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منهج املفسرين يف كتابت السرية النبىيت
ً
))((الطربي منىرجا
)* (

 رياض هاشم هادي. د.أ
ملخص البحث

تأتي هذه الدراسة لتسميط الضوء عمى دور عمماء التفسير في كتابػة السػيرة الوبويػة
حي ػػث ك ػػاف س ػػابذان اف ال ػػذيف يكتب ػػوف ف ػػي الس ػػيرة الوبوي ػػة ه ػػـ فذ ػػط اه ػػؿ الم ػػاز والس ػػير م ػػف

اصحاب التاريخ والذصص واف ال دور ل يرهـ في كتابة السػيرة دػد يبػدو ذلػؾ صػحيحان وؿ
وهمة ولكف اذا ما عدت الى مؤلفات اصحاب الفف سوؼ وجػدهـ يفػردوف تفتصػيؿ عديػدة فػي
كتاب ػػاتفـ ف ػػي ع ػػرض ود ػػانب الس ػػيرة الوبوي ػػة فامي ػػض ت ػػأتي ه ػػذه الد ارس ػػة اليض ػػاح دور عمم ػػاء

التفسير في كتابة السيرة الوبوية

ABSTRACT
This study came to falls light to the role of the
Commentary Scientist during the writing of the Prophet
Biography. Therefore it was during the privies time those who
wrote of the Prophet Biography who enough the people of AlMagazi and Biography who the owner of the history and novels
and there is no role for the others in writing the biography and it
seemed that is correct for the first time but if belong to the
writers who are owner of the art and will be served them which
decided them without any other details during there works,
showing the events of Prophet biography. Therefore this study
came to rendering the role of the commentary scientists during
the writing of the Prophet biography.
 جاماة الموصؿ، كمية الاموـ اإلسالمية،(*) أستاذ السيرة الوبوية
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املقذمت-:

تواولػػت الاديػػد مػػف الد ارسػػات ا كاديميػػة الامميػػة بالحػػديث عػػف جواوػػب عديػػدة مػػف

سيرة الرسوؿ محمد عميض الصالة والسالـ وعمى وجض الخصوص الاامميف في حذػؿ الد ارسػات
ألتاريخيػػة ماتمػػديف عمػػى مػػا ددمتػػض المصػػادر ا وليػػة مػػف مامومػػات وميوػػة عػػف حيػػاة الرسػػوؿ

محمد  . غير أف هذه الدراسات تجوبت الخوض بالحديث عف صمة السػيرة الوبويػة بػالذرف

والسػػوة عمػػى الػػرغـ مػػف أف الذػػرف الكػريـ لػػـ يذػػدـ الاػػيء الكويػػر عػػف حيػػاة الرسػػوؿ محمػػد 
في مرحمة ما دبؿ الباوػة إال وػاد انر إال اوػض أسػفب بالحػديث عػف المرحمػة المكيػة والمدويػة ومػب

ذلؾ دأب أهؿ التاريخ عمى اعتماد ما ددمتض المصادر ألتاريخية موػؿ السػيرة و ألم ػاز
إسحاؽ والم از

بػف

لموادد والسيرة الوبويػة البػف هاػاـ والطبذػات بػف سػاد واوسػاب أ اػراؼ

لمبالذر في سرد ا حػداث ذات الاالدػة بحيػاة الرسػوؿ محمػد  مستاػفديف بػباض اايػات
الذروية أو ا حاديث الوبوية ففـ بػذلؾ اعتمػدوا عمػى مػا ددمتػض تمػؾ المصػادر مػف مامومػات
في وذؿ ا حداث عف حياة الرسوؿ  وموفج أهؿ التأريخ إذ ياتمد عمى تذػديـ كػؿ الروايػات
صحيحفا و سذيمفا مف دوف وذد أو تحميؿ وهذا يجاؿ الباحث المااصر فػي حيػرة مػف دبػوؿ

باض الروايػات التػي دػد ال تتفػؽ مػب المػوفج الاممػي السػميـ وبالتػالي يصػاغ الػى عػدـ الذبػوؿ
بفػا وأف كػػاف مػا يذدمػػض أهػػؿ المػوفج ألتػػأريخي يكػاد يصػػؿ فػػي كويػر مػػف ا حيػاف إلػػى درجػػة
المصػ ػػدادية المطمذػ ػػة والذ ػ ػػوة المحكمػ ػػة بحيث و ػ ػػرح أف أهػ ػػؿ السػ ػػوف والتفس ػ ػػير أحياوػ ػػا كويػػ ػرة

يستاػػفدوف بمػػا ددمػػض أصػػحاب الروايػػات التاريخيػػة عمػػى أوفػػا روايػػات صػػحيحة ودديذػػة فمػػوالن
ومحظ اإلماميف البخار ومسمـ (رحمفما اهلل) في صػحيحفما وأصػحاب السػوف كاإلمػاـ احمػد

في مسوده والترمذ في جاماض وغيرهـ وجدهـ جمياان يستافدوف بما ددمض ابػف إسػحاؽ عمػى
وجػػض الخصػػوص ومػػف جػػاء باػػده موػػؿ الوادػػد وتمميػػذه ابػػف سػػاد وغيػػرهـ وكػػذلؾ المفسػػروف

عو ػػدما دووػ ػوا تص ػػاويففـ ،وج ػػدهـ يستا ػػفدوف فيم ػػا يتام ػػؽ بحي ػػاة الرس ػػوؿ( )بم ػػا ددم ػػض اب ػػف
اسػػحؽ ومػػف جػػاء باػػده مػػف المػػؤرخيف ممػػا يػػدؿ عمػػى أف أصػػحاب السػػوف والتفسػػير اعتمػػدوا
عمى ما ددمض هؤالء ا وانؿ مما يجاموا وووي عميفـ ووذدر لفـ جفػودهـ و إذا مػا ودػب عوػدهـ
اػيء مػف الخطػأ أو عػدـ الددػة ففػذا ال ياوػي أف مػا دػدموه ال يموػؿ الحذيذػة عمػى الاكػس إف
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لجفودهـ و وارهـ المكاوة المرمودة والتػي ال يمكػف حػد مػا أف يتجاهػؿ أو يت افػؿ عػف تمػؾ
الجفود الاظيمة فجزاهـ اهلل عف ا مة خير الجزاء
ودد ددـ الباحث دراسات متووعة في هػذا المجػاؿ موفػا مػوفج ابػف إسػحاؽ فػي كتابػة

السػػيرة الوبويػػة ومػػوفج ألوادػػد فػػي كتابػػة السػػيرة الوبويػػة ومػػوفج المستاػػرديف فػػي كتابػػة السػػيرة
الوبويػػة ومػػوفج المحػػدويف فػػي كتابػػة السػػيرة الوبويػػة البخػػار وموذجػػا و أخي ػ انر وحتػػى تسػػتكمؿ

الصػػورة لػػدح الدارسػػيف أ فاضػػؿ مػػوفج المفس ػريف فػػي كتابػػة السػػيرة الوبويػػة الطبػػر وموذج ػان
ومف المؤمؿ اف توظـ هذه الدراسات باضػفا إلػى باػض فػي كتػاب واحػد حتػى يكػوف الػدارس

متبص ػ انر بكافػػة الموػػاهج الامميػػة والمارفيػػة التػػي كتبػػت فػػي السػػيرة الوبويػػة ويػػرح أوػػذاؾ أوجػػض

التاابض والخالؼ عود أصحاب هذه المواهج
هذف الذراست-:

ففدؼ الدراسة إذف هو استكماؿ جفد عممي موفجػي أكػاديمي لتمػؾ الموػاهج بد ارسػة

عمميػػة تتحػػدث عػػف مػػوفج المفس ػريف فػػي كتابػػة السػػيرة الوبويػػة حتػػى تسػػتكمؿ الصػػورة ويكػػوف
الدارس عارفان بالمواهج الاممية التي تحػدوت وكتبػت فػي سػيرة الرسػوؿ محمػد ( )مػف حيػث

اوض لدح المفسريف موفجفـ في تفسير اايات الذروية ذات الاالدػة بحيػاة الرسػوؿ محمػد ()

وسػػوؼ ومحػػظ جمي ػان ووحػػف وتحػػدث عػػف مػػوفجفـ أوفػػـ كػػاووا عمػػى د اريػػة كبي ػرة بكػػؿ التفاصػػيؿ
المتامذػػة بحي ػػاة الرس ػػوؿ محمػػد ( )فػ ػ ذا تيس ػػر لمباحػػث ف ػػي ه ػػذه الد ارسػػة الاممي ػػة التوفي ػػؽ

فيكوف دػد دػدـ اػينان متواضػاان فػي خدمػة المسػيرة الامميػة لحيػاة الرسػوؿ محمػد عميػض الصػالة

والسالـ

خـطت الذراست-:

تاتمػد هػػذه الد ارسػة موفجػان عمميػان أكاديميػان يسػػتود عمػى عػػرض أولػي لمففػػوـ التفسػػير

لمذػػرف الك ػريـ يتمػػو ذلػػؾ عرض ػان تاريخي ػان دػػدـ المفس ػريف وفػػي مذدمتػػض اإلمػػاـ الطبػػر (رحمػػض
اهلل) فػػي كتابػػة الجػػامب وػػـ الامػػؿ عمػػى تذػػديـ ألاممػػاء ألمفتمػػيف بالتفسػػير وحسػػب زمػػف الوفػػاة

اوتفاء بالاالمة الكبير ابف كوير(رحمض اهلل) حيث سيتـ الارض وفػؽ المػوفج
لكؿ واحد موفـ و ن
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الزموي ألتاريخي صحاب التفسير وسيكوف اإلماـ الطبػر وهػو الومػوذج الػذ سػتركز عميػض
ألد ارسػػة عمػػى اعتبػػار أوػػض أوؿ مػػف دػػدـ كتابػػض فػػي التفسػػير وعود مراجاتػػض وجػػد فيػػض الاديػػد مػػف

اايات الذروية ذات الاالدة بسيرة الرسوؿ محمد ( )ودد ودؼ عودها اارحان ومفس انر

وأوو ػػا س ػػومحظ أف أص ػػحاب التفس ػػير ك ػػاووا ماتم ػػديف عم ػػى م ػػا ددم ػػض أس ػػالففـ م ػػف

أصػػحاب السػػوف وػػـ أصػػحاب ألسػػير والم ػػاز مػػف المػػؤرخيف وأوفػػـ اهتمػوا كويػ انر با سػػاويد و
ألوصػػوص و ألمتػػوف و اعتمػػدوا عميفػػا وحرص ػوا عمػػى مػػا ددمػػض ابػػف إسػػحاؽ فػػي م ازيػػض عػػف

حياة الرسوؿ محمد ( )بؿ أووا ورح اإلماـ ابف كوير كاف كويػ انر مػا يتػرحـ عمػى ابػف إسػحاؽ
،ويصفض بالاالمة ويستود إلى مػا ددمػض باػكؿ كبيػر ممػا يػدؿ عمػى أف مذػاـ ابػف إسػحاؽ عوػد

ابف كوير (رحمض اهلل) وغيػره مػف عممػاء التفسػير كبيػر جػدان ولذػد فاػؿ ذلػؾ اإلمػاـ ابػف حجػر
ألاسػػذالوي رحم ػػض اهلل وهػػو ا ػػيخ المحػػدويف ثوام ػػامفـ عوػػدما أوو ػػى عمػػى اب ػػف إسػػحاؽ وعمػػى
ايخض ألزهر عودما أرخ في السيرة الوبوية
مفهىم التفسري عنذ علماء أملسلمني-:

التفسػػير فػػي الم ػػة االيضػػاح وألتبيػػيف وموػػض دولػػض تاػػالىثلوال يأتووػػؾ بموػػؿ إال جنوػػاؾ

بالحؽ وأحسف تفسي انرل

()1

أ بياوان وتفصيالن

()2

والتفسير فػي االصػطالح ثعمػـ يبحػث فيػض عػف الذػرف الكػريـ مػف حيػث داللتػض عمػى

مراد اهلل تاالى بذدر الطادة البارية

()3

ودػ ػػاؿ باضػ ػػفـ التفسػ ػػير فػ ػػي االصػ ػػطالحثعمـ وػ ػػزوؿ اايػ ػػات واػ ػػؤووفا ومتاػ ػػابففا

وواسخفا وموسوخفا وخاصفا وعامفا ومطمذفػا ومذيػدها ومجممفػا ومفصػمفا وحاللفػا وحرامفػا
ووعدها ووعيدها وامرها ووفيفا وعبرها وأموالفا

()4

ولذد وزؿ الذرف الكريـ بم ة الاػرب وعمػى أسػاليب بالغػتفـ فكػاووا يففمووػض ويػدركوف

اغراضض ومراميض وأف تفاوتوا في هذا الففـ واالدراؾ تباان الختالؼ درجاتفـ الامميػة ومػواهبفـ

الاذمية ولاؿ الاالمة ابف خمدوف كاف مبال ػان حػيف جػزـ بػأف الصػحابة جمياػان كػاووا فػي ففمػض
سػ ػواء

()5

فذ ػػد د ػػاؿ اب ػػف دتيب ػػة وه ػػو مم ػػف تذ ػػدـ عم ػػى اب ػػف خم ػػدوف ببض ػػاة د ػػروفثلأف الا ػػرب
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التسػػتو فػػي المارفػػة بجميػػب مػػافي الذػػرف مػػف ال ريػػب والمتاػػابض بػػؿ أف باضػػفا يفضػػؿ فػػي
ذلؾ عمى باضل

()6

وك ػػاف الص ػػحابة رضػ ػواف اهلل عم ػػيفـ اجما ػػيفثاذا اا ػػكؿ عم ػػيفـ ماو ػػى م ػػف ما ػػاوي

الذػػرف الك ػريـ لجػػؤوا الػػى رسػػوؿ اهلل( )فيوضػػحض لفػػـ ويبيوػػض كمػػا دػػاؿ تاالىثلوأوزلوػػا اليػػؾ
الذكر لتبيف لمواس ما وزؿ اليفـ لامفـ يتفكروفل

()7

فمػػف ذل ػػؾ مػػارواه االم ػػاـ احم ػػد والاػػيخاف وغي ػػرهـ ع ػػف ابػػف مس ػػاود ( )داؿثلمػػا

وزلػػت اايةثلالػػذيف مو ػوا ولػػـ يمبس ػوا إيمػػاوفـ بظمػػـل()8اػػؽ ذلػػؾ عمػػى الوػػاس فذالواثيارسػػوؿ اهلل
و يوا اليظمـ وفسضثداؿ أوض ليس الذ تاووف،ألـ تسماوا ما داؿ الابد الصالحثأف الاػرؾ لظمػـ

عظيـ؟أوم ػػا ه ػػو ألا ػػرؾ ( )9ومو ػػاؿ عم ػػى ذل ػػؾ م ػػارواه اإلم ػػاـ الترم ػػذ واب ػػف حب ػػافثأف رس ػػوؿ

اهلل()داؿثالص ػػالة الوس ػػطى ص ػػالة الاص ػػر()11وم ػػا أخرج ػػض اإلم ػػاـ الترم ػػذ ثأف ي ػػوـ الح ػػج
االكبر هو يوـ الوحر وأف كممة التذوح هي ال الض اال اهلل

()11

ودػػد أختمػػؼ الاممػػاء المفسػػروف فػػي المذػػدار الػػذ بيوػػض الرسػػوؿ محمػػد( )صػػحابض

مف الذرف الكريـ

()12

وك ػػاف الص ػػحابة رضػ ػواف اهلل عم ػػيفـ اجما ػػيف اذا ل ػػـ يج ػػدوا التفس ػػير ف ػػي كت ػػاب اهلل
تاالى،ولـ يتيسر لفـ أخذه عف رسػوؿ اهلل ( )رجاػوا فػي ذلػؾ الػى اجتفػادهـ واعمػاؿ رأيفػـ
وساعدهـ عمى التفسير أوفـ عرب خمص يارفوف مااوي الم ة الاربيػة وأسػرارها وأوفػـ عااػوا
فتػرة وػزوؿ الػوحي مػب الوبػي ( )فارفػوا اسػػباب الوػزوؿ وأدركػوا مػا احػاط بػالذرف الكػريـ مػػف
ظ ػػروؼ ومالبس ػػات تا ػػيف عم ػػى فف ػػـ كوي ػػر م ػػف ااي ػػات الذروي ػػة لف ػػذا د ػػاؿ الواح ػػد ثلاليمكف

ٍ
تفسير اية دوف الودوؼ عمى دصتفا وبياف سبب وزولفال
مارفة

()13

غيػػر أف الص ػػحابة رضػ ػواف اهلل عم ػػيفـ أجما ػػيف كػػاووا متف ػػاوتوف ف ػػي د ػػدرتفـ عمػػى

تفس ػػير الذ ػػرف تباػ ػان لمذ ػػدار س ػػماعفـ التفس ػػير م ػػف رس ػػوؿ اهلل ( )ولمذ ػػدار ماا ػػاهدوه م ػػف
اسباب الوزوؿ ولمدح ما فتح اهلل عميفـ مف طريؽ ال أر و اإلجتفاد

()14

ولذ ػػد اا ػػتفر بالتفس ػػير م ػػف الص ػػحابة عم ػػى عف ػػد رس ػػوؿ اهلل ( )وبا ػػده اب ػػو بك ػػر

الصديؽ وعمر بف الخطاب وعوماف بف عفاف وعمي بف ابي طالب وابف مساود وابػف عبػاس
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واب ػػي كا ػػب وزي ػػد ب ػػف واب ػػت واب ػػو موس ػػى االا ػػار وعب ػػداهلل ب ػػف الزبي ػػر رضػ ػواف اهلل عم ػػيفـ

أجمايف

()15

وهوػػاؾ مػػف تحػػدث بالتفسػػير كػػأبي هري ػرة (ت 75ه ػػ) وجػػابر بػػف عبػػداهلل(ت 74ه ػػ)

وعب ػػداهلل ب ػػف عم ػػرو ب ػػف الا ػػاص (ت 63هػ ػػ) وأو ػػس ب ػػف مال ػػؾ (ت91هػ ػػ) (رض ػػي اهلل ع ػػوفـ
أجمايف) غير أف ما وذؿ عوفـ في التفسػير دميػؿ جػدان بالوسػبة لمااػرة الػذيف ذكػرهـ السػيوطي
فػػي االتذػػاف

()16

وأكوػػر مػػف رو عػػوفـ مػػف ه ػؤالء الاا ػرة ارباػػة مػػوفـث عبػػداهلل بػػف عبػػاس

وعبداهلل بف مساود وـ عمػي بػف ابػي طالػب وػـ ابػي بػف كاػب (رضػي اهلل عػوفـ أجماػيف) إالّ

أوػض لػػـ يػدوف وذلػػؾ لذػرب عفػدهـ برسػوؿ اهلل ( )ولذمػػة االخػتالؼ والػػتمكف مػف الرجػػوع الػػى

الوذات

فمم ػػا اوذض ػػى عف ػػد الص ػػحابة او ك ػػاد وص ػػار أ م ػػر ال ػػى تابايفـ،وأوتا ػػر االس ػػالـ
واتسات االمصار وأوتار الصحابة فيفػا وحػدوت الفتوػة فػي عفػد الخميفػة عومػاف بػف عفػاف

وعمي بف ابػي طالب(رضػي اهلل عوفمػا) وأختمفػت االراء وكوػرت الفتػاوح والرجػوع الػى الكبػراء
فأخذوا في تدويف الحديث والفذض وعموـ الذرف

()17

فكػػاف مػػف اوانػػؿ الامػػوـ التػػي دووػػت هػػي عم ػـ التفسػػير وكػػاف مػػف أدػػدمفا تفسػػير ابػػي

الاالية رفيب بف مفػراف الريػاحي (ت 91هػػ) ومجاهػد بػف جبػر (ت 111هػػ) وػـ تفسػير عطػاء
بف ابي رياح (ت 114هػ) وـ تفسير محمد بف كاب الذرظي (ت117هػ)

وكػػاف مػػف وتيجػػة ذلػػؾ ظفػػور تبػػايف فػػي تفسػػير الصػػحابة عػػف تفسػػير التػػابايف ففػػي

عفد الصحابة لـ يفسر الذرف كمض ،أوما فسػر مػا غمػض موض لذمػة االخػتالؼ فػي ففػـ ماػاوي
الذ ػػرف الكػ ػريـ لذم ػػة االخ ػػتالؼ الم ػػذهبي ح ػػوؿ ااي ػػات ،فك ػػاف االكتف ػػاء بالما ػػاوي االجمالي ػػة

لآليات الذروية فمـ يدوف التفسير ،بؿ أتخذ التفسير اكؿ الحديث وذلؾ لذمة الرجػوع الػى أهػؿ
الكتاب مف اليفود والوصارح

فػػي حػػيف وػػرح اف التفسػػير أتخػػذ اػػكالن خػػر فػػي عفػػد التػػابايف فمذػػد ظفػػرت تفاسػػير

ااممة كور يات الذػرف ،وػـ زاد الخػالؼ وسػبيان فػي ففػـ ماػاوي الذػرف الكػريـ عمػا كػاف فػي
عصػػر الصػػحابة ظفػػر تفسػػير لكػػؿ يػػة ولكػػؿ لفظػػة زاد الخػػالؼ المػػذهبي حػػوؿ اايػػات موػػؿ

تفسير دتادة والحسف البصر حػوؿ الذدرة وعميػض دوف التفسػير وأسػتذؿ فػي كتػب موفصػمة واف
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ظػػؿ عمػػى اػػكؿ روايػػة الحػػديث فضػالن عػػف ذلػػؾ كو ػرة الرجػػوع الػػى اهػػؿ الكتػػاب وبفػػذا دخمػػت

عمي ػػض الكوي ػػر م ػػف االسػ ػرانميات وذل ػػؾ لكوػ ػرة م ػػف دخ ػػؿ م ػػوفـ االس ػػالـ وتس ػػاهؿ الت ػػابايف ف ػػي
االستماع اليفـ

()18

كما امتاز عصر التابايف بظفور والث مدارس في التفسيرث-

 1مدرسػػة مكػػة واصػػحابفا تالميػػذ ابػػف عبػػاس (رضػػي اهلل عوفمػػا) مػػوفـ أبػػو الحجػػاج
مجاهد بف جبر المكي المتوفي 111هػ حكى عف وفسض اوض عرض الذرف عمػى ابػف
عبػ ػػاس والوػ ػػيف م ػ ػرة ودػ ػػد اعتمػ ػػد عمػ ػػى تفسػ ػػيره االمامػ ػػاف الاػ ػػافاي والبخػ ػػار فػ ػػي

مصوفاتفما وعكرمة مولى ابف عباس المتوفى سوة (115هػ) وغيرهـ

 2مدرس ػػة الاػ ػراؽ وأص ػػحابفا تالمي ػػذ اب ػػف مس ػػاود ( )وم ػػوفـ مس ػػروؽ ب ػػف االج ػػدع
الكوفي المتوفى سػوة(63هػػ) واالسػود بػف يزيػد سػوة(75هػػ)وغيرهـ والحسػف البصػر
المتوفى (121هػ)

 3مدرسة المديوةثورجالفا تالميذ ابي كاب وأصحاب زيػد بػف أسػمـ المتػوفى (163هػػ)
وموفـ ابو الاالية رفيب بف مفراف الدياحي المتوفي (118هػ)

كما أف في عفػد التػابايف كػاف الامػؿ عمػى جمػب مػا أوػر مػف تفسػير عػف رسػوؿ اهلل
( )وعػػف صػػحابتض الك ػراـ وعػػف التػػابايف ب ػػدوف تفردػػة بػػيف المػػدارس الػػوالث التػػي امت ػػازت
وااتفرت في عصػر التػابايف بروايػات مخصوصػة فظفػرت مػدووات عديػدة فػي عمػـ التفسػير
جمات كؿ الامـ الارعي المتامؽ بتفسير االيات الذروية
ومػػف أاػػفرهـ االمػػاـ عبػػد الػػرزاؽ بػػف همػػاـ الصػػوااوي اػػيخ االمػػاـ البخػػار (رحمػػض

اهلل) في الحديث المتوفى (211هػ) وتفسيره مخطوط بدار الكتب وتوجػد وسػخة موػض بمكتبػة
اسػػتاوبوؿ بتركيػػا()19وكػػذلؾ تفسػػير ابػػف اسػػحاؽ بػػف راهويػػة المتػػوفى (238ه ػػ) و دـ بػػف ابػػي
اياس الاسذالوي المتوفى سػوة (221هػػ) ،اال اف ماظػـ هػذه التفاسػير دػد ضػاعت وفذػدت اال

تفسير سفياف الوور ودد طبب بالفود وتفسػير عبػد الػرزاؽ بػف همػاـ الصػوااوي وتفسػير مذاتػؿ
بف سممياف

()21

مم ػػا س ػػبؽ عرض ػػض وف ػػا وج ػػدوا بداي ػػة التفس ػػير كاو ػػت عم ػػى ي ػػد الص ػػحابة الكػ ػراـ و ػػـ

التػػابايف حيػػث عو ػوا باػػكؿ كبيػػر فػػي تفسػػير اايػػات الذرويػػة التػػي فسػػرها رسػػوؿ اهلل ( )وػػـ
دوووا ذلؾ في البداية كمصوفات متواضاة وـ امتد االهتماـ باػد ذلػؾ فػي عصػر التػابايف ا
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ظفػػور مػػدووات كبي ػرة ومتخصصػػة وظفػػر مػػف خػػالؿ تفسػػير اايػػات الذرويػػة والحػػديث مػػف

اسباب الوزوؿ الى الحديث باكؿ مباار الى ايء مف حياة الرسوؿ ( )ففـ دووػوا وباػكؿ
غي ػػر مباا ػػر ج ػػزءان كبيػ ػ انر م ػػف حي ػػاة الرس ػػوؿ ( )ف ػػي مص ػػوفاتفـ تم ػػؾ وك ػػاف لف ػػـ ف ػػي ذل ػػؾ
مػػوفجفـ الخػػاص فجػػاءت هػػذه الد ارسػػة اذف لبيػػاف ذلػػؾ المػػوفج الاممػػي الػػذ سػػمكض اصػػحاب

التفسير في عرض الودانب التي عرضفا الذػرف الكػريـ وهػو يتحػدث عػف حيػاة الرسػوؿ محمػد
( )واف كػػاف فػػي حذيذػػة االمػػر اليختمػػؼ كوي ػ انر عػػف مػػوفج اصػػحاب السػػوف حيػػث االعتمػػاد
وباػػكؿ كمػػي عمػػى سمسػػمة االسػػواد اال اوفػػـ اسػػتودوا فػػي ذلػػؾ الػػى اسػػباب الوػػزوؿ وهػػو االمػػر

الذ ميػزهـ عػف غيػرهـ مػف الػذيف دووػوا فػي سػيرة الرسػوؿ محمػد ( )وسػيكوف حػديووا االف

عف أسباب الوزوؿ الذ استود اليض اصحاب التفسػير فػي عػرض مػدوواتفـ عػف حيػاة الرسػوؿ
محمد ()
أف اس ػباب وػػزوؿ االيػػات الذرويػػة الخاصػػة باػػخص الرسػػوؿ ( )وحياتػػض وغزواتػػض

واسػػباب ورود االحاديػػث التػػي تػػدور فػػي تمػػؾ السػػيرة الوبويػػة واالحػػداث التاريخيػػة التػػي تصػػور
م ارحػػؿ الػػدعوة وواػػوء المجتمػػب االسػػالمي هػػي الحمذػػات الوالوػػة التػػي اعتوػػى بفػػا الصػػحابة

وابو ػػاؤهـ واس ػػفمت ف ػػي تكام ػػؿ حمذ ػػات الس ػػيرة وترافذ ػػت م ػػب تذ ػػدـ عم ػػر الوب ػػي عمي ػػض الص ػػالة
والس ػػالـ واوتص ػػارات ال ػػدعوة االس ػػالمية ودخ ػػوؿ الو ػػاس افواج ػػا ف ػػي دي ػػف اهلل وس ػػوحاوؿ افػ ػراد
الحديث لكؿ حمذة مف هذه الحمذات الوالث وبصورة مستذمة عف غيرها
 .1أسباب النسول-:

وماو ػػى اس ػػباب الو ػػزوؿ كم ػػا بيو ػػض الاالم ػػة الح ػػافظ اب ػػف حجرثه ػػو ذك ػػر االح ػػداث

واالسػػنمة التػػي وػػزؿ باػػأوفا ودػػت ودوعفػػا او باػػده بيسػػر ووففػػـ موػػض اف سػػبب الوػػزوؿ يكػػوف

داص انر عمى أمريف

 1أف تحػػدث حادوػػة فيوػػزؿ الذػػرف الك ػريـ باػػأوفا وموالػػض فػػداء اسػػرح بػػدر ووػػزوؿ دولػػض
تاالىثلمػػا كػػاف لوبػػي اف يكػػوف لػػض اسػػرح حتػػى يػػوخف فػػي االرض تريػػدوف عػػرض

الدويا واهلل يريد االخرة واهلل عزيز حكيـل
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 2اف يس ػػأؿ الرس ػػوؿ ( )ع ػػف ام ػػر فيو ػػزؿ الذ ػػرف الكػ ػريـ ببي ػػاف حكم ػػة وموالضثلسػ ػؤاؿ
الصحابة عف دسمة االوفاؿ ووزوؿ دولض تاالىثليسنمووؾ عػف االوفػاؿ دػؿ االوفػاؿ هلل
والرسوؿل

()22

وكتػػب الس ػػوة كمف ػػا اا ػػتممت عم ػػى اس ػػباب الوػػزوؿ والمس ػػود ل م ػػاـ احم ػػد ب ػػف حوبػػؿ

(رحمػػض اهلل) مػػف اوسػػافا روايػػة وصػػحيح االمػػاـ البخػػار مػػف اكورهػػا استذصػػاء وفػػي اعمػػى

درجػػات الصػػحة وفػػي المسػػتدرؾ لالمػػاـ الحػػاكـ اعتوػػاء ظػػاهر وحيػػد بروايػػات اسػػباب الوػػزوؿ
وعبػػداهلل بػػف عبػػاس (رضػػي اهلل عوفمػػا) مػػف اوسػػب الصػػحابة روايػػة سػػباب الوػػزوؿ وهػػو كمػػا

مامػػوـ عوػػد عممػػاء المسػػمميف داطبػػة (حبػػر االمػػة) وترجمػػاف الذػػرف اذ لػػض فػػي المسػػود ()29
رواية وفي المستدرؾ ( )28رواية ويأتي باده في االعتواء باسػباب الوػزوؿ االمػاـ عبػداهلل بػف
مساود (رضي اهلل عميض) وهو الذانؿثما في كتاب اهلل ية اال واوا اعمـ فيـ وزلت

()23

ودػػد وبػػض الاالمػػة الحػػافظ ابػػف حجػػر الػػى الاالدػػة الذانمػػة بػػيف اسػػباب الوػػزوؿ والسػػيرة

ورسـ لوا الذاعدة الذهبية في توويؽ ماورد مف االسباب في كتاب الم از فذاؿث-

ليوجد كويػر مػف اسػباب الوػزوؿ فػي كتػب الم ػاز ممػا كػاف موفػا مػف روايػة ماتمػر

بف سميماف عف ابيػض-ياوػي سػميماف بػف طرخػاف -صػاحب السػيرة أو فػي روايػة اسػماعيؿ بػف
ابراهيـ بف عذبة عف عمض موسى بف عذبة ففو اصمح مما فيفا مػف كتػاب محمػد بػف اسػحاؽ
وما كاف مف رواية ابف اسحاؽ أموؿ مما فيفا مف رواية الوادد

()24

وف ػػي تفس ػػير االم ػػاـ الطب ػػر م ػػوال وج ػػده احت ػػوح عم ػػى خمس ػػمانة س ػػبب و ػػزوؿ غي ػػر

يخرج لآلية الواحدة خمسة اسػباب لكوػض اليمتػزـ الصػحة فػي كػؿ الروايػات واكورهػا
متكرر ودد ّ
موتػػور او مذطػػوع( ،)25واايػػات التػػي وردت فيفػػا روايػػات صػػحيحة مسػػودة الػػى الصػػحابة فػػي

اسػػباب وزولفػػا التكػػاد تبم ػ والومانػػة فػػي عػػدد ا الذػػرف الك ػريـ والتػػي تزيػػد عمػػى ()6211
ية

()26

ومف اجؿ التػدليؿ عمػى اهميػة اسػباب الوػزوؿ فػي توضػيح كويػر مػف مفاصػؿ السػيرة

الوبوية وذوؿ اوض تـ اختيار والث روايات لالماـ البخار (رحمض اهلل) في اسباب الوػزوؿ وهػي
مف االحداث المتذدمة لمسيرة والتػي تظفػر اهميػة هػذا الامػـ فػي المصػادر االساسػية اوالن وفػي
الرصيد الكمي مف اخبار السيرة الصحيحة عودما تتوافر الازيمة عمى جمافا واويان
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 1ع ػ ػ ػػف اب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػاس (رض ػ ػ ػػي اهلل عوفم ػ ػ ػػا) د ػ ػ ػػاؿث لم ػ ػ ػػا وزل ػ ػ ػػت لوأو ػ ػ ػػذر عا ػ ػ ػػيرتؾ
االد ػربيفل()27صػػاد الوبػػي  عمػػى الصػػفا فجاػػؿ يوػػاد ث ليػػابوي ففػػر يػػا بوػػي عػػد ل
لبطػػوف د ػريش حتػػى اجتما ػوا فجاػػؿ الرجػػؿ مػػوفـ اليسػػتطيب اف يخػػرج ارسػػؿ رس ػوالن
ليوظػػر مػػاهو فجػػاء ابػػو لفػػب ود ػريش فذػػاؿث لأ أريػػتكـ لػػو أخب ػرتكـ اف خػػيالن بػػالواد

تريػػد اف ت يػػر عمػػيكـ أ كوػػتـ مصػػددي؟ دػػالواث واػػـ ،مػػا جربوػػا عميػػؾ اال صػػددان دػػاؿ

فػػأوي وػػذير ل كػػـ بػػيف يػػد عػػذاب اػػديد فذػػاؿ ابػػو لفػػبث تبػػا لػػؾ سػػانر اليػػوـ ألفػػذا
جماتوا؟ فوزلت ية تبت يدا ابي لفب وتب ما أغوى عوض مالض وماكسب

()28

 2وعف مسروؽ داؿث لدخمت عمى عبداهلل بف مساود فذاؿث اف مػف الامػـ اف تذػوؿ لمػا
التامػػـ اهلل اعمػػـ أف اهلل دػػاؿ لوبيػػض ()ث لدػػؿ مػػا اسػػنمكـ عميػػض مػػف أجػػر ومػػا اوػػا مػػف

المتكمفيفل

()29

 3أف درياان لما غمبوا الوبي (صػمى اهلل عميػض سػمـ) واستاصػوا عميػض ،دػاؿث المفػـ أعوػي
عميفـ بسبب كسبب يوسؼ ،فأخذتفـ سػوة اكمػوا فيفػا الاظػاـ والميتػة مػف الجفػد حتػى
جاػػؿ اح ػػدهـ يػػرح مابيو ػػض وب ػػيف السػػماء كفين ػػة مػػف ال ػػدخاف م ػػف الجػػوع د ػػالوا لربوػػا

اكاػػؼ عو ػػا الا ػػذاب او ػػا مؤمو ػػوفل( )31فذي ػػؿ لػػضث لأف كا ػػفوا ع ػػوفـ ع ػػادوا ف ػػدعا ربػػض
فكاػػؼ عػػوفـ فاػػادوا فػػأوتذـ اهلل مػػوفـ يػػوـ بػػدر فػػذلؾ دولػػض تاالىثلفأرتذػػب ي ػوـ تػػأتي
الس ػػماء ب ػػدخاف مب ػػيف ي ا ػػى الو ػػاس ه ػػذا ع ػػذاب ال ػػيـ ربو ػػا أكا ػػؼ عو ػػا الا ػػذاب اوػػا

مؤمووف اوى لفـ الذكرح ودد جاءهـ رسوؿ مبيف وػـ تولػوا عوػض ودػالوا مامػـ مجوػوف،
اوا كاافوا الاذاب دميالن اوفـ عاندوف يوـ وبطش البطاة الكبرح اوا موتذموفل

()31

وعوػػدما يػػتـ استذصػػاء الصػػحيح والحسػػف مػػف هػػذه الروايػػات المتامذػػة بالسػػيرة الوبويػػة
فأوفػػا ستاػػكؿ رصػػيدان عظيم ػان مػػف الحيػػاة الديويػػة والوذافيػػة واالجتماعيػػة التػػي ارسػػى دواعػػدها

االسػالمية المتيوػة الرسػوؿ ( )باالسػوة الحسػوة والتامػيـ ألػدؤوب والتربيػة المسػتمرة كمػا تمػ

ف ارغ ػػات كويػ ػرة م ػػف اخب ػػار كت ػػب الم ػػاز والسػ ػير ،الت ػػي ادتص ػػرت اهتماماتف ػػا عم ػػى الحي ػػاة
السياسػػية والماػػارؾ الحربيػػة ولاػػؿ فػػي تصػػويففا فػػي المكػػاف الالنػػؽ مػػف عمػػوـ السػػيرة الوبويػػة

يفتح عيوف ودموب المسمميف ويارح صدورهـ عمى الػدروس الوبويػة ووذمفػا الػى عمػؿ وسػموؾ
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يومي وعزة واموخ في مجتمااتفـ التانفة عف رسػالتفا الوابتػة واوطػاوفـ الممزدػة عمػى دروب
التذميد الخاطئ والحضارة الزانفة

()32

باد هذا الارض المػوجز عػف اهميػة اسػباب الوػزوؿ فػي تحديػد مفػاهيـ وموضػوعات

السػػيرة الوبويػػة وعمػػى وجػػض الخصػػوص فيمػػا يتامػػؽ بالحيػػاة االجتماعيػػة والسياسػػية والاسػػكرية
لمرس ػػوؿ (ص ػػمى اهلل عمي ػػض وس ػػمـ)في الم ػػرحمتيف المكي ػػة والمدوي ػػة وكي ػػؼ اف عمم ػػاء التفس ػػير
(رحمف ػػـ اهلل اجما ػػيف) اس ػػتطاعوا م ػػؿء الف ارغ ػػات الت ػػي حص ػػمت ووح ػػف وتح ػػدث ع ػػف س ػػيرة
الرسػػوؿ محمػػد عميػػض الصػػالة والسػػالـ ول ػوال هػػذا الجفػػد المتميػػز لمػػا كوػػا دػػادريف عمػػى تذػػديـ

صورة متكاممة عف حياة الرسوؿ ()

واذا اردوػػا الحػػديث عػػف مػػوفج عممػػاء التفسػػير فػػي كتابػػة السػػيرة الوبويػػة فمػػف المامػػوـ
لػػديوا اف الاديػػد مػػوفـ اف لػػـ يكػػف اغمػػبفـ،لـ يامػػد الػػى كتابػػة السػػيرة الوبويػػة باػػكؿ موفػػرد او
مستذؿ اال الذميؿ موفـ وفي هػذه الد ارسػة سػوحاوؿ عػرض باػض الومػاذج مػف اايػات الذرويػة
ذات الاالد ػػة بالسػ ػػيرة وسػ ػػوؼ وج ػػد مػ ػػف خاللفػ ػػا كي ػػؼ عػ ػػرض لوػ ػػا عمم ػػاء التفسػ ػػير ماػ ػػاهد

صػػحيحة مػػف السػػيرة الوبويػػة وعوػػدها يمكووػػا التاػػرؼ عمػػى مػػوفجفـ فػػي عػػرض ودػػانب السػػيرة
الوبوية وهذا بحد ذاتض مفـ جدان بالوسبة الى عمػوـ البػاحويف والدارسػيف والسػاعيف وراء الحػدث
الس ػػميـ وسػ ػػيتأكد لو ػػا اف ماددمػ ػػض عمم ػػاء التفسػ ػػير يا ػػد مػ ػػف اوو ػػؽ ماددمتػ ػػض عم ػػوـ المصػ ػػادر
والمراجب مف عرض ودػانب حيويػة مػف سػيرة الرسػوؿ محمػد ( )ومػف اجػؿ ذلػؾ سػوامد الػى
تذديـ خمسػة ومػاذج مػف وصػوص درويػة ذات عالدػة مبااػرة بحيػاة الرسػوؿ ( )وػـ عرضػفا

كمػا دػػدمفا عممػاء التفسػػير ومػػف خاللفػا سػػوؼ وتاػػرؼ عمػى المػػوفج الػػذ سػمكض هػػذا المفسػػر
وعمي ػػض ت ػػـ اختي ػػار خمس ػػة م ػػف عممػ ػاء التفس ػػير كوم ػػاذج لف ػػذه الد ارس ػػة وف ػػي مذ ػػدمتفـ االم ػػاـ

الطبر  ،وحسب الترتيب الزموي لموفاة وـ وسيكوف التركيز عمى الاالمة االماـ الطبػر عمػى
اعتبار هو اوؿ مف ددـ تفسي انر كامالن لمذرف الكريـ وهو مطبوع عدة طبذات
ً
أوال -:اإلمام الطربي  313-224هـ:

هو االماـ الحافظ المفسر المؤرخ محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف كويػر بػف غالػب ابػو

جافر الطبر ولد سوة اربب وعاريف ومانتيف وتوفي سوة والومانة وعارة هجرية
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كاوػػت حياتػػض مػػوالن عالي ػان لمتفػػاوي فػػي الامػػـ والامػػؿ الػػدانب عمػػى البحػػث والتذصػػي

والتأليؼ وما ظوؾ برجؿ مكث ارباػيف سػوة يكتػب كػؿ يػوـ ارباػيف وردػة ودػد حسػب تالميػذه
عمػره يػوـ بمػ الحمػـ الػى اف توفػػاه اهلل وػـ دسػػموا اوتاجػض عمػى هػػذه المػدة فكػاف كػػؿ يػوـ ارباػػة

عار وردة

()33

وديؿ عف االماـ الطبر بأوض كػاف عمػى درجػة كبيػرة مػف الخمػؽ والكػرـ والافػة وجػاء
فػػي ترجمػػة حياتػػض عوػػد عممػػاء الت ػراجـ بػػأف اميػػر المػػؤمويف الخميفػػة الاباسػػي المذتػػدر وصػػمض
بجوانز عرفاوان لاممض فرفض اف يذبمفا وكذلؾ اهدح اليػض احػد الػوزراء الػؼ ديوػار فردهػا كمػا
عرض عميض الذضاء فأبى الامؿ فيض ولاؿ مما اعاوض عمى هػذا الترفػب واالعتػداد بػالوفس اف
اباه ترؾ لض ضياة بطبرستاف فكاف يوفؽ ما يست مض موفا عمى وفسض واهمض وطالبض

()34

ذكػػر الاممػػاء عػػف مكاوتػػض بأوػػض كػػاف موسػػوعة عمميػػة فػػي التفسػػير والحػػديث والفذػػض
واالصػػوؿ والذػراءات والتػػأريخ ولػػيس ادؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف اف الخميفػػة الاباسػػي المذتػػدر اراد فػػي

باض االياـ اف يكتب كتابان ودفان تكوف اروطض متفذان عميفا بيف الامماء فذيؿ لػض اليذػدر عمػى

هذا اال محمد بػف جريػر الطبػر فطمػب موػض ذلػؾ فكتػب لػض هػذا الكتػاب فػاراد الخميفػة جانزتػض

فػػأبى وكػػاف االمػػاـ اوؿ ام ػره اػػافايان ومكػػث يواػػر هػػذا المػػذهب بب ػػداد سػػويف وادتػػدح بػػض وػػـ
اتسب عممض واداة اجتفاده الى ما اختاره في كتبض

ودػػاؿ فيػػض االمػػاـ ابػػو بكػػر بػػف خزيمػػة اوػػض امػػاـ االنمػػة لومػػا اعمػػـ عمػػى اديػػـ االرض

اعمػػـ مػػف ابػػف جريػػر ولذػػد ظممتػػض الحوابمػػة كمػػا اووػػى عميػػض الخطيػػب الب ػػداد فذػػاؿ كػػاف مػػف
اكػػابر انمػػة الامػػـ وبحكػػـ دولػػض ويرجػػب الػػى مارفتػػض وفضػػمض وكػػاف دػػد جمػػب مػػف الامػػوـ مػػالـ

ياػػاركض أحػػد مػػف اهػػؿ زماوػػض وكػػاف حافظ ػان لكتػػاب اهلل عارفػان بػػالذراءات كمفػػا بصػػي انر بالماػػاوي

فذيف ػػا ف ػػي االحك ػػاـ عالمػ ػان بالس ػػوف وطردف ػػا وص ػػحيحفا وس ػػذيمفا وواس ػػخفا وموس ػػوخفا عارفػ ػان
بأدواؿ الصحابة رضواف اهلل عميفـ اجمايف

()35

والتابايف ومف جاء باػدهـ عارفػا بأيػاـ الوػاس

واخبػػارهـ كمػػا افػػرد جػػزءان مػػف كتابػػض تػػاريخ الرسػػؿ والممػػوؾ لمحػػديث عػػف سػػيرة الرسػػوؿ ()

السيما االجزاء االولى موض

()36

ولذد تارض االمػاـ الطبػر الػى محوػة كبيػرة حالػض حػاؿ مػف سػبذض مػف عممػاء االمػة
االجػػالء مػػف الػػذيف كػػاف لفػػـ دور بػػارز فػػي تػػاريخ االسػػالـ وكاوػػت محوتػػض مػػف عػواـ الحوابمػػة
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وجفمتفـ ومف الذيف عدوا اوفسفـ حوابمة وذلؾ بسبب مذالة دالفا الطبر في االمػاـ احمػد بػف
حوبؿ (رحمض اهلل) وهي (بػأف االمػاـ احمػد رجػؿ حػديث ال فذػض) ودػد اوذ بسػبب تمػؾ المذالػة
كوي انر وضيؽ عميض حتى حالوا بيف الواس وبيف االوتفػاع باممػض بػؿ اسػتمرت هػذه الاػداوة حتػى

باد وفاتض فذد ابى مف حسب وفسض عمى اوض مف الحوابمة بأف يػدفف الطبػر وفػا انر فمػـ يكػف بػد
مف اف يدفف بداره

()37

والمامػػوـ عوػػد عوػػد عممػػاء المسػػمميف كافػػة اف االسػػالـ يذػػدس حريػػة الػػر طالمػػا ال

تصؿ الى الارؾ والكفر وهب اف االماـ الطبر اخطأ او حتى أساء في طرح رأيض فػي عػالـ
مػف عممػاء المسػػمميف دوف الذػدح فيػػض فمػا كػػاف يوب ػي مػف اف يػػؤد هػذا الػػى االيػذاء الاػػديد

ل اػػالـ مػػف عممػػاء المسػػمميف وممػػا الاػػؾ فيػػض اف السػػادة عممػػاء الحوابمػػة االفاضػػؿ واػػيوخفـ
كاووا اعذؿ مف اف يصدر موفـ ما كاف ولكوض موطؽ الاواـ الجفالء في كؿ عصػر فاالسػالـ

بر ء مما حدث بحؽ االماـ الطبر (رحمض اهلل) وبحؽ غيره مف عمماء االمػة االجػالء ممػف
بذلوا حياتفـ خدمة ل سالـ واعالء كممتض والدفاع عف رسولض والذب عوض

()38

كمػا اف االمػػاـ الطبػػر (رحمػػض اهلل) لػػـ يسػػمـ مػػف الرمػػي بػػباض الػػتفـ الجارحػػة التػػي

تخرجض عف الممة والجماعة فمذد اتفـ باإللحاد والفسػوؽ (دػاؿ ابػف كويػر وحااػاه مػف ذلػؾ كمػض
بؿ كاف احد انمة االسالـ عممان وعمالن بكتاب اهلل وسوة رسولض واوما تذمدوا مػف ذلػؾ عػف ابػي
بكػػر محمػػد بػػف داود الفذيػػض الظػاهر حيػػث كػػاف يػػتكمـ فيػػض ويرميػػض بالاظػػاـ ولاػػؿ السػػبب فػػي
هػػذه الفريػػة اوػػض الػػؼ فػػي فضػػانؿ سػػيدوا االمػػاـ عمػػي بػػف ابػػي طالػػب ( )ولكػػف اػػوأف مػػابيف

ذكر الفضانؿ وغيرها

()39

باػػد الحيػػاة الحافمػػة لالمػػاـ الطبػػر والتػػي دضػػاها بالد ارسػػة والبحػػث والتػػأليؼ لخدمػػة

االسالـ واهمض

وافػػاه االجػػؿ سػػوة عاػػر ووالومانػػة هجريػػة ولمػػا تػػوفي اجتمػػب خمػػؽ كويػػر مػػف سػػانر
اوحاء ب داد وصموا عميض بداره ورواه خمؽ كوير مف اهؿ الامـ واالدب

()41

ولذد ااتفر االماـ الطبػر بأوػض دػد الػؼ عديػدان مػف المصػوفات تووعػت وتاػددت فػي

موضػػوعاتفا،غير اف ااػػفرها التفسػػير الكبيػػر الػػذ دػػاؿ فيػػض االمػػاـ الوػػوو (رحمػػض اهلل) فػػي
تفذيب كتاب ابف جرير في التفسير لـ يصوؼ احد مومض وداؿ ابو حامد االسػفرانيويثلو رحػؿ
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رجػػؿ الػػى الصػػيف حتػػى يوظػػر تفسػػير ابػػف جريػػر لػػـ يكػػف كوي ػ انر عميػػض وهػػو مػػف اجػػؿ كتػػب

التفسػػير بالمػػأوور واصػػحفا،يذكر فيػػض مػػا وبػػت عػػف الوبػػي ( )ومػػا ورد عػػف الصػػحابة الك ػراـ
التػػابايف ا خيػػار ودػػد عػػرض فيػػض لوجيػػض االد ػواؿ وتػػرجيح باضػػفا عػػف باػػض كمػػا ذكػػر فيػػض
الكوي ػػر م ػػف وج ػػوه االس ػػتوباط واالعاري ػػب والم ػػات واالستا ػػفاد بالا ػػار عم ػػى با ػػض ما ػػاوي

االلفاظ وهو مطبوع ويذب في عديد مف االجزاء وياػد اليػوـ مػف ابػرز المصػادر الماتمػدة عوػد
طمبة الامـ في الرجوع اليض في تحذيؽ دراساتفـ وبحووفـ المتامذػة بػالذرف الكػريـ وهػو مصػدر
اليوب ي لطالب الامـ الادوؿ عوض

()41

ومػػف مؤلفات ػػض ذات الذيم ػػة كتػػاب (تف ػػذيب ااو ػػار) دػػاؿ الخطي ػػب الب ػػداد فيضثولػػض

كتاب سماه تفذيب االوػار)لـ ار سػواه فػي ماوػاه اال اوػض لػـ يتمػض ودػاؿ الػذهبي()42ث لوهػو مػف
عجانػب كتبػض ابتػدأ بمػػا وراه ابػو بكػر الصػديؽ وتكمػػـ عمػى حػديث وعمتػض وطردػػض ومػا فيػض مػػف
الفذض واختالؼ الامماء وحججض والم ة فتـ مسوده الاارة واهؿ البيت والموالي ومػف مسػود ابػف

عباس دطاة ومات

()43

وداؿ ابف كوير في بدايتض ومف احسف مصوفاتض (تفذيب االوػار) ولػو

كمػؿ لمػا احتػيج ماػض الػى اػيئ ولكػاف فيػض الكفايػة لكػف لػـ يتمػض فيػض جػزاءاف كتبػا فػي الذػرف

الوػػامف احػػدهما يحتػػو عمػػى الذسػػـ االخيػػر مػػف مسػػود االمػػاـ عمػػي بػػف ابػػي طالػػب ( )وهػػو
محفوظ بمكتبة (كوبريمي) تحت ردػـ)271
عوفما) وهو بوفس المكتبة تحت ردـ296

()44

()45

واالخػر فيمػا روح عػف ابػف عبػاس (رضػي اهلل

وياد تاريخ الرسؿ والمموؾ مف افضؿ مؤلفاتض باد كتاب التفسير وذكر اوض لمػا عػزـ

عمػى تأليفػض دػاؿ لتالميػذه هػؿ تواػطوف لتػاريخ الاػػالـ؟ دػالواث كػـ يجػئ فػذكر وحػوا مػف والوػػيف

الػػؼ وردػػة فذػػالواث هػػذا يفو ػي االعمػػار دبػػؿ تمامػػة دػػاؿث اوػػا لػػض فػػأماله فػػي وحػػو والوػػة االؼ
وردة

()46

يا ػػد ت ػػاريخ الطب ػػر او الرس ػػؿ واالوبي ػػاء او االم ػػـ والمم ػػوؾ اوؿ عم ػػؿ ت ػػأريخي ب ػػيف

مصوفات الارب ،ادامة عمى موفج عممي وسادض في وفج اسػتذراني بم ػت الروايػة مبم فػا مػف
الوذػ ػػة واالمػ ػػاف واالتذػ ػػاف ودػ ػػد أمػ ػػاله باػ ػػد سػ ػػوة291هػ ػ ػ 912ـ ودػ ػػد اوتفػ ػػى مػ ػػف تأليفػ ػػض سػ ػػوة
313هػ 914ـ

()47

ومف مصوفاتض االخرحث
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 1كتاب الذراءات وكاف حجة فيفا كما كاف حسف الصوت بالذرف الكريـ
 2كتاب الادد والتوزيؿ
 3كتاب تاريخ الرجاؿ

 4كتاب البسيط في الفذض
 5كتاب التبصير في االصوؿ

 6كتاب اختالؼ الامماء في احكاـ ا ارنب االسالـ
 7كتاب الخفيؼ في الفذض

 8كتاب لطيؼ الذوؿ في الفذض
 9كتاب الفضانؿ
ولض مؤلفات عديدة في الوحو والاار والحساب وال مجاؿ لذكرها

()48

ومػػاذج مػػف مرويػػات االمػػاـ الطبػػر والتػػي ت ػػـ ادتباسػػفا مػػف كتػػاب جػػامب البيػػاف فػػي تأويػػؿ
الذرف،الطباػػة الراباػػة ،بيػػروت1426 ،هػ ػ\2115ـ فػػي تفسػػير باػػض اايػػات الذرويػػة ذات
الاالدة بالسيرة الوبوية

 .1تفسير سورة عبس:
 -36319حدووي محمد بف سػاد دػاؿث ووػي ابػي ،دػاؿث ووػي عمػي ،دػاؿ ووػي ابػي ،عػف ابيػض
عػػف ابػػف عبػػاس دولػػض (عػػبس وتػػولى اف جػػاءه االعمػػى) دػػاؿث بيوم ػا رسػػوؿ اهلل ( )يوػػاجي
عتبػػة بػػف ربياػػة وابػػا جفػػؿ بػػف هاػػاـ والابػػاس بػػف عبػػد المطمػػب وكػػاف يتصػػدح لفػػـ كوي ػ انر
ويحػػرص عمػػى اف يؤمو ػوا فأدبػػؿ اليػػض رجػػؿ اعمػػى يذػػاؿ لػػض عبػػداهلل بػػف اـ مكتػػوـ يماػػي وهػػو

يوػػاجيفـ فجاػػؿ عبػػداهلل يسػػتذرئ الوبػػي ( )يػػة مػػف الذػػرف ودػػاؿث يارسػػوؿ اهلل عمموػػي ممػػا
عممؾ اهلل ،فأعرض عوض رسوؿ اهلل وعبس في وجفض وتولى وكره كالمض وادبؿ عمػى االخػريف
فمما دضى رسوؿ اهلل ( )وأخذ يوذمب الى اهمض ،امسػؾ اهلل باػض بصػره وػـ خفػؽ ب أرسػض وػـ
اوزؿ اهلل لعبس وتولى اف جاءه االعمى،وما يدريؾ لامػض يزكػى ،او يػذكر فتوفاػض الػذكرحلفمما
وزؿ فيض اكرمض رسوؿ اهلل ( ) وكممض وداؿ لػضث مػا حاجتػؾ هػؿ تريػد موػي اػيئ؟ واذا ذهػب
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مػػف عوػػده دػػاؿ لػػضثهؿ مػػف حاجػػة فػػي اػػيئ؟وذلؾ لمػػا اوػػزؿ اهلل(امػػا مػػف اسػػت وى فأوػػت لػػض

تصدح وما عميؾ اال يزكىل

()49

 -36325حػػدوت عػػف الحسػػيف داؿثسػػمات ابػػا ماػػاذ يذوؿثووػػا عبيػػد داؿثسػػمات الضػػحاؾ

يذػػوؿ فػػي دػػوؿ (عػػبس وتػػولى) تصػػدح لػػض رسػػوؿ اهلل ( )لرجػػؿ مػػف ماػػركي د ػريش كوي ػر
الماؿ ورجا اف يؤمف وجػاء مػف االوصػار اعمػى يذػاؿ لػض عبػداهلل بػف ابػف مكتػوـ فجاػؿ يسػأؿ

وبي اهلل ( )فكرهض وبي اهلل ( )وتولى عوض وادبػؿ عمػى ال وػي فػوعظ اهلل وبيػض فأكرمػض وبػي
اهلل واستخمفض عمى المديوة مرتيف في غزوتيف غزاهما

()51

ممػػا الاػػؾ فيػػض اف هوػػاؾ ااػػتباه بالحػػديث عػػف الصػػحابي ابػػف اـ مكتػػوـ ( )عوػػد

الطبر  ،فابداهلل رجؿ مف اهؿ مكة وليس مف اهؿ يورب كما اف طبياة الحديث عػف الػدعوة
تذتضػػي اوفػػا فػػي مكػػة ولػػيس فػػي يوػػرب وتػػذكر المصػػادر التاريخيػػة اف الرجػػؿ المذصػػود مػػف
الماركيف هو ابي بف خمؼ وهو رجؿ مف دريش مػف اهػؿ مكػة مػف اغوػى عاػانرها
طبياة الحوار يدؿ عمى اف الدعوة كاوت مف المرحمة المكية وليس في المديوة

 .2النص الثاني في تفسير سورة الحشر:
لهو الذ اخرج الذيف كفروا مف اهؿ الكتاب مف ديارهـ وؿ الحارل
ويفسػر الطبػػر هػذه اايػػة بذولػض (ياوػػي اهلل تاػػالى ذكػره بذولػػضث هػو الػػذ

()51

وأف

()52

وؿ الحاػػرل

اهلل الػذ اخػرج الػذيف جحػػدوا بوبػوة محمػد ( )مػػف أهػؿ الكتػاب وهػـ يفػػود بوػي الوضػير مػػف
ديػػارهـ وذلػػؾ خػػروجفـ مػػف موػػازلفـ ودورهػػـ حػػيف صػػالحوا رسػػوؿ اهلل ( )عمػػى أف يػػؤموفـ
عمػػى دمػػاءهـ ووسػػانفـ وذ ارريفػػـ وعمػػى اف لفػػـ مػػا ادمػػت االبػػؿ مػػف ام ػوالفـ يخم ػوا لفػػـ دورهػػـ

وسػػانر ام ػوالفـ ،فأجػػابفـ رسػػوؿ اهلل ( )الػػى ذلػػؾ فخرجػوا مػػف ديػػارهـ فمػػوفـ مػػف خػػرج الػػى
الااـ وموفـ مف خرج الى خيبر فذلؾ دولض عز وجؿ (هو الذ

)

()53

 -33816حػػدووا ابػػف عبػػد االعمػػى ،دػػاؿث ووػػا ابػػف وػػور عػػف مامػػر عػػف الزهػػر (مػػف ديػػارهـ
الولي الحار) داؿث هـ بوو الوضير داتمفـ الوبػي ( )حتػى صػالحفـ عمػى الجػالء فػأجالهـ
الى الااـ عمى اف لفـ ما ادمت االبؿ مف ايء اال الحمذػة والحمذػةث السػالح كػاووا مػف سػبط
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لـ يصبفـ جالء فيما مضى وكاف اهلل عز وجؿ دد كتب عميفـ الجػالء ولػوال ذلػؾ عػذبفـ فػي
الدويا بالذتؿ والسباءل

()54

كما حدووي ابف حميد داؿث ووا سممة عف ابف اسحاؽ عف يزيد بػف رومػاف اف رهطػان

مف بوي عػوؼ بػف الخػزرج مػوفـ عبػداهلل بػف ابػي ابػف سػموؿ وودياػة ومالػؾ ابوػا ووفػؿ وسػويد
وداعس باووا الى بوي الوضير اف اوبتػوا وتمواػوا فأوػا لػف وسػممكـ واف دػوتمتـ داتموػا ماكػـ واف

خرجتـ خرجوا ماكػـ فتربصػوا لػذلؾ مػف وصػرهـ فمػـ يفامػوا وكػاووا دػد تحصػووا فػي الحصػوف
مف رسوؿ اهلل  )حيف وزؿ بفـل

()55

مم ػػا س ػػبؽ عرض ػػض وف ػػا وج ػػدوا اف الطب ػػر (رحم ػػض اهلل) يح ػػاوؿ اف يذ ػػدـ ماموم ػػات

مسػتفيظة وجيػدة عػػف احػواؿ الرسػػوؿ محمػد عميػػض الصػالة والسػػالـ وهػو يفسػػر اايػات الذرويػػة
ممػا يػدؿ عمػػى موفجػض السػػميـ والػذ يتوػػاوب بػيف االدػالؿ واالكوػػار فػي عػػرض مادتػض وحسػػب

مصادر ماموماتض الدديذة الى حد ما

( .3قل يآايها الكافرون  .....ولي دين)(.)56
جػػاء فػػي تفسػػير الطبػػر لفػػذه االيػػات دولػػض ثيذػػوؿ اهلل تاػػالى ذكػره لوبيػػض محمػػد ()
وكاف الماركوف مف دومض فيمػا ذكػر عرضػوا عميػض اف يابػدوا اهلل سػوة عمػى اف يابػد وبػي اهلل
الفتفـ سوة ،فأوزؿ اهلل مارفة جوابفـ في ذلؾ (دػؿ) يامحمػد لفػؤالء الماػركيف الػذيف يسػألووؾ
عبػػادة لفػػتفـ سػػوة عمػػى اف يابػػدوا الفػػؾ سػػوة(ياايفا الكػػافروف) بػػاهلل (ال اعبػػد ماتابػػدوف) مػػف

االلفػػة واالووػػاف االف (وال اوػػتـ عابػػدوف مػػا اعبػػد) االف (وال اوػػا عابػػد) فيمػػا اسػػتذبؿ (ماعبػػدتـ)
فيمػا مضػى (وال اوػتـ عابػدوف) فيمػا تسػتذبموف ابػدا (مػا اعبػد) االف وفيمػا اسػتذبؿ و أومػا دبػؿ

ذلؾ كذلؾ ف الخطاب مف اهلل كاف لرسوؿ اهلل ( )في أاػخاص بأعيػاوفـ مػف الماػركيف

يؤيسػفـ
دد عمـ اوفـ اليؤمووف ابدا وسبؽ لفـ ذلػؾ فػي السػابؽ مػف عممػض فػأمر وبيػض ( )اف ّ
مػػف الػػذ طما ػوا فيض،وحػػدووا بػػض اوفسػػفـ واف ذلػػؾ غيػػر كػػانف موػػض وال مػػوفـ فػػي ودػػت مػػف

االودػات و يػس وبػي اهلل مػف الطمػب فػي ايمػػاوفـ ومػف اف يظممػوا فكػاووا كػذلؾ لػـ يضػمموا ولػػـ

يوجحوا الى اف دتؿ باضفـ يوـ بدر بالسيؼ وهمؾ باض دبؿ ذلؾ كاف انر
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 -23225حدووي محمد بف موسى الحرش داؿ ووػا ابػو خمػؼ داؿثووػا داؤد عػف عكرمػة عػف

ابف عباس(اف درياان وعدوا رسوؿ اهلل ( )اف ياطوه ماالن فيكوف اغوػى رجػؿ بمكػة ويزوجػوه
مػػا اراد مػػف الوسػػاء ويطن ػوا عذبػػة فذػػالوا لضثهػػذا لػػؾ عوػػدوا يامحمػػد وكػػؼ عػػف اػػتـ الفتوػػا فػػال

تذكرها بسوء فػأف لػـ تفاػؿ فػأف واػرض عميػؾ خصػمة واحػدة ففػي لػؾ ولوػا فيفػا صػالح دػاؿث
ماهي؟ دالواث تابد الفتوا سوةث الالت والازح ووابد الفؾ سوة داؿث حتى اوظػر مػا يػأتي مػف
عوػػد ربػػي فجػػاء الػػوحي مػػف المػػوح المحفػػوظ لدػػؿ ياايفػػا الكػػافروفل واوػػزؿ اهلل (دػػؿ أ ف يػػر اهلل
تأمروووي أعبد أيفا الجاهموف )

()57

 .4تفسير سورة الكوثر
 -38224حدووا ابف باار داؿث ووا ابف ابي عد داؿث اوبأوا داؤد بف ابػي هوػد عػف عكرمػة
عػػف ابػػف عبػػاس دػػاؿث لمػػا دػػدـ كاػػب بػػف االاػػرؼ مكػػة اتػػوه ،فذػػالوا لػػضث وحػػف ادػػؿ السػػذاية
والسػػداوة واوػػت سػػيد اهػػؿ المديوػػة فػػوحف خيػػر اـ هػػذا الصػػووبر الموبتػػر مػػف دومػػض ،يػػزعـ اوػػض

خير موا؟داؿثبؿ اوتـ خير موض فوزلت عميضث أف ااونؾ هو االبترل داؿث واوزلت عميض (الػـ تػ ار
الى الذيف اوتوا وصيبا مف الكتاب)ل

()58

-38148حػػدووا الربيػػب ،دػػاؿث اخبروػػا وهػػب عػػف سػػميماف بػػف بػػالؿ عػػف ا ػريؾ بػػف ابػػي ومػػر
دػػاؿث للمػػا اسػػر برسػػوؿ اهلل ( )ومضػػى بػػض جبريػػؿ فػػي السػػماء الػػدويا فػػأذا هػػو بوفػػر عميػػض

دصر مف لؤلؤ وزبرجد فذهب ياتـ ترابض فأذا هو مسػؾ فذػاؿث ياجبريػؿ ،مػا هػذا الوفػر؟ دػاؿث
هو الكوور الذ خبأ لؾ ربؾل

()59

 -38134حدووي ياذوب ،داؿث اووػى هاػيـ دػاؿث اخبروػا عطػا ابػف السػانب عػف محػارب بػف

دوػػار عػػف ابػػف عمػػر اوػػض دػػاؿث لالكػػوور وفػػر فػػي الجوػػة حافتػػاه مػػف ذهػػب وفضػػة يجػػر عمػػى
()61

لدر واليادوت ماؤه ،ااد مف المبف وأحمى مف الاسؿل
ا ّ
 -33974حدووي يووس بف عبد االعمى ،داؿث اخبروا ابف وهبض ،داؿث داؿ ابف زيد فػي دولػض
(ياايفػػا الػػذيف مو ػوا اذا جػػاءكـ المؤموػػات مفػػاجرات فػػامتحووهف) دػػاؿث لمػػا هػػادف رسػػوؿ اهلل
( )الماػػركيف كػػاف فػػي الاػػرط الػػذ اػػرط اف تػػرد اليوػػا مػػف اتػػاؾ موػػا ووػػرد اليػػؾ مػػف اتاوػػا
موكـ فذاؿ الوبي ( )مف اتاوػا مػوكـ فوػرده الػيكـ ومػف اتػاكـ موػا فأختػار الكفػر عمػى االيمػاف

18

جملة كلوة العلوم اإلسالموة
اجمللد الثالث

العدد اخلامس

 4763هـ  5339 -م

فػػال حاجػػة لوػػا فيفـ داؿثفػػأبى اهلل ذلػػؾ لموبػػي ( )فػػي الوسػػاء ولػػـ يأبػػض لمرجػػاؿ فذػػاؿ اهلل عػػز
وجؿ (اذا جاءكـ المؤموات مفاجرات فامتحوووفف)

(واتوهـ ما اوفذوا)

()61

 -33975حػدووي يػػووس دػاؿث اخبروػػي ابػف وهػػب دػػاؿثاخبروي عمػرو بػػف الحػارث عػػف بكيػػر

ابف االاػج دػاؿ كػاف بػيف رسػوؿ اهلل ( )والماػركيف هدوػة فػيمف فػرت مػف الوسػاء فػأذا فػرت
الماػػركة اعطػػى المسػػمموف زوجفػػا وفذتػػض عميفػػا وكػػاف المسػػمموف يفامػػوف وكػػاف اذا لػػـ ياػػط

هؤالء وال هؤالء اخرج المسمموف لممسمـ الذ ذهبت امرأتض وفذتفال

()62

 -38257حدووي يووس داؿث اخبروا ابف وهب داؿث داؿ ابف زيد في دػوؿ اهلل (تبػت يػدا ابػي
ػبث الخس ػراف داؿث دػػاؿ ابػػو لفػػب لموبػػي ( )مػػأذا اىعطػػى يامحمػػد اف
لفػػب وتػػب) دػػاؿث التػ ّ
اموػػت بػػؾ؟ دػػاؿث كمػػا ياطػػى المسػػمموف فذ ػاؿث مػػالي عمػػيفـ فضػػؿ؟ دػػاؿ وأ اػػيء تبت ػػي؟
داؿث تبا لفذا مف ديف تبا اف اكوف اوػا وهػؤالء سػواء فػأوزؿ اهلل (تبػت يػد ابػي لفػب) يذػوؿ بمػا
عممػػت ايػػديفـ وديػػؿ هػػذه الس ػػورة وزلػػت فػػي ابػػي لف ػػب ف الوبػػي ( )لمػػا خػػص بال ػػدعوة

عاػػيرتض اذ وػػزؿ عميػػض (وأوػػذر عاػػيرتؾ االدػربيف)

لؾ سانر اليوـ الفذا دعوتوا؟

()64

()63

وجمافػػـ لمػدعاء دػػاؿ لػػض ابػػو لفػػبث تبػػا

 -38263حدووا ابف حميد داؿثووا مفراف بف سفياف في دولض (تبت يدا ابػي لفػب) دػاؿ حػيف
ارسػػؿ الوبػػي( )اليػػض والػػى غي ػره وكػػاف ابػػو لفػػب عػػـ الوبػػي ( )وكػػاف اسػػمض عبػػد الاػػزح
فذكرهـ فذاؿ ابو لفبث تبا لؾ في هذا ارسمت اليوا فأوزؿ اهلل (تبت يدا ابي لفب)

()65

باػػد هػػذا الاػػرض لموم ػػاذج التػػي تػػـ اختيارهػػا م ػػف تفسػػير الطبػػر يمكووػػا الذ ػػوؿ اف

االماـ الطبر دد بم حدا كبيػ انر مػف الددػة والاػرض السػميـ الحػداث السػيرة الوبويػة ولػو دػيض
لباحث او دارس اف يذوـ بجمب االيات ذات الاالدة باحداث السيرة لربما خػرج اليوػا بمصػوؼ
كامػػؿ عػػف سػػيرة الرسػػوؿ محمػػد ( )عوػػد االمػػاـ الطبػػر فػػي تفسػػيره والػػذ ميػػز مػػا ددمػػض اذ
اوػػض كػػاف يسػػوؽ االحػػداث مػػف عديػػد مػػف الػػرواة اصػػحاب االسػػاويد السػػميمة ويذػػدمفا عمػػى اوفػػا
تفسػػي انر لآليػػات الذرويػػة فػػي حػػيف هػػو يذػػدـ لوػػا سػػيرة جيػػدة و متوازوػػة عػػف حيػػاة الرسػػوؿ محمػػد

()

ً
ثانيا :اإلمام ابن كثري ث774هـ:
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االم ػػاـ الاالم ػػة اب ػػف كويرالدما ػػذي اب ػػو الف ػػداء اس ػػماعيؿ ب ػػف عم ػػر االم ػػاـ المح ػػدث

الحافظ المفتي البارع المتوفى سوة اربب وسبايف وسبامانة صػاحب (التفسػير الاػفير) تفسػير
الذ ػػرف الاظ ػػيـ والت ػػاريخ الما ػػروؼ ب ػ ػ (البداي ػػة والوفاي ػػة) ود ػػد ض ػػمف هػ ػذا الت ػػاريخ ك يػ ػره م ػػف

المػػؤرخيف سػػيرة الوبػػي محمػػد ()ويبػػدو اوػػض افػػرد (السػػيرة الوبويػػة) بكتػػاب مسػػتذؿ ومػػا اودعػػض
في المصوؼ (البداية والوفاية) في دسػـ السػيرة كتػاب عظػيـ الفانػدة لممسػمميف فوجػد فيػض فػاؽ
ابف كوير الاممية ووجد فيض المؤرخ المحدث الاالمة وفي كتابض هذا وفج موفجان عمميػان سػميمان
دويان بالوسبة لاصره،اذ كاف يسوؽ االحداث مف عديد مف المصادر وميزتض اوػض يسػوؽ اسػاويد
اصػػحاب هػػذه المصػػادر وباضػػفا غيػػر متيسػػر االف-ممػػا يتػػيح لوػػا دػػدرة المذاروػػة والتػػرجيح

والحكـ عمى االساويد

()66

وورح االمػاـ الحػافظ ابػف كويػر فػي مذدمػة مصػادره كتػب االحاديػث الماػفورة وعمػى
أرسػػفا (المسػػود) حمػػد بػػف حوبػػؿ (والكتػػب السػػتة) و (سػػيرة ابػػف اسػػحاؽ) و (الوادػػد ) ومػػب

ذلؾ دد يسوؽ ابف كويػر فيمػا يسػوؽ الواهيػات والضػااؼ مػف الروايػات وعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ
فكتابػ ػػض هػ ػػذا ياػ ػػد مػ ػػف اوفػ ػػب الكتػ ػػب فػ ػػي السػ ػػيرة ل يػ ػػر المتخصصػ ػػيف وهو مػ ػػدخؿ ضػ ػػرور

لمتخصيص كذلؾ وهو ميسور و الحمد هلل ودد افرده الدكتور مصطفى عبد الواحد مػف كتػاب
التاريخ فزاد االمر تيسي انر ولو اوض وذد وذدان كامالن وبيوت ديمة وصوصػض لكػاف هػو وسػابذض اوفػب
كتابيف في السيرة مف كتب االنمة السابذيف

()68

وباػػد هػػذا الاػػرض الس ػريب لمذيمػػة الامميػػة لمػػا ددمػػض الاالمػػة ابػػف كوير،اصػػبح ل ازمػػا

عميوا الحديث عف موفجض في كتابة السيرة الوبوية فيما ددمض

 1داؿ االماـ احمػدث حػدووا ابػو وػوح مػراد حػدووا عكرمػة بػف عمػار حػدووا سػماؾ الحوفػي ابػو
زميػػؿ حػػدووي ابػػف عبػػاس حػػدووي عمػربف الخطػػاب ( )دػػاؿث لمػػا كػػاف يػػوـ بػػدر وظػػر الوبػػي

( )الى اصحابض وهػـ والومانػة وويػؼ ووظػر الػى الماػركيف وهػـ الػؼ وزيػادة فأسػتذبؿ عميػض
الص ػػالة والس ػػالـ الذبم ػػة و ػػـ م ػػد يدي ػػض وعمي ػػض رداؤه و ػػـ د ػػاؿث المف ػػـ اي ػػف ماوع ػػدتوي؟اوجز ل ػػي
ماوعدتوي المفـ اف تفمؾ هذه الاصابة مػف اهػؿ االسػالـ فػال تابػد فػي االرض ابػدان) دػاؿ فمػا
زاؿ يسػػت يث ربػػض ويػػدعوه حتػػى سػػذط رداءه عػػف موكبيػػض فأتػػاه ابػػو بكػػر فأخػػذ رداؤه ف ػراده وػػـ
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التزمض مف ورانض وـ داؿثياوبي اهلل كفاؾ مواادتؾ ربؾ فأوػض سػيوجزلؾ ماوعػدؾ فػأوزؿ اهلل عػز
وجؿ(اذ تست يووف ربكـ فأستجاب لكـ اوي ممدكـ بألؼ مف المالنكة مردفيفل

()69

فمم ػػا ك ػػاف يومن ػػذ التذػ ػوا فف ػػزـ اهلل الما ػػركيف فذت ػػؿ م ػػوفـ س ػػباوف رجػ ػالن واس ػػر م ػػوفـ

سباوف رجالن واستاار رسوؿ اهلل ( )ابا بكر وعمر وعميػان فذػاؿ ابػو بكرثيارسػوؿ اهلل هػؤالء
بوػػو الاػػـ والااػػيرة واالخ ػواف واوػػي ارح اف تأخػػذ مػػوفـ الفديػػة فيكػػوف مػػا أخػػذواه مػػوفـ دػػوة لوػػا

عم ػػى الكف ػػار وعس ػػى اف يف ػػديفـ اهلل فيكووػ ػوا لو ػػا عض ػػدان فذ ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل (م ػػا ت ػػرح ي ػػا اب ػػف
الخطاب داؿثدمت واهلل ما ارح مارأح ابػو بكػر ولكوػي ارح اف تمكووػي مػف فػالف دريػب لامػر
فأضػػرب عوذػػض وتمكػػف عميػػا مػػف عذيػػؿ فيضػػرب عوذػػض وتمكػػف حم ػزة بػػف فػػالف اخيػػض فيضػػرب
عوذػػض حتػػى يامػػـ اهلل اف لػػيس فػػي دموبوػػا ه ػواده لمماػػركيف ه ػؤالء صػػواديدهـ وأنمػػتفـ ودػػادتفـ
ففوح رسوؿ اهلل ( )ما داؿ ابو بكر ولـ يفو مادمػت واخػذ مػوفـ الفػداء فممػا كػاف ال ػد دػاؿ

عم ػػرث ف ػػدوت ال ػػى الوب ػػي ( )وأب ػػي بك ػػر وهم ػػا يبكي ػػاف فذم ػػتث يارس ػػوؿ اهلل مايبكي ػػؾ او ػػت
ػاء تباكيػت لبكانكمػا دػاؿ الوبػي()ث (لمػذ
ػاء بكيػت واف لػـ اجػد بك ن
وصاحبؾ فأف وجدت بك ن
عػػرض عمػػى اصػػحابؾ مػػف اخػػذهـ الفػػداء لذػػد عػػرض عمػػي عػػذابكـ ادوػػى مػػف هػػذه الاػػجرة
لاػػجرة دريبػػة مػػف الوبػػي ( )واوػػزؿ اهلل عػػز وجػػؿ (مػػا كػػاف لوبػػي اف يكػػوف لػػض اسػػرح حتػػى
يوخف في االرض)

()71

فممػػا كػػاف يػػوـ احػػد مػػف الاػػاـ المذبػػؿ عودبػوا بمػػا صػػواوا يػػوـ بػػدر مػػف اخػػذهـ الفػػداء
فذت ػػؿ م ػػوفـ س ػػباوف وف ػػر اص ػػحاب الوب ػػي ( )ع ػػف الوب ػػي ( )وكس ػػرت رباعيت ػػض وها ػػمت

البيضػػة عمػػى أرسػػض وسػػاؿ الػػدـ عمػػى وجفػػض فػػأوزؿ اهلل (أولمػػا اصػػابكـ مصػػيبة ودػػد اصػػبتـ
موميفا دمتـ اوى هذا دؿ هو مف عود اوفسكـ اف اهلل عمى كؿ ايء ددير)

()71

يذوؿ االماـ احمػد فػي مسػوده ا بأخػذكـ الفػداء( ،)72رواه مسػمـ وابػو داؤد والترمػذ

وابف جرير وابف مردويض مف طرؽ عف عكرمة بف عمار بض

()73

ويذػػوؿ االمػػاـ ابػػف كويػػر فػػي تفسػػير دولػػض تاػػالى اف المػراد (ودتػػؿ المػػؤمويف لمكػػافريف

ااد اهاوة لمكافريف واافى لصدور المؤمويف كما داؿ تاالى لممؤمويف مف هذه االمة (دػاتموهـ
ياذبفـ اهلل بايديكـ ويخزهـ ويوصركـ عميفـ ويافي صدور دوـ مؤمويف)

()74

ولفػذا كػاف دتػؿ

صواديد دػريش بأيػد اعػدانفـ الػذيف يوظػروف الػيفـ بػأعيف ازدانفػـ اوكػى لفػـ وااػفى لصػدور
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حػػزب االيمػػاف فذتػػؿ ابػػي جفػػؿ فػػي ماركػػة الذتػػاؿ وحومػػة الػػوغى ااػػد اهاوػػة مػػف موتػػض عمػػى
فرااض بذارعة او صػاعذة او وحػو ذلػؾ كمػا مػات ابػو لفػب لاوػة اهلل بالادسػض بحيػث لػـ يذربػض

مف احػد مػف اداربػض واومػا غسػموه بالمػاء دػذفا مػف بايػد ورجمػوه حتػى دفوػوه ولفػذا دػاؿ تاػالى

(اف اهلل عزيز ذو اوتذاـ) ا لض الازة ولرسولض ولممؤمويف بفما في الدويا واالخرة

()75

يذوؿ ابف كوير عف االمػاـ عمػي ( )دػاؿث وػزؿ جبريػؿ فػي الػؼ مػف المالنكػة عػف
يميو ػػض الوب ػػي () وفيف ػػا اب ػػو بك ػػر وو ػػزؿ ميكاني ػػؿ ف ػػي ال ػػؼ م ػػف المالنك ػػة ع ػػف ميسػ ػرة الوب ػػي
()واوا في الميسرة وهذا يذتضي اف صح اسػواده اف االلػؼ مردفػة بمومفػا ولفػذا دػ أر باضػفـ
مردفيف بفتح الداؿ واهلل اعمـ

والماػػفور م ػػارواه عم ػػي بػػف اب ػػي طمح ػػة ع ػػف ابػػف عب ػػاس داؿثوام ػػد اهلل وبي ػػض ()

وال مػػؤمويف بػػألؼ مػػف المالنكػػة فكػػاف جبريػػؿ فػػي خمسػػمانة مػػف المالنكػػة مجوبػػة وميكانيػػؿ فػػي
خمسمانة مجوبةل

()76

وفي نص اخر عن يوم بدر:

يذوؿ االماـ ابػف كويػر (ودػد رو عػف سػايد بػف المسػيب والاػابي والزهػر وعبػد الػرحمف بػف
زيد بف اسمـ اوض طش اصابفـ يوـ بدر والماروؼ اف رسوؿ اهلل ( )لما سار الػى بػدر وػزؿ
عمى ادوى ماء هوالؾ ا اوؿ ماء وجده فتذػدـ اليػض الحبػاب بػف الموػذر فذاؿثيارسػوؿ اهلل هػذا

الموػػزؿ الػػذ وزلتػػض موػػزؿ اوزلػػؾ اهلل ايػػاه فمػػيس لوػػا اف وجػػاوزه او موػػزؿ وزلتػػض لمحػػرب والمكيػػدة
فذػػاؿث بػػؿ موػػزؿ وزلتػػض لمحػػرب والمكيػػدة فذػػاؿ يارسػػوؿ اهلل اف هػػذا لػػيس بموػػزؿ ولكػػف سػػر بوػػا
حتى توزؿ عمى ادوى ماء يمػي الذػوـ وو ػور مػاوراءه مػف الذمػب ووسػتذي الحيػاض فيكػوف لوػا

ماء وليس لفـ ماء فسار رسوؿ اهلل ( )ففاؿ كذلؾ

()77

ويذػػوؿ ابػػف كويػػر مضػػيفان عمػػى ذلػػؾ (واحسػػف مػػا فػػي هػػذا مػػا رواه االمػػاـ محمػػد بػػف

اسػػحاؽ بػػف يسػػار صػػاحب الم ػػاز رحمػػض اهلل حػػدووي يزيػػد بػػف رومػػاف عػػف عػػروة بػػف الزبيػػر
د ػػاؿث با ػػث اهلل الس ػػماء وك ػػاف الػ ػواد دهس ػػا فاص ػػاب الرس ػػوؿ ( )واص ػػحابض م ػػا لب ػػد لف ػػـ

االرض ولـ يموافـ مف السير واصاب درياان مػا لػـ يذػدروا عمػى اف يرتحمػوا ماػض دػاؿ مجاهػد
اوزؿ اهلل عميفـ المطر دبؿ الوااس فأطفا بػالمطر ال بػار وتمبػدت بػض االرض وطابػت وفوسػفـ

ووبتت اددامفـل

()78
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وفػػي تفسػػير دولػػض تاػػالى (واوػػذر عاػػيرتؾ االد ػربيف)

()79

يذػػوؿ االمػػاـ ابػػف كويػػر فػػي

تفسيرهذه االيػة (حػدووا مااويػة بػف عمػرو حػدووا ازنػدة حػدووا عبػدالممؾ بػف عميػر عػف موسػى
بػػف طمحػػة عػػف ابػػي هري ػرة ( )دػػاؿث دػػاؿث لمػػا وزلػػت هػػذه االيػػة (واوػػذر

) دعػػا رسػػوؿ

اهلل( )دريا ػان فاػػـ وخػػص فذػػاؿث يامااػػر د ػريش اوذػػذوا وفسػػكـ مػػف الوػػار يامااػػر بوػػي عبػػد
مواؼ اوذذوا اوفسكـ مف الوار ياماار بوي كاب يافاطمة بوػت محمػد اوذػذ وفسػؾ مػف الوػار

فػ ػػأوي واهلل ال اممػ ػػؾ لكػ ػػـ مػ ػػف اهلل اػ ػػينا اال اف لكػ ػػـ رحم ػ ػان سػ ػػانمفا بباللفػ ػػا)
والترمذ مف حديث عبد الممؾ بف عمير ربض

()81

()81

وراوه مسػ ػػمـ

ويضػػيؼ االمػػاـ ابػػف كويػػر (وفػػي روايػػة اخػػرح دػػاؿ االمػػاـ احمػػد حػػدووا يزيػػد حػػدووا

محمد بف اسحؽ عف ابي الزواد عف االعرج عف ابي هريرة ( )داؿث دػاؿث رسػوؿ اهلل ()
(يػػابوي عبػػد المطمػػب ااػػتروا اوفسػػكـ مػػف اهلل ياصػػفية عمػػة رسػػوؿ اهلل ويػػا فاطمػػة بوػػت رسػػوؿ

اهلل أاػ ػػتريا اوفسػ ػػكما مػ ػػف اهلل فػ ػػأوي ال اغوػ ػػي عوكمػ ػػا مػ ػػف اهلل اػ ػػينان سػ ػػالوي مػ ػػف مػ ػػالي مػ ػػا
انتمال

()82

وفػػي موضػػب خػػر يحػػدووا ابػػف كويػػر عػػف وفػػس الموضػػوع يذػػوؿ (ودػػاؿ ابػػو يامػػىث

حدووا سػويد بػف سػايد حػدووا ضػماـ بػف اسػماعيؿ عػف موسػى بػف ورداف عػف ابػي هريػرة عػف
الوبػػي ( )دػػاؿث يػػا بوػػي دصػػي يػػا بوػػي هااػػـ يػػابوي عبػػد موػػاؼ اوػػا الوػػذير والمػػوت الم يػػر
والساعة والوعدل

()83

وفػػي روايػػة اخػػرح يذػػوؿ ابػػف كويػػر لروايػػة مسػػمـ والوسػػاني مػػف حػػديث سػػميماف ابػػف

طرخاف التيمي عف ابي عوماف

أف الوبي ( )داؿث

ل

()84

وذكر ابف كوير كذلؾ في تفسيره لفذه االية داؿ داؿثرسوؿ اهلل ( )عرفػت اوػي اف

بادءت بفا دومي رأيت موفـ ما اكره،فصمت فجاءوي جبريؿ ( )فذاؿث

يامحمد اوؾ اف لـ تفاؿ ما أمػرت بػض عػذبؾ ربؾ دػاؿ عمػي فػدعاوي فذاؿثيػاعمي اف
اهلل امروي اف اوذر عايرتي االدربيف

فأصوب لوا ياعمي ااة عمى صػاع مػف طاػاـ واعػد

لوا عسى لبف وـ اجمب لي بوي عبدالمطمب ففامت فأجتماوا اليض وهػـ يومنػذ ارباػوف رجػال ن
يزيػػدوف رجػػال ن فػػيفـ اعمامػػض ابػػو طالػػب وحمػزة والابػػاس وابػػو لفػػب الكػػافر الخبيػػث فذػػدمت
الػػيفـ تمػػؾ الجفوػػة فأخػػذ موفػػا رسػػوؿ اهلل ( )حذيػػة فاػػذفا باسػػواوض وػػـ رمػػى بفػػا فػػي وواجفػػا
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ود ػػاؿثكموا بأس ػػـ اهلل  ،فأك ػػؿ الذ ػػوـ حت ػػى وفمػ ػوا عو ػػض م ػػايرح اال او ػػار اص ػػابافـ واهلل اف ك ػػاف
ل

الرجؿ موفـ ليأكؿ مومفا وـ داؿ رسوؿ اهلل ()ث أسذفـ ياعمي

()85

ومػػف الوصػػوص المفمػػة التػػي دػػدمفا االمػػاـ الحػػافظ ابػػف كويػػر تفسػػير باػػض االيػػات

الذراويػػة ومػػف خاللػػض وجػػده يحػػدووا عػػف السػػيرة الوبويػػة لمرسػػوؿ محمػػد عميػػض الصػػالة والسػػالـ
بأسموب عممي سميـ بايد عف المبال ة أو التذصير ففي تفسير لسػور المسػد يذػوؿ دػاؿ االمػاـ
احمدثحدووا ابراهيـ عف ابف الاباس حػدووا عبػدالرحمف بػف ابػي الزوػاد عػف ابيػض دػاؿث اخبروػي
رجؿ يذػاؿ لػض ربياػة بػف عبػاد مػف بوػي الػديؿ وكػاف جاهميػا فأسػمـ دػاؿث أريػت الوبػي ( )فػي
الجاهميػػة فػػي سػػوؽ ذ

الجػػاز وهػػو يذػػوؿث لياأيفػػا الوػػاس دول ػوا ال الػػض اال اهلل تفمحوالوالوػػاس

مجتماػػوف عميػػض و وراءه رج ػػؿ وضػػيئ الوجػػض اح ػػوؿ ذو غػػديرتيف يذػػوؿث او ػػض صػػابئ ك ػػاذب

يتباض حيث ذهب فسألت عوض فذالواث هذا عمض ابو لفب

ل

()86

ويضػػيؼ ابػػف كويػػر بذولػػضث ودػػاؿ محمػػد بػػف اسػػحاؽث حػػدووي حسػػيف بػػف عبػػداهلل بػػف

عبيد اهلل بف عباس داؿث سمات ربياة بف عباد الديمي يذوؿث اوي لمب ابػي رجػؿ اػاب،اوظر
الى رسوؿ اهلل( )يتبػب الذبانػؿ و وراءه رجػؿ احػوؿ وضػيئ الوجػض ذو جحػض يذػؼ رسػوؿ اهلل

( )عمػػى الذبيمػػة فيذوؿثيػػابوي فػػالف اوػػي رسػػوؿ اهلل الػػيكـ مػػركـ اف تابػػدوا اهلل التاػػركوا بػػض
اػػينا ،واف تصػػددووي وتمواػػووي حتػػى اوفػػذ عػػف اهلل مػػا باووػػي بػػض واذا فػػرغ مػػف مذالتػػض دػػاؿ
االخر مف خمفضث يابوي فالف هذا يريد اف تسمخوا الالت والازح وحمفاءكـ مف الجػف مػف بوػي
مالؾ بف اديش الى ماجاء بض في البدعة والضاللة فال تسماوا لض وال تتباػوه فذمػت بػي ثمػف

هذا؟دالوا عمض ابو لفبل رواه احمد و الطبراوي بفذا المفظ

()87

وفي وص خر يذوؿ ابػف كويػر (رحمػض اهلل) مفسػ ار لػض (هػو الػذ اخػرج الػذيف كفػروا

مف اهؿ الكتابل

()88

ياوػي يفػػود بوػػي الوضػػير دالػػض ابػػف عبػاس ومجاهػػد والزهػػر وغيػػر واحػػد كػػاف رسػػوؿ

اهلل ( )لمػا دػػدـ المديوػػة هػػادوفـ واعطػػاهـ عفػػدان وذمػػة عمػػى اف اليذػػاتموهـ واليذػػاتموه فوذضػوا
الافد الذ كاف بيوفـ وبيوض فأحؿ اهلل بفـ بأسض الذ المرد لض

()89

ودد داؿ الحافظ ابو بكر البيفذيث اخبروا ابػو عبػداهلل الحػافظ اخبروػا احمػد بػف كامػؿ
الذاضػػي حػػدووا محمػػد بػػف سػػايد الاػػووي حػػدووي ابػػي عػػف جػػد عػػف ابػػف عبػػاس دػػاؿث كػػاف
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الوبػػي ( )دػػد حاصػػرهـ حتػػى بمػ مػػوفـ كػػؿ مبم ػ فػػأعطوه مػػا اراد مػػوفـ فصػػالحفـ عمػػى اف
يحذف لفـ دمػاءهـ واف يخػرجفـ مػف ارضػفـ ومػف ديػارهـ واوطػاوفـ واف يسػيرهـ الػى اذرعػات
وجاػػؿ لكػػؿ والوػػة مػػوفـ بايػ انر وسػػذاء والجػػالء اخ ػراجفـ مػػف ارضػػفـ الػػى ارض اخػػرح وروح

ايضان مف حديث ياذوب بػف محمػد الزهػر عػف ابػراهيـ بػف جافػر عػف محمػود بػف محمػد بػف
مسػممة عػف ابيػػض عػف جػػده عػف محمػػد بػف مسػممة اف رسػػوؿ اهلل ( )باوػض الػػى بوػي الوضػػير

وامره اف يؤجمفـ في الجالء والوة اياـل

()91

ويذػػوؿ االمػػاـ ابػػف كويػػر اػػارحان لػػذلؾ (اف رسػػوؿ اهلل ( )لمػػا حاصػػرهـ أمػػر بذطػػب

وخيمفـ اهاوة لفـ وارهابان وارعابان لذموبفـ فروح محمػد بػف اسػحاؽ عػف يزيػد بػف رومػاف ودتػادة
ومذاتػػؿ بػػف حيػػاف اوفػػـ دػػالواث فباػػث بوػػو الوضػػير يذولػػوف لرسػػوؿ اهلل ()ث اوػػؾ توفػػي عػػف

الفساد فمػا بالػؾ تػأمر بذطػب االاػجار؟ فػأوزؿ اهلل هػذه االيػة الكريمػة ا (مػا دطاػتـ مػف ليوػض
ومػاتركتـ) مػف االاػجار فػػالجميب بأذوػض وماػينتض ودػػدره ورضػاه وفيػض وكايػػة بالاػدو وخػز لفػػـ

وارغاـ ووففـ

()91

وفػػي وفػػس السػػياؽ يحػػدووا االمػػاـ ابػػف كويػػر فيذػػوؿ (ودػػاؿ االمػػاـ احمدثحػػدووا عبػػد

الرحمف حدووا سفياف عف موسى بف عذبة عف وافب ابف عمػر اف رسػوؿ اهلل دطػب وخػؿ بوػي
الوضػير وحػػرؽ واخرجػض صػػاحباه )

()92

مػف روايػػة موسػى بػػف عذبػة بوحػػو ولفػظ البخػػار مػػف

طريػػؽ عبػػدالرزاؽ عػػف ابػػف ج ػريح عػػف موسػػى بػػف عذبػػة بػػف وػػافب عػػف ابػػف عمػػر داؿثحػػارب
ومف عميفـ حتى حارب دريظة فذتػؿ مػف رجػالفـ
الوضير ودريظة فأجمى الوضير وادر دريظة ّ
وسػػبى ودسػػـ وسػاءهـ واوالدهػػـ وامػوالفـ بػػيف المسػػمميف اال باضػػفـ لحذػوا بػػالوبي ( )فػػأموفـ
واسػمموا واجمػى يفػود المديوػة كمفػػـ بوػي ديوذػاع وهػـ رهػط عبػػداهلل بػف سػالـ ويفػود بوػي حاروػػة

وكؿ يفود بالمديوة ولفمػا ايضػان عػف دتيبػة عػف الميػث بػف سػاد عػف وػافب عػف ابػف عمػراف اف

رسوؿ اهلل ( )حرؽ وخؿ بوي الوضير ودطبل

()93

ومف خالؿ الحديث الذ يستارضض االماـ ابف كوير وجده احياوا يووػي عمػى المػؤرخ

محمد بف اسحاؽ ويترحـ عميض ويايد بض فيذوؿثلودػد اورد ابػف اسػحاؽ رحمػض اهلل هفوػا ااػاا انر

كويػرة فيفػػا داب وم ػواعظ وحكػػـ وتفاصػػيؿ لمذصػػة تركوػػا باديفػػا اختصػػا انر واكتفػػاءان بمػػا ذكروػػاه
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وهلل الحمد والموة داؿ ابف اسحاؽث كاوػت وداػة بوػي الوضػير باػد وداػض احػد وباػد بنػر ماووػة

وهو االصح عودوال

()94

وعوػد مطالاتوػا لمػػا كتبػض االمػػاـ ابػف كويػر فػػي تفسػيره وجػػده اوػض دػد بمػ مرحمػة كبيػرة

بالحػديث عػػف السػيرة الوبويػػة واذا مارفاػت هػػذه الروايػات مػػف كتابػض هػػذا لربمػا كاوػػت تموػؿ لوػػا
سيرة ابض متكاممػة عػف حيػاة الرسػوؿ ( )عمػى االدػؿ فػي المرحمػة المدويػة مػف الػدعوة وجػده
يذوؿ (يخبر تاالى عف الموافذيف كابد بف ابي واحزابض حيف باووا الػى يفػود الوضػير ياػدووفـ
الوصػػر مػػف اوفسػػفـ فذػػاؿ تاػػالى (الػػـ ت ػ ار الػػى الػػذيف وػػافذوا يذولػػوف خ ػواوفـ الػػذيف كفػػروا مػػف
اهؿ الكتاب لنف اخرجتـ لوخرجف ماكـ

) داؿ اهلل تاالى (واهلل يافد اوفػـ لكػاذبوف) ا

لكاذبوف فيما وعدوهـ بض اما وفػـ دػالوا لفػـ دػوالن وفػي ويػتفـ ال يفػوا لفػـ بػض وأمػا وفػـ اليذػب
موفـ الذ دالوه ل

()95

ومػػف الومػػاذج االخػػرح التػػي دػػدمفا لوػػا الاالمػػة ابػػف كويػػر وهػػو يفسػػر لوػػا باضػػا مػػف

االيػػات الذرويػػة وهػػي بحػػد ذاتفػػا تموػػؿ جػػزءان مفمػان مػػف سػػيرة الرسػػوؿ محمػد ( )فمػػوالن سػػورة
الضحى وهي سورة مكية يذوؿثداؿ االماـ احمدثحدووا ابو وايـ حدووا سػفياف عػف االسػود بػف

دػػيس داؿثسػػمات جوػػديان يذػػوؿ ااػػتكى الوبػػي ( )فمػػـ يذػػـ ليمػػة او ليمتػػيف فأتػػت ام ػراة فذالػػتث
يامحم ػػد م ػػا ارح ا ػػيطاوؾ اال د ػػد ترك ػػؾ ف ػػأوزؿ اهلل ع ػػز وج ػػؿ (والض ػػحى والمي ػػؿ اذا س ػػجى

ماودعؾ ربػؾ ومػادمى)

()96

رواه البخػار ومسػمـ و الترمػذ والوسػاني وابػف حػاتـ وابػف جريػر

مػػف طػػرؼ عػػف االسػػود بػػف دػػيس عػػف جوػػدب هػػو او ابػػف عبػػداهلل البجمػػي وػػـ الامذػػي بػػض وفػػي

روايػة سػػفياف بػف عييوػػض عػػف االسػود بػػف دػيس سػػمب جوػػديان دػاؿث ابطػػا جبريػؿ عمػػى رسػػوؿ اهلل
فذػػاؿ الماػػركوف ودع محمػػد فػػأوزؿ اهلل تاػػالى (والضػػحى

)

اف هذا المرأة هي اـ جميؿ امرأة ابي لفب،عـ الرسوؿ ()

()97

()98

والسػػياؽ البػػي سػػايد دػػاؿث

ومػػف ممي ػزات المػػوفج عوػػد االمػػاـ ابػػف كويػػر اوػػض يذػػدـ لوػػا الروايػػة المتامذػػة بموضػػوع

الحػػديث عػػف عػػدة طػػرؽ اال اوػػض لػػـ يبػػيف أريػػض فػػي ايفمػػا اسػػمـ او ارجػػح ففػػي وفػػس الموضػػوع
يذوؿ حدووا ابو كريب حدووا وكيب عف هااـ ابف عروة عف ابيض داؿ ابطػأ جبريػؿ عمػى الوبػي
( )فجػػزع جزع ػان اػػديدان فذالػػت خديجػػة اوػػي ارح ربػػؾ دػػد دػػالؾ ممػػا تػػرح مػػف جزعػػؾ دػػاؿث
فوزلت (والضحى

ومادمى)

()99
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داؿ الاووي عف ابف عباسث لما وزؿ عمػى رسػوؿ اهلل ( )الذػرف ابطػأ عوػض جبريػؿ
ايامان فت ير بذلؾ فذاؿ الماركوفث ودعض ربض وداله فأوزؿ اهلل (ما ودعؾ ربؾ ومادمى)

ويض ػػؼ الاالم ػػة اب ػػف كوي ػػر حديو ػػض ب ػػالذوؿ و ػػـ د ػػاؿ تا ػػالى يا ػػدد وام ػػض عم ػػى عب ػػده

ورسولض محمد صموات اهلل عميض وسالمض (أ لػـ يجػدؾ يتيمػان فػ وح) وذلػؾ اف ابػاه تػوفي و هػو

حمؿ في بطف امض وديؿ باد اف ولد  وـ توفيت أمض اموة بوت وهػب ولػض مػف الامػر سػت
سويف وـ كاف لض في كفالة جده عبد المطمػب الػى اف تػوفي ولػض مػف الامػر ومػاف سػويف فكفمػض
عمض ابو طالب وـ لػـ يػزؿ يحوطػض ويوصػره يرفػب مػف دػدره ويػودره ويكػؼ عوػض اذح دومػض باػد

اف ابتاوػػض اهلل عمػػى رأس ارباػػيف سػػوة مػػف عم ػره هػػذا وابػػو طالػػب عمػػى ديػػف دومػػض مػػف عبػػادة
االووػػاف وكػػؿ ذلػػؾ بذػػدر اهلل وحسػػف تػػدبيره الػػى اف تػػوفي ابػػو طالػػب دبػػؿ الفج ػرة بذميػػؿ فأدػػدـ
عميػػض سػػففاء د ػريش وجفػػالفـ فأختػػار اهلل لػػض الفج ػرة مػػف بػػيف اظفػػرهـ الػػى بمػػد االوصػػار مػػف

االوس والخزرج كما اجرح اهلل سوتض عمى الوجض ا وـ االكمؿ فمما وصػؿ الػيفـ ووه ووصػروه
وحاطوه وداتموا بيف يديض اجمايف وكؿ هذا مف حفظ اهلل لض وكالءتض وعوايتض بض )

()111

ودولػػض تاػػالى (ووجػػدؾ ضػػاالن ففػػدح) ومػػوفـ مػػف دػػاؿ اف المػراد بفػػذا اف الوبػػي ()

ظؿ في اااب مكة وهو ص ير وـ رجب وديؿ اوض ظؿ وهو مب عمػض فػي طريػؽ الاػاـ وكػاف
راكبان وادة في الميؿ فجاء ابميس فادؿ بفا عػف الطريػؽ فجػاء جبريػؿ فػوفخ ابمػيس وفخػة ذهػب
موفا الى الحباة وـ عدؿ بالراحمة الى الطريؽ حكاهما الب و

()111

ودولض تاالى (ووجدؾ عانالن فأغوى) ا ث كوت فذي انر ذا عياؿ فأغواؾ اهلل عمػف سػواه

فجمب لض مابيف مذاميف الفذير الصابر وال وي الااكر صموات اهلل وسالمة عميضل

()112

ويوذؿ لوا ابػف كويػر مػاذكره محمػد بػف اسػحاؽ عػف هػذا المسػألة فيذػوؿ (ودػاؿ محمػد

بػػف اسػػحاؽث مػػا جػػاءؾ مػػف اهلل مػػف وامػػة وك ارمػػة مػػف الوبػػوة فحػػدث فيفػػا واذكرهػػا وادع اليفػػا
داؿث فجاؿ رسوؿ اهلل ( )يػذكر مػا اواػـ اهلل بػض عميػض مػف الوبػوة سػ انر الػى مػف يطمػنف اليػض

مف اهمض وافترضت عميض الصالة فصمىل

()113

وجػػاء فػػي تفسػػير سػػورة (أ لػػـ واػػرح لػػؾ صػػدرؾ) عوػػد االمػػاـ ابػػف كويػػر بذولػػضثل دػػاؿ

عبداهلل بف االمػاـ احمدثحػدووي البػزاز حػدووا يػووس بػف محمػد حػدووا ماػاذ بػف محمػد بػف ابػي
بف كاب حدووي ابو محمػد بػف ماػاذ عػف ماػاذ عػف محمػد عػف ابػي بػف كاػب ا ف ابػا هريػرة
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كاف جرينا عمى اف يسأؿ رسػوؿ اهلل ( )ال يسػألض عوفػا غيػره فذػاؿث يارسػوؿ اهلل مػا اوؿ مػا
أريػػت مػػف أمػػر الوبػػوة فاسػػتوح رسػػوؿ اهلل ( )جالسػان ودػػاؿث لذػػد سػػألت يػػا ابػػا هريػرة اوػػي لفػػي

الصػػحراء ابػػف عاػػر سػػويف و ااػػفر و اذا بكػػالـ فػػوؽ أرسػػي واذا رجػػؿ يذػػوؿ لرجػػؿث أهػػو هػػو
فأسػػتذبالوي بوجػػوه لػػـ ارهػػا دػػط وارواح لػـ اجػػدها مػػف خمػػؽ دػػط وويػػاب لػػـ ارهػػا عمػػى احػػد دػػط

ػي يماػػياف حتػػى اخػػذ كػػؿ واحػػد موفمػػا باضػػد ال اجػػد حػػدهما مسػان فذػػاؿ احػػدهما
فػػأدبال الػ ّ
لصاحبضثاضجاض فأضجااوي بال دصر وال هصر فذاؿ احػدهما لصػاحبضث افمػؽ صػدره ففػوح
احدهما الى صدر ففمذض فيما ارح بال دـ وال وجب فذاؿ لضث اخػرج ال ػؿ والحسػد فػأخرج اػينا
كفينػػة الامذػػة وػػـ وبػػذها فطرحفػػا فذاؿثادخػػؿ ال أرفػػة والرحمػػة ف ػ ذا موػػؿ الذمػػر الػػذ اخػػرج اػػبض

الفضػػة وػػـ هػػز ابفػػاـ رجمػػي اليموػػى فذػػاؿث اغػػد واسػػمـ فرجاػػت بفػػا اعػػدو ردػػض عمػػى الص ػ ير
ورحمة عمى الكبير)

()114

ً
ثالثا :العالمت ألسمرقنذي

ومف الاممػاء المفسػريف مػف الػذيف تػـ اختيػارهـ كومػاذج لفػذه الد ارسػة االمػاـ الاالمػة

السمردود ابػو الميػث وصػر بػف محمػد بػف ابػراهيـ المتػوفى عػاـ 375ه ػ وديػؿ 383ه ػ والػذ

ااػتفر بكتابػػض تفسػػير السػػمردود المسػػمى ايضػػا بحػػر الامػػوـ الػػذ حذذػػض وعمػػؽ عميػػض االسػػتاذ
عػػادؿ احمػػد عبػػد الموجػػود والاػػيخ عمػػي محمػػد ماػػوض والػػدكتور زكريػػا عبدالمجيػػد الوػػوفي
والمواور في بيروت بدار الكتب الاممية في طباتض االولى لسوة1427هػ\2116ـ

لـ يارؼ عمى وجض التحديد الااـ الػذ ولػد فيػض ابػو الميػث الوفػـ لػـ يكووػوا يتوداػوف

اف يكوف عالما ذا اأف و اال [وهذا غيب بحت] لسجموا مولده

()115

وعػػرؼ بمذػػب الفذيػػض وهػػو لذػػب ااػػتفر بػػض وهػػو يػػدؿ عمػػى اوػػض وصػػؿ مػػف عمػػـ الفذػػض

مرتبة عظيمة اليداويض فيفا احد مف مااصريض

()116

ودػػد حػػرص المحذذػػوف لتفسػػير السػػمردود كػػؿ الحػػرص عمػػى اف يخػػرج عممفػػـ عمػػى

الوجض الالنؽ كتفسير لكتاب اهلل عز وجؿ

()117

باد هذا الارض السريب لترجمة االماـ الفذيض السمردود سيتـ اختيار عػدة وصػوص
دروية ذات عالدة بالسيرة لمتارؼ عمى الموفج الذ سمكض االماـ السمردود في تفسيره
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يذوؿ االماـ السمردود في تفسير دولض تاػالىث (الـ*غمبػت الروـ*فػي ادوػى االرض
وهـ مف بادهـ غمبفـ سػي مبوف)

()118

ياوػي دفػرت الػروـ (فػي ادوػى االرض) ممػا يمػي فػارس

ياوي ارض االردف وفمسطيف (وهػـ) ياوػي اهػؿ الػروـ (مػف باػد غمػبفـ سػي مبوف) اهػؿ فػارس
وذل ػػؾ اف الوب ػػي ( )كت ػػب ال ػػى ديص ػػر مم ػػؾ ال ػػروـ ي ػػدعوه ال ػػى االس ػػالـ فذػ ػ أر كتاب ػػض ودبم ػػض
ووضاض عمى عيويض وخاتمض بخاتمض وـ اووذض عمى صدره وـ كتػب جػواب كتابػض اوػا واػفد اوػؾ

وبػػي ولكوػػا الوسػػتطيب اف وتػػرؾ الػػديف الذػػديـ الػػذ (اصػػطفى لايسػػى فاجػػب الوبػػي ( )ودػػاؿ
وبػػت اهلل ممكفػػـ الػػى يػػوـ الذيامػػة الػػى أدوػػى االرض موفػػا يفػػتح اهلل عػػز وجػػؿ عمػػى المسػػمميف

وكتب الى كسرح ممؾ فارس فمػزؽ كتابػض ورجػب الرسػوؿ باػد مػا اراد دتمػض فػأخبر الوبػي ()

بذلؾ فذاؿ ( ،)ودد مزؽ اهلل ممكفـ فال ممؾ لفـ ابدا اذا مػات كسػرح فػال كسػرح باػده فممػا
ظف ػػرت ف ػػارس عم ػػى ال ػػروـ اغ ػػتـ المس ػػمموف ل ػػذلؾ فوزؿ دول ػػض تا ػػالى (الـ*غمب ػػت ال ػػروـ

ست مبوف) وداؿ في رواية الكمبي اف ماركي دريش امتوا حيف غمػب الماػركوف اهػؿ الكتػاب
فذػاؿ لفػػـ ابػو بكػػر ( )لػـ تاػػمتوف؟ ليظفػػرف الػروـ عمػػيفـ فذػاؿ ابػػي بػف خمػػؼ واهلل اليكػػوف
ابدا فتباياا ابو بكػر وابػي خمػؼ لتظفػرف الػروـ عمػى اهػؿ فػارس الػى وػالث سػويف عمػى تسػب

ذود
يبدو اف رواية السمردود حوؿ كتاب الوبي ( )الػى هردػؿ تحتػاج الػى ماالجػة اف
الوصػػؼ الػػذ ددمػػض حػػوؿ اسػػتذباؿ هردػػؿ لمكتػػاب يػػوحي بػػأف ممػػؾ الػػروـ كػػاف مؤموػػا بػػدعوة
ورسػػالة محمػػد عميػػض الصػػالة والسػػالـ اال اوػػض اوػػر اتبػػاع دياوػػة االبػػاء عمػػى الػػدخوؿ فػػي الػػديف
الجديػػد واف الرسػػوؿ ( )باػػد مػػا عمػػـ بفػػذا االحتفػػاء دعػػا لػػض بػػأف يوبػػت ممكػػض الػػى االبػػد فػػي
حيف ورح باد ادؿ مف بضب سويف سذط هردؿ وكسرح اف ذلػؾ يػدؿ اف تفسػير السػمردود ال

يخمو مف االسرانيميات والوصراويات التي تمجد لمدياوات السابذة أإلسالـ

وفػػي تفسػػير دولػػض تاػػالى (هػػو الػػذ اوػػزؿ السػػكيوة فػػي دمػػوب المػػؤمويف) يذػػوؿ اإلمػػاـ
السمردود (وذلؾ اف الوبي ( )تجفػز فػي سػوة سػت فػي ذ الذاػدة فخػرج الػى الامػرة ماػض
الػؼ وسػتمانة رجػؿ ويذػػاؿ الػؼ واربامانػة واصػػحابض فباوػوا خالػد بػف الوليػػد فػي عصػابة مػػوفـ

ليصػػدوا الوبػػي ( )واصػػحابض عػػف البيػػت فممػػا وػػزؿ باسػػفاف دػػاؿثأف دريا ػان جامػػت لػػي عيوو ػان
فمف يدلوي عمى طريذة الووية فذاؿ رجؿ مف المسمميف اوػا يارسػوؿ اهلل فخػرج بفػـ واوتفػوا الػى
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الوويػػة وصػػادوا موفػػا فممػػا هػػبط رسػػوؿ اهلل ( )مػػف الوويػػة بركػػت وادتػػض الذص ػواء فمػػـ توباػػث

فرجوهػػا وزجرهػػا الوػػاس وضػربوها فمػػـ توباػػث فذػػاؿ الوػػاس خػ ت الذصػواء ا صػػارت حرووػان

فذاؿ الوبي ( )مػا خػ ت الذصػواء ومػا كػاف ذلػؾ لفػا بخمػؽ ولكػف حبسػفا حػابس الفيػؿ وػـ

داؿ اليسألووي فيما بيوي وبيوفـ اينان ياظموف بض حرماتفـ اال دبمتػض مػوفـ وػـ زجرهػا فأوباوػت
فمما وزلوا عمى الذميب بالحديبية لـ يكف في البنر اال ماء وايؾ ياوػي دميػؿ مت يػر فأستسػذوا
دمـ يبؽ في البنر ماء فذاؿ مف رجؿ يفيج لوا الماء فذاؿ رجؿ اوا يارسوؿ اهلل فذاؿثمػا اسػمؾ

؟ داؿث مرة فذاؿث تأخر فذاؿ رجؿ أخر اوا يارسوؿ اهلل فذاؿ ما اسػمؾ ثدػاؿ واجيػض فذػاؿثاوزؿ
فأعطاه رسوؿ اهلل ماذصان فبحث فالبنر فوبب الماء)

()119

ويسػػتارض االمػػاـ السػػمردود تفاصػػيؿ االحػػداث فػػي صػػمح الحديبيػػة (يذػػوؿ فكتػػب

هػػذا مػػا صػػالح عميػػض محمػػد بػػف عبػػداهلل سػػفيؿ بػػف عمػػرو اال تذاتموػػا وال وذاتمػػؾ سػػوتيف ووػػدخؿ
في حمفوا مف وااء وتدخموا في حمفكـ مف انتـ وعمى اوكـ تػأتوف فػي الاػاـ المذبػؿ و تذيمػوف
والوػػة ايػػاـ وػػـ ترجاػػوف وعمػػى اف مػػف جػػاء موػػا الػػيكـ ال تذبمػػوه وتػػردوه اليوػػا ومػػف جػػاءكـ اليوػػا

ففو موا فال ورده اليكـ فاؽ ذلؾ الاػرط عمػى المسػمميف فذالواثيارسػوؿ اهلل مػف لحػؽ بفػـ موػا

ففو لفـ  ،فذاؿ رسػوؿ اهلل ( )فأمػا مػف لحػؽ بفػـ موػا فأباػده اهلل واولػى بمػف كفػر وامػا مػف
اراد اف يمحؽ بوا مػوفـ فسػيجاؿ اهلل لػض مخرجػان فجػاء ابػو جوػدؿ بػف سػفيؿ بػف عمػرو يرسػؼ
في الحديد ياوي يماي ماي االعرج ،ودد اسمـ فأووذػض ابػوه حػيف خاػي اف يػذهب الػى الوبػي

( )فممػػا ودػػب فػػي ظف اروػػي المسػػمميف داؿ اوػػي مس ػػمـ فجػػاء ابػػوه فذػػاؿث اومػػا كتبوػػا الكت ػػاب
السػػاعة فذػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  ،يارسػػوؿ اهلل الػػيس اهلل حػػؽ واوػػت حػػؽ؟ دػػاؿ بمػػى دػػاؿ
ووح ػػف د ػػوـ مؤمو ػػوف ؟ وه ػػـ كفار؟د ػػاؿ بمى،د ػػاؿثفمـ واط ػػي الدوي ػػة ف ػػي ديوو ػػا د ػػاؿ اوم ػػا كتبو ػػا

الكتاب الساعة

()111

ووجػػد االمػػاـ السػػمردود عوػػدما يسػػتارض عديػػدان مػػف الروايػػات ذات الاالدػػة بسػػيرة

الرسػػوؿ محمػػد ( )فيستارضػػفا مػػف خػػالؿ تفسػػير االيػػات الذرويػػة ذات الاالدػػة باالحػػداث
ويذدمفا بصورة جيدة تكاد تفػوؽ اصػحاب السػير والم ػاز

لمػا فيفػا مػف ددػة وسػالمة فوجػده

عودما يتحدث عف تفسير دولض تاالى (هو الذ اخرج الذيف كفروا (ياوي يفود بوػي الوضػير)
مف اهؿ الكتاب مػف ديػارهـ) وكػاف بػدأ امػر بوػي الوضػير الػى الوبػي ( )باػث وػالث باػوث
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وام ػره عمػػى سػػباة وفػػر الػػى باػػض الو ػواحي

فساروا حتى جاؤا بطف الرجيػب فوزلػوا عوػد اػجرة فػأكموا مػف تمػر عجػوة كاوػت مافػـ فسػذطت
ووايات باالرض وكاف يسيروف بالميؿ فكمووا بالجبؿ

()112

فجاءت امػراة مػف هػذيؿ تػرح ال ػوـ

فرأت الووايات التي سػذطت فػي االرض فػأوكرت صػ رهف فارفػت اوفػا تمػر المديوػة فصػاحت
فػػي دولفػػا اوػػتـ إبتيػػتـ فجػػاؤا يطمبووفػػا فوجػػدوهـ دػػد كمو ػوا فػػي الجبػػؿ فذػػالوا لفػػـ اوزل ػوا ولكػػـ

االماف فذالوا ال واطي بأيػديوا فذػاتموهـ فذتمػوا كمفػـ اال عبػداهلل بػف طػارؽ فجرحػوه وحسػبوا اوػض
دد مات فتركوه فوجا مف بيوفـ وبذى اخوهـ عاصـ بف وابػت بػف االفمػح ففػرغ جابتػض وػـ جاػؿ
يرميفـ ويرتجز ويذػاتمفـ حتػى فويػت وبمػض وػـ طػاعف بػالرمح حتػى اوكسػر الػرمح وبذػى السػيؼ

داؿ اهلل اوي دد حميػت ديوػؾ اوؿ الوفػار فػاحـ جسػد فػي اخػره وكػاووا يجػردوف مػف دتػؿ مػف
اصػحابض فممػػا دتمػوا عاصػػما حمتػػض الػدبر وهػػي الزوػابير حتػػى جػػاء السػيؿ مػػف الميػؿ فػػذهب بػػض

الدبر واسروا خبيب بف عد ورجؿ خر اسمض زيد بف الدووة)

()113

ً
رابعا -:اإلمام القرطبي :ث  271هـ

ومػػف الاممػػاء المفس ػريف مػػف الػػذيف تػػـ اختيػػارهـ كػػذلؾ كومػػاذج لفػػذه الد ارسػػة االمػػاـ

الاالم ػػة المحذ ػػؽ أب ػػو عب ػػد اهلل ب ػػف احم ػػد ب ػػف اب ػػي بك ػػر ب ػػف ف ػػرج بس ػػكوف الػ ػراء االوص ػػار

الخزرجى ا ودلسػي الذرطبػي وزيػؿ مويػة بوػي خصػيب مػف الػديار المصػرية المتػوفى  271ه ػ
وباد كتابض الجػامب حكػاـ الذػراف مػف اجػؿ كتػب التفسػير لمػا فيػض مػف عمميػة وموفجيػة كبيػرة

والػػذ دػػاـ عمػػى االعتوػػاء بػػض فضػػيمة الاػػيخ خميػػؿ محػػي الػػديف المػػيس والػػذ طبػػب فػػي دار
الفكر طباة ا ولى سوة 1424هػ\2113ـ داؿ فيض صاحب وفخ الطيبث-

(دػػاؿ عبػػدالكريـ فػػي حذضثاوػػض مػػف عبػػاد اهلل الصػػالحيف والاممػػاء الاػػارفيف الػػورعيف

ال ازهػػديف فػػي الدويا الماػػت ميف بمػػا يايػػوفـ مػػف االمػػور االخػػرة فيمػػا توجػػض وعبػػادة وتصػػويؼ)

()114

يحػػدووا االمػػاـ الذرطبػػي فػػي الجػػزء الاااػػر مػػف تفسػػيره عوػػد اػػرحض لذولػػض تاػػالى فػػي
س ػ ػػورة االسػ ػ ػراء (واذا دػ ػ ػرأت الذ ػ ػػرف جامو ػ ػػا بيو ػ ػػؾ وب ػ ػػيف ال ػ ػػذيف اليؤمو ػ ػػوف ب ػ ػػاالخرة حجاب ػ ػػا
مسػػتورا)

()115

عػػف طمبػػض ومطاردتػػض مػػف دبػػؿ الاػػدو وكيػػؼ تمكػػف مػػف الف ػرار وهػػو محجػػوب
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عوفـ يذره الذرف فيذوؿث دمتث ولذد اتفؽ لي ببالد االودلس بحصف مووور مف اعمػاؿ درطبػة
موؿ هذا وذاؾ اوػي هربػت امػاـ الاػدو واوحػزت الػى واحيػة عوػض فمػـ البػث اف خػرج فػي طمبػي
فارسػػاف واوػػا فػػي فضػػاء مػػف االرض داعػػد لػػيس يسػػتروي عوفمػػا اػػيء واوػػا اد ػ أر اوؿ سػػورة

(يػس) وغيػر ذلػؾ مػػف الذػرف فابػ ار عمػي وػػـ رجاػا مػف حيػث جػػاءا واحػدهما يذػوؿ لآلخرثهػػذا

ديبمػػض ياوػػوف اػػيطاوا واعمػػى اهلل عػػز وجػػؿ ابصػػارهـ فمػػـ يرووػػي والحمػػد هلل حمػػدان كوي ػ انر عمػػى

ذلؾ وكاف اإلماـ ففما حسف الحفظ مميح الوظـ حسف الذاكرة وذة حافظانل

()116

ت ػػوفي اإلم ػػاـ الذرطب ػػي رحم ػػض اهلل بالموي ػػة اوان ػػؿ س ػػوة اح ػػدح وس ػػبايف وس ػػتمانة داؿ

الذهبي بؿ سوة وماف وستيف وستمانة هجرية

سػػمب مػػف الاػػيخ ابػػي الابػػاس احمػػد بػػف عمػػر الذرطبػػي صػػاحب المففػػـ فػػي اػػرح

مسمـ وابف رواح وابف الجميز وعدة وكاف مف اوعية الامـ

()117

وح ػػدث ع ػػف اب ػػي عم ػػي الحس ػػف ب ػػف محم ػػد البك ػػر وغيػ ػره روح عو ػػض باالج ػػازة ول ػػده

افاب الديف ابو الاباس بالموية واخذ عوض ابو عبداهلل الوالي
ولض الاديد مف المصوفات موفاث

 كتاب االسوى في اسماء اهلل الحسوى
 كتاب التذكرة في امور االخرة
 كتاب التذكار في افضؿ االذكار
 كتاب ارح التذصي

()118

وتػػاج مؤلفاتػػض الجػػامب الحكػػاـ الذػػرف المبػػيف لمػػا تضػػموض مػػف السػػوة و

الفردػػاف،

الػػذ سػػارت بػػض الركبػػاف وهػػو كتػػاب فريػػد فػػي بابػػض وذػػي ،وحاػػاه بكػػؿ فريػػدة عػػف المػػدارس
الفذفية في الاصر الذ عاش فيض

()119

واذا اردوا الحديث عف موفجػض فػي التفسػير سػوامد الػى اختيػار عػدة وصػوص درويػة

ووتارؼ مف خاللفا عمى اسموبض وموفجض في عرض سيرة الرسوؿ محمد ()
يذػػوؿ االمػػاـ الذرطبػػي عوػػد تفسػػيره دولػػض تاػػالى (ورهباويػػة ابتػػدعوها) وفػػي االيػػة دليػػؿ
عمػػى الازلػػة عػػف الوػػاس فػػي الصػوامب والبيػػوت وذلػػؾ موػػدوب اليػػض عوػػد فسػػاد الزمػػاف و ت يػػر
االصػػدداء واالخ ػواف ودػػد مضػػى بيػػاف هػػذا فػػي سػػورة الكفػػؼ ،مسػػتوفي والحمػػدهلل وفػػي مسػػود
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احمػػد ب ػف حوبػػؿ مػػف حػػديث ابػػي امامػػض البػػاهمي ( )دػػاؿث خرجوػػا مػػب رسػػوؿ اهلل ( )فػػي
سرية مف سراياه فذاؿثمر رجؿ ب ار فيض ايء مف ماء فحدث وفسض بػأف يذػيـ فػي ذلػؾ ال ػار
فيذوتض ما كاف فيض مف ماء ويصيب ما حولض مف البذؿ ويتخمى عف الػدويا داؿث لػو اوػي اتيػت

الوبي ( )فذكرت ذلؾ لض فأف اذف لي فامت واال لـ افاؿ فأتاه فذاؿث ياوبي اهلل مػررت ب ػار
فيض مايذوتوي مف الماء والبذؿ فحدوتوي وفسي بأف اديـ فيض واتخمى مف الدويا داؿث فذػاؿ الوبػي

(( )اوػػي لػػـ اباػػث باليفوديػػة وال بالوص ػراوية ولكوػػي باوػػت بالحويفيػػة السػػمحة والػػذ وفػػس
محمد بيده ل ػدوة او روحػة فػي سػبيؿ اهلل خيػر مػف الػدويا ومػا فيفػا ولمذػاـ احػدكـ فػي الصػؼ

االوؿ خير مف صالتض ستيف سوة

()121

ويضػػيؼ ايضػػا االمػػاـ الذرطبػػي عػػف الرسػػوؿ ( )فمػػف مػػف بػػي واتباوػػي وصػػددوي
فذد رعاها حؽ رعايتفا ومف لـ يؤمف بػي فأولنػؾ هػـ الفاسػذوف) ياوػي الػذيف تفػودوا وتوصػروا

وديػػؿ هػؤالء الػػذيف ادركػوا محمػػد ( )فمػػـ يؤموػوا بػػض فأولنػػؾ هػػـ الفاسػػذوف وفػػي االيػػة تسػػميمض
لموبػػي ( )ا اف االولػػيف اصػػروا عمػػى الكفػػر ايضػػا فػػال تاجػػب مػػف اهػػؿ عصػػرؾ واصػػروا
عمى الكفر ،اهلل اعمـ

()121

ويذوؿ االماـ الذرطبػي فػي تفسػير دولػض تاػالى (اذا جػاءؾ الموػافذوف دػالوا واػفد اوػؾ
لرسوؿ اهلل

) روح البخار عف يزيد بف اردـ داؿث كوت مب عمي فسمات عبداهلل بػف ابػي

بػػف سػػموؿ يذػػوؿ (ال توفذ ػوا عمػػى مػػف عوػػد رسػػوؿ اهلل حتػػى يوفض ػوا) ودػػاؿث (لػػنف رجاوػػا الػػى
المديو ػػة ليخ ػػرجف االع ػػز موف ػػا االذؿ) ف ػػذكرت ذل ػػؾ لام ػػي ف ػػذكر عم ػػي لرس ػػوؿ ( )فأرس ػػؿ

رسػػوؿ اهلل ( )الػػى عبػػداهلل بػػف ابػػي واصػػحابض فحمف ػوا مادػػالواث فصػػددفـ رسػػوؿ اهلل وكػػذبويث
فأصػابوي هػـ لػـ يصػيبوي مومػض فجمسػت فػي بيتػي فػأوزؿ اهلل عػز وجػؿ (اذا جػاءؾ الموػافذوف)

الى دولض (هـ الذيف يذولوف ال يوفذوا عمي مف عود رسوؿ اهلل الى دولػض (ليخػرجف االعػز موفػا
االذؿ) فأرس ػػؿ ال ػػي رس ػػوؿ اهلل ( )و ػػـ د ػػاؿ (اف اهلل د ػػد صػ ػددؾ) خرج ػػض الترم ػػذ د ػػاؿ ه ػػذا
حػػديث حسػػف صػػحيح وفػػي الترمػػذ عػػف زيػػد بػػف اردػػـ داؿثغزووػػا مػػب رسػػوؿ اهلل ( )وكػػاف
ماوا اواس مف االعراب فكوا وبدر الماء وكاف الاػرب يسػبذووا اليػض فيسػبؽ االع اربػي اصػحابض

فػػيمالء الحػػوض ويجاػػؿ حولػػض حجػػارة ويجاػػؿ الوطػػب عميػػض حتػػى تجػػيء اصػػحابض داؿثفػػأتى
رجؿ مف االوصار اعرابيا فأرض زماـ وادتض لتارب فأبى اف يدعض فأوتزع حج ار ففػاض المػاء
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فرفػػب االع اربػػي خاػػبة فضػػرب بفػػا رأس االوصػػار فاػػجض فػػأتى عبػػداهلل بػػف ابػػي بػػف سػػموؿ
رأس الموافذيف فأخبره وكػاف مػف اصػحابض ف ضػب عبػداهلل بػف ابػي وػـ دػاؿث التوفذػوا عمػى مػف

عوػػد رسػػوؿ اهلل حتػػى يوفض ػوا مػػف حولػػض-ياوػػي االع ػراب-وكػػاووا يحضػػروف رسػػوؿ اهلل ()
عوػػد الطاػػاـ فذػػاؿ عبػػداهللثاذا اوفض ػوا مػػف عوػػد محمػػد فػػأتوا محمػػد بالطاػػاـ ليأكػػؿ هػػو و مػػف

عوػػده وػػـ دػػاؿ صػػحابضث لػػنف رجاػػتـ الػػى المديوػػة ليخػػرجف االعػػز موفػػا االذؿ دػػاؿ زيػػدث واوػػا
ردؼ عمػػي فسػػمات عبػػداهلل بػػف ابػػي فػػأخبرت عمػػي ،فػػاوطمؽ فػػأخبر رسػػوؿ اهلل ( )فأرسػػؿ
اليض فحمؼ وصحبض داؿ فصددض رسوؿ اهلل وكذبوي داؿث فجاء عمي الي فذاؿث مػا اردت الػى
اف واتػػؾ رسػػوؿ اهلل ( )وكػػذبؾ والموػػافذوف دػػاؿ فودػػب عمػػي مػػف جػرأتفـ مػػالـ يذػػب عمػػى أحػػد

فبيوما اسير مب رسوؿ اهلل ( )في سفر دد خففت أرسػي مػف الفػـ اذا اتػاوي رسػوؿ اهلل ()
فارؾ اذوي وضحؾ في وجفي فما كاف يسروي اف لي لفا الخمػد فػي الػدويا
لحذوػػي فذاؿثمػػا دػػاؿ لػػؾ رسػػوؿ اهلل

وػـ اف ابػا بكػر

دمػػت مػػا دػػاؿ اػػيء اال اوػػض عػػرؾ اذوػػي وضػػحؾ فػػي

وجفػػي فذػػاؿ ابا ػرتـ لحذوػػي عمػػر فذمػػت لػػض موػػؿ دػػولي بػػي بكػػر فممػػا اصػػبح د ػ أر رسػػوؿ اهلل

( )سورة الموافذيف داؿ ابو عيسى هذا حديث حسف صحيح

()122

ووستمر مب االمػاـ الذرطبػي فػي تفسػير لآليػات الذرويػة ذات الاالدػة بالسػيرة الوبويػة

والتػػي مػػف خاللفػػا وجػػده يذػػدـ لوػػا مامومػػات مستفيضػػة فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة لحيػػاة الرسػػوؿ
( )ففػػي حديو ػػض ع ػػف ماو ػػى دول ػػض تاػػالى (ي ػػا أيف ػػا الوب ػػي ل ػػـ تحػػرـ م ػػا اح ػػؿ اهلل ل ػػؾ تبت ػػي
مرضات أزواجؾ واهلل غفور رحيـ)

()123

يذػػوؿ االمػػاـ الذرطبػػي وبػػت فػػي صػػحيح مسػػمـ عػػف عاناػػة (رضػػي اهلل عوفػػا) اف

الوبػػي ( )ك ػػاف يمك ػػث عو ػػد زيوػػب بو ػػت جح ػػش فيا ػػرب عوػػدها عسػ ػالن دال ػػت فتواط ػػأت او ػػا
وحفصػػة اف يتّوػػا مػػا دخػػؿ عميفػػا رسػػوؿ اهلل ( )فمتذػػؿث اوػػي اجػػد موػػؾ ريػػح م ػػافير أكمػػت
م ػػافيرا؟( )124فػػدخؿ عمػػى احػػداهما فذالػػت لػػض ذلػػؾ فذػػاؿث لبػػؿ ا ػربت عسػػال عوػػد زيوػػب بوػػت

جحش ولف اعود لض) فوزؿث للػـ تحػرـ مػا احػؿ اهلل لػؾل الػى دولػض لاف تتوبػال لااناػة وحفصػة
(واذا اسر الوبي الى باض ازواجض حديوا) لذولضث (بػؿ اػربت عسػال) وعوفػا ايضػا دالػت كػاف
رسػػوؿ اهلل ( )يحػػب الحمػواء والاسػػؿ فكػػاف اذا صػػمى الاصػػر دار عمػػى وسػػانض فيػػدوو مػػوفف
فدخؿ عمى حفصة فأحتبس عودها اكور مما كػاف يحتػبس فسػألت عػف ذلػؾ فذيػؿ لػيث اهػدت
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مػػف عسػػؿ فسػػذت رسػػوؿ اهلل موػػض ا ػربض فذمػػت واهلل لوحتػػالف لػػض

فػػذكرت ذلػػؾ لسػػودة ودمػػتث اذا دخػػؿ عميػػؾ فأوػػض سػػيدوو موػػؾ فذػػولي لػػضث يارسػػوؿ اهلل اكمػػت
م ػػافير؟ فأوػػض سػػيذوؿ لػػؾ ال فذػػولي لػػضث مػػا هػػذه الػريح؟ وكػػاف رسػػوؿ اهلل ياػػتد عميػػض اف يوجػػد
موػػض ال ػريح فأوػػض سػػيذوؿ لػػؾ سػػذتوي حفصػػة ا ػربة عسػػؿ فذػػولي لػػضث جرسػػت وخمػػة الاػػرفط
وسأدوؿ ذلؾ لض ودوليػض اوػت ياصػفية فممػا دخػؿ عمػى سػودة دالػتث تذػوؿ سػودة واهلل الػذ ال

الض اال هو كدت اف ابادنض بالذ دمت لي واوض لامى الباب فردان موؾ فمما دوػا رسػوؿ اهلل ()
دمتث يارسوؿ اهلل اكمػت الاػرفط فممػا دخػؿ عمػى حفصػة دالػت ث يارسػوؿ اهلل ،اال اسػذيؾ موػض

دػػاؿث (ال حاجػػة لػػي بػػض) تذػػوؿث سػػودة سػػبحاف اهللث واهلل لذػػد حرموػػاه ،دالػػتث دمػػت لفػػا اسػػكتي
ففي هذه الرواية اف التي ارب عودها الاسؿ هي حفصة وفي االولػى زيوػب وروح ابػف ابػي
ممكيػػة عػػف ابػػف عبػػاس اوػػض ا ػربض عوػػد سػػودة ودػػد ديػػؿ اومػػا هػػي اـ سػػممة رواه اسػػباط عػػف

السد ودالػض عطػاء بػف ابػي مسػمـث ابػف الاربػيث وهػذا كمػض جفػؿ او تصػور ب يػر عمػـ فذػاؿ
بادي وسانض حسدا وغيرة لمف ارب ذلػؾ عوػدها ث اف لوجػد موػؾ ريػح الم افير والم ػافير بذمػة
او صم ة مت ير الرانحة فيفػا حػالوة واحػداها م فػور وجرسػتث اكمػت والاػرفطث وبػت لػض ريػح
كريح الخمر وكػاف عميػض الصػالة والسػالـ ياجبػض اف يوجػد موػض الػريح الطيبػة او يجػدها ويكػره
الريح الخبيوة لمواجاة الممؾ)

()125

وفػػي وػػص اخػػر وجػػد االمػػاـ الذرطبػػي يتفػػوؽ عمػػى اصػػحاب السػػير والم ػػاز عوػػدما
وػراه يفسػػر دولػػض تاػػالىث (مػػا ودعػػؾ ربػػؾ ومػػادمى) يذػػوؿث وكػػاف جبريػػؿ  ابطػػأ عمػػى الوبػػي

( )فذػػاؿ الماػػركوف دػػاله اهلل وودعػػض فوزلػػت االيػػة ودػػاؿ ابػػف ج ػريجث احتػػبس عوػػده الػػوحي
()126

اووػػي عاػػر يومػان

ودػػاؿ ابػػف عبػػاس خمسػػة عاػػر يومػػا وديػػؿ خمسػػة وعا ػريف يومػػا ودػػاؿ

مذاتؿ ث اربايف يوما ،فذاؿ الماركوف اف محمدان ودعض ربض ودػاله ولػو كػاف امػره مػف عوػد اهلل
لتػػابب عميػػض كمػػا كػػاف يفاػػؿ بمػػف كػػاف دبمػػض مػػف االوبيػػاء وفػػي البخػػار عػػف جوػػدب بػػف سػػفياف

داؿث (ااتكى رسوؿ اهلل ( )فمـ يذيـ ليمتػيف او وػالث فػأوزؿ اهلل عػز وجػؿ (والضػحى والميػؿ

اذا سػػجى ماودعػػؾ ربػػؾ ومػػادمى ) وفػػي الترمػػذ عػػف جوػػدب البجمػػي دػػاؿث (كوػػت مػػب الوبػػي

( )فػػي غػػار فػػدميت اصػػباض فذػػاؿ الوبػػي ( )هػػؿ اوػػت اال اصػػبب دميػػت وفػػي سػػبيؿ اهلل
مالذيػػت) دػػاؿث وابطػػأ عمي ػػض جبريػػؿ فذػػاؿ الما ػػركوفثدد ودع محمػػدثفأوزؿ اهلل تبػػارؾ وتا ػػالى
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(ماودعػػؾ ربػػؾ ومػػادمى) هػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح لػػـ يػػذكر الترمػػذ ث (فمػػـ يذػػيـ ليمتػػيف او
والوان) اسذطض الترمذ وذكره البخار وهو اصح ماديؿ في ذلؾ واهلل اعمـ

()127

وفي الوصػوص ذات الفانػدة مػف التػي ذكرهػا االمػاـ الذرطبػي تفسػير دولػض تاػالى (يػا

ايفا المزمػؿ ) دػاؿ االمػاـ السػفيمي ث لػيس المزمػؿ بأسػـ مػف اسػماء الوبػي ( )ولػـ ياػرؼ
بض كمػا ذهػب اليػض باػض الوػاس وعػدوه فػي اسػمانض  واومػا المزمػؿ اسػـ ماػتؽ مػف حالتػض
التي كاف عميفا مف حيػث الخطػاب وكػذلؾ المػدور وفػي خطابػض بفػذا االسػـ فانػدتاف ثاحػدهما
المالحظػةثفأف الاػػرب اذا دصػدت مالحظػػة المخاطػب وتػػرؾ المااتبػة سػػموه باسػـ ماػػتؽ مػػف
حالتػػض التػػي هػػو عميفػػا كذػػوؿ الوبػػي( )لامػػي حػػيف غاضػػب فاطمػػة (رضػػي اهلل عوفػػا) فأتػػاه
وهو وانـ ودػد لصػؽ بجبيوػض التػراب فذػاؿ لػضث لدػـ يػا ابػا ترابلااػاا ار لػض اوػض غيػر عاتػب عميػض

ومالحظػػة لػػض وكػػذلؾ  لحذيفػػة ث لدػػـ يػػا وومػػافل وكػػاف وانمػػا مالحظػػة لػػض وااػػاا ار لتػػرؾ
الات ػػب والتأوي ػػب فذ ػػوؿ اهلل تا ػػالى لمحم ػػد (( )ياايف ػػا المزم ػػؿ د ػػـ) في ػػض ت ػػأويس ومالحظ ػػة

ليستاار اوض غير عاتب عميضل

()128

يك ػػاد االم ػػاـ الذرطب ػػي يتمي ػػز عم ػػى عمم ػػاء االم ػػة ف ػػي او ػػض د ػػدـ الا ػػيء الكوي ػػر وه ػػو

يسػػتارض لوػػا تفسػػير االيػػات الذراويػػة والتػػي مػػف خاللفػا يحػػدووا باػػكؿ عممػػي دديػػؽ سػػميـ عػػف
تفاصيؿ مفمة مف حيػاة الرسػوؿ ( )فوجػده عوػدما يفسػر دولػض تاػالىث ل هػو الػذ باػث فػي
االمػػيف رس ػوال مػػوفـ

ضػػالؿ مبػػيفل

()129

ياوػػي دولػػض تاػػالىث هػػو الػػذ باػػث فػػي االميػػيف

رسوال موفـلدػاؿ ابػف عبػاسث االميػوف الاػرب كمفػـ ومػف لػـ يكتػب مػوفـ وفػـ لػـ يكووػوا اهػؿ
كتػ ػػاب وديػ ػػؿ االميػ ػػوف الػ ػػذيف اليكتبػ ػػوف وكػ ػػذلؾ كاوػ ػػت د ػ ػريش وروح موصػ ػػور عػ ػػف اب ػ ػراهيـ

دػػاؿثاالمي الػػذ يذ ػ أر واليكتػػب ودػػد مضػػى فػػي (البذػرة)( ،رسػوال مػػوفـ) ياوػػي محمػػدان.ومػػا مػػف

حي مف الارب اال ولرسوؿ اهلل ( )فيفـ درابة ودد ولدوه داؿ ابف اسحاؽ االحػي ت مػب فػأف

اهلل تاالى طفر وبيض ( )موفـ لوصػراويتفـ فمػـ يجاػؿ لفػـ عميػض والده وكػاف اميػا لػـ يذػ ار مػف
كتاب ولـ يتامـ عميض الصالة والسالـ داؿ المارود ثفأف ديؿ ما وجض االمتوػاف فػأف باػث وبيػا
اميا؟
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فػػالجواب عوػػض والوػػة اوجػػض احػػدهاث لموافذتػػض مػػا تذػػدمت بػػض باػػارة االوبيػػاء ،الوػػاويث
لماػػاكمة حالػػض الح ػوالفـ فيكػػوف ادػػرب الػػى م ػوافذتفـ والوالػػث ث ليوتفػػي عوػػض سػػوء الظػػف فػػي
تاميمض مادعي اليض مف الكتب التي درأها والحكـ التي تالها

()131

وعوػػدما فسػػر االمػػاـ الذرطبػػي دولػػض تاػػالى (ياايفػػا الػػذيف اموػوا اذا وػػود لمصػػالة مػػف

الجماة)

()131

وجده يتحدث بمساف الاارؼ لالمور ذات الاالدة بػاالحواؿ المبتدنػة لمخمػؽ االوسػاوي

والكووي يذوؿ وعػف سػمماف اف الوبػي ( )دػاؿث لاومػا سػميت جماػة الف اهلل جمػب فيفػا خمػؽ
دـ) وديػػؿ ف اهلل تاػػالى فػػرغ فيفػػا ممػػف خمػػؽ كػػؿ اػػيء فأجتماػػت فيفػػا المخمودػػات وديػػؿ

لتجتمػػب الجماعػػات فيفػػا وديػػؿ الجتمػػاع الوػػاس فيفػػا لمصػػالة (مػػف) ا فتاػػالوا فموجتمػػب حتػػى
وجاؿ يوما لوا وػذكر اهلل ووصػمي فيػض ووسػتذكر –او كمػا دػالوا-فذػالواثيوـ السػبت لميفػود ويػوـ
االحػػد لموصػػارح فػػأجاموه يػػوـ الاروبػػة فػػأجتماوا الػػى اسػػاد بػػف ز ارره (ابػػو امامػػة  )فصػػمى
يومنػػذ ركاتػػيف وذكػػرهـ فسػػموه يػػوـ الجماػػة،حيف اجتماوا فػػذبح لفػػـ اسػػاد اػػاة فتااػوا وت ػػدوا

موفا لذمتفـ ففذه اوؿ جماة في االسالـ)

()132

اف موػػؿ هػػذه المامومػػات التػػي دػػدمفا االمػػاـ الذرطبػػي فػػي تفسػػيره لماديػػد مػػف االيػػات
الذراوية لتدؿ عمى اوض كاف عارفا بػأحواؿ السػيرة الوبويػة واوػض كػاف متمكوػا موفػا فوجػده ياػرض
االحداث باكؿ جيد بايدا عف السفو او االختالط ليس هذا فذػط بػؿ اوػض يتحػدث عػف طبياػة
الدعوة وكيؼ اوصؿ الرسوؿ ( )دعوتض الى الواس مف دوف خوؼ او ارتبػاؾ فوجػده عوػدما

يفسر دولض تاالى (الرحمف عمـ الذرأف ) يذوؿ ورو اف ديس بف عاصـ الموذػر دػاؿ لموبػي
( )اتؿ عمي مما اوزؿ عميؾ فذ ار عميض سورة الػرحمف فذػاؿ اعػدها فاعادهػا والوػان فذػاؿث واهلل
اف لض لطالوة واف عميض لحالوة ،واسفمض لم دؽ واعاله مومر وما يذػوؿ هػذا باػر اوػا ااػفد اف
ال الػػض اال اهلل واوػػؾ رس ػػوؿ اهلللورو كػػذلؾ ع ػػف عمػػي ( )اف رس ػػوؿ اهلل ( )دػػاؿث للكػػؿ
ايء عروس وعروس الذرف هو سورة الرحمف

()133

وفػػي تفسػػيره لذولػػض تاػػالى (اليسػػتو مػػوكـ مػػف اوفػػؽ دبػػؿ الفػػتح وداتػػؿ) يذػػوؿ االمػػاـ

الذرطبػػي ودػػاؿ الكمبػػيث وزلػػت فػػي ابػػي بكػػر ( )ففيفػػا دليػػؿ واضػػح عمػػى تفضػػيؿ ابػػي بكػػر
( )وتذديمػػض ،الوػػض اوؿ مػػف اسػػمـ وعػػف ابػػف مسػػاودث اوؿ مػػف ظفػػر لالسػػالـ بسػػيفض الوبػػي
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وابػػو بكػػر الصػػديؽ والوػػض اوؿ مػػف اوفػػؽ عمػػى وبػػي اهلل عميػػض الصػػالة والسػػالـ وعػػف ابػػف عمػػر

داؿثكوػػت عوػػد الوبػػي ( )وعوػػده ابػػو بكػػر وعميػػض عبػػاءة ودػػد خممفػػا فػػي صػػدره بخػػالؿ فوػػزؿ
جبريؿ  فذاؿث ياوبي اهلل مالي ارح ابا بكر عميض عباءة دد خممفا فػي صػدره بخػالؿ ،فذػاؿ
(دد اوفؽ عمي مالض دبؿ الفتح)

()134

دػػاؿ فػػأف اهلل يذػػوؿ لػػؾ ادػ أر عمػػى ابػػي بك ػر السػػالـ ودػػؿ لػػض ار ٍ
اض اوػػت فػػي فذػػرؾ اـ

ساخط؟فذاؿ رسوؿ اهلل ()ث يا ابا بكر اف اهلل عز وجؿ يذ أر عميؾ السػالـ وهػو يذػوؿ ار ٍ
اض

اوت في فذرؾ اـ ساخط؟ فذاؿ ابو بكػرث أ أسػخط عمػى ربػي؟ اوػي عػف ربػي ر ٍ
اضث اوػي عػف

اض داؿث فأف اهلل يذوؿ لؾ دد رضيت عوؾ كمػا اوػت عوػي ر ٍ
اضث اوي عف ربي ر ٍ
ربي ر ٍ
اض
فبكى ابو بكرل

()135

ً
خامسا :اإلمام الرازي :عاش ما بني 634-544هـ:

ومػػف الاممػػاء المفس ػريف مػػف الػػذيف تػػـ اوتخػػابفـ لفػػذه الد ارسػػة االمػػاـ الاالمػػة فخػػر

الديف محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف بػف عمػي التميمػي البكػر الػراز الاػافاي الػذ

عاش مابيف 614-544هػ والػذ ااػتفر بمصػوفض الاػفير تفسػير الػراز وتػـ اختيػار الطباػة
الواوي ػ ػ ػػة عا ػ ػ ػػر لف ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة والص ػ ػ ػػادرة ف ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػػروت م ػ ػ ػػف دار الكت ػ ػ ػػب الاممي ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػوة
1425هػ 2114ـ
واحياو ػػا اخ ػػرح يطم ػػؽ عم ػػى مص ػػوفض مف ػػاتيح ال ي ػػب والاالم ػػة فخ ػػر ال ػػديف يا ػػد م ػػف

المتكمم ػػيف االص ػػولييف وص ػػاحب التص ػػاويؼ الا ػػفيرة وحس ػػبض فض ػػال وعم ػػو موزل ػػض اف عمم ػػاء
االصوؿ اذا وذموا عوض دالواث وداؿ االماـ او عوػد االمػاـ واذا دػالوا دػاؿ االمػاـ بػدوف ذكػر اسػـ
باده لـ يريدوا غيره في كؿ عباراتفـ وكتبفـ

()136

تمذى االماـ الػراز الامػـ عػف ابيػض االمػاـ ضػياء الػديف خطيػب الػر صػاحب االمػاـ

الب و وكاف الفخر يوات (بأبف خطيب الر ) وسبة الى ابيض فأات ؿ عمى ابيض الػى اف مػات

وـ دصد الكماؿ السمااوي واات ؿ عميض مدة وـ عػاد الػى الػر  ،وااػت ؿ بػالاموـ الحكميػة فذػ أر
الحكمة ببراعة عمى مجد الديف الجيمي وكاف مجد الديف مف اعالـ زماوض
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ودد ذكر ابف خمكػاف اػيوخض فػي الكػالـ و االصػوؿ والفذػض فذػاؿث لوذكػر فخػر الػديف
فػػي كتابػػض الػػذ سػػماه تحصػػيؿ الحػػؽ اوػػض ااػػت ؿ فػػي عمػػـ االصػػوؿ عمػػى والػػده ضػػياء الػػديف
عمػػر ووالػػده عمػػي ابػػي الذاسػػـ سػػميماف بػػف واصػػر االوصػػار

وهػػو عمػػى امػػاـ الحػػرميف ابػػي

الماػػالي الحػػويوي وهػػو عمػػى االسػػتاذ ابػػي اسػػحاؽ االسػػفراييوي وهػػو عمػػى الاػػيخ ابػػي الحسػيف
الباهمي وهو عمي اػيخ السػوة ابػي الحسػف عمػي بػف اسػماعيؿ االاػار وهػو عمػي ابػي عمػي

الجباني اوال وـ رجب عف مذهبض ووصر مذهب اهؿ السوة والجماعة

()137

ويضيؼ كذلؾ ابف خمكػاف فيذػوؿث اف كتبػض ممتاػة ودػد اوتاػرت تصػاويفض فػي الػبالد

ورزؽ فيفػػا سػػاادة عظيمػػة فػػأف الوػػاس ااػػت موا بف ػا ورفض ػوا كتػػب المتذػػدميف وهػػو اوؿ مػػف
اخترع الترتيب الذ وجده في كتبض واتى فيفا بما لـ يسبؽ اليض وفيما يأتي باضا موفاث-
 1كتاب التفسير الكبير واسمض مفاتيح ال يب

 2كتاب تفسير الفاتحة وبياف اوفا تاتمؿ عمى االؼ المسانؿ
 3كتاب التفسير الص ير واسمض اسرار التوزيؿ واووار التاويؿ
 4كتاب وفاية الاذوؿ

 5كتاب المحصوؿ في عمـ اصوؿ الفذض
فضػػال عمػػا يزيػػد عػػف سػػتيف مصػػوفان اوجزهػػا دبػػؿ وفاتػػض (رحمػػض اهلل) وومػػاف مؤلفػػات

توفي دبؿ اتمامفا موفاث

 1كتاب ارح سذط الزود

 2كتاب ارح وفج البالغة
 3كتاب ارح التاريح مف الرأس الى الحمؽ
 4كتاب ارح المفصؿ لمزمخار

 5كتاب الجامب الكبير في الطب

()138

ومػػف اجػػؿ التاػػرؼ عمػػى مػػوفج االمػػاـ الػراز فػػي كتػػاب السػػيرة الوبويػػة سػػتامد عمػػى

اختيار مجموعة مف االيات الذروية ذات الاالدػة بالموضػوع لكػي وتاػرؼ مػف خػالؿ تفسػيرها
عمى موفجض في تذديـ السيرة
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(الػـ تػ ار كيػػؼ ربػؾ باصػػحاب الفيػؿ) رو اف ابرهػة بػػف الصػباح االاػػرـ ممػؾ الػػيمف

(الفم ػػيس) واراد اف يص ػػرؼ اليف ػػا
م ػػف دب ػػؿ اص ػػححض الوجاا ػػي بو ػػي كويس ػػة بص ػػوااء س ػػماها ُ
()139
الحاج فخرج مف بوي كواوة رجؿ ت وط فيفا ليالن فأغضبض ذلؾل
وديػػؿ اججػػت رفذػػة مػػف الاػػرب وػػا ار فحممتفػػا فأحردتفػػا فحمػػؼ ليفػػدمف الكابػػة فخػػرج

بالحباة وماض فيؿ اسمض محمود وكاف دويا عظيما ووماوية اخرح،وديػؿ اووػا عاػر وديػؿ الػؼ
فممػػا بم ػ دريبػػا مػػف مكػػة خػػرج اليػػض عبػػدالمطمب وعػػرض عميػػض ومػػث ومػػار تفامػػض ليرجػػب فػػأبى
وعبػػأ جياػػض ودػػدـ الفيػػؿ فكػػاووا كممػػا وجفػػوه الػػى جبفػػة الحػػرـ بػػرؾ ولػػـ يبػػرح واذا وجفػػوه الػػى
الػيمف او الػػى سػػانر الجفػػات هػروؿ وػـ اف ابرهػػة اخػػذ لابػػد المطمػب مػػانتي بايػػر فخػػرج الػػيفـ
فيفػػا فاظػػـ فػػي عػػيف ابرهػػة وكػػاف رجػػال جسػػيما وسػػيما وديػػؿ هػػذا سػػيد دػريش وصػػاحب عيػػر

مكة فمما ذكر حاجتض داؿ سػذطت مػف عيوػي جنػت هػدـ البيػت الػذ هػو ديوػؾ وديػف ابانػؾ
فالفاؾ عوض ذود اخذ لػؾ فذػاؿ اوػا رب االبػؿ ولمبيػت رب سػيمواض عوػؾ وػـ رجػب واخػذ بحمذتػض
ويذػوؿثالهـ اف المػػرء يرفػػب حمػػض فػػأموب حاللػػؾ فالتفػػت وهػو يػػدعو فػػأذا بطيػػر مػػف وحػػو الػػيمف
فذػاؿ واهلل اوفػا لطيػر غريبػة مػا هػي بوجديػة وال تفاميػة وكػاف مػب كػؿ طػانر حجػر فػي موذػاره

وحجػراف فػػي رجميػػض اكبػػر مػػف الادسػػة واص ػ ر مػػف الحمصػػة وعػػف ابػػف عبػػاس اوػػض راح موفػػا
عود اـ هاوي وحو دفيز مخططة مجمرة كالجزع الظفػار فكػاف الحجػر يذػب عمػى رأس الرجػؿ
فيخرج مف دبره وعمى كؿ حجر اسـ مف يذب عميض ففمكوا فػي كػؿ طريػؽ وموفػؿ ودوح ابرهػة

فتسػػادطت اواممػػض ومػػا مػػات حتػػى اوصػػدع صػػدره عػػف دمبػػض واوفمػػت وزيػره ابػػو يكسػػوـ وطػػانر
يمحؽ فودض حتى بم الوجااػي فذصػص عميػض الذصػة فممػا اتمفػا ودػب عميػض الحجػر وخػر ميتػا
بيف يديض وعف عاناة دالت ثرأيت داند الفيؿ وسانسض اعمييف مذاديف يستطاماف)

()141

ووجػػد االمػػاـ الػراز عوػػدما يفسػػر سػػورة االيػػالؼ ويحػػاوؿ عوػػدها الػربط مػػب ماسػػبذفا

مف احداث واػوء مكػة لوجػد اف االمػاـ يتفػوؽ باػكؿ كبيػر عمػى زمالنػض مػف المفسػريف عوػدما
يحػاوؿ الػربط وتذػديـ مػػا هػو اوفػػب فػي عػػرض المسػانؿ التأريخيػػة ففػو يذػػوؿث فػي تفسػػير سػػورة
ايػػالؼ د ػريش فيمػػا يتامػػؽ بفػػذا الذػػوؿ ببيػػاف اوػػض لمػػا صػػار مافامػػض اهلل باصػػحاب الفيػػؿ سػػببا
اليالؼ دريش
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فوذػػوؿ فػػالكالـ هوػػا لالمػػاـ-الاػػؾ اف مكػػة كاوػػت خاليػػة مػػف الػػزرع والضػػرع عمػػى
ماداؿ تاالىث لبواد غير ذ زرعل

()141

الى دولض تاالى (فأجاؿ افندة مػف الوػاس تفػو الػيفـ

وارزدفـ مف الومرات لامفـ ياكروف) فكاف ااراؼ اهؿ مكة يرتحمػوف لمتجػارة هػاتيف الػرحمتيف
ويأتوف الوفسفـ والهؿ بمدهـ بما يحتاجوف اليض مف االطامػة والويػاب وهػـ اومػا كػاووا يربحػوف
فػػي اسػػفارهـ و ف ممػػوؾ الو ػواحي كػػاووا ياظمػػوف اهػػؿ مكػػة ويذولػػوف ه ػؤالء جي ػراف بيػػت اهلل

وسكاف حرمض ووالة الكابة حتى اوفـ يسموف اهؿ مكة اهؿ اهلل فمو تػـ لمحباػة فػاعزموا عميػض
مف هدـ الكابة لزاؿ عوفـ هذا الاز ولبطمت تمؾ المزايا في التاظيـ واالحتراـ ولصػار سػكاف

مك ة كسكاف سانر الوواحي يتخطفوف مف كؿ جاوب ويتاػرض لفػـ فػي وفوسػفـ واحػوالفـ فممػا
اهمؾ اهلل اصحاب الفيؿ ورد كيدهـ في وحرهـ ازداد ودػب اهػؿ مكػة فػي الذمػوب وازداد تاظػيـ
ممػػوؾ االطػراؼ لفػػـ فػػأزدادت تمػػؾ الموػػافب والمتػػاجر فمفػػذا دػػاؿ اهلل تاػػالى (الػػـ تػ ار كيػػؼ فاػػؿ

ربؾ باصحاب الفيؿ)

()142

وفيما يدؿ عمى صحة هذا الذوؿثاف دولض تاالى في اخر هذه السػورة (فميابػدوا رب

هذا البيت) ااارة الى اوؿ سورة الفيؿ وـ اف رب البيت دفافػـ عػف مذصػودهـ جػؿ ابالغكػـ
ووفاكـ ف االمر بالابػادة اومػا يحسػف مرتبػا عمػى ايصػاؿ الموفاػة ففػذا يػدؿ عمػى تامػؽ اوؿ
هذه السورة بالسورة المتذدمة

()143

وجاء عود االماـ الراز دػوال مميػ از فػي تفسػير ماوػى كممػة دػريش يذػوؿ (اتفذػوا عمػى
اف درياا ولد الوضر بف كواوػة دػاؿ عميػض الصػالة والسػالـ (اوػا بوػي الوضػر ابػف كواوػة التذفػوا

أموا والووتفي مف ابيوا) وذكروا سبب هذه التسمية وجوها احدها اوض تصػ ير الذػرش وهػو دابػة
عظيمػػة فػػي البحػػر تابػػث بالسػػفف التوطمػػؽ اال بالوػػار وعػػف مااويػػة اوػػض سػػأؿ ابػػف عبػػاسث بػػـ
سميت دريش؟داؿ بداية في البحر تأكؿ والتؤكؿ تامو والتامى واوادث

بها سميت قريش قريشا

وقريش هي التي تسكن البر

والتص ػ ير لمتاظػػيـ ومامػػوـ اف درياػػا موصػػوفوف بفػػذه الصػػفات الوفػػا تمػػي امػػر االمػػة فػػأف
االنمػػة مػػف دػريش وواويفػػا اوػػض مػػأخوذ مػػف الذػػرش وهػػو الكسػػب الوفػػـ كػػاووا كاسػػبيف بتجػػارتفـ
وض ػربفـ فػػي الػػبالد ووالوفمػػا دػػاؿ الميثثكػػاووا متفػػرديف فػػي غيػػر الحػػرـ فجمافػػـ دصػػي بػػف
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كالب في الحرـ حتى اتخذوها مسكوا لفـ فسموها درياا الف التذػرش هػو التجمػب يذػاؿثتذرش

الذوـ اذا اجتماوا ولذلؾ سمي دصي مجماا داؿ الااعرث

به جمع اهلل القبائل من فهر

ابوكم قصي كان يدعي مجمعا

وفػػي تفسػػير سػػورة الكػػوور يحػػدووا االمػػاـ الػراز فػػي تفسػػير (اف اػػاونؾ هػػو االبتػػر) فيذػػوؿ اف

فيفا عدة مسانؿث

المسأأةلا الول أ ث ذكػػروا فػػي سػػبب الوػػزوؿ وجوهػػا احػػدها ثاوػػض  كػػاف يخػػرج مػػف المسػػجد
والااص بف وانؿ السفمي يػدخؿ فألتذيوػا فتحػدوا وصػواديد دػريش فػي المسػجد فممػا دخػؿ دػالوا
مف الذ كوت تتحدث ماض فذاؿ ذلؾ االبتر وادوؿ اذ ذلؾ مف اسرار باضػفـ مػب باػض مػب

اف اهلل تاالى اظفره فحيونذ يكوف ذلؾ ماج از ورو ايضا اف الاػاص بػف وانػؿ كػاف يذػوؿثاف
محمػػد ابتػػر ال ابػػف لػػض يذػػوـ مذامػػض باػػده فػ ذا مػػات اوذطػػب ذكػره واسػػترحوا موػػض وكػػاف دػػد مػػات
ابوض عبداهلل بف خديجة وهذا دوؿ عباس ومذاتؿ والكمبي وعامة اهؿ التفسير

()146

القول الثانيث ورو عف ابف عباس لمػا دػدـ كاػب بػف االاػرؼ مكػة اتػاه جماعػة مػف دػريش
فذالواث وحف اهؿ السذاية والسداوة واوت سيد اهؿ المديوة فػوحف خيػر اـ هػذا االبتػر مػف دومػض
يػزعـ اوػض خيػر موػا؟ فذػاؿث بػؿ اوػتـ خيػر موػض فوػزؿث (اف اػاونؾ هػو االبتػر) ووػزؿ ايضػا (الػـ
ت ار الى الذيف اوتوا وصيبا مف الكتاب يؤمووف بالجبت والطاغوت)

()147

القأأول الثالأأثث دػػاؿ عكرمػػة واػػفر بػػف حواػػبثلما اوحػػى اهلل الػػى رسػػولض ودعػػى د ػريش الػػى
االسالـ دالواثبتر محمد ا خالفوا ووذطب عوا فأخبر تاالى اوفـ هـ المبتوروف

القول الرابعث وزلت فػي ابػي جفػؿ فأوػض لمػا مػات ابػف رسػوؿ اهلل دػاؿ ابػو جفػؿث اوػي اب ضػض
وض ابتر وهذا موض حمادض حيث اب ضض بأمر لـ يكف بأختياره فأف موت االبف لـ يكف مراده
القول الخامسث وزلت في عمض ابي لفب فأوػض لمػا اػاففض بذػوؿ تبػا لػؾ كػاف يذػوؿ فػي غيبتػض
اوض ابتر

والقول السادسث اوفا وزلت في عذبة بف ابي مايط واوض هو الػذ كػاف يذػوؿ ذلػؾ واعمػـ اوػض
اليباد في كؿ اولنؾ الكفرة اف يذولوا موؿ ذلؾ فأوفـ كاووا يذولوف ماهو اسػوء مػف ذلػؾ ولاػؿ
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الااص بف وانؿ السفمي كاف اكورهـ مواظبة عمى هذا الذوؿ فمذلؾ الروايات بأف االيػة وزلػت
فيض

()148

وعود عرضػوا لممزيػد مػف االيػات الذرويػة الػي فسػرها االمػاـ الػراز سػوؼ ومحػظ فيػض

االمكاوية الكبيرة عمى تذصػي الخبػر وتحميػؿ الحػدث ورسػـ صػورة لمػا كػاف اوػذاؾ مػف حػدث

فاودما وارض ماددمض في تفسير سػورة الكػافروف سػوؼ وػرح اوػض دػد اسػتطاع اف يمػـ بالحػدث
م ػػف ك ػػؿ جواوب ػػض ب ػػؿ وذ ػػدر اف وذ ػػوؿ او ػػض كأو ػػض ك ػػاف يا ػػايش الح ػػدث فذول ػػض ف ػػي (د ػػؿ ياايف ػػا

الكافروف) اعمـ اف دولض تاالى (دؿ) فيػض فوانػد احدهاثاوػض  كػاف مػأمو ار بػالرفؽ والمػيف فػي
جميب االمور كمػا دػاؿ (لػو كوػت فظػا غمػيظ الذمػب الوفضػوا مػف حولػؾ) (فبمػا رحمػة مػف اهلل

لوػػت لفػػـ) (وبػػالمؤمويف رؤؼ رحػػيـ ) (ومػػا ارسػػمواؾ اال رحمػػة لماػػالميف) وػػـ كػػاف مػػأمو ار بػػأف
يدعو الى اهلل بالوجض الحسف (وجادلفـ بالتي هي احسف)

()149

ولما كاف االمػر كػذلؾ وػـ اوػض

خاطبفـ بفذا بيا ايفا الكافروف فكاووا يذولوف كيؼ يميؽ هذا الت مػيط بػذلؾ الرفػؽ فأجػاب اوػي
مأمور بفذا الكالـ الكالـ الوي ذكرتػض عوػد وفسػي فكػاف المػراد دولػض (دػؿ) تذريػر هػذا الماوػى

وواويفػا اوػػض لمػا ديػػؿ لػض (واوػػذر عاػيرتؾ االدػربيف)
اس ػػألكـ عمي ػػض اجػ ػ ار اال الم ػػودة ف ػػي الذرب ػػى)

()151

()151

وهػو كػػاف يحػب ادربػػاءه لذولػض (دػػؿ ال

فكاو ػػت الذ ارب ػػة ووح ػػدة الوس ػػب كالم ػػاوب م ػػف

اظفار الخاووة فأمر بالتصريح بتمؾ الخاووة والت ميظ فذيؿ لض (دؿ)
وفػػي الفانػػدة الراباػػة والاا ػريف مػػف فوانػػد تفسػػير دولػػض تاػػالى (دػػؿ ياايفػػا الكػػافروف)
يامحمػػد السػػت دمػػت لػػؾ (ولػػو اػػنوا لباووػػا فػػي كػػؿ دريػػة وػػذيرا)

()152

وػػـ اوػػي فػػي هػػذه الذػػدرة

راعيػػت جاوبػػؾ وطيبػػة دمبػػؾ وواديػػت فػػي الاػػالميف بػػأوي ال اجاػػؿ الرسػػالة ماػػتركة بيوػػض وبػػيف
غي ػره بػػؿ الرسػػالة لػػض ال ل ي ػره حيػػث دمػػت (ولكػػف رسػػوؿ اهلل وخػػاتـ الوبيػػيف)

()153

فأوػػت مػػب

عممػػؾ بأوػػض يسػػتحيؿ عذػػال اف ياػػاركوي غيػػر فػػي الابوديػػة اولػػى اف توػػاد فػػي الاػػالميف

بوفس هذه الاركة فذؿ (يا ايفا الكافروف ال اعبد ماتابدوف)
وفي الفاندة الخامسة والااريف يذوؿ االماـ الذرطبػي (رحمػض اهلل)ث كأوػض تاػالى يذػوؿ

الذوـ جاؤؾ واطاموؾ في متاباتفـ لؾ ومتاباتؾ لديفـ فسكت عمى االوكار والػرد السػت اوػا
جامت البياة ماؾ بياة ماي حيث دمت (اف الذيف يباياووؾ اوما يبػاياوف اهلل)
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متاباتػػؾ متاباػػة لػػي حيػػث دمػػت (دػػؿ اف كوػػتـ تحبػػوف اهلل فػػأتباووي يحبػػبكـ اهلل)( )155وػػـ اوػػي

واديت في الاالميف ودمت (اف اهلل بر ء مف الماركيف ورسولض)

()156

وفػػي تفسػػير دولػػض تاػػالى (اذا جػػاءؾ وصػػر اهلل والفػػتح) يذػػوؿ االمػػاـ ال ػراز اوػػض فػػي

االية لطانؼث

اح ػ ػػداهاث او ػ ػػض تا ػ ػػالى لم ػ ػػا وع ػ ػػد محم ػ ػػدا بالتربي ػ ػػة الاظيم ػ ػػة بذول ػ ػػض (ولس ػ ػػوؼ ياطي ػ ػػؾ رب ػ ػػؾ
فترضى)

()157

ودولض (اوا اعطيوػاؾ الكػوور)

()158

الجػرـ كػاف يػزداد كػؿ يػوـ امػره كأوػض تاػالى

داؿثيامحمد لـ يضيؽ يفػؽ دمبػؾ السػت حػيف لػـ تكػف مباووػا لػـ اضػياؾ بػؿ وصػرتؾ بػالطير
االبابيػػؿ وفػػي اوؿ الرسػػالة زدت فجامػػت الطيرالمالنك ػػة (الػػف يكفػػيكـ اف يمػػدكـ ربكػػـ بوالوػػة

االؼ)()159وػػـ االف ازيػػد فػػأدوؿ اوػػي اكػػوف واصػ ار لػػؾ بػػذاتي (اذا جػػاء وصػػر اهلل ) فذػػاؿثالفي
اومػػا تػػتـ الوامػػة اذا فتحػػت لػػي دار مولػػد وسػػكوي فذػػاؿ(والفتح) فذػػاؿث الفػػي لكػػف الذػػوـ اذا
خرجوا فأ لذة في ذلؾ فذاؿث (ورأيت الوػاس يػدخموف فػي ديػف اهلل افواجػا) وػـ كاوػض دػاؿث هػؿ
تامـ يامحمد بػا سػبب وجػدت هػذه التاػريفات الوالوػةث اومػا وجػدتفا الوػؾ دمػت فػي السػورة

المتذدمة (يا ايفا الكافروف ال اعبد ما تابدوف)

()161

وهؿ ياػتمؿ عمػى امػور والوػةث اولهأا وصػرتوي بمسػاوؾ فكػاف جػزاؤه (اذا جػاء وصػر
اهلل) وثانيهأأاث فتحػػت مكػػة دمبػػؾ باسػػكر التوحيػػد فأعطيوػػاؾ فػػتح مكػػة وهػػو الم ػراد مػػف دولػػض
(والفػتح) والثالأثثادخمػت رعيػػة جوارحػؾ واعضػانؾ فػي طػػاعتي وعبػوديتي فاوػا ايضػا ادخمػػت
عباد في طاعتؾ وهو المراد مف دولض (يدخموف في ديف اهلل افواجا)

وػػـ اوػػؾ باػػد اف وجػػدت هػػذه الخمػػب الوالوػػة فأباػػث الػػى حض ػرتي بػػوالث او ػواع مػػف

الابودية ثتفػادوا تحػابوا،اذ وصػرتؾ فسػبح واف فتحػت مكػة فأحمػد واف اسػمموا فاسػت فر ،واومػا

وضب في مذابمة (وصر اهلل) تسبيحض الف التسبيح هو توزيض اهلل عف ماابفة المحػدوات ياوػي
تاػاهد اوػض وصػرؾ فايػاؾ اف تظػف اوػض اومػا وصػرؾ الوػؾ تسػتحؽ موػض ذلػؾ الوصػر بػؿ اعتذػػد
كووػض موزهػا عػػف اف يسػتحؽ عميػػض احػد الخمػػؽ اػينا وػػـ جاػؿ فػػي مذابمػة فػػتح مكػة الحمػػد الف

الوصػػر اليمكػػف اف تذابػػؿ اال الحمػػد وػػـ جاػػؿ مذابمػػة دخػػوؿ الوػػاس فػػي الػػديف االسػػت فار وهػػو

المراد مف دولض (واست فر لذوبؾ ولممؤمويف والمؤموات)( )161ا كورة االتباع مما ياػ ؿ الذمػب
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لمذة الجاه والذبوؿ فأست فر لفذا الذدر مف ذوبؾ واسػت فر لػذوبفـ فػأوفـ كممػا كػاووا اكوػر كاوػت
ذووبفـ اكور فكاف احتياجفـ الى است فارؾ اكور

()162

ومػػف الومػػاذج االخيػرة مػػف التػػي بػػرع فػػي تفسػػيرها االمػػاـ الػراز وتحػػدث مػػف خاللفػػا

عػػف الس ػػيرة الوبوي ػػة س ػػورة المس ػػد (وام أرت ػػض حمالت ػػض الحط ػػب) ح ػػيف وج ػػده يح ػػدووا ب ػػالذوؿ فيفػػا
مس ػػانؿ عدي ػػدة د ػػرئ ومرينت ػػض بالتصػ ػ ير ود ػػرئ حمال ػػة الحط ػػب بالوص ػػب عم ػػى الا ػػتـ د ػػاؿ

صػاحب الكاػاؼ واوػػا اسػتحب هػذه الذػراءة ودػد توسػػؿ الػى رسػوؿ اهلل ( )بجميػػؿ مػف احػػب
اتـ اـ جميؿ ودرئ بالوصب والتوويف والرفب

()163

والواويػػة اـ جميػػؿ بوػػت حػػرب اخػػت ابػػي سػػفياف بػػف حػػرب عمػػة مااويػػة وكاوػػت فػػي

غاية الاداوة لرسوؿ اهلل ()

()164

وذكروا في تفسير كووفػا حمالػة الحطػب وجوهػا احػدها اوفػا كاوػت تحمػؿ حزمػة مػف

الاوؾ والحسؾ فتوزهػا بالميػؿ فػي طريػؽ رسػوؿ اهلل ( )فػأف ديػؿ اوفػا مػف بيػت الاػز فكيػؼ
يذػػاؿ اوفػػا حمالػػة الحطب دموػػا لامفػػا كاوػػت مػػب كو ػرة مالفػػا خسيسػػة او كاوػػت لاػػدة عػػداوتفا

تحمؿ بوفسفا الاوؾ والحطب جؿ اف تمذيض فػي طريػؽ رسػوؿ اهلل ( )وواويفػاث اوفػا كاوػت
تماػي بالوميمػػة يذػػاؿ لمماػاء بالومػػانـ المفسػػد بػيف الواسثبحمػػؿ الحطػػب بيػوفـثا يودػػد بيػػوفـ
الوػػانرة ويذػػاؿ لممكوػػار ثهػػو حاطػػب ليؿ،ووالوفمػػا دػػوؿ دتػػادة اوفػػا كاوػػت تايػػر رسػػوؿ اهلل ()
بالفذر

()165

اخلالصت:

مما سبؽ عرضض في هذه الدراسة المتواضاة يمكووا اف وسجؿ المالحظات االتيةث

 1اف ماظـ عمماء التفسير كاوت ابحاوفـ جيػده جػدان ودػد دػدموا مػف خػالؿ مصػوفاتفـ
التػػي دوووهػػا مػػادة مفمػػة عػػف سػػيرة الرسػػوؿ محمػػد ( )وهػػـ يفسػػروف الاديػػد مػػف
االيات الذروية ذات الاالدة باحداث الدعوة االسالمية فػي مرحمتيفػا المكيػة والمديوػة
ولػػو دػػيض ال باحػػث جمافػػا لظفػػرت عوػػده مػػادة عمميػػة مفمػػة عػػف سػػيرة الرسػػوؿ
()
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 2اف ماظـ عمماء التفسير اعتمدوا وبال ادوى اػؾ عمػى تحذيػؽ الوصػوص مػف خػالؿ
التحذػؽ مػف سمسػمة االسػػواد فكاوػت سمسػمة االسػواد عوػػدهـ سػميمة وهػذا دفافػـ كػػذلؾ

الػػى التحذػػؽ مػػف الػػوص إال اف هػػذا الياوػػي اف الجميػػب وجح ػوا فػػي تحذيػػؽ ذلػػؾ فمذػػد

تميز الباض موفـ موؿ االماـ الطبر والذرطبي والراز وابػف كويػر فػي تحذيػؽ دػد ار

كبي ار في تذديـ رواية سميمة في حيف وجد اف باضفـ موؿ السمردود لػـ يكػف موفذػا
في ذلؾ فمذد ذكر باض الروايات ال ربية متأو ار باالسرانميات
 3اف عمػػوـ اصػػحاب التفسػػير دمج ػوا فػػي تفسػػيرهـ لآليػػات الذراويػػة مػػا بػػيف المسػػانؿ
الفذفية والتارياية وما بيف احداث السيرة الوبويػة ممػا جاػؿ احػداث السػيرة اكوػر دػوة

ورصاوة ودبوؿ

 4تميز االماـ الطبػر (رحمػض اهلل) بأوػض اوؿ مػف دػدـ لوػا احػداث السػيرة الوبويػة ضػمف
تفسير االيات الذروية ودد سار عمى مووالػض مػف جػاء باػده مػف عممػاء التفسػير واليػض

يرجب الفضؿ في ذلؾ

 5اذا كػػاف اصػػحاب المػػدارس التأريخيػػة دػػدموا لوػػا سػػيرة متووعػػة فػػأف اصػػحاب الحػػديث
ددموا سيرة مميزة

هىامص البحث ومصادره:
 1الفرداف ،االيةث 33

 2يوظػػر حػػوؿ ذلػػؾ د عبػػداهلل اػػحاتض ،عمػػوـ التفسػػير ،ط\(الذػػاهرةث 1421هػ ػ 2111ـ)
9

 3يوظر احاتة ،المكاف وفسض
 4يوظػػر جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف ابػػي بكػػر السػػيوطي ،االتذػػاف فػػي عمػػوـ الذػػرف،
تحذيؽ ،فواز احمد زكي (بيروتث1426هػ 2115ـ)ث 174 2

 5يوظر ابف خمدوف ،المذدمة489 ،

 6يوظر ابف دتيبة ،المسانؿ واالجوبة8 ،
 7سورة الوحؿ ،االية 44
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 8سورة االوااـ ،االية 82
 9يوظر البخار  ،ابو عبداهلل محمد،صحيح البخار  ،اعتوى بض ،ابو صفيب الكرمي
 11يوظر البخار  ،صحيح129 ،

 11يوظػ ػػر ابػ ػػو عيسػ ػػى محمػ ػػد الترم ػ ػذ  ،سػ ػػوف ،ط ػ ػػ(بيروتث 1241هػ ػ ػ 2111ـ)743
ومابادها

 12يوظر االماـ السيوطي ،االتذاف في عموـ الذرف 885 2
 13يوظر احاتة ،عموـ15،

 14يوظر احاتة ،المكاف وفسض
 15يوظر السيوطي ،االتذاف788-785 ،
 16يوظر السيوطي  ،المكاف وفسض
 17يوظر حاجي خميفض33 1 ،
 18يوظر احاتض،عموـ17،
 19يوظر احاتة،عموـ19،
 21يوظر لممزيد احاتة ،عموـ21-19 ،
 21سورة االوفاؿ ،االية67
 22سورة االوفاؿ ،االية1،
 23يوظػ ػػر حػ ػػوؿ ذلػ ػػؾ محػ ػػي الػ ػػديف ديػ ػػب مسػ ػػتو،مواهج التػ ػػأليؼ فػ ػػي السػ ػػيرة الوبويػ ػػة،
ط\(دماؽ 1421هػ 2111ـ) 125

 24يوظر مستو ،مواهج 126
 25يوظر مستو ،المكاف وفسض

 26يوظ ػ ػ ػ ػػر ح ػ ػ ػ ػػوؿ ذل ػ ػ ػ ػػؾ اك ػ ػ ػ ػػرـ ض ػ ػ ػ ػػياء الامر ،الس ػ ػ ػ ػػيرة الص ػ ػ ػ ػػحيحة ،ط(6المديو ػ ػ ػ ػػة
الموورةث1415هػ )22 1

 27سورة الااراء ،االية215
 28سورة المسد ،االية2-1
 29يوظر البخار  ،صحيح ،باب التفسير941 ،
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 31سورة الدخاف ،االية12

 31سورة الدخاف،االية 16-11
 32مستو،مواهج131،

 33د محمد محمد ابو افبة ،اعالـ المحدويف ،ط (الذاهرةث193 )1963
 34يوظر ابو افبة  ،اعالـ294-293 ،
 35يوظر ابو افبة ،اعالـ296 ،
 36يوظر حوؿ ذلؾ محمد بػف جريػر الطبػر  ،تػاريخ الرسػؿ والمموؾ،تحذيػؽ ابػو الفضػؿ
ابراهيـ ،ط ( )1االجزاء االوؿ والواوي

 37يوظر حوؿ ذلؾ ابو افبة ،اعالـ296-295،
 38ابو افبة ،المكاف وفسض
 39يوظر ابو افبة ،المكاف وفسض
 41ابو افبة ،المكاف وفسض

 41يوظر د عبد الرحمف حسيف الازاو  ،الطبر  ،ط\(ب دادث65-57)1988

 42يوظػ ػػر اػ ػػمس الػ ػػديف ابػ ػػو عبػ ػػداهلل محمػ ػػد بػ ػػف عومػ ػػاف الذهبي،تػ ػػذكرة الحفػ ػػاظ ،د ط
(الذاهرةث د ت) 253 2
 43لممزيد يوظر الازاو ،الطبر 75-74،
 44يوظر الازاو  ،المكاف وفسض

 45يوظر ابو افبة ،اعالـ297-296 ،
 46يوظر الازاو  ،الطبر 94-92 ،
 47يوظر الازاو  ،المكاف وفسض

 48لممزيد حوؿ هذا الموضوع يوظر الازاو  ،اماكف عديدة
 49يوظر تفسير الطبر 444 12 ،
 51يوظر تفسير الطبر 444 12 ،
 51يوظ ػػر عم ػػي محم ػػد محم ػػد الصالبي،الس ػػيرة الوبوي ػػة ،ط\(الذ ػػاهرةث1422ه ػ ػ )2111
212 1
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 52سورة الحار ،االية 11-1
 53يوظر تفسير الطبر 72 12 ،
 54يوظر تفسير الطبر 28 12 ،
 55يوظر تفسير الطبر 29 12،
 56سورة الكافروف ،االيات -_1
 57سورة الزمر ،االية 64

 58سورة الوساء ،االية 44

 59يوظر تفسير الطبر 717 12 ،
 61يوظر تفسير الطبر 716 12،
 61سورة الممتحوة ،االية 11
 62يوظر 67 12

 63سورة الااراء ،االية 214

 64يوظر تفسير الطبر 734 12 ،
 65يوظر تفسير الطبر 734 12 ،
 66يوظ ػ ػػر د ف ػ ػػاروؽ حم ػ ػػادة ،مص ػ ػػادر الس ػ ػػيرة الوبوي ػ ػػة ،ط \ (دما ػ ػػؽ ث 1425ه ػ ػ ػ
2114ـ) 158
 67يوظر موالث ما كتبض حوؿ االسراء والماراج
 68يوظر حمادة ،المكاف وفسض
 69سورة االوفاؿ ،االية 9
 71سورة االوفاؿ ،االية
 71سورة االوفاؿ ،االية
 72يوظر االماـ احمد ،المسود221 2 8،

 73يوظػػر عمػػاد الػػديف ابػػي الفػػداء ،ابػػف كويػػر ،التفسػػير الذػػرف الاظيـ،حذذػػض محمػػود بػػف
الجميؿ ط (الذاهرةث1425هػ 2114ـ)47 6
 74سورة التوبة ،االية 9
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 75يوظر ابف كوير ،التفسير13 4،

 76يوظر ابف كوير ،التفسير14-12 4،
 77يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض
 78يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض
 79سورة الااراء ،االية 214
 81يوظرالبخار  ،صحيح5531 ،
 81يوظر ابف كوير ،التفسير48-46 4 ،
 82اخرجض االماـ احمد ،مسوده351 2 ،
 83يوظر ابف كوير49-48 4 ،

 84يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض
 85يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض

 86يوظر ابف كوير ،تفسير319 8 ،
 87يوظر ابف كوير ،تفسير314 8 ،
 88سورة الحار ،االية 2

 89يوظر ابف كوير ،تفسير37-36 ،
 91يوظر ابف كوير ،تفسير41-39 8 ،
 91يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض

 92اخرجض البخار  4128 ،وأخرجض مسمـ1746 ،
 93يوظر ابف كوير ،تفسير41 8 ،
 94يوظر ابف كوير ،تفسير41 8 ،
 95يوظر ابف كوير ،تفسير48 8 ،
 96سورة الضحى ،االيات6-1
 97يوظر ابف كوير ،تفسير265 8 ،
 98يوظر ابف كوير ،تفسير266 8 ،
 99يوظر ابف كوير،المكاف وفسض
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 111يوظر ابف كوير ،تفسير267 8 ،
 111يوظر ابف كوير،تفسير268-267 8،
 112يوظر ابف كوير،المكاف وفسض

 113يوظر ابف كوير ،المكاف وفسض
 114يوظر ابف كوير ،تفسير269 8 ،

 115يوظر السمردود  ،تفسير ،7-6 1،مذدمة المحذذوف
 116يوظر السمردود  ،المكاف وفسض
 117يوظر السمردود  ،المكاف وفسض
 118سورة الروـ ،االيات3-1
 119يوظر السمردود  ،تفسير256-251 3،
 111يوظر السمردود  ،المكاف وفسض

 111واالصح مرود بف ابي مرود ال وو ،يوظر محمد بػف عمػر بػف وادػد،الم از ،تحذيؽ ،
مارسدف جووسف (بيروتثد ت)351 2

 112يوظر السمردود  ،تفسير341 3 ،
 113يوظر السمردود  ،تفسير341 3،
 114يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ3 11 1
 115يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ4 11 2

 116يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،المكاف وفسض
 117يوظر الذرطبي ،المكاف وفسض
 118يوظر الذرطبي ،المكاف وفسض

 119يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ21-18 1 1
 121يوظر الذرطبي ،االحكاـ194 9 ،

 121يوظر الذرطبي ،االحكاـ195-194 9 ،
 122يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،مجمد 93 11
 123سورة التحريـ ،االية 1
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منهج املفسرين يف كتابة السرية النبوية – الطربي منوذجاً
أ .د .رياض هاشم هادي

 124الم ػػافير جمػػب م فػػور وهػػو صػػم حمػػو كالوػػاطؼ لػػض رانحػػة كريفػػة
لضث الارفط ،يوظر الذرطبي ،االحكاـ134 9 ،

الاػػجر يذػػاؿ

 125يوظر الذرطبي ،االحكاـ135 9 ،

 126اختالؼ اصحاب السير في المدة التي ابطأ فيفا جبريػؿ  عػف رسػوؿ اهلل (،)
موفـ داؿ اوفا والوة اافر وموفـ مف دػاؿ وػالث سػووات واالصػح هػي بضػاة عاػر
يوما
 127يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ66 21 11
 128يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ26 19 11
 129سورة الجماة ،االية 2

 131يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ 68 18 9
 131سورة الجماة ،االية 9

 132يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ73 18 9
 133يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ113 17 9
 134يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ176 17 9
 135يوظر الذرطبي ،االحكاـ ،ـ178-176 17 9
 136يوظر الراز  ،تفسير او مفاتيح ال يب6-2 1 ،
 137يوظر الراز  ،تفسير ،المكاف وفسض
 138يوظر الراز  ،تفسير ،المكاف وفسض
 139يوظر الراز  ،تفسير91 32 ،
 141يوظر الراز  ،تفسير92 32 ،
 141سورة ابراهيـ ،االية 37

 142يوظر الراز  ،تفسير98 32 ،
 143يوظر الراز  ،تفسير99 32 ،
 144يوظر الراز  ،تفسير112-111 32 ،
 145يوظر الراز  ،المكاف وفسض
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 146يوظر الراز  ،تفسير113-111 32 ،
 147سورة الوساء ،االية51
 148يوظر الراز  ،المكاف وفسض
 149سورة الوحؿ ،االية 125

 151سورة الااراء  ،االية 214
 151الاورح ،االية 42
 152الفرداف ،االية 51

 153سورة االحزاب ،االية 41
 154سورة الفتح ،االية11
 155سورة اؿ عمراف ،االية 31
 156سورة التوبة ،االية 3

 157سورة الضحى ،االية 5
 158سورة الكوور ،االية 1

 159سورة اؿ عمراف ،االية 124
 161سورة الكافروف ،االية1
 161سورة محمد ،االية 19
 162يوظر الراز  ،تفسير139 32 ،

 163يوظر الراز  ،تفسير158-157 32 ،
 164يوظر الراز  ،المكاف وفسض
 165يوظر الراز  ،المكاف وفسض
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