ــريوت  -القلعج ــة:  -ب ــان، الطبع لبن

 .١٩٨٥ – ١٤٠٥األوىل، 

، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو الفــائق يف غريــب احلــديث واألثــر

ــ ــد، الزخمش ــن أمح ـــ ـب ــار اهللا (ت ــد ٥٣٨ري ج ــيل حمم ــق ع ـــ)، حتقي ه

ــاوي  ــة -البج ــارش: دار املعرف ــراهيم، الن ــل إب ــو الفض ــد أب ــان، لب -حمم ن

 الطبعة: الثانية.

ــاري رشح صــحيح البخــاري ــتح الب ــن حجــر ف ــن عــيل ب ، أمحــد ب

ـــ ـــقالين الشـــافعي، نش ـــل العس ـــو الفض ـــة ـأب ـــريوت،  -ر دار املعرف ب

ــام ١٣٧٩ ــاقي، ق ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــه: حمم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ، رق

ــق  ــدين اخلطيــب، علّ بإخراجــه وصــححه وأرشف عــىل طبعــه: حمــب ال

 عبد اهللا بن باز. عليه: عبد العزيز بن
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، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسـن القرآنفتحُ البيان يف مقاصد 

نَّوجي (تـ بن عيل بن لطف اهللا احلسيني هـ)، عني بطبعهِ ١٣٠٧البخاري القِ

اري، النارش: املَكتبة العصـ بد اهللا بن إبراهيم األنصَ م له وراجعه: عَ ة ـوقدّ ريَّ

ا ـْللطبَاعة والنّش يدَ  م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢بَريوت، عام النرش:  -ر، صَ
، حممد بن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين اليمنـي فتح القدير

دمشـق، بـريوت،  -هـ)، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ١٢٥٠(تـ
 .هـ ١٤١٤ -الطبعة: األوىل 

ــادة  ــم الزي ــري يف ض ــتح الكب ــغري إىلالف ــامع الص ــرمحن اجل ــد ال ، عب
هـــ)، املحقــق: يوســف ٩١١بكــر، جــالل الــدين الســيوطي (تـــ بــن أيب 

ـــر  ـــارش: دار الفك ـــاين، الن ـــة األوىل،  -النبه ـــان، الطبع ـــريوت / لبن ب
 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

ذُري فتوح البلدان ، ملؤلفـه أمحـد بـن حييـى بـن جـابر بـن داود الـبَالَ
ـــ ــالل٢٧٩ (ت ــة اهل ــارش: دار ومكتب ـــ)، الن ــ -ه ــام النش ــريوت، ع ر: ـب

 م.١٩٨٨
قيــق الســيد نــور هـــ)، حت ٤١٣، الشــيخ املفيــد (ول املختــارةالفصــ

ــان األ ــدين جعفري ــيخ ال ــري، والش ــوب اجلعف ــيخ يعق ــبهاين، والش ص
ر دار ـنشــ ،م ١٩٩٣ -هـــ  ١٤١٤محــدي، الطبعــة الثانيــة، حمســن األ

 لبنان. -بريوت  -املفيد للطباعة والنرش والتوزيع 
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، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل بـن هـالل بـن فضائل الصحابة
هــ)، املحقـق: د. ويص اهللا حممـد عبـاس، النـارش: ٢٤١أسد الشيباين (تــ 

 .١٩٨٣ - ١٤٠٣بريوت، الطبعة: األوىل،  -مؤسسة الرسالة 
، املؤلـف: أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل فضائل الصحابة

ــوىف:  ــيباين (املت ــد الش ــن أس ــالل ب ــن ه ــق د. ويص اهللا ٢٤١ب ـــ)، حتقي ه
بـــريوت، ط: األوىل،  -ر مؤسســـة الرســـالة ـحممـــد عبـــاس، نشـــ

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
هــ)، النـارش: ١٤١٦، ملؤلفـه حممـد الغـزايل السـقا (تــ فقه السـرية

ــم  ــاين،  -دار القل ــدين األلب ــارص ال ــث: حممــد ن ــق، ختــريج األحادي دمش
 .هـ ١٤٢٧الطبعة: األوىل، 

يـــة القرآنالفـــواتح اإلهليـــة واملفـــاتح الغيبيـــة املوضـــحة للكلـــم 
ــة ــم الفرقاني ــرف واحلك ــواين، ويع ــود النخج ــن حمم ــة اهللا ب ــه نعم ، ملؤلف

ـــ ــوان (ت ــيخ عل ــ٩٢٠بالش ــايب للنش ــارش: دار رك ـــ)، الن ــة،  -ر ـه الغوري
 م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩مرص، الطبعة: األوىل، 

ــوعة ــث املوض ــة يف األحادي ــد املجموع ــن ، حمالفوائ ــيل ب ــن ع ــد ب م
هــ)، املحقـق: عبـد الـرمحن بـن حيـي املعلمـي ١٢٥٠حممد الشوكاين (تــ 

 اليامين، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
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، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممـد بـن حممـد بـن الكامل يف التاريخ

عبد الكريم بن عبد الواحد الشـيباين اجلـزري، عـز الـدين ابـن األثـري (تــ 

هـ)، حتقيق: عمر عبد السالم تـدمري، النـارش: دار الكتـاب العـريب، ٦٣٠

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة: األوىل،  -بريوت 

، يب شــيبة)أالكتــاب املصــنف يف األحاديــث واآلثــار (مصــنف ابــن 

ملؤلفه أبو بكر بن أيب شيبة، عبـد اهللا بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن عـثامن بـن 

ــ ــتي العبس ـــ ـخواس ـــ)٢٣٥ي (ت ــوت، ه ــف احل ــامل يوس ــق: ك ، املحق

 .١٤٠٩الرياض، الطبعة: األوىل،  -النارش: مكتبة الرشد 

، ملؤلفــه أبــو بكــر حممــد (تفســري ابــن املنـذر) القــرآنكتـاب تفســري 

هــ)، قـدم لـه: عبـد اهللا بـن ٣١٩بن إبراهيم بـن املنـذر النيسـابوري (تــ 

ــد  ــن حمم ــعد ب ــدكتور: س ــه ال ــق علي ــه وعل ــي، حقق ــن الرتك ــد املحس عب

ـــ ـــعد، دار النش ـــآثر ـالس ـــة: األوىل  -ر: دار امل ـــة، الطبع ـــة النبوي املدين

 م. ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٣

، أبــو القاســم حممــود بــن الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل

ــ ــد، الزخمش ــن أمح ــرو ب ـــ ـعم ــار اهللا (ت ــارش: دار ٥٣٨ري ج ـــ)، الن ه

 هـ.١٤٠٧ -بريوت، الطبعة: الثالثة  -الكتاب العريب 
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ــل  ــاء ومزي ــف اخلف ــاسكش ــد اإللب ــن عب ــد ب ــن حمم ــامعيل ب ، إس
ـــ  ــداء (ت ــو الف ــقي، أب ــوين الدمش ــي العجل ــادي اجلراح ـــ)، ١١٦٢اهل ه

رية، حتقيـق: عبـد احلميـد بـن أمحـد بـن يوسـف بـن ـالنارش: املكتبة العص
 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠هنداوي، الطبعة: األوىل، 

، أليب احلســن عــيل بــن عيســى بــن كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة
ــــ أيب الفـــتح ا ـــيل، (ت ـــريوت  ه ٦٩٣ألرب ـــان، -)، دار األضـــواء، ب  لبن

 م.١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
، ملؤلفه أمحد بن حممـد بـن إبـراهيم القرآنالكشف والبيان عن تفسري 

يب حممـد بـن عاشـور، مراجعـة أهـ)، حتقيـق ٤٢٧الثعلبي، أبو إسحاق (تـ 
لرتاث العريب، بـريوت وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، النارش: دار إحياء ا

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األوىل  -
ــة ــام النعم ــدين ومت ــامل ال ـــ ك ــدوق (ت ــيخ الص ـــ)، ٣٨١، الش ه

ــيل  ــق ع ــأحتقي ــاري، نش ــرب الغف ـــك ــة النش ــالمر ـر مؤسس ــة اإلس ي التابع
 ش. ١٣٦٣ -هـ  ١٤٠٥جلامعة املدرسني بقم املرشفة، 

ــال ــوال واألفع ــنن األق ــامل يف س ــز الع ــن كن ــيل ب ــدين ع ــالء ال ، ع
حســام الــدين بــن قــايض خــان القــادري الشــاذيل اهلنــدي الربهــانفوري 

هــ)، حتقيـق: بكـري ٩٧٥ثم املـدين فـاملكي الشـهري بـاملتقي اهلنـدي (تــ 
ــاين  ــة،  -حي ــارش: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: اخلامس صــفوة الســقا، الن
 م.١٩٨١-هـ١٤٠١
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ر ـهـــ)، نشـــ ٤٤٩يب الفــتح الكراجكـــي (تـــ ، ألكنــز الفوائــد
 مطبعة غدير. ،ش ١٣٦٩قم، الطبعة الثانية،  -مكتبة املصطفوي 

ــل ــاين التنزي ــل يف مع ــاب التأوي ــن لب ــيل ب ــدين ع ــالء ال ــه ع ، ملؤلف
ــراهيم بــن عمــر الشــيحي أبــو احلســن، املعــروف ــن إب باخلــازن  حممــد ب

هـــ)، تصــحيح: حممــد عــيل شــاهني، النــارش: دار الكتــب ٧٤١(تـــ
 .هـ ١٤١٥األوىل،  بريوت، الطبعة: -العلمية 

ــزول ــباب الن ــول يف أس ــاب النق ــر، لب ــن أيب بك ــرمحن ب ــد ال ، عب
ــ ــدين الس ــالل ال ـــ ج ــححه: األ٩١١يوطي (ت ــبطه وص ـــ)، ض ــتاذ ه س

 لبنان. -أمحد عبد الشايف، النارش: دار الكتب العلمية بريوت 
، أبـو حفـص رساج الـدين عمـر بـن عـيل اللباب يف علـوم الكتـاب
ــقي  ــبيل الدمش ــادل احلن ــن ع ـــ ب ــنعامين (ت ــيخ ٧٧٥ال ــق: الش ـــ)، املحق ه

ــارش: دار  ــوض، الن ــد مع ــيل حمم ــيخ ع ــود والش ــد املوج ــد عب ــادل أمح ع
-هــــ  ١٤١٩بـــريوت / لبنـــان، الطبعـــة: األوىل،  -الكتـــب العلميـــة 

 م.١٩٩٨
ــرب ــان الع ــيللس ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــال ، حمم ــل، مج ــو الفض ، أب

ر ـنشـ هــ)،٧١١الدين بـن منظـور األنصـاري الرويفعـى اإلفريقـى (تــ 
 .هـ ١٤١٤ -بريوت، الطبعة: الثالثة  -دار صادر 
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، )١٠٨٥، الشــيخ فخــر الــدين الطرحيــي (تـــ جممــع البحــرين
ــع:  ــنة الطب ــة، س ــة الثاني ــروات،  ١٣٦٢الطبع ــة ط ــة جلبخان ش، مطبع

 النارش مرتضوي.
، أبـو احلسـن نـور الـدين عـيل بـن أيب جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد

هــ)، املحقـق: حسـام الـدين القـديس، ٨٠٧بكر بن سليامن اهليثمـي (تــ 
 م.١٩٩٤هـ،  ١٤١٤قاهرة، عام النرش: النارش: مكتبة القديس، ال

، حممد مجال الدين بن حممد سـعيد بـن قاسـم احلـالق حماسن التأويل
ر دار ـهـ)، حتقيق حممد باسل عيـون السـود، نشـ١٣٣٢القاسمي (املتوىف: 

 .هـ ١٤١٨ -بريوت، الطبعة: األوىل  -الكتب العلمية 
، أبـو القاسـم احلسـني حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء

هــ)، النـارش: رشكـة دار ٥٠٢بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى (تــ 
 .هـ ١٤٢٠بريوت، الطبعة األوىل،  -األرقم بن أيب األرقم 

أبــو حممــد عبــد  ، ملؤلفــهاملحــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز
ي املحـاريب ـاحلق بن غالب بن عبـد الـرمحن بـن متـام بـن عطيـة األندلسـ

ـــ  ــارش: دار ٥٤٢(ت ــد الشــايف حممــد، الن ــد الســالم عب هـــ)، املحقــق: عب
 .هـ ١٤٢٢ -بريوت، الطبعة: األوىل  -الكتب العلمية 

ــة ــيط يف اللغ ــم املح ــو القاس ــاس، أب ــن العب ــاد ب ــن عب ــامعيل ب ، إس
 هـ).٣٨٥ور بالصاحب بن عباد (تـ الطالقاين، املشه
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، حممــد بــن مكــرم بــن عــىل، ر تــاريخ دمشــق البــن عســاكرـخمتصــ
أبــو الفضــل، مجــال الــدين ابــن منظــور االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى 

هـــ)، املحقــق: روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد احلميــد مــراد، ٧١١(تـــ 
ر، ـر: دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشـــحممــد مطيــع، دار النشــ

 م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢سوريا، الطبعة األوىل،  -دمشق 
، ملؤلفـه عبـد اهللا بـن أمحـد ر تفسـري البغـوي (معـامل التنزيـل)ـخمتص

ــ ــالم للنش ــارش: دار الس ــد الن ــيل الزي ــن ع ــع ـب ــاض،  -ر والتوزي الري
 هـ.١٤١٦الطبعة: األوىل، 

، ملؤلفــه حممــد بــن عمــر املجيــد القــرآنمــراح لبيــد لكشــف معنــى 
هـــ)، املحقــق: ١٣١٦(تـــ  ، التنــاري بلــداً ي، البنتنــي إقلــيامً نــووي اجلــاو

بـريوت، الطبعــة:  -حممـد أمـني الصــناوي، النـارش: دار الكتـب العلميــة 
 .هـ١٤١٧ -األوىل 

، أبــو عبــد اهللا احلــاكم حممــد بــن عبــد املســتدرك عــىل الصــحيحني
ــامين ــبي الطه ــم الض ــن احلك ــيم ب ــن نُع ــه ب ــن محدوي ــد ب ــن حمم  اهللا ب

هـــ)، حتقيــق: مصــطفى عبــد ٤٠٥النيسـابوري املعــروف بــابن البيــع (تــ 
ــة  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــة األوىل،  -الق ــريوت، الطبع ب

 م.١٩٩٠ – ١٤١١
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، أبــو يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثُنــى بــن حييــى بــن مســند أيب يعــىل
ــوىف:  ــيل (املت ــي، املوص ــالل التميم ــن ه ــى ب ـــ)، حتقيــق: ٣٠٧عيس ه

ــل ــني س ــحس ــد، نش ــرتاث ـيم أس ــأمون لل ــة  -ر: دار امل ــق، الطبع دمش
 .م١٩٨٤ - ١٤٠٤األوىل، 

، ملؤلفـه أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد مسند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل
هـــ)، املحقــق: أمحــد ٢٤١بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين (تـــ 

ـــديث  ـــارش: دار احل ـــاكر، الن ـــد ش ـــة: األوىل،  -حمم ـــاهرة، الطبع الق
 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

، ملؤلفــه أبــو حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد مصــابيح الســنة
هـــ)، حتقيــق: الــدكتور يوســف  ٥١٦بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (تـــ 

ــدي  ــال مح ــامرة، مج ــراهيم س ــليم إب ــد س ــيل، حمم ــرمحن املرعش ــد ال عب
ــ ــة والنش ــة للطباع ــارش: دار املعرف ــذهبي، الن ــريوت ـال ــع، ب  -ر والتوزي

 م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ لبنان، الطبعة: األوىل،
ـــاب النبـــي األمـــي ـاملصـــباح املضـــ ملـــوك  إىلورســـله ي يف كت

ــن  ــيل ب ــن ع ــد اهللا) ب ــد (أو عب ــه حمم ــي، ملؤلف ــريب وعجم ــن ع األرض م
أمحد بن عبـد الـرمحن بـن حسـن األنصـاري، أبـو عبـد اهللا، مجـال الـدين 

هـــ)، املحقــق: حممــد عظــيم الــدين، النــارش: عــامل ٧٨٣ابــن حديــدة (تـــ 
 بريوت. -الكتب 
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، أمحـد بـن حممـد بـن عـيل رح الكبـريـاملصباح املنـري يف غريـب الشـ
ـــ  ــاس (ت ــو العب ــوي، أب ــم احلم ــومي ث ــة ٧٧٠الفي ــارش: املكتب ـــ)، الن ه

 بريوت. -العلمية 
، أبو بكر عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـافع احلمـريي الـيامين املصنف

ر ـهـــ)، حتقيــق حبيــب الــرمحن األعظمــي، نشــ٢١١الصــنعاين (املتــوىف: 
بـــريوت، الطبعـــة:  -ي اإلســـالماهلنـــد، املكتـــب  -املجلـــس العلمـــي

 هـ.١٤٠٣الثانية، 
ــة ــد املســانيد الثامني ــة بزوائ ــب العالي ــن املطال ــو الفضــل أمحــد ب ، أب

هـــ)، املحقــق: ٨٥٢عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين (تـــ 
تنســيق:  ،) رســالة علميــة قــدمت جلامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود١٧(

د. سعد بـن نـارص بـن عبـد العزيـز الشـثري، النـارش: دار العاصـمة، دار 
 .هـ١٤١٩السعودية، الطبعة: األوىل،  -الغيث 

ــارمعــاين األ كــرب أهـــ)، حتقيــق عــيل  ٣٨١، الشــيخ الصــدوق (خب
ــ ــاري، نش ـــالغف ــة النش ــالمر ـر مؤسس ــني اإلس ــة املدرس ــة جلامع ي التابع

 ش. ١٣٣٨ -هـ  ١٣٧٩بقم املرشفة، 
، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمـي الشـامي، املعجم الكبري

هـ)، املحقق: محدي بن عبـد املجيـد السـلفي، ٣٦٠أبو القاسم الطرباين (تـ 
 القاهرة، الطبعة الثانية. -ر: مكتبة ابن تيمية ـدار النش
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ـــراهيم املعجـــم الوســـيط ـــة بالقـــاهرة (إب ـــع اللغـــة العربي ، جمم
ــات / ــد الزي ــطفى / أمح ــار)،  مص ــد النج ــادر / حمم ــد الق ــد عب حام

 .النارش: دار الدعوة
ــة ــاييس اللغ ــم مق ــي معج ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ، أمح

هــ)، حتقيـق عبـد السـالم حممـد هـارون، ٣٩٥الرازي، أبـو احلسـني (تــ 
 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩نرش: دار الفكر، 

ــحابة ــة الص ــن معرف ــد ب ــن أمح ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــيم أمح ــو نع ، أب
هــ)، حتقيـق: عـادل ٤٣٠موسـى بـن مهـران األصـبهاين (تــ  إسحاق بن

، الطبعــة: ر، الريــاضـبــن يوســف العــزازي، النــارش: دار الــوطن للنشــ
 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األوىل 

، ملؤلفـه أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد معرفة علـوم احلـديث
ــامين  ــبي الطه ــم الض ــن احلك ــيم ب ــن نُع ــه ب ــن محدوي ــد ب ــن حمم اهللا ب

هــ)، املحقـق: السـيد معظـم ٤٠٥املعـروف بـابن البيـع (تــ  النيسابوري
بـــريوت، الطبعـــة: الثانيـــة،  -حســـني، النـــارش: دار الكتـــب العلميـــة 

 م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧
، أبـو حممـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن املغني البن قدامـة

املقـديس ثـم الدمشـقي احلنـبيل، الشـهري بـابن  حممد بـن قدامـة اجلامعـييل
 هـ)، النارش: مكتبة القاهرة.٦٢٠قدامة املقديس (تـ 
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(التفسـري الكبـري)، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر بـن  مفاتيح الغيب
ــرازي  ــدين ال ــر ال ــب بفخ ــرازي امللق ــي ال ــني التيم ــن احلس ــن ب احلس

ـــ  ــري (ت ــب ال ــريب٦٠٦خطي ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ـــ)، الن  - ه
 هـ.  ١٤٢٠ -بريوت، الطبعة: الثالثة 
، احلســني بــن حممــد بــن املفضــل املعــروف القــرآنمفــردات ألفــاظ 

 بالراغب األصفهاين أبو القاسم، النارش: دار القلم ـ دمشق.
، أبـو احلسـن نـور الـدين املقصد العـيل يف زوائـد أيب يعـىل املوصـيل
ـــ  ــي (ت ــليامن اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــيل ب ــيد ٨٠٧ع ــق: س ـــ)، حتقي ه

 لبنان. -كرسوي حسن، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 
 و، احلــافظ ابــن شهرآشــوب مشــري الــدين أبــمناقــب آل أيب طالــب

ي ـر بـن أيب حبيشـــعبـد اهللا حممـد بـن عـيل بـن شهرآشـوب ابـن أيب نصـ
ـــ روي املازـالســ ــدراين (ت ــه  ه ٥٨٨ن ــه ومقابلت ــحيحه ورشح ــام بتص )، ق

عــىل عــدة نســخ خطيــة جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، قــام بطبعــه 
ــة وا ــة حممــد كــاظم الكتبــي صــاحب املكتب   -هـــ  ١٣٧٦ملطبعــة احليدري

 رشف.،  املطبعة احليدرية يف النجف األم١٩٥٦
ــه ــب ريض اهللا عن ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــب أم ــه ، ملمناق ؤلف

عيل بن حممد بن حممد بـن الطيـب بـن أيب يعـىل بـن اجلـاليب، أبـو احلسـن 
هـــ)، املحقــق: أبــو ٤٨٣الواســطي املــالكي، املعــروف بــابن املغــازيل (تـــ 

، صـنعاء -عبد الـرمحن تركـي بـن عبـد اهللا الـوادعي، النـارش: دار اآلثـار 
 م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: األوىل 
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ــوم  ــان يف عل ــل العرف ــرآنمناه ــيم الق ــد العظ ــد عب ــه حمم ، ملؤلف
قـــاين (تــــ رْ هــــ)، النـــارش: مطبعـــة عيســـى البـــايب احللبـــي ١٣٦٧الزُّ

 ورشكاه، الطبعة: الثالثة.

ــة ــج البالغ ــة يف رشح هن ــاج الرباع ــاج منه ــق احل ــة املحق ، العالم

بتصــحيحه وهتذيبــه الســيد  ي، عنــHمــريزا حبيــب اهللا اهلاشــمي اخلــوئي 

مـــام إبنيـــاد فرهنـــگ  :النـــارشإبـــراهيم امليـــانجي، الطبعـــة الرابعـــة، 

ــدي ــراينQامله ــائري هت ــد ح ــس مه ــورات دار ١٣٦٠ – ، مؤس ، منش

 .ية بطهراناإلسالمقم، طبع يف املطبعة  -اهلجرة، إيران 

ــة يف نقــض كــالم الشــيعة القدريــة ــن منهــاج الســنة النبوي ، أمحــد ب

عبد احللـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد بـن 

ـــ  ــبيل الدمشــقي (ت ــة احلــراين احلن هـــ)، املحقــق: حممــد رشــاد ٧٢٨تيمي

ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــارش: جامع ــامل، الن ــالمس ــة: اإلس ية، الطبع

 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦األوىل، 

ريـا حميـي الـدين ، أبـو زكاملنهاج رشح صـحيح مسـلم بـن احلجـاج

ـــ  ــووي (ت ــن رشف الن ــى ب ــرتاث ٦٧٦حيي ــاء ال ــارش: دار إحي ـــ)، الن ه

 .١٣٩٢بريوت، الطبعة: الثانية،  -العريب 
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ــري  ــرمحن يف تفس ــب ال ــرآنمواه ــد الق ــيد عب ــى الس ــة اهللا العظم ، آي
الطبعـــة  ،قـــم -ر دار التفســـري ـعـــىل املوســـوي الســـبزواري، نشـــاأل
 م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١امسة، سنة الطبع: اخل

ــار ــاين اآلث ــار يف رشح مع ــاين األخب ــيح مب ــار يف تنق ــب األفك ، نخ
 عينتــايبأبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســني ال

هـــ)، املحقــق: أبــو متــيم يــارس بــن ٨٥٥(تـــ ياحلنفــى بــدر الــدين العينــ
ـــؤون  ـــاف والش ـــارش: وزارة األوق ـــراهيم، الن ـــالمإب ـــر،  -ية اإلس قط

 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الطبعة: األوىل، 
، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد نزهــة األلبــاب يف األلقــاب

هــ)، حتقيـق عبـد العزيـز حممـد ٨٥٢بن أمحـد بـن حجـر العسـقالين (تــ 
ــد  ــة الرش ــارش: مكتب ــديري، الن ــالح الس ــن ص ــة:  -ب ــاض، الطبع الري

 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩األوىل، 
، عـــادل عبـــد الـــرمحن ثـــرنزهـــة النظـــر يف غريـــب الـــنهج واأل

وىل، الطبعــــة األ ،يةاإلســــالمر مؤسســــة املعــــارف ـالبــــدري، نشــــ
 املطبعة عرتت. ،ق .هـ١٤٢١

ــمطني  ــم درر الس ــنظ ــطفى واملرتض ــائل املص ــول ـيف فض ى والبت
ــد  ــن حمم ــن ب ــن احلس ــف ب ــن يوس ــد ب ــدين حمم ــال ال ــبطني، مج والس

هــ)، سلسـلة مـن خمطوطـات مكتبـة  ٧٥٠احلنفـي املـدين، (تــ  الزرندي
 م.١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل،  ،العامة Qاإلمام أمري املؤمنني 
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، ملؤلفــه الســيد عــيل نــوارزهــار يف خالصــة عبقــات األنفحــات األ
 ية.اإلسالماحلسيني امليالين، نرش مركز احلقائق 

ــر ــديث واألث ــب احل ــة يف غري ــدين النهاي ــد ال ــعادات ، جم ــو الس أب
املبارك بن حممد بـن حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـريم الشـيباين اجلـزري 

حممــود حممــد  - يحتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاو هـــ)،٦٠٦ابــن األثــري (تـــ 
 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت،  -الطناحي، النارش: املكتبة العلمية 

ــل األوطــار ــوكاين ني ــد اهللا الش ــن عب ــد ب ــن حمم ــن عــيل ب ، حممــد ب
ـــ ــي (ت ــ١٢٥٠اليمن ــبابطي، نش ــدين الص ــام ال ــق: عص ـــ)، حتقي ر: دار ـه

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣احلديث، مرص، الطبعة األوىل، 
ــار ــود والنص ــة اليه ــار يف أجوب ــة احلي ــن هداي ــد ب ــه حمم ، ملؤلف

د شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم اجلوزيـــة أيب بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـع
ـــ ـــ٧٥١(ت ــمه ــارش: دار القل ــاج، الن ــد احل ــد أمح ــق: حمم دار  -)، املحق

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦السعودية، الطبعة: األوىل،  -الشامية، جدة 
ـــة  ـــاين  إىلاهلداي ـــم مع ـــة يف عل ـــوغ النهاي ـــرآنبل ـــريه،  الق وتفس

ــه ــن أيب وأحكام ــي ب ــد مك ــو حمم ــه أب ــه، ملؤلف ــون علوم ــن فن ــل م ، ومج
ــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيســ ّ ي ـلقــريواين ثــم األندلســي اـطالــب محَ

ـــ  ــالكي (ت ــي امل ــة ٤٣٧القرطب ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع ـــ)، املحق ه
ـــي  ـــث العلم ـــا والبح ـــات العلي ـــة الدراس ـــارقة،  -بكلي ـــة الش جامع
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ــاب  ــوث الكت ــة بح ــارش: جمموع ــيخي، الن ــاهد البوش ــإرشاف أ. د: الش ب
ــنة  ــ -والس ــة الش ــات ـكلي ــالمريعة والدراس ــارقة،  -ية اإلس ــة الش جامع
 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األوىل، الطبعة: 

، أبــو العبــاس شــمس الــدين وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان
بــن خلكــان الربمكــي اإلربــيل أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن أيب بكــر 

 بريوت. -هـ)، املحقق: إحسان عباس، النارش: دار صادر ٦٨١(تـ
هــ)، حتقيـق  ٢١٢تــ  (ر بـن مـزاحم املنقـري ـ، لنصـوقعـة صـفني

ــة، ورش ــة الثاني ــارون، الطبع ــد ه ــالم حمم ــد الس ــ ه ١٣٨٢ح عب ر ـ، نش
 .املؤسسة العربية احلديثة

ــى ــذوي القرب ــودة ل ــابيع امل ــدوزي ين ــراهيم القن ــن إب ــليامن ب ، س
دار األســوة  :ســيد عــيل مجــال أرشف احلســيني، النــارش :احلنفــي، حتقيــق

ــ ــة والنش ــةـللطباع ــة :ر، املطبع ــوة، الطبع ــ :أس ــاريخ النش  :رـاألوىل، ت
 ق. . ه ١٤١٦
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 ............................................................... ١٧٤ 



 يف القرآن الكريم Q اإلمام احلسن........................................................... ٢٧٢

 ١٧٨ .............................. رواة حديث املباهلة: الفصل الثاين

 ١٨٠ ........ رواة حديث املباهلة من الصحابة والتابعني: ولاملبحث األ

 ٢٠٠ ....... رواة حديث املباهلة من املحدثني واملفرسين: املبحث الثاين

 ٢١٢ ........................اعرتافات علامء أهل السنة: املبحث الثالث

مناقشة الروايات التي يستدل هبا عىل خروج بعض : املبحث الرابع

 ٢١٦ ..................................... املباهلة إىلبنائهم أالصحابة و

 ٢٢٤ .............................. الكريم القرآنمصادر الكتاب بعد 

 ٢٧٠ ........................................................... الفهرس
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