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مرويات محمد بن كعب القرظي في تاريخ الطبري في عصر النبوة

الدكتور/ عبدالباسط بن جابر مدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصاة والسام على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه.

شهد أواخرالقرن االول والقرن الثاين اهلجري بداية التأليف يف التفسري ومولد العديد من العلماء 
الذين برعوا فيه، ومن هؤالء العلماء التابعي املشهور حممد بن كعب القرظي الذي يعد أحد أئمة 
التفسري يف هذه الفرتة وأحد أعام مدرسة التفسري يف املدينة النبوية الي على رأسها الصحايب اجلليل 
أيب بن كعب . وابلرغم أنه برع يف التفسري إال أن له الكثري من الرواايت املبثوثة يف كتب التاريخ 

والرتاجم فا يكاد خيلو كتاب من هذه الكتب اال وفيه ذكر هلذ العلم. 

ومن الكتب الي حوت الكثري من رواايت حممد بن كعب كتاب اتريخ االمم وامللوك حملمد 
بن جرير الطربي. 

وابلرغم أن جل الرواايت يف الطربي تتحدث عن أهل الكتاب واالمم السابقة اال أنه حوى 
بعض الرواايت يف عصرالنبوة وقد استعرضت هذه الرواايت يف العهد النبوي والي بلغت تسع )9( 
رواايت وأحببت القاء الضوء عليها إلظهارها لطالب العلم لعلها تكون توطئة لدراسة مروايت هذا 

التابعي اجلليل املتناثرة يف كتب السري واملغازي والتاريخ.
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وكان منهجي يف البحث: 

أوال: بدأت الدراسة برتمجة حملمد بن كعب القرظي. 

اثنيا: مجعت الرواايت الي وردت من طريق حممد بن كعب القرظي يف اتريخ االمم وامللوك 
للطربي يف العهد النبوي ورتبتها حسب التسلسل الزمن. 

اثلثا: نقدت الرواايت وقارنتها مع غريها من الرواايت خاصة مصادر التاريخ املتقدمة عن الطربي 
واملعاصرة ومن تطرق للرواية من املتأخرين ملعرفة االتفاق واالختاف بن رواية الطربي عن غريها.

رابعا: ترمجت للرواة الذين ورد ذكرهم يف كل رواية ممن نقلوا عن حممد بن كعب من كتب الرتاجم 
ملعرفة أحواهلم من حيث الصحة والضعف أما شيوخه وتاميذه الذين مل يرد ذكرهم فقد أحلت القارئ 

إىل بعض الكتب الي ترمجت هلم. 

خامسا: شرحت املصطلحات الغريبة وعرفت ابألماكن والبلدان يف البحث عند أول ورودها 
يف احلاشية من املصادر القدمية ومل أغفل الكتب احلديثة يف التعريف قدر املستطاع. 
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ترمجة حممد بن كعب القرظي:
 امسه ونسبه: 

 حممد بن كعب ْبن سليم بن أسد القرظي)1( وقيل: حممد بُن كعب بن َحيَّان بن ُسَلْيِم ْبِن َأَسٍد 
الُقَرظي)2(، َوقَال ابن حبان: حُمَمَّد بن كعب بن سليم بن َعْمرو بن إايس بن حيان بن قرظة بن ِعْمران 
بن ُعَمري بن قريظة ْبن احلارث)3(، ينسب إىل بىن قريظة الطائفة املعروفة من اليهود حلَفاء األْوِس، ويكىن 
أاب محزة. وقيل أبو عبدهللا، كان كعب أبوه ممن مل يْنبت من سيب قريظة فلم يقتل مع بن قريظة ملا قتلوا 

حبكم سعد بن معاذ َفرتك)4(.

مولده: 

ولد حممد بن كعب ابلكوفة )5( يف آخر خافة َعِلّي ْبن َأيب طَاِلب يف سنة أربعن)6(، وقيل: ولد 
يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يصح ذلك. وإمنا الذي ولد يف عهده هو أبوه)7(.

نشأته وطلبه للعلم: 

مل متدان املصادر مبعلومات وافية عن حياته ونشأته وأسرته سوى أنه سكن الكوفة ونشأ هبا مث 
عاد إىل املدينة مع ابيه واشرتى هبا أماكا )8(، ولكن مما ال شك فيه أنه طلب العلم صغريا فبدأ حبفظ 
القرآن الكرمي، وشغف بعد ذلك بتفسريه وأتويله وبرع فيه حىت أصبح علما من أعام هذا الفن وقد 
روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: سيخرج من الكاهنن)9(، رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها أحد 
َيـَْقرأ أَحٌد ِقرَاءَته  من بعده ويف رواية: قَاَل عليه الصاة والسام: خيرج من الكاِهنـَْن رُجٌل يـَْقرأ اْلُقْرآَن ال 
، فكان الناس يقولون: إنه حممد ابن  ويف رواية: خيرج من الكاهنن رجل يكون أعلم الّناس بكتاب اللَّ
كعب. ألّن أابه من قريظة وأّمه من بن الّنضريَو َكاَن يـَُقال ِلُقرَْيظة والنَِّضري: الكاِهَنان، َومُهَا قَِبياَ اليـَُهود 

اِبْلَمِديَنِة، وُهم أَْهُل ِكتَاب وفـَْهم وِعْلم، وََكاَن حُمَمَُّد ْبُن َكْعٍب ِمن أْواَلدهم)10(.

انشغاله ابلقرآن والذكر: 

أمر هللا تعاىل املسلمن بتدبر القرآن فقال جل من قائل:  أفا يتدبرون القرآن ، وكان الصحابة 
إذا تعلموا عشر آايت مل يتجاوزوهن إىل العشر اآلخر حىت يعلموا ما فيهن، ويعملوا مبا فيهن، فتعلموا 
العلم والعمل. قال عبدهللا بن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آايت مل ياوزهن حىت يعرف 

معانيهن والعمل هبن)11(، فالتدبّر والتفّهم هو الذي حيصل معه اإلانبة واخلشوع، وكل خري)12(.
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وقد سار حممد بن كعب القرظي على هذا الطريق واتبع هنج صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فكان من 
التابعن يف املدينة الذين كثرت عنايتهم بقراءة القرآن والعلم بقراءاته)13(، فقد كان يقول: لئن أقرأ يف 
ليلي، حىت أصبح: إذا زلزلت والقارعة ال أزيد عليهما، أتردد فيهما، وأتفكر أحب إيل من أن أهذ 
القرآن ليلي هذا أوقال أنثره نثرا )14(، ولذلك أشفقت عليه أمه عندما رأته يقضي جل يومه وليله يف 
قراءة القرآن وتدبره وتفسريه فقالت له: "اي بن لو ال أين أعرفك صغريا طيبا، وكبريا طيبا، لظننت أنك 
أحدثت ذنبا موبقا، ملا أراك تصنع بنفسك يف الليل والنهار، قال: اي أماه وما يؤمنن أن يكون هللا قد 
اطلع علي وأان يف بعض ذنويب فمقتن، فقال: اذهب ال أغفرلك، مع أن عجائب القرآن تورد علي 

أمورا، حىت أنه لينقضي الليل ومل أفرغ من حاجي")15(.

حممد بن كعب وعلم التفسري: 

التفسري علم يراد به فهم كتاب هللا تعاىل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، من أجلِّ 
علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوًعا وغرًضا وحاجة إليه ألن موضوعه كام هللا 

تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة )16(. 

وقد اشتهر ابلتفسري عشرة من الصحابة وهم: اخللفاء األربعة، وعبدهللا بن مسعود، وعبدهللا بن 
عباس، وُأَبّ بن كعب، وزيد بن اثبت، وأبو موسى األشعري وعبدهللا بن الزبري  أمجعن)17(.

وهناك َمن تكلم ىف التفسري من الصحابة غري هؤالء: كأنس بن مالك، وأب هريرة، وعباهلل بن عمر، 
وجابر بن عبدهللا، وعبدهللا بن عمرو بن العاص، وعائشة وغري أن ما نُِقل عنهم ىف التفسري قليل جداً، 
ومل يكن هلم من الشهرة ابلقول ىف القرآن ما كان للعشرة املذكورين أواًل)18(، وأخذ التفسري عن هؤالء 
الصحابة رضوان هللا عليهم مجاعة من التابعن ومنهم: حممد بن كعب القرظي الذي شغف هبذا الفن وبرع 
فيه حىت أصبح علما من أعامه، قال عون بن عبدهللا: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي)19(، 

وكان ال يالس إال من له اهتمام هبذا العلم فقد كان له جلساء من أعلم الناس بتفسري القرآن)20(.
وكانت حملمد بن كعب مكانة ومنزلة عالية عند ُعَمر بن َعْبدالَعزِيز، ملا ملسه من علمه وفضله فكان 
يالسه وأيخذ عنه)21(، وحيرص على االستماع لنصائحه ووصاايه واالنتفاع هبا وقد روت لنا املصادر 

كثريا من املواقف بينهما )22(.
وعرف عن حممد بن كعب زهده يف الدنيا ورغبته يف اآلخرة، فكان يقول: إذا أراد هللا بعبٍد خرياً 
زهده يف الدنيا، وفقهه يف الدين، وبصره عيوبه؛ ومن أوتيهن أويت خري الدنيا واآلخرة )23(، ومن صور 
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هده أنه قدم على سليمان بن عبدامللك يف ثياب رثٍة، فقال له سليمان: ما حيملك على لبس مثل 
هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول: الزهُد، فأطري نفسي، أو أقول: الفقر، فأشكو ريب)24(. ورزق مااًل 
فتصدق به كله، فعاتبه الناس وقالوا له: لو أبقيت هذا املال وادخرته لولدك من بعدك فقال: ال ولكن 

أدخره لنفسي عند ريب، وأدخر ريب لولدي)25(.

شيوخه: 

أخذ حممد بن كعب القرظي العلم عن عدد كبري من أهل العلم املشهورين ومنهم جلة من كبار 
الصحابة وله رواايت كثرية عنهم)26(، وخاصة يف علم التفسري فمنهم من مسع عنه ومل يدركه ومنهم من 

أدركه وروى عنه: 

فقد روى عن عبدهللا بن عباس، وزيد ْبن أرقم، وعبدهللا بن عمر بن اخلطاب)27( وأبو هريرة، وأنس 
بن مالك، والرباء بن عازب، وجابر بن عبدهللا، وأبو أيوب األنصاري، ومعاوية بن أيب سفيان، وعبدهللا 
بن عباس)28(، وروى مرسا عن علي بن أيب طالب، والعباس بن عبداملطلب، وعبدهللا بن مسعود، وأبو 

ذر الغفاري، وأبو الدرداء وغريهم)29(.

وكذلك روى عن بعض كبار التابعن ومنهم: عبدهللا بن يزيد اخلطمي وفضالة بن عبيد، وعبدهللا 
بن جعفر، وكعب بن عجرة، وأيب صرمة األنصاري البدري، وحممد بن خثيم، وعبيدهللا بن عبدالرمحن 

بن رافع، وأابن بن عثمان وعبدهللا بن شداد بن اهلاد، وطائفة )30(.

تالميذه: 

روى عن حممد بن كعب مجع كثري من كبار التابعن وصغارهم منهم: احلكم بن عيينة )عتيبة( 
وموسى بن عبيدة، وحممد بن املنكدر، وزيد بن أسلم وعاصم بن كليب، وعثمان بن حكيم، ويزيد 
ِلك بن ُعَمرْي، وأبو مودود، وأَبُو معشر جنيح بن َعْبِدالرَّمْحَِن 

َ
بن زايد القرظى، وحممد بن عجان وَعبدامل

املدين، وأبو صخر، وعمرو بن دينار، وأمة الواحد بنت ايمن وأَبُو سربة النخعي)31(.
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 وفاته:

ذكر املؤرخون الذين ترمجوا حملمد بن كعب أنه مات يف مسجد الربذة الذي كان يقص فيه 
مع مجاعة من أصحابه املفسرين حيث أصابتهم زلزلة فسقط عليهم سقف املسجد فماتوا مجيعا )32( 
واختلفوا يف اتريخ وفاته فقيل أنه تويف يف سنة 108ه)33(، وقيل 117ه، وقيل 118)34(، وقيل يف 

119، وقيل 120)35(، وقيل 129)36(   

ولعل الذين قالوا إنه مات سنة مثان ومائة للهجرة قصدهم مثاين عشرة فسقط لفظ عشرة وذلك 
ألن الفرق بعيد بن سنة 108 وسنة 118، فإذا قلنا أنه مات سنة 108ه، وله من العمر )80( 

سنة أو )78( فهذا يعن أنه ولد سنة 28ه، أو 30ه)37(.

أقوال العلماء فيه:       

من  حبان: َكاَن  ابن  عنه  فقال  توثيقه  على  وأمجعوا  العلماء  بتقدير  بن كعب  حممد  حظي 
أفاضل أهل اْلَمِديَنة علما وفقها )38(، وقال عنه ابن سعد: كان ثقة عاملا كثري احلديث ورعا رمحه هللا 
)39(، وسئل عنه أبو زرعة فقال: مديىن ثقة )40(، وقال عنه العجلي: اتبعي، ثقة، رجل صاحل، عامل 
ابلقرآن)41(. وقال عنه االصبهاين: اتبِعي مدين، كان من أَفاضل أهل املدينة علما وفقها )42(، وعده 
ابن االثري من فضاء أهل اْلَمِديَنة )43(، وقال عنه النووي اتبعى جليل، من كبار التابعن وأئمتهم)44(، 
وقال عنه ابن كثري: كان عاملا بتفسري القرآن، صاحلا عابدا )45(، وقال ابن منظور: كان حممد بن كعب 
ثقًة صاحلاً، عاملاً ابلقرآن)46(، َوقَال علي بن املدين، وأَبُو ُزْرَعة: ثقة. وقيل: إنه كان جماب الدعوة، 

كبري القدر)47(.

 وعده الذهيب من أوعية العلم وأئمة التفسري)48(، وقال عنه أيضا: كان كبري القدِر، موصوفاً ابلعلم 
والورع والصاح)49(، وقال ابن حجر: حممد بن كعب القرظي، حليف األنصار اتبعي مشهور)50(. 
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مروايت حممد بن كعب القرظي يف اتريخ الطربي يف عصر النبوة
)قصة الغرانيق(

الرواية األوىل:  

حدثنا ابن محيد)51( قال: حدثنا سلمة )52( قال: حدثن حممد بن إسحاق)53(، عن يزيد بن زايد 
املدين)54(، عن حممد بن كعب القرظي قال: ملا رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تويل قومه عنه وشق عليه مايرى من 
مباعدهتم ما جاءهم به من هللا متىن يف نفسه أن أيتيه من هللا ما يقارب بينه وبن قومه وكان يسره مع 
حبه قومه وحرصه عليهم أن يلن له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم حىت حدث بذلك نفسه ومتناه 
وأحبه فأنزل هللا عز وجل: )والنجم إذ هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اهلوى(، 
فلما انتهى إىل قوله: )أفر أيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى(. ألقى الشيطان على لسانه ملا 
كان حيدث به نفسه ويتمىن أن أييت به قومه تلك الغرانيق)55( العا وإن شافعتهن لرتجتى فلما مسعت 
ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آهلتهم فاصاخوا له - واملؤمنون مصدقون نبيهم عن 
رهبم وال يتهمونه على خطإ وال وهم وال زلل - فلما انتهى إىل السجدة منها وختم السورة سجد فيها 
فسجد املسلمون بسجود نبيهم تصديقا ملا جاء به واتباعا ألمره وسجد من يف املسجد من املشركن 
من قريش وغريهم ملا مسعوا من ذكر آهلتهم فلم يبق يف املسجد مؤمن وال كافر إال سجد إال الوليد 
بن املغرية )56(، فإنه كان شيخا كبريا فلم يستطع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها 
)57(، مث تفرق الناس من املسجد وخرجت قريش وقد سرهم مامسعوا من ذكر آهلتهم يقولون قد ذكر 

حممد آهلتنا أبحسن الذكر قد زعم فيما يتلوأهنا الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة 
من أبرض احلبشة من أصحاب رسول هللا، وقيل أسلمت قريش فنهض منهم رجال وختلف آخرون 
وأتى جربيل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اي حممد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما مل آتك به عن هللا 
عز وجل وقلت: ما مل يقل لك فحزن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك حزان شديدا وخاف من هللا خوفا كثريا 
فأنزل هللا عز وجل وكان به رحيما يعزيه وخيفض عليه األمر وخيربه أنه مل يك قبله نيب وال رسول متىن 
كما متىن وال أحب كما أحبإال والشيطان قد ألقى يف أمنيته كما ألقى على لسانه فنسخ هللا ما ألقى 
الشيطان وأحكم آايته أي فإمنا أنت كبعض األنبياء والرسل فأنزل هللا عز وجل: )وما أرسلنا من قبلك 
من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم هللا 
آايته وهللا عليم حكيم(، فأذهب هللا عز وجل عن نبيه احلزن وآمنه من الذي كان خياف ونسخ ما 
ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آهلتهم أهنا الغرانيق العا وأن شفاعتهن ترتضى بقول هللا عز وجل
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حن ذكر الات والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي عوجاء 
إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم إىل قوله ملن يشاء ويرضى أي فكيف تنفع شفاعة آهلتكم 
عنده، فلما جاء من هللا ما نسخ ماكان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش ندم حممد على 
ماذكر من منزلة آهلتكم عند هللا فغري ذلك، وجاء بغريه وكان ذانك احلرفان اللذان ألقى الشيطان على 
لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد وقعا يف فم كل مشرك فازدادوا شرا إىل ماكانوا عليه وشدة على من أسلم 
واتبع رسول هللا منهم وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذين خرجوا من أرض احلبشة 

ملا بلغهم من إسام أهل مكة حن سجدوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

حىت إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا حتدثوا به من إسام أهل مكة كان ابطا فلم يدخل 
منهم أحد إال جبوار أو مستخفيا فكان ممن قدم مكة منهم فأقام هبا حىت هاجر إىل املدينة فشهد معه 
بدرا من بن عبد شس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية، معه امرأته 
رقية بنت رسول هللا، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس)58(، معه امرأته سهلة بن سهيل)59(، 

ومجاعة أخر معهم عددهم ثاثة وثاثون رجا )60(.
الرواية الثانية: 

حدثن القاسم بن احلسن)61(، قال: حدثنا احلسن بن داود)62(، قال: حدثن حجاج)63(، عن 
أيب معشر)64(، عن حممد بن كعب القرظي وحممد بن قيس)65(، قاال: جلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اند من 
أندية قريش، كثري أهله، فتمىن يومئذ أال أيتيه من هللا شيء فينفروا عنه، فأنزل هللا عز وجل: "والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى"، فقرأها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت إذا بلغ: "أفرأيتم الات والعزى ومناة 
الثالثة األخرى"، ألقى الشيطان عليه كلمتن: تلك الغرانيق العا وإن شفاعتهن لرتجى فتكلم هبما، مث 
مضى فقرأ السورة كلها، فسجد يف آخر السورة، وسجد القوم معه مجيعا، ورفع الوليد بن املغرية ترااب 
إىل جبهته، فسجد عليه - وكان شيخا كبريا ال يقدر على السجود - فرضوا مبا تكلم به، وقالوا: قد 
عرفنا أن هللا حييي ومييت وهو الذي خيلق ويرزق، ولكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده، فإذا جعلت هلا 
نصيبا فنحن معك قاال: فلما امسى أاته جربئيل �، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتن اللتن 
ألقى الشيطان عليه، قال: ما جئتك هباتن! ]فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: افرتيت على هللا، وقلت على هللا 
ما مل يقل، فأوحى هللا إليه: "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أو حينا إليك لتفرتي علينا غريه"، إىل قوله: 
"مث ال جتد لك علينا نصريا"، فما زال مغموما مهموما حىت نزلت: "وما أرسلنا من قبلك من رسول 
وال نيب"، اىل قوله: "وهللا عليم حكيم"[، قال: فسمع من كان أبرض احلبشة من املهاجرين أن أهل
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مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إىل عشائرهم، وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حن 
نسخ هللا ما ألقى الشيطان)66(.

دراسة الروايتني: 

تتحدث هااتن الرويتان عن قصة الغرانيق وهي من الرواايت املختلقة الباطلة الي وردت يف بعض 
املصادر)67(، لكن مل أتت رواية صحيحة عند أهل السنة فيها قصة الغرانيق إطاقاً ومل يروها أحد من 

أصحاب الكتب الستة واإلمام أمحد وال غريهم من أصحاب الكتب املعتمدة.

 وقد ذهب كثري من العلماء إىل أن القصة ال أصل هلا وطعنوا فيها فقال حممد بن إسحاق جامع 
السرية النبوية عندما سئل عنها: أهنا من وضع الزاندقة وقال البيهقي: هذه القصة غري اثبتة من جهة 
النقل، وقال مامعناه: إن رواهتا مطعون عليهم وليس يف الصحاح وال يف التصانيف احلديثية شيء مما 
ذكروه فوجب اطراحه ولذلك نزهت كتايب عن ذكره فيه)68(. وقال ابن حزم: وأما احلديث الذي فيه: 
"وأهنن الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لرتجتى" فكذب حبت موضوع؛ ألنه مل يصح قط من طريق النقل، 
وال معىن لاشتغال به، إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد)69(. وقال القاضي عياض: هذا حديث 
مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه ثقة بسند سليم متصل..، ومن ُحكيت هذه احلكاية عنه 
من املفسرين والتابعن مل يسندها أحد منهم، والرفعها إىل صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة 
واهية )70(، وقال احلافظ ابن كثري: قد ذكر كثري من املفسرين قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثري 
من املهاجرة إىل أرض احلبشة، ظّناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، 

ومل أرها مسندة من وجه صحيح، وهللا أعلم)71(.

وتشري الرواايت الصحيحة اىل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ سورة النجم فسجد هبا؛ فما بقي أحد من املشركن 
إال سجد؛ إالرجل واحد أخذ حصى أوتراابً فرفعه إىل وجهه مث قُتل هذا الرجل كافرا فيما بعد)72(.

أما سبب سجود املشركن فهو ملا اعرتاهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إىل أخبار هاك 
من سبقهم من األمم السابقة )73(. وقيل ِلما مسعوه من أسرار الباغة والفصاحة وعيون الكلم جلوامع 
األنواع من الوعيد واإلنكار والتهديد واإلنذار، وقد كان العريب يسمع القرآن فيخّر له ساجداً )74(.

ومما يدل على كذب هذه القصة أن كلمة الغرانيق يف لغة العرب ال تعن األصنام وامنا الغرانيق مفردها 
غرنوق وتعن الطائر االبيض، وتعن أيضا الشاب اجلميل)75(، وللشيخ حممد انصر الدين األلباين رسالة 
عنواهنا، "نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق"، خرّج فيها أحاديثها وحكم عليها ابلضعف والبطان)76(.
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احلبشة مساعهم  مهاجرة  بعض  أن سبب رجوع  على  الطربي  رواية  مع  املصادر  بعض  وتتفق 
إبسام أهل مكة حن بلغهم سجود قريش مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص)77(، ويعزو البعض سبب عودهتم إىل مساعهم 
إبسام محزة بن عبداملطلب، وعمر بن اخلطاب واعتقادهم أن إسام هذين الصحابين اجلليلن سيعتزبه 

املسلمون وتقوى شوكتهم. إضافة للحنن اىل الوطن)78(.

الرواية الثالثة:قصة الرسول يف الطائف: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زايد عن حممد 
بن كعب القرظي قال: ملا انتهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثاثة عبد ايليل بن عمرو بن عمري)79(، ومسعود بن عمرو بن عمري)80(، 
وحبيب بن عمرو بن عمري)81(، وعندهم امرأة من قريش من بن مجح)82(، فجلس إليهم فدعاهم إىل 
هللا وكلمهم مباجاء هلم من نصرته على اإلسام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم: 
هو ميرط)83( ثياب الكعبة إن كان هللا أرسلك، وقال اآلخر: ما وجد هللا أحدا يرسله غريك، وقال 
الثالث: وهللا ال أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسوال من هللا كما تقول ألنت أعظم خطرا من أن أرد 
عليك الكام ولئن كنت تكذب على هللا ما ينبغي يل أن أكلمك. فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عندهم 
وقد يئس من خري ثقيف وقد قال هلم فيما ذكر يل إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي وكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم)84(، ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون 
به حىت اجتمع عليه الناس وأجلؤوه إىل حائط لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة )85( ومها فيه، ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إىل ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه 
ويراين ما لقي من سفهاء ثقيف، وقد لقي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما ذكر يل تلك املرأة من بن مجح، فقال 
هلا: ماذا لقينا من أمحائك فلما اطمأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال فيما ذكر يل: اللهم إليك أشكو ضعف 
قويت وقلة حيلي وهواين على الناس اي أرحم الرامحن أنت رب املستضعفن وأنت ريب إىل من تكلن 
إىل بعيد يتجهمن أو إىل عدو ملكته أمري إن مل يكن بك علي غضب فا أابيل ولكن عافيتك هي 
أوسع يل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب 
غضبك أو حيل علي سخطك لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك، فلما رأى ابنا ربيعة 
عتبة وشيبة ما لقي حتركت له رمحهما فدعوا له غاما هلما نصرانيا يقال له عداس)86(، فقاال له: خذ 
قطفا من هذا العنب وضعه يف ذلك الطبق مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له أيكل منه، ففعل 
عداس مث أقبل به حىت وضعه بن يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلما وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يده، قال: بسم هللا، 
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 مث أكل فنظر عداس إىل وجهه، مث قال: وهللا إن هذا الكام ما يقوله أهل هذه البلدة قال له: رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن أهل أي الباد أنت اي عداس؟ وما دينك؟ قال: أان نصراين وأان رجل من أهل نينوى)87(، 
فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أمن قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن مىت! قال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك أخي كان نبيا، وأان نيب، فأكب عداس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقبل رأسه ويديه ورجلي، 
قال: يقول: ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه أما غامك فقد أفسده عليك فلما جاءمها عداس قاال له: ويلك 
ايعداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: اي سيدي ما يف هذه األرض خري من هذا الرجل 
لقد خربين أبمر ال يعلمه إال نيب فقاال: وحيك ايعداس ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خري من دينه.

مث إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انصرف من الطائف راجعا إىل مكة حن يئس من خرب ثقيف حىت إذا كان 
بنخلة )88(، قام من جوف الليل يصلي فمربه نفر من اجلن الذين ذكر هللا عز وجل. 

قال حممد بن إسحاق وهم فيما ذكر يل سبعة نفر من جن أهل نصيبن اليمن)89( فاستمعوا 
له، فلما فرغ من صاته ولوا إىل قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إىل مامسعوا فقص هللا عز وجل 
خربهم عليه: )وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن(.. إىل قوله: )وجيركم من عذاب 
أليم(، وقال: )قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن(، إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة.   

قال حممد – يقصد حممد ابن اسحاق - وتسمية النفر من اجلن الذي استمعوا الوحي فيما 
بلغن حسا ومسا وشاصر وانصر واينا األرد وأينن واألحقم)90(، قال: مث قدم رسول هللا مكة وقومه 
أشد ماكانوا عليه من خافه وفراق دينه إال قليا مستضعفن ممن آمن به، وذكر بعضهم أن رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا انصرف من الطائف مريدا مكة مر به بعض أهل مكة فقال له: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هل أنت 
مبلغ عن رسالة أرسلك هبا، قال: نعم قال: أئت األخنس بن شريق)91( فقل له: يقول لك حممد: هل 
أنت جمريي حىت أبلغ رسالة ريب؟ قال: فأاته فقال له: ذلك، فقال األخنس: إن احلليف ال يري على 
الصريح)92(، قال: فأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه قال: تعود؟ قال: نعم قال: ائت سهيل بن عمرو)93(، فقل له: 
إن حممدا يقول لك هل أنت جمريي حىت أبلغ رساالت ريب؟ فأاته فقال له ذلك، قال: فقال: إن بن 
عامر بن لؤي ال جتري على بن كعب، قال: فرجع إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه، قال: تعود؟ قال: نعم، قال: 
ائت املطعم بن عدي)94(، فقل له: إن حممدا يقول لك: هل أنت جمريي حىت أبلغ رساالت ريب؟ قال: 
نعم فليدخل، قال: فرجع الرجل إليه فأخربه، وأصبح املطعم بن عدي قد لبس ساحه هو وبنوه وبنو 
أخيه، فدخلوا املسجد، فلما رآه أبو جهل قال: أجمري أم متابع؟ قال: بل جمري، قال: فقال: قد أجران 
من أجرت، فدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة وأقام هبا فدخل يوما املسجد احلرام واملشركون عند الكعبة، فلما رآه
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أبو جهل قال: هذا نبيكم اي بن عبد مناف، قال عتبة بن ربيعة: وماتنكر أن يكون منا نيب أو ملك؟ 
فأخرب بذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو مسعه، فأاتهم فقال: أما أنت اي عتبة بن ربيعة فو هللا ما محيت هلل وال لرسوله 
ولكن محيت ألنفك، وأما أنت اي أاب جهل بن هشام فوهللا ال أييت عليك غري كبري من الدهر حىت 
تضحك قليا وتبكي كثريا، وأما أنتم اي معشر املإل من قريش فوهللا ال أييت عليكم غري كبري من الدهر 

حىت تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون.
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعرض نفسه يف املواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إىل هللا وإىل 

نصرته وخيربهم أنه نيب مرسل ويسأهلم أن يصدقوه ومينعوه حىت يبن عن هللا ما بعثه به)95(.
دراسة الرواية: 

تتحدث هذه الرواية عن خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف طالبا النصرة من أهلها ومالقيه من أهلها، 
وما حصل له يف طريق عودته ودخوله يف جوار املطعم بن عدي.

وقد ذكر الطربي أن خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص اىل الطائف كان بعد هاك أيب طالب وقبل هجرته إىل 
املدينة بثاث سنوات، وحددها بعض املؤرخن أبهنا كانت يف شوال من السنة العاشرة من النبوة )96(.

وقد روى الشيخان خرب خروجه ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف من حديث عائشة � دون التطرق لتفاصيل 
ما لقيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الطائف، فقد سألت عائشة � النيب ملسو هيلع هللا ىلص هل أتى عليك يوم كان أشّد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشّد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد كال فلم يبن إىل ما أردت أحد، فانطلقت على وجهي وأان 
مهموم فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب)97(، فرفعت رأسي فإذا أان بسحابة قد أظّلتن فنظرت فإذا فيها 
جربيل، فناداين وقال: إن اللَّ تعاىل قد مسع قول قومك لك وما رّدوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال 
فتأمره مبا شئت فيهم. فناداين ملك اجلبال فسّلم علّي مث قال: اي حممد إن اللَّ قد مسع قول قومك 
وأان ملك اجلبال قد بعثن اللَّ عز وجل لتأمرين مبا شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبن. فقال 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص: بل أرجو أن خيرج اللَّ عز وجل من أصاهبم من يعبد اللَّ عز وجل وال يشرك به شيئا )98(.

وقول احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض نفسه على عبد كال خيالف ماورد يف الرواية وكتب السري 
وغريها، أَن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض دعوته على عبد ايليل وإخوته مسعود وحبيب بن عمرو بن عمري بن عْوف)99(، 
وذكر الباذري أهنم كنانة وحبيبا، وعمرا )100(، قال ابن حجر: عبد ايليل بن عبد كال امسه مسعود أو 
أخوه األعمى املذكور يف السرية يف قذف النجوم عند مبعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله هنا عبد كال فيه نظر 
والذي يف السري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض على عبد ايليل وإخوته بن عمرو بن عمري بن عوف، وهللا أعلم)101(.
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وضعف االلباين بعض تفاصيل الرواية يف تعليقه على فقه السرية للغزايل فقال: أخرج هذه القصة 
ابن إسحاق بسند صحيح عن حممد بن كعب القرظي مرسا، لكن قوله: "إن أبيتم فاكتموا علّي 
ذلك"، وقوله: "اللهم إليك أشكو..." إخل، الدعاء، ذكرمها بدون سند...، وروى هذه القصة الطرباين 
يف الكبري من حديث عبدهللا بن جعفر خمتصرا، وفيه الدعاء املذكور بنحوه، قال اهليثمي: وفيه ابن 

إسحاق وهو مدّلس ثقة، وبقية رجاله ثقات" فاحلديث ضعيف)102(.

أما قصة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع عداس فلم ترد يف كتب الصحاح وامنا وردت يف العديد من كتب السري 
والتاريخ على حنو ما ذكرها الطربي)103(.

ومل تذكر كتب املغازي والسري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر بقرن الثعالب وال قصة ملك اجلبال وهو احلديث 
الذي ورد يف الصحيحن.

واستماع اجلن للقرآن عندما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف نلة اثبت يف الصحيح عند االمام أمحد والشيخان 
من حديث ابن عباس ولكنهم ذكروا أن استماعهم كان عندما ذهب عليه الصاة والسام ِإىل سوق 
عكاظ، ومعه طائفة من أصحابه وهو يصلي هبم صاة الفجر، وقد أورد الطربي ما يفيد أن حادث 
أن  والصحيح  واحد،  األحقاف  استماعهم يف سورة  اجلن وحادث  للقرآن يف سورة  اجلّن  استماع 
استماعهم تكرر مرتن مرة يف بداية البعثة واألخرى كانت بعد موت عمه، وذلك قبل اهلجرة بسنة أو 

سنتن، كما قرره ابن إسحاق وغريه)104(.

وذكر ابن سعد أن زيد بن حارثة قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف تدخل عليهم. يعن قريشا. وهم أخرجوك؟ 
فقال: اي زيد إن هللا جاعل ملا ترى فرجا وخمرجا وإن هللا انصر دينه ومظهر نبيه)105(.

مل حتدد رواية الطربي اسم الرجل الذي أرسله النيب لطلب اجلوار من أهل مكة لكن بعض الرواايت 
ذكرت أنه عبدهللا بن أريقط)106(، وقيل أريقط)107(، وقيل رجل من خزاعة )108(.  

أما موقف الثاثة الذين طلب النيب ملسو هيلع هللا ىلص جوارهم فقد اتفقت الرواايت على رفض األخنس بن 
شريق، وسهيل بن عمرو جوار النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وموافقة املطعم بن عدي)109(، وتذكر بعض الرواايت أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص قد ابت عند املطعم تلك الليلة حىت أصبح، مث قال له املطعم: قم فالبس ثيابك. وخرج معه متقلدا 
سيفه، ومعه بنون له ستة أو سبعة، متقلدين السيوف، فدخلوا املسجد، فاستلموا الركن مجيعا، مث قالوا 
للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: طف، واحتبوا حبمائل سيوفهم يف املطاف، فأقبل أبو سفيان بن حرب فقال: اي مطعم، أجمري 

أنت أم اتبع؟ قال: بل جمري. قال: إذا ال خيفر جارك)110(. 
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وأورد الفاكهي إبسناد حسن مرسل وفيه أن املطعم أمر أربعة من أوالده فلبسوا الساح وقام كل 
واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي ال ختفر ذمتك)111(.

وقد حفظ النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا املعروف للمطعم وقبله صنيعه يف نقض الصحيفة فقال عليه الصاة 
والسام: لو كان املطعم بن عدي حيا مث كلمن يف هؤالء السيب أو يف هؤالء األسرى - أو النتىن - 

ألطلقتهم له أو لرتكتهم له - يعن أسارى بدر)112(. 

 وقد انفرد الطربي يف الرواية بذكر حوار النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع ايب جهل وعتبة بن ربيعة حيث مل أجدها 
عند غريه.

الرواية الرابعة: حصار املشركن وهجرة الرسول إىل املدينة: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن زايد 
عن حممد بن كعب القرظي قال: اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال: وهم على اببه إن حممدا 
يزعم أنكم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم مث بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان 

كجنان األردن وإن مل تفعلوا كان لكم منه ذبح مث بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم انر حترقون فيها.

قال: وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ حفنة من تراب مث قال: نعم أان أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ 
هللا على أبصارهم عنه فا يرونه فجعل ينثر ذلك الرتاب على رؤوسهم وهو يتلو هذه اآلايت من يس: 
"يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم"، إىل قوله: "وجعلنا من بني أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون"، حىت فرغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من هؤالء اآلايت فلم 
يبق منهم رجل إال وقد وضع على رأسه ترااب، مث انصرف إىل حيث أراد أن يذهب فأاتهم آت ممن مل 
يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: حممداً، قال: خيبكم هللا قد وهللا خرج عليكم حممد، مث ما 
ترك منكم رجا إال وقد وضع على رأسه ترااب، وانطلق حلاجته أفما ترون ما بكم، قال: فوضع كل رجل 
منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، مث جعلوا يطلعون فريون عليا على الفراش متسجيا بربد رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص فيقولون: وهللا إن هذا حملمد انئم عليه برده فلم يربحوا كذلك، حىت أصبحوا فقام علي عن الفراش 
فقالوا وهللا لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما نزل من القرآن يف ذلك اليوم وما كانوا أمجعوا له: )وإذ 
ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين(، وقول 
هللا عز وجل: )أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون قل تربصوا فإين معكم من املرتبصني()113(.
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وقد زعم بعضهم أن أاب بكر أتى عليا فسأله عن نيب هللا فأخربه أنه حلق ابلغار من ثور)114( وقال: 
إن كان لك فيه حاجة فاحلقه فخرج أبو بكر مسرعا فلحق نيب هللا يف الطريق فسمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
جرس أيب بكر يف ظلمة الليل فحسبه من املشركن، فأسرع رسول هللا املشي فانقطع قبال نعله)115(، 
ففلق إهبامه حجر فكثر دمها وأسرع السعي، فخاف أبو بكر أن يشق على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرفع صوته 
وتكلم فعرفه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاحمىت أاته فانطلقا ورجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسنت دما حىت انتهى إىل الغار 
  مع الصبح فدخاه وأصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدخلوا الدار وقام علي
عن فراشه فلما دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: ال أدري، أو رقيبا كنت عليه، أمرمتوه 
ابخلروج فخرج، فانتهروه وضربوه وأخرجوه إىل املسجد، فحبسوه ساعة، مث تركوه وجنى هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
من مكرهم، وأنزل عليه يف ذلك: )وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون 

وميكر هللا وهللا خري املاكرين(، قال أبو جعفر: وأذن هللا عز وجل لرسوله عند ذلك ابهلجرة )116(.
دراسة الرواية: 

تتحدث الرواية عن حصار املشركن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص عند هجرته ومكوثهم على ابب الرسول عليه الصاة 
والسام، وقول أيب جهل، ورد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووضعه عليه الصاة والسام الرتاب على رؤوسهم عند خروجه دون 
أن يروه وعلمهم بعد ذلك خبروجه، وقد ورد ذلك يف العديد من املصادر وكلهم من طريق حممد بن كعب)117(. 
وختتلف الرواايت يف خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بيته والطريق الذي سلكه وهل خرج من بيته اىل الغار، 

مث حلقه أبو بكر أم خرجا سواي من بيت أيب بكر ؟

تذكر رواية الطربي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سبق أاب بكر  يف الذهاب إىل الغار وأن أاب بكر  أتى عليا 
وسأل عنه، فأخربه أنه حلق ابلغار من ثور فلحق ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الطريق وقد ذكرها بصيغة التضعيف 
فقال: وزعم بعضهم، وقد علق ابن كثري على هذه الرواية ابلقول، وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبق الصديق يف الذهاب إىل غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسريه ليلحقه فلحقه 

يف أثناء الطريق، وهذا غريب جدا وخاف املشهور من أهنما خرجا معا )118(.

وعند الفاكهي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص "خرج إىل الغار وقال ألهله: "إن جاء أبو بكر  فأخربوه أين 
يف الغار من أسفل مكة  فجاء أبو بكر  إىل أهل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخربوه ابلذي أمرهم به)119(.

وتؤكد بعض املصادر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، انطلق حنو بئر ميمون مث إىل الغار فجاء أبو بكر وعلي انئم، 
فظن أنه نيب هللا فقال: اينيب هللا، فقال له علي: إن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد انطلق حنو بئر ميمون)120( فأدركه، 

فلحقه أبو بكر  يف الطريق)121(.
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ويف السرية احللبية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طلب من علي  أن يوجه أاب بكر  خلفه حنو بئر أم ميمون)122(، 
وكان ذلك يف فحمة العشاء، والرصد من قريش قد أحاطوا ابلدار ينتظرون أن تنتصف الليلة وتنام 
الناس، فلحقه أبو بكر ، ومضيا مجيعا يتسايران حىت أتيا جبل ثور فدخا الغار)123(، ببنما تدل 
العديد من الرواايت أهنما خرجا معا من بيت أيب بكر  إىل الغار)124(، وعن حلوق أيب بكر  ابلنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص وما حصل هلما حىت وصوهلما الغار، فقد ذكرت العديد من املصادر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشى ليلته 
على أطراف أصابعه حىت حفيت، فلما رأى أبو بكر  أهنا قد حفيت محله على عاتقه، وجعل يشتد 
به حىت أتى فم الغار فأنزله)125(، وروي أن أاب بكر  قال: "نظرت إىل قدمي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الغار 
وقد تفطرات دما")126(. وذكر احلليب ويف لفظ "مل يصب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الغار حىت قطرت قدماه دما")127(.

أما ما فعله كفار قريش بعلي بن أيب طالب  وضرهبم له فلم أجدها عند أي من املصادر 
الي رجعت إليها وإن كان ذلك غري بعيد عن كفار قريش. 

عمار بن ايسر وعلي بن ايب طالب يف غزوة العشرية: 
الرواية اخلامسة: 

بن  عن حممد  سلمة  بن  حدثنا حممد  قال:  الرقي)128(،  خالد  بن  عمر  بن  سليمان  فحدثنا 
إسحاق عن حممد بن يزيد بن خثيم)129(، عن حممد بن كعب القرظي قال: حدثنا أبوك)130(، عن 
عمار بن ايسر قال: كنت أان وعلي رفيقن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة العشرية )131(، فنزلنا منزال فرأينا 
رجاال من بن مدجل)132( يعملون يف نل هلم فقلت لو انطلقنا فنظران إليهم كيف يعملون فانطلقنا 
فنظران إليهم ساعة، مث غشينا النعاس فعمدان إىل صور)133( من النخل فنمنا حتته يف دقعاء)134( من 
الرتاب فما أيقظنا إال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أاتان وقد ترتبنا يف ذلك الرتاب فحرك عليا برجله فقال: قم اي 
أاب تراب أال أخربك أبشقى الناس أمحر مثود عاقر الناقة )135(، والذي يضربك اي علي على هذا يعن 

قرنه فيخضب هذه منها وأخذ بلحيته)136(. 

الرواية السادسة:

حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثن يزيد بن حممد 
بن خثيم احملاريب عن حممد بن كعب القرظي عن حممد بن خثيم، وهو أبو يزيد عن عمار بن ايسر 

قال: كنت أان وعلي رفيقن فذكر حنوه وقد قيل يف ذلك غري هذا القول)137(.
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دراسة الروايتني: 
تذكر الرواية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىن عليا أبيب تراب يف غزوة ذي العشرية حن وجده انئما وقد علق 

به الرتاب.
وهناك رواايت أخرى يف سبب تلقيب النيب ملسو هيلع هللا ىلص له هبذا اللقب دون ذكر الزمان واملكان، ومنها ما 
أورده الشيخان وغريمها مْن طريق أيب حازم، عن سهل بن سعد قَاَل: جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيت فاطمة، 
فلم يد عليا يف البيت، فـََقاَل: "أين ابن عمك؟" قالت: َكاَن بين وبينه شيء، فغاضبن، فخرج، فلم 
يَِقل عندي فـََقاَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلنسان: "انظر أين هو؟" فجاء، فـََقاَل: اي رسول هللا هو يف املسجد 
راقد، فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ميسحه عنه، ويقول: "قم أاب تراب، قم أاب تراب". وعند مسلم أاب الرتاب)138(.
وقيل: إمنا كناه أاب تراب ألنه كان إذا عتب على فاطمة يف شيء مل يكلمها ومل يقل هلا شيئا 
تكرهه إال أنه أيخذ ترااب فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى عليه الرتاب عرف أنه 

عاتب على فاطمة فيقول: ما لك اي أاب تراب)139(.
ومن املعلوم أن غزوة العشرية كانت قبل وقعة بدر، وذلك قبل أن يتزوج بفاطمة وعلى هذا قد 

يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص كرر هذا اللقب عدة مرات بسبب علوق الرتاب به)140( .

أما اخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعلي بن أيب طالب أبن اشقى الناس من يضربه على قرنه فتبتل منها حليته 
فوردت يف العديد من املصادر دون ذكر ذي العشرية فعن أب سنان الدؤىل: أنه عاد عليا يف شكوى 
له اشتكاها قال: فقلت له: لقد ختوفنا عليك اي أمري املؤمنن ىف شكواك هذا، فقال: لكىن وهللا ما 
ختوفت على نفسى منه ألىن مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصادق املصدوق يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا 
وضربة هاهنا، وأشار إىل صدغيه فيسيل دمها حىت ختضب حليتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان 

عاقر الناقة أشقى مثود)141(.
وقد حصل ما أخرب به النيب ملسو هيلع هللا ىلص فضربه عبدالرمحن بن ملجمٍ  اِبلسَّْيِف َعَلى قـَْرنِِه ووصل إىل دماغه 

.)142( َفَساَل َدُمُه َعَلى حِلَْيِتِه
الرواية السابعة: )ذكر اخلرب عن غزوة اخلندق(: 

وفيها )143(: كانت غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق يف شوال)144(؛ حدثنا بذلك ابن محيد، قال: حدثنا 
سلمة، عن ابن إسحاق: وكان الذي جر غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق - فيما قيل - ما كان من إجاء 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بن النضري عن دايرهم.
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فحدثنا ابن محيد، قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان)145( موىل 
آل الزبري، عروة بن الزبري ومن ال أهتم، عن عبيدهللا بن كعب بن مالك)146(، وعن الزهري)147(، وعن 
عاصم بن عمر بن قتادة )148(، وعن عبدهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم)149(، وعن حممد 
بن كعب القرظي وعن غريهم من علمائنا؛ كٌل قد اجتمع حديثه يف احلديث عن اخلندق، وبعضهم 
حيدث ما ال حيدث بعض؛ أنه كان من حديث اخلندق أن نفراً من اليهود منهم سام بن أيب احلقيق 
النضري)150( وحىي بن أخطب النضري)151(، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق النضري)152(، وهوذة بن 
قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي)153(؛ يف نفر من بن النضري)154(، ونفر من بن وائل)155(؛ هم الذين 
حزبوا األحزاب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خرجوا حىت قدموا على قريش مبكة؛ فدعوهم إىل حرب رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: إان سنكون معكم عليه حىت نستأصله، فقالت هلم قريش: اي معشر اليهود إنكم أهل 
الكتاب األول، والعلم مبا أصبحنا نتلف فيه حنن وحممد، أفديننا خري أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خرٌي 
من دينه، وأنتم أوىل ابحلق منه. قال: فهم الذين أنزل هللا عز وجل فيهم: )أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً(، 

إىل قوله: )وكفى جبهنم سعرياً( .

فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ما قالوا ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأمجعوا لذلك 
واتعدوا له. مث خرج أولئك النفر من يهود حىت جاء واغطفان من قيس عيان)156( فدعوهم إىل حرب 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأخربوهم أهنم سيكونون معهم عليه؛ وأن قريشاً اتبعوهم على ذلك وأمجعوا فيه، فأجابوهم.

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب)157(، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر يف بن فزارة )158(، واحلارث بن عوف بن أيب حارثة املري يف بن مرة )159(، ومسعود 
بن رخيلة بن نويرة ابن طريف بن سحمة بن عبدهللا بن هال بن خاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان)160(؛ فيمن اتبعه من قومه من أشجع. فلما مسع هبم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومبا أمجعوا له من األمر، 

ضرب اخلندق على املدينة.

فعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترغيبا للمسلمن يف األجر، وعمل فيه املسلمون: فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعن املسلمن يف عملهم رجال من املنافقن وجعلوا يورون ابلضعف من العمل، ويتسللون 
إىل أهاليهم بغري علم من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال إذن وجعل الرجل من املسلمن إذا انبته انئبة من احلاجة الي 

ال بد منها يذكر ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويستأذنه يف اللحوق حباجته، فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع
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إىل ماكان فيه من عمله رغبة يف اخلري، واحتسااب له، فأنزل هللا عز وجل: "إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه"، إىل قوله: "واستغفر هلم هللا إن هللا 
غفور رحيم"، فنزلت هذه اآلية يف كل من كان من أهل احلسبة من املؤمنن والرغبة يف اخلري، والطاعة 
هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، مث قال يعن املنافقن الذين كانوا يتسللون من العمل، ويذهبون بغري إذن رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: "ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا"، إىل قوله: "قد يعلم ما أنتم عليه"، أي 
قد علم ما أنتم عليه من صدق أو كذب، وعمل املسلمون فيه حىت أحكموه، وارجتزوا فيه برجل من 
املسلمن يقال له جعيل)161(، فسماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرا، فقالوا: مساه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس 
يوما ظهرا فإذا مروا بعمرو، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرا، وإذا قالوا: ظهرا، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ظهرا )162(.

دراسة الرواية:
اتفق الكثري من علماء املغازي والسري أن سبب غزوة اخلندق هو حقد يهود بن النضري وأملهم 
الذي  للعهد  نتيجة غدرهم وخيانتهم  املدينة  القضاء على اإلسام واملسلمن، بعد طردهم من  يف 
بينهم وبن املسلمن، وأهنم كانوا السبب يف أتليب األحزاب على املسلمن، وذلك أبن خرج مجع من 
زعمائهم من خيرب إىل قريش ودعوها لقتال املسلمن فاستجابت قريش لذلك)163(، بل ورحب هبم أبو 
سفيان قائا: أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة حممد. وحتالفوا على ذلك عند أستار الكعبة )164(.

وتتفق الرواايت مع ما ذكره الطربي عن سؤال قريش لليهود: ديننا خري أم دين حممد؟ واجابة 
اليهود)165(.

وقد ذكر كثري من املفسرين أن قوله تعاىل: )أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(...إىل قوله: 
)وكفى جبهنم سعرياً(. نزلت يف هذا املوقف)166(.

مث تذكر الرواية خروج اليهود إىل غطفان ودعوهتم حلرب املسلمن واستجابتهم، وقيل أن اليهود 
جعلوا لغطفان متر خيرب سنة، إذا ساروا مع قريش لقتال املسلمب)167(، كما أن اليهود جاءوا قبيلة سليم 
أيضا فأجابتهم وانضمت فزارة، وُمرَّة، وأشجع وبنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد األسدي)168(، 
وبذلك جنح ساسة اليهود وقادهتم يف أتليب أحزاب الكفر على اإلسام واملسلمن، وخرج كل قائد 

على رأس قبيلته حنو املدينة يف عشرة االف)169(، وهم الذين مساهم هللا االحزاب. 

وعندما مسع هبم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضرب اخلندق على املدينة، وتشري أغلب املصادر أن الذي أشار حبفر 
اخلندق هو سلمان الفارسي  حيث قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: كنا بفارس اذا حوصران خندقنا علينا )170(. 
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أما أحوال املنافقن وأحوال املؤمنن الصادقن أثناء حفر اخلندق وما نزل فيهم من اآلايت فقد 
ذكرها بعض املفسرين واملؤرخن)171(.

وأوردت بعض املصادر ابتفاق مع أورده الطربي)172( قصة جعيل وتسمية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له عمرا 
وارجتاز املسلمن به أثناء حفر اخلندق فقد ثبت يف الصحيح عن الرباء بن عازب � قال: كان الّنيّب 

ملسو هيلع هللا ىلص ينقل الرّتاب يوم اخلندق حىّت اغرّب بطنه يقول:

                           وهللا لوال هللا ما اهتديــنا      وال تصــّدقــنا وال صـــلــّينــا
                           فـــــأنزلـــن ســـــكيـــنة عليـــنا      وثبّــــت األقـــدام إن القيـنا

                           إّن األىل قــد بغوا علــينا       إذا أرادوا فـــتــنة أبـــــــيـــنــا

ويرفع هبا صوته: أبينا، أبينا )173(، وقيل أن هذا الشعر قيل بعد رجوع املسلمن من خيرب)174(.

الرواية الثامنة: قصة حذيفة بن اليمان يوم اخلندق: 
حدثنا ابن محيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثن حممد بن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن زايد 
عن حممد بن كعب القرظي قال: قال: فىت من أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان)175(، اي أاب عبدهللا رأيتم 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحبتموه، قال: نعم ايبن أخي، قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: وهللا لقد كنا 
جنهد، فقال الفىت: وهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على األرض وحلملناه على أعناقنا فقال حذيفة: 
ايبن أخي، وهللا لقد رأيتنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابخلندق وصلى هواي من الليل)176(، مث التفت إلينا فقال: 
من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم، مث يرجع - يشرط له رسول هللا أنه يرجع - أدخله هللا اجلنة، 
فما قام رجل، مث صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هواي من الليل، مث التفت إلينا فقال: مثله فما قام منا رجل، 
مث صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هواي من الليل مث التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث 
يرجع - يشرط له رسول هللا الرجعة - أسأل هللا أن يكون رفيقي يف اجلنة، فما قام رجل من القوم من 
شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الربد، فلما مل يقم أحد دعاين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم يكن يل بد من القيام 
حن دعاين فقال: اي حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ما يفعلون وال حتدثن شيئا حىت أتتينا قال: 
فذهبت فدخلت يف القوم والريح وجنود هللا تفعل هبم ما تفعل ال تقرهلم قدرا، وال انرا، وال بناء، فقام 
أبو سفيان بن حرب فقال: اي معشر قريش لينظر امرؤ جليسه، قال: فأخذت بيد الرجل الذي كان 
إىل جنيب فقلت: من أنت؟ قال: أان فان بن فان، مث قال أبو سفيان: اي معشر قريش إنكم وهللا ما 

أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع واخلف)177(، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا
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من هذه الريح ماترون وهللا ماتطمئن لنا قدر، وال تقوم لنا انر، وال يستمسك لنا بناء فارحتلوا فإين 
مرحتل، مث قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه مث ضربه فوثب به على ثاث فما أطلق عقاله إال 
وهو قائم ولوال عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إيل أال أحدث شيئا حىت آتيه مث شئت، لقتلته بسهم. قال حذيفة: 
فرجعت إىل رسول هللا وهو قائم يصلي يف مرط)178( لبعض نسائه مرحل)179(، فلما رآين أدخلن بن 
َعْت غطفان مبا  رجليه وطرح علي طرف املرط، مث ركع وسجد فأذلقته)180(، فلما سلم أخربته اخلرب َومسَِ

فعلت قريش فانشمروا راجعن إىل بادهم)181(.

دراسة الرواية: 

تفصل هذه الرواية قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حلذيفة بن اليمان لينظر خرب جيش االحزاب يف الليلة 
الي انسحبوا فيها بعد أن أخزاهم هللا ورد كيدهم، وقد ذكرها الكثري من أهل السري واملغازي والتاريخ، 

نقا عن رواية حممد بن كعب)182(.

وقد أورد االمام مسلم يف صحيحه حديثا قريبا يف اللفظ واملعىن من هذه الرواية ذكر فيه أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص قال ألصحابه ليلة األحزاب: أال رجل أيتين خبرب القوم جعله هللا معي يوم القيامة؟ وكررها ثااث 
فلم يبه أحد، فقال: "قم اي حذيفة، فأتنا خبرب القوم"، فلم أجد بدا إذ دعاين ابمسي أن أقوم ،قال: 
"اذهب فأتن خبرب القوم، وال تذعرهم علي"، فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشي يف محام)183( 
حىت أتيتهم، فرأيت أاب سفيان يصلي ظهره ابلنار، فوضعت سهما يف كبد القوس فأردت أن أرميه، 
فذكرت قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وال تذعرهم علي"، ولو رميته ألصبته فرجعت وأان أمشي يف مثل احلمام، 
فلما أتيته فأخربته خبرب القوم، وفرغت قررت، فألبسن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من فضل عباءة كانت عليه 

يصلي فيها، فلم أزل انئما حىت أصبحت، فلما أصبحت قال: "قم اي نومان")184(.

وقد أورد البيهقي روايتن أبسانيد خمتلفة يف قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة إىل االحزاب متفقا مع 
رواية الطربي وخمتلفا يف بعض التفصيات، ومنها قول حذيفة بن اليمان بعد أن دعاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص: فقمت 
حىت أتيته وإن جنيب ليضطر أبن من الربد فمسح رأسي ووجهي مث قال: اذهب إىل هؤالء فأتنا خبربهم 
وال حتدثن حداث حىت ترجع. مث قال: "اللهم احفظه من بن يديه ومن خلفه، وعن ميينه وعن شاله، 
ومن فوقه ومن حتته حىت يرجع". قال: فألن يكون أرسلها أحب إيل من الدنيا ومافيها. قال: فأخذت 

سيفي وقوسي مث شددت علي أحاسي مث انطلقت أمشي حنوهم)185(.
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وقد علق االلباين يف ختريه لألحاديث الواردة يف فقه السرية للغزايل على قصة ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة 
بن اليمان بقوله: وهذه القصة صحيحة، وسياقها مركب من ثاث رواايت وذكر منها هذه الرواية قائا: 
وهي عند ابن هشام يف السرية عن حممد بن إسحاق بسنده عن حممد بن كعب القرظي عن حذيفة، 

وكذلك أخرجه أمحد من مسند حذيفة عن ابن إسحاق، وظاهر إسناده االتصال فهو صحيح)186(.

الرواية التاسعة: حجة أيب بكر:   
  حدثنا احلارث بن حممد)187( قال: حدثنا عبدالعزيز بن أابن)188( قال: حدثنا أبو معشر قال: 
حدثنا حممد بن كعب القرظي وغريه وقالوا: بعث رسول هللا أاب بكر  أمرياً على املوسم سنة تسع، 
وبعث علي بن أيب طالب )189( بثاثن أو أربعن آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل املشركن 
أربعة أشهر يسيحون يف األرض فقرأ عليهم براءة يوم عرفة يؤجل املشركن عشرين يوما من ذي احلجة 
واحملرم وصفر، وشهر ربيع األول، وعشرا من ربيع اآلخر، وقرأها عليهم يف منازهلم وال حيجن بعد عامنا 

هذا مشرك وال يطوفن ابلبيت عراين)190(.

دراسة الرواية:
ورد ذكر حجة أيب بكر الصديق  عند العديد من أهل العلم وكلهم اتفقوا مع رواية الطربي 
يف ارسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر الصديق  أمرياً على احلج يف السنة التاسعة وتوجيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على 

بن أب طالب  بعده بسورة براءة لقراءهتا على الناس يف املوسم)191(.

وختتلف املصادر يف عدد اآلايت الي أرسل هبا علي بن أيب طالب  من سورة براءة فبعضهم 
قال: صدر سورة براءة دون حتديد)192(، ومنهم من حددها بعشر آايت)193(، ومنهم من قال: أهنا 
أربعن)194(، وذكر ابن اجلوزي أهنا على مخسة أقوال: أحدها: أربعون آية، قاله عليٌّ . والثاين: ثاثون 
آية، قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آايت، قاله أبو صاحل عن ابن عباس. والرابع: سبع آايت، رواه ابن 

جريج عن عطاء. واخلامس: تسع آايت، قاله مقاتل)195(.

وتذكر بعض املصادر أن أاب بكر الصديق وعلي بن أيب طالب � خرجا سواي من املدينة )196(، 
بينما تفيد بعضها أن سورة براءة نزلت بعد خروج أيب بكر ، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أيب طالب 
 وأمره أن يلحق أبيب بكر الصديق ، فخرج على انقة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العضباء، وقيل القصواء، 
وقيل اجلدعاء، حىت أدرك أاب بكر  يف الطريق فأدركه يف العرج)197( وقيل بضجنان)198(، وقيل يف ذي 
احلليفة )199(، فقال له أبو بكر : استعملك رسول هللا على احلج؟ قال: ال، ولكن بعثن أقرأ براءة على
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الناس وأنبذ إىل كل ذي عهد عهده)200(. ويف رواية قال له: أَِمرٌي أَو َمْأُموٌر؟ فـََقاَل: َبْل َمْأُموٌر)201(، 
فعاد أبو بكر  إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ايرسول هللا هل نزل يف شيء؟ قال: ال ولكنه ال يؤدي عن 
غريي أو رجل من أهل بيي)202(، ويف رواية أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب بكر : ولكن جربيل جاءين 
فقال: "لن يؤدي عنك إال أنت، أو رجل منك")203(. أنت األمري وعلي املبلغ)204(، فمضى أبو بكر 
 فحج ابلناس. وقرأ علي بن أيب طالب  براءة على الناس يوم النحر عند اجلمرة ونبذ إىل كل ذي 
عهد عهده، وقال: ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف ابلبيت عراين مث رجعا قافلن إىل املدينة )205(. 

وينفرد االمام أمحد ابلقول عن علي، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حن بعثه برباءة، فقال: اي نيب هللا، إين لست 
ابللسن، وال ابخلطيب، قال: "مابد أن يذهب هبا أان أو تذهب هبا أنت"، قال: فإن كان وال بد، فسأذهب 

أان، قال: "انطلق فإن هللا عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك"، قال: مث وضع يده على فمه)206(.

وقد ساعد علي بن أيب طالب  بعض الصحابة يف مهمة تبليغ الناس أبمر النيب ومنهم أبو 
هريرة  الذي روي عنه أنه قال: قال: بعثن أبو بكر يف تلك احلجة يف مؤذنن بعثهم يوم النحر 
يؤذنون مبىن، أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف ابلبيت عراين، قال محيد بن عبدالرمحن: مث 
أردف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعلي بن أيب طالب ، وأمره أن يؤذن برباءة، قال أبوهريرة : فأذن معنا 
علي يوم النحر يف أهل مىن برباءة، "وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف ابلبيت عراين")207(، 
وزاد الباذري قول عن أيب هريرة : وال َيْدُخُل اجْلَنََّة ِإال نـَْفٌس ُمْؤِمَنٌة )208(، َوَمْن َكاَن بـَيـَْنُه َوبـَْنَ 
َرُسوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص عهد فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت األربعة األشهر فَأنَّ اللََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَن 

َوَرُسولُُه)209(.

وذكر الرتمذي أن علي كان ينادي  فإذا عيي قام أبو بكر  فنادى هبا )210(.
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اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصاة والسام على خامت االنبياء، وعلى آله وصحبه أمجعن.

فقد متخض البحث عن نتائج عديدة منها: 

1- املكانة الكبرية حملمد بن كعب القرظي كأحد كبار التابعن الذين كانت هلم عناية بكتاب 
هللا وتفسريه. 

2- امجاع العلماء بدون استثناء على توثيق حممد بن كعب القرظي. 

3- انفراد حممد بن كعب القرظي ببعض الرواايت التارخيية الي رواها الطربي والي نقلها واستفاد 
منها من أتى بعده من أهل العلم. 

4- أن هناك رواايت عديدة حملمد بن كعب القرظي مبثوثة يف كتب السري واملغازي والتاريخ 
حتتاج إىل دراسة من طاب العلم كما درست مروايته يف التفسري. 

                                                     وهللا املوفق... 
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اهلوامش:
)1( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351، ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج4، ص479، 

املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص340، ابن حجر هتذيب التهذيب 363/9.
)2( ابن سعد، الطبقات الكربى - القسم املتمم لتابعي املدينة، ص134، الذهيب: حممد بن 

أمحد، اتريخ اإلسام، ج 7، ص250.
)3( ابن حبان، املصدر السابق، ج5، ص351.

)4( البخاري، كتاب التاريخ الكبري، ج1، ص216، ابن حبان، املصدر السابق، ج5، ص351، 
املزي، املصدر السابق، ج26، ص341.

)5( ابـن منظـور، خمتصـر اتريـخ دمشـق البـن عسـاكر 179/23، الذهـيب، العـرب يف خـرب مـن 
غـرب، ج5، ص65، ابـن العمـاد، شـذرات الذهـب يف أخبـار مـن ذهـب، ج1، ص136.

)6( ابـن حجـر: هتذيـب التهذيـب 364/9، ابـن حجـر: أمحـد بـن علـي، االصابـة يف متييـز 
ص517.   ج3،  الصحابـة، 

)7( ابن حجر، االصابة، 517/3، ابن حجر، هتذيب التهذيب 365/9، الذهيب سري أعام النباء 65/5.
)8( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8، ص67، النووي، هتذيب األمساء واللغات 90/1، 
املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص3400، الذهيب اتريخ اإلسام، ج7، ص250.

م والطَّبيب  َنجِّ
ُ
)9( والعَرب ُتَسمِّي كلَّ َمْن يَتعاَطى ِعْلماً َدقيقاً: كاِهنا. َوِمنـُْهْم َمْن َكاَن ُيَسمِّي امل

كاِهناً. العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، 
ص411، وقيل: الكاهن يف اللغة مبعىن الكاهل وهو الذي يقوم حباجة أهله إذا خلف عليهم يقال هو 
كاهن أبيه وكاهله قاله اهلروي، فيحتمل أن يكون مسي الكاهنان هبذا، السهيلي، الروض األنف يف شرح 

السرية النبوية البن هشام، ج6، ص236.
)10( ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ج39، ص308، ابن قتيبة املعارف، ص458، 
ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص135، الفسوي املعرفة والتاريخ، ج1، ص: 563-564، ابنأيب 
خيثمة، التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثالث، ج2، ص222، ابن االثري، النهاية يف 
غريب احلديث واألثر، ج4، ص215، ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص179، املزي املصدر 

السابق، ج26، ص341، الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص252، اهلروي هتذيب اللغة،ج6، ص1.
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)11( الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن، ج1، ص80.
)12( الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج1، ص133. 

)13( املقريزي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، ج4، ص293.
)14( ابن أيب، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، ج6، ص141، الفراييب فضائل القرآن، 

ص222.
)15( األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج3، ص214، ابن أيب الدنيا حماسبة النفس، 

ص126.
)16( مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص339.

)17( السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج4، ص233.
)18( الذهيب، التفسري واملفسرون، ج1، ص49.

)19( الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص252، ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء، 
ج2ص233، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص364، املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، 

ج26، ص341.
)20( املزي، املصدر السابق، ج26، ص341.

)21( الدارقطن، املؤتلف واملختلف، ج4، ص1937.
)22( راجع ابن عبداحلكم، سرية عمر بن عبدالعزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه، 
ص125، القايل، األمايل، ج2، ص29، اخلرائطي، املنتقى من كتاب مكارم األخاق ومعاليها وحممود 

طرائقها، ص157، اآلُجّرِيُّ، أخبار أيب حفص عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا وسريته، ص65. 
)23( ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص179، املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، 

ج26، ص341.
)24( املربد، الكامل يف اللغة واألدب، ج2، ص700-699.

)25( ابن منظور، املصدر السابق 179/23.
)26( ابن كثري: البداية والنهاية، ج9، ص257.
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)27( البخاري، التاريخ الكبري، ج1، ص216. ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.
)28( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8، ص67، الذهيب، اتريخ اإلسام، ج7، ص250.

القرظي  الدليمي، حممد بن كعب  )29( املزي، املصدر السابق، ج26، ص341، وانظر: 
وأثره يف التفسري، ص59.

)30( املزي: هتذيب الكمال، ج 26، ص341.
)31( االمام مسلم، الكىن، ج1، ص243، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج8 ص670، 
الدارقطن، املؤتلف واملختلف، ج4، ص1937، النووي، هتذيب األمساء واللغات، ج1، ص90، ابن 

حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص364.
)32( ابن قتيبة، املعارف، ص459، الفسوي، املعرفة والتاريخ، ج1، ص564، ابن حبان، 

الثقات، ج5، ص351.
)33( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج5، ص340، ابن قتيبة. املصدر السابق، ص459، الفسوي، 
املصدر السابق، ج1، ص564، البخاري، التاريخ الكبري، ج1، ص216، ابن حبان، املصدر السابق، 

ج5، ص351، الربعي، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج1، ص259.
)34( ابن قتيبة، املصدر السابق، ص459، ابن سعد، املصدر السابق، ج5، ص340، ابن 
حبان، املصدر السابق، ج5، ص351، الكاابذي، اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد، 

ج2، ص675.
)35( املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص347، ابن حجر املصدر السابق 

ج9، ص421.
)36( املزي، املصدر السابق، ج26، ص347.

)37( الدليمي: حممد بن كعب القرظي وأثره يف التفسري، ص55.
)38( ابن حبان، الثقات، ج5، ص351.

)39( ابن سعد: الطبقات - متمم التابعن - ص137.
)40( ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 8، ص67.

)41( العجلي، الثقات للعجلي، ص411.
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)42( االصبهاين، سري السلف الصاحلن، ص916.
)43( ابن االثري، اللباب يف هتذيب األنساب، ج 3، ص26.

)44( النووي، هتذيب األمساء واللغات 90/1.
)45( ابن كثري، البداية والنهاية، دار الفكر، 1407ه -1986م، ج9، 257

)46( ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج23، ص 179.
)47( الذهيب، سري أعام النباء، ج5، ص68.
)48( املصدر السابق، ج 5، ص66 - 67.  

)49( الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج1، ص101.
)50( ابن حجر، اإلصابة، ج3، ص517.

)51( حممد بن محيد الرازي أحد شيوخ الطربي الذين أخذ عنهم يف التاريخ والتفسري وثقه 
بعض أهل العلم وضعفه آخرون، فكان ممن وثقه أمحد بن حنبل، وسئل عنه حيي بن معن فقال: 
ليس به أبس رازي كيس، وضعفه يعقوب بن شيبة وقال: كثري املناكري، وقال البخاري فيه: نظر، وقال 
النسائي: ليس بثقة، وقال اجلوزجاين: كان ردئ املذهب، غري ثقة، وقال الذهيب: وثقه آخرون واالوىل 
تركه ابن حبان، اجملروحن من احملدثن والضعفاء واملرتوكن، ج2، ص303، الذهيب، الكاشف يف 
معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ج2، ص166، ابن حجر، هتذيب التهذيب 109-108/9.

)52( سلمة بن الفضل األبرش األنصاري موالهم أبو عبدهللا األزرق قاضي الري وثقه ابن معن، 
وقال: ابن سعد كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازي بن إسحاق، وكان يقال: أنه من أخشع الناس 
يف صاته، وقال أبو حامت: حمله الصدق، يف حديثه إنكار، ليس ابلقوي، يكتب حديثه وال حيتج به 
وضعفه مجاعة منهم النسائي وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وقال البخاري: عنده مناكري، مات 
ابلري بعد التسعن ومائة. ابن ايب حامت، اجلرح والتعديل، ج4، ص169، ابن حجر، املصدر السابق، 

ج4، ص138-139، الذهيب، اتريخ االسام، ج13، ص111.

)53( حممد بن إسحاق بن يسار، كان جده من سيب عن التمر ولد يف املدينة عام 80، رحل 
لطلب العلم إىل كثري من أقطار العامل اإلسامي تباينت أقوال العلماء وآراؤهم فيه قال عنه حيىي بن 
معن: "ثقة، وكان حسن احلديث"، قال الزهري: "ال يزال ابملدينة علم ماكان فيهم ابن إسحاق، وقال
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عاصم بن عمر بن قتادة : "ال يزال يف الناس علم ما عاش فيهم ابن إسحاق وقال أبو زرعة: "وقد اختربه 
أهل احلديث فرءوا صدقاً وخرياً. وقال سفيان بن عيينة: أمري املؤمنن يف احلديث، وقال عنه ابن سعد 
الذي: ثقة ومن الناس من تكلم فيه، وقال الذهيب: "جممل القول فيه أنه صاحل صادق، وما انفرد به 
ففيه نكارة أما مالك بن أنس فقال عنه: إنه كذاب، وقال هشام بن عروة: كذاب. ابن سعد، الطبقات 
الكربى، جـ7، صـ321-322، اخلطيب البغدادي، اتريخ بغداد، جـ1، صـ 230-227-223. 

الذهيب، سري أعام النباء، جـ7، صـ36. الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، جـ3، صـ477. 
)54( يزيد بن زايد، ويقال: بن أيب زايد، ويقال: يزيد بن زايد بن أيب زايد املدين موىل عبدهللا 
بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي روى عن حممد بن كعب القرظي وعنه إسحاق ومالك وثقه النسائي، 
وذكره بن حبان يف الثقات وقال البخاري: ال يتابع على حديثه. مات يف خافة معاوية . ابن حجر 

املصدر السابق، ج11، ص285.
)55( الغرانيق: الذكور من الطري، واحدها غرنوق وغرنيق مسي به لبياضه وقيل: هو الكركي، 
وكانوا يزعمون أنَّ األصنام تقرهبم من هللا عز وجل وتشفع هلم إليه، فشبهت ابلطيور الي تعلو وترتفع يف 
السماء والغْرنوق أَيضا: الشاب الناعم األبيض. ابن االثري، النهاية يف غريب احلديث، ج3، ص364، 

ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص287.
)56( الوليد ْبن املغرية ْبن َعْبداللَّ ْبن ُعَمر ْبن خمزوم بن يقظة، يكىن أاب عبد شس، وهو العدل، 
وهو الوحيد، وإمنا مسي العدل ألنه يقال إنه يعدل قريشا كلها، ويقال: إن قريشا كانت تكسو الكعبة، 
فيكسوها مثل ما تكسوها كلها وبعد البعثة كان أحد املناوئن واملعادين للدعوة وأحد املستهزئن، وفيه 
نزلت: "َذْرين وَمْن َخْلقُت وحيداً"، مات الوليد بعد اهلجرة بثاثة أشهر أو حنوها، وهو ابن مخس وتسعن 
سنة، ودفن ابحلجون، الباذري، أنساب االشراف، ج1، ص1330، ابن دريد، االشتقاق، ص98.

)57( وقيل الذي فعل ذلك سعيد بن العاص، ويقال كامها فعل ذلك، وقيل الفاعل لذلك 
أمية بن خلف، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أبو هلب، وقيل املطلب. وقد يقال: ال مانع أن يكونوا فعلوا 

ذلك مجيعا، بعضهم فعل ذلك تكربا، احلليب: علي بن إبراهيم السرية احللبية459/1.
)58( أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف القرشّي العبشمّي يقال: امسه 
مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، كان من السابقن إىل اإلسام اسلم قبل دخول رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص دار 
األرقم وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل أرض احلبشة، وإىل املدينة. وشهد بدرا، وأحدا، 
واخلندق، واحلديبّية واملشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة شهيدا. ابن االثري، أسد الغابة، ج6، ص72-70، 

ابن حجر، اإلصابة، ج4، ص42.
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)59( سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، من السابقن إىل اإلسام وهي امرأة أيب حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة، وهاجرت معه إىل احلبشة، وولدت له ابحلبشة حممد بن أيب حذيفة، وهي أيضا أم سليط 
بن عبدهللا بن األسود القرشي العامري، وأم بكري بن شاخ بن سعيد بن قائف، وأم سامل بن عبدالرمحن 
بن عوف ابن االثري، أسد الغابة، ج7، ص154-155، ابن حجر، االصابة، ج4، ص337-336.

)60( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص337-340، وإسناده ضعيف لضعف ابن محيد، 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، نبيل البصارة، أنِيُس السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث الي ذكرها 

احلَافظ، ابن َحجر، العسقاين يف فَتح الَباري، ج5، ص3806.
)61( مل اجد له ترمجة.

)62( احلسن بن داود املصيصي امللقب بُسنـَْيد كان أحد أوعية العلم، قال أبو حامت: صدوق، 
وذكره ابن حبان يف "الثقات"، َوقَال النََّسائي: ليس بثقة وقال أبو داود: مل يكن بذاك. مات سنة ست 

وعشرين ومائتن، الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج2، ص36، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص257.
)63( حجاج بن حممد املصيصي األعور أبوحممد موىل سليمان بن جمالد ترمذي األصل سكن 
بغداد، مث حتول إىل املصيصة ثقة ثبت لكنه اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته مات ببغداد 

سنة ست ومائتن، ابن حجر املصدر السابق، ص153.
)64( جنيح بن عبدالرمحن السندي املدين، أبو معشر، موىل بن هاشم مشهور بكنيته، اشتهر 
بعلم املغازي، كان فقيهاً واسع العلم سكن بغداد ومات هبا سنة 170ه، وثقه مجع من أهل العلم 
وضعفه آخرون، فكان أمحد بن حنبل يرضاه، ويقول كان بصريا ابملغازي، وقال أبو زرعة: صدوق وليس 
بقوي، وقال عنه البخاري: منكر احلديث، قال ابن معن وأبو داوود والنسائي: ضعيف وذكر االلباين 
أنه ضعيف اتفاقا، ابن سعد الطبقات - متمم التابعن - ص136، املزي هتذيب الكمال، ج29، 
ص322، ابن حجر، لسان امليزان، ج7، ص484، االلباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

وأثرها السيئ يف األمة، ج1، ص133.
)65( حُمَمَّد بن قيس املدين من أهل املدينة وهبا تويف، كان كثري احلديث عاملا وهو قاص ُعَمر بن 
عبدالعزيز َرَوى َعن: حممد ْبن كعب القرظي، وأيب بردة بن َأيب ُموَسى األشعري وروى َعنه: حممد بن 
إسحاق بن يسار، وجنيح أبو معشر املدين، قَال يعقوب بن سفيان، وأَبُو َداُوَد: ثقة. وذكره ابُن ِحبَّان 
يف كتاب "الثقات"، قال بن معن: ليس بشيء ال يروي عنه تويف أايم الوليد بن يزيد املزي، هتذيب 

الكمال يف أمساء الرجال، ج26، ص323، ابن حجر، هتذيب التهذيب ج9، ص358-357.
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)66( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص340-341، وإسناده ضعيف لضعف أيب معشر، 
أنيس الساري، ج5، ص3807.

الطبقات، ج1، ص205-206، عن طريق  ابن سعد،  ايضا  القصة  )67( وقد روى هذه 
الواقدي وهو ضعيف جّدا، البيهقي، دالئل النبوة، ج2، ص285 - 287، وإسناده ضعيف.  

)68( ابن حيان، البحر احمليط يف التفسري، ج7، ص526.
)69( ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، ج2، ص311.

)70( القاضي عياض، الشفا يف أحوال املصطفى، ج2، ص125.
)71( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج3، ص229 .

)72( البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص41، ابن حبان، صحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، ج6، ص469، أمحد بن حنبل، املسند، ج7، ص413، االمام مسلم، صحيح مسلم 405/1.

)73( االلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج17، ص189.
)74( حممد أبو شهبة، السرية النمبوية على ضوء القرآن والسنة 367/1.

)75( ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص286 - 287.
)76( وانظر ايضا: ابو شهبة، السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص374-364.

)77( ابن هشام، السرية النبوية، ج1، ص364، الباذري، أنساب األشراف، ج1 ص227، 
ابن سعد، الطبقات، ج1، ص161، ابن حزم، جوامع السرية، ص65، ابن عبدالرب، الدرر يف اختصار 

املغازي والسري، ص58. 
)78( مصطفى السباعي، السرية النبوية - دروس وعرب، ص48، الوكيل أتمات يف سرية الرسول، 

ص58-68، وانظر: جزويل، اهلجرة يف القرآن الكرمي، ص302-301.
)79( َعْبد ايليل ْبن َعْمرو ْبن عمري الثقفي، َكاَن من أكابر أهل الطائف ووجًها من وجوه ثقيف 
َلُه ُصْحَبة، وَكاَن من اْلَوْفد الَّذين قدُموا على َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ابن حبان الثقات، ج3، ص305، ابن 

االثري، أسد الغابة، ج3،ص512، البغدادي احملرب، ص460.



   جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                   العدد )71( اجلزء الثاين

264

)80( مسعود بن عمرو بن عمري الثقفي، كان ممن جاء االسام وعنده عشر نسوة، تزوج يف 
اجلاهلية من أم املؤمنن ميمونه بنت احلارث بن حزن اهلايل مث فارقها، ابن دريد، املصدر السابق، 

ص357، ابن سعد، الطبقات الكربى، ج8، ص1040.
)81( حبيب ْبن عمرو ْبن عمري ْبن عوف ْبن عقدة ْبن غرية ْبن عوف ْبن ثقيف الثقفي فيه، ويف 
إخوته نزلت: ﴿َوِإْن تـُبـُْتْم فـََلُكْم رُُءوُس أَْمَواِلُكْم﴾، روى أَبُو صاحل، عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ﴿أَيَيُـَّها 
َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِنَن﴾، نزلت يف ثقيف منهم: مسعود، وربيعة،  الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللَّ
وحبيب، وعبد ايليل بنو عمرو ابن عمري ْبن عوف.. ويف صحبته، نظر أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج2، 

ص831، ابن االثري، أسد الغابة، ج1، ص677.
)82( هي صِفيَّة بِْنت مْعمر ْبِن حِبيب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجََح وقيل: صفية بنت معمر 
بن حبيب بن قدامة بن مجح أم صفوان بن أمية. ابن عبدالرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج3، 

ص1333، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، ج2، ص 438.
)83( ميرط: ميزق أبو ذر اخلشن، اإلماء املختصر يف شرح غريب السري، ص117.

)84( حيرضهم ويرئهم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص301.
)85( عتبة، وشيبة، ابنا ربيعة بن عبد شس قتا يوم بدر كافرين، دعوا إىل الرباز ومعهما الوليد 
بن عقبة؛ فخرجوا ثاثتهم بن الصفن؛ فخرج إليهم محزة بن عبداملطلب، وعلي بن أيب طالب، وعبيدة 

بن احلارث بن املطلب: فقتلوهم مصعب الزبريي، نسب قريش، ج2، ص426.
)86( عداس غام عتبة وشيبة ابن ربيعة من أهل نينوي املوصل معدود يف الصحابة، مات قبل 
اخلروج إىل بدر، وذكر الواقدّي من وجه آخر أنه عتبة شيبة عن اخلروج اىل بدر ومها مبكة، فخالفاه، 
فخرج معهما فقتل ببدر، قال: ويقال: إنه مل يقتل هبا، بل رجع فمات. ابن االثري، أسد الغابة، 4/4، 

ابن حجر، اإلصابة، 476-466/2.
)87( نينوى: إحدى مدن العراق قرية نيب هللا يونس بن مىت �، وهي اْليـَْوَم أَْطَال َوآاَثر َعَلى 
ِديَنَة اْلَمْوصل، احلموي معجم البلدان 339/5، البادي، معجم 

َ
الضفة اليسَرى لِنـَْهر دْجَلة مَقابـََلة مل

املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص323.
)88( نلة: موضع على ليلة من مّكة، وهى الىت ينسب إليها بطن نلة، وهى الىت ورد فيها 
احلديث ليلة اجلّن، ومها نلتان: نلة الشامية ونلة اليمانية؛ ومها متجاوراتن يف املنبع واملصب، فكلتامها 
أتخذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب الطائف، مث تنحدران شاال مث غراب حىت جتتمعا يف
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ملقى كان يسمى: "بستان ابن معمر"، مث يكّوانن وادي مّر الظهران، البكري، معجم ما استعجم 
من امساء الباد واملواضع، ج1304/4، شراب املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص287.

)89( عند ان هشام وغريه أهنم من جن نصيبن ومل يذكروا اليمن، انظر: ابن هشام، السرية 
422/1، املقدسي، البدء والتاريخ، 156/4، ابن كثري، البداية والنهاية 20/3، وَنِصيِبن: مدينة 
عامرة من باد اجلزيرة على جاّدة القوافل من املوصل إىل الشام كثرية األهنار واجلنات والبساتن، وأهلها 
قوم من ربيعة من بن تغلب. افتتحها عياض بن غنم الفهري يف خافة عمر  سنة مثان عشرة. 
ايقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص288، احِلمريى، الروض املعطار يف خرب األقطار، ص577.

)90( اختلف يف عدد اجلن وامسائهم، انظر: يف تفصيل ذلك ابن حجر، فتح الباري شرح 
صحيح البخاري، 674/8، الشبلي، آكام املرجان يف أحكام اجلان، ص71-74، الكرماين، غرائب 

التفسري وعجائب التأويل، ج2، ص1098.
)91( األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة حليف بن زهرة امسه: أيب، وإمنا 
لقب األخنس ألنه رجع ببن زهرة من بدر ملا جاءهم اخلرب أن أاب سفيان جنا ابلعري، فقيل خنس 
األخنس ببن زهرة، فسمي بذلك، مث أسلم فكان من املؤلفة قلوهبم وشهد حنيناً ومات يف خافة عمر 

، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص14، ابن حجر، اإلصابة، ج1، ص26-25.
)92( وعند ابن هشام قَاَل االخنس: أاََن حِليف، واحلِليف اَل ِيري وعند االموي يف مغازيه إن 

رُي َعَلى َصِميِمَها. انظر: ابن هشام، ج2، ص21. حِليَف قرَْيش اَل يُِ
)93( سهيل بن عمرو بن عبد شس القرشي العامري، خطيب قريش وأحد أشرافهم أتخر 
اسامه اىل يوم الفتح، مث حسن اسامه وهو الذي توىل أمر الصلح ابحلديبية، خرج جماهدا اىل الشام 
يف خافة عمر، وتويف ابلطاعون سنة مثان عشرة. ابن االثري، اسد الغابة، ج2، ص480-481، ابن 

حجر، اإلصابة، ج2، ص94-93.
)94( املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، كان كان شريفا ذا 
صيت يف قريش، نسابة، وكان أحد الذين قاموا يف شأن الصحيفة الي كتبتها قريش على بن هاشم، 
وهو الذي أجار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حن قدم من الطائف مات املطعم مبكة يف صفر سنة 2ه، قبل بدر. 
ابن دريد، االشتقاق، ص88، ابن عبد الرب، االستيعاب، ج1، ص233، ابن سعيد االندلسي، نشوة 

الطرب يف اتريخ جاهلية العرب، ص348.
)95( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص344-348. وكان هَذا اخلروج يف لََيال بَقَن من 

َشوَّال سنة عشر من النُـّبـُوَّة.
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)96( ابن سعد: الطبقات الكربى، ج1، ص211، ابن االثرب، اسد الغابة، ج1، ص26 
املقريزي، امتاع االمساع، ج1، ص45. 

)97( قرن املنازل، وهو قرن الثعالب، ميقات أهل جند تلقاء مكة على يوم وليلة، وأصله اجلبل 
الصغري املستطيل املنقطع عن اجلبل الكبري، وهو على طريق الطائف من مكة املاّر بنخلة اليمانية، يبعد 
عن مكة مثانن كيا، وعن الطائف ثاثة ومخسن كيا. وانفرد الفاكهي ابلقول أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل مىن بينه وبن مسجد مىن ألف ومخسمائة ذراع، ومسي قرن الثعالب لكثرة ما كان 
أيوي إليه من الثعالب. ايقوت احلموي، معجم البلدان، 332/4، الفاكهي أخبار مكة يف قدمي الدهر 

وحديثه، ج4، ص282، شراب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص226.
)98( البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص115، االمام مسلم: صحيح مسلم، ج3، ص1420.

)99( اْبن ِهَشام، السرية، ج1، ص419، ابن الرب، الدرر، ص62، ابن كثري: البداية والنهاية، 
ج3، ص135، النويري، هناية األرب يف فنون األدب، ج16، ص279، ابن سيد النَّاس، عيون األثر 

يف فنون املغازي والشمائل والسري، ج1، ص166. 
)100( الباذري، أنساب األشراف، ج13، ص440.

)101( ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص295.
)102( الغزايل، فقه السرية، ص135-134 .

)103( انظر: على سبيل املثال: ابن هشام، السرية، ج2، ص49، ابن عبد الرب، الدرر، 
ص63، السهيلي، الروض االنف، ج4، ص35، الذهيب، سري أعام النباء، ج1، ص222.

)104( انظر: ابن كثري، تفسري ابن كثري، ج7، ص290.
)105( ابن سعد، الطبقات الكرب ىظن، ج1، ص212.

)106( الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، 440/2.
)107( ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص137.
)108( املقريزي، إمتاع األمساع، ج9، ص181.

)109( ابن هشام، السرية، ج1، ص381، ابن سيد الناس عيون األثر، ج1، ص157 احلليب، 
السرية احللبية، ج1، ص507.
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)110( ابن قدامة، الرقة والبكاء، ص1190، وقال ابن كثري من رواية األموي يف مغازيه: اذا ال 
ختفر، املصدر السابق، ج2، ص137، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج2، ص440-441، وزاد 

قد أجران من أجرت.
)111( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص324.

)112( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص91، الطرباين، املعجم الكبري، ج2 ص117، 
الفسوي، املعرفة والتاريخ، ج2، ص734.

)113( ابن هشام السرية، ج1، ص483-484، السهيلي، الروض األنف، ج4، ص179، 
ابن اجلوزي، املنتظم يف اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص48، وقال: كجنان االرض، ابن كثري، السرية 

النبوية، ج2، ص230، وكلهم من طريق حممد بن كعب القرظي.
)114( ثور بفتح أوله، وابلراء املهملة: وهو ثور أطحل، ابلطاء واحلاء املهملتن وهو جبل يف 
جنوب مكة وفيه الغار املذكور يف القرآن، البكري معجم ما استعجم، ج1، ص348، الباذري، معجم 

البلدان، ج2، ص86، النويري، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، ص201.
)115( الِقبال: زِمام النَـّْعِل، َوُهَو السَّيـُْر الَِّذي َيُكوُن بـَْنَ اإِلصبعن لسان العرب، ج11 ص543.

)116( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج1، ص567 .
)117( ابن هشام، السرية، ج1، ص483، ابن سيد الناس، عيون االثر، ج1، ص215-

2018، السهيلي، الروض األنف، ج4، ص179، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج3، ص232، 
ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص177-176.

)118( ابن كثري، املصدر السابق، ج3، ص179.
)119( الفاكهي، أخبار مكة، ج4، ص51.

)120( بئُر َمْيُمون: بئر مبّكة بن البيت واحلجون أببطح مّكة منسوبة إىل ميمون بن خالد بن عامر 
بن احلضرمي، وقيل ميمون أخو العاء بن احلضرمي وايل البحرين، حفرها أبعلى مكة يف اجلاهلية، وعندها 
قرب أيب جعفر املنصور فيما يسمى اليوم حبي اجلعفرية بن أذاخر واحُلُجون، البكري، معجم ما استعجم، 
ج4، ص1285، ايقوت احلموي، معجم البلدان، 302/1، البادي، معامل مكة التارخيية واألثرية، ص37.

)121( االمام أمحد، املسند ج1، ص330، ابن أيب عاصم، كتاب السنة ومعها ظال اجلنة 
لأللباين املكتب اإلسامي، ج2، ص603، الطرباين، املعجم الكبري، ج12، ص 98، الطربي ص87.
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)122( الصحيح بئر ميمون ومل أجدها عند غريه .
)123( احلليب، السرية احللبية ج2، ص 47.

)124( ابن هشام، السرية، ج1، ص485، ابن سعد، الطبقات 228/1، البخاري صحيح 
البخاري، ج5، ص59، ابن عبد الرب، الدرر، ص80، االصبهاين، سري السلف الصاحلن، ص61، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج8، ص328، ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص179. 
)125( السيوطي، الدر املنثور يف التفسري ابملأثو، ص198، الغزايل، إحياء علوم الدين، ج2، 
ص477، ابن بلبان، حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق  ص127، العصامي، مسط النجوم 

العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، ج1، ص343.
)126( السهيلي، الروض األنف، ج4، ص213.

)127( احلليب، السرية احللبية، ج2، ص46.
)128( سليمان بن عمر بن خالد األقطع القرشي العامري الرقي روى عن خالد بن حيان الرقي 
وحممد بن سلمة وخملد بن حسن وعيسى ابن يونس وحيىي بن سعيد األموي وأبيه كتب عنه أيب ابلرقة. 

ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج4، ص131.
)129( لعله يقصد حممد بن خثيم وهو مايوافق ماورد يف الرواية الثانية وهو حممد بن خثيم أبو 
يزيد احملاريب، قال البخارّي والبغوّي وابن شاهن وغريهم: ولد على عهد رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص. وذكره ابن 
حّيان يف اثثقات، روى عن عمار بن ايسر. روى عنه حممد بن كعب القرظّي. ابن حبان، الثقات، 

ج7، ص402-403، ابن حجر: اإلصابة، ج3، ص473.
)130( يزيد بن حممد بن خثيم قال عثمان الدارمي عن بن معن: ليس به أبس وذكره بن حبان 

يف الثقات. ابن حجر هتذيب التهذيب، ج11، ص310.
)131( الُعَشريَة: بلفظ تصغري عشرة، يضاف إليه ذو فيقال ذو العشرية، موضع من انحية ينبع 
بن مكة واملدينة، كانت قرية عامرة أبسفل ينبع النخل، مث صارت حمطة للحاج املصري هناك، وهي 
أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل خرج إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مجادى األوىل، من السنة الثانية 
للهجرة، يريد قريشاً، ابن هشام، ج1، ص598-600، ايقوت احلموي الباذري، معجم البلدان، 

ج4، ص127. حممد ُشرَّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص192.
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)132( بنو مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، كان لديهم علم القيافة منهم سراقة بن مالك بن 
جعشم بن مالك بن عمرو، ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص187، النويري، هناية األرب، ص416.

َغاُر، َوِقيَل: ُهَو اْلُمْجَتَمُع، َولَْيَس َلُه َواِحٌد ِمْن َلْفِظه، ابن  )133( الصَّْور اِبلتَّْسِكِن: النَّْخُل الصِّ
منظور، لسان العرب، ج4، ص475.

)134( الدَّقعاء: َعامَّة التُـّرَاب. َوقيل: التُـّرَاب الدَِّقيق املنثور على َوجه اأَلْرض، ابن منظور، املصدر 
السابق، ج8، ص89.

)135( هو قدار بن سالف ويضرب به املثل يف الشؤم، وََكاَن َعزِيزًا َشرِيًفا يف قـَْوِمِه، َنِسيًبا رَئِيًسا 
ُمطَاًعا، ابن قتيبة، املعارف، ص29، ابن كثري، تفسريه، ج8، ص414.

)136( وانظر: ابن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين 147/1، قال البخاري: وهذا إسناد ال يعرف 
مساع يزيد من حممد، وال حممد بن كعب من ابن خثيم، وال ابن خثيم من عمار الدريس، موقف اإلمامن 
البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بن املتعاصرين، ص206. وعلق ابن كثري 
على هذه الرواية ابلقول: "وهذا حديث غريب من هذا الوجه، له شاهد من وجه آخر يف تسمية على 

أاب تراب"، كما يف صحيح البخارى. ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص247.

)137( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص14.

)138( البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص96، االمام مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1874. 

)139( ابن هشام، السرية، ج1، ص600، السهيلي، الروض االنف، ج5، ص61.

)140( انظر السهيلي، املصدر السابق، ج5، ص50 .

)141( الطرباين، املعجم الكبري، ج1، ص106، اآلُجّرِيُّ، الشريعة، ج4، ص2103، احلاكم 
النيسابوري، املستدرك على الصحيحن، ج3، ص122، وقال: َهَذا حِديث َصِحيح َعلى َشرط اْلبَخارِي، 

َومَل خيرَِجاه، وانظر: ايضا البيهقي السنن الكربى، ج8، ص103.

)142( ابن أيب شيبة، املصنف، ج7، ص443، ابن سعد، الطبقات، ج3، ص37.

)143( أي يف السنة اخلامسة الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص562.
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)144( اختلف العلماء يف اتريخ الغزوة فقيل أهنا يف شوال من السنة اخلامسة على االرجح وهو 
قول اجلمهور، وقيل يف السنة الرابعة، وقال به موسى بن عقبة ووافقه مجع من أهل العلم انظر يف تفصيل 

ذلك املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص70-61.

َأبُو  )145( يزيد بن رومان املدين أبو روح القارئ موىل آل الزبري بن العوام. من أهل اْلَمِديَنة كنيته 
روح يروي َعْن ُعْرَوة ْبن الزبري روى َعنُه الزُّْهرِّي َوحُمَّمد ْبن ِإْسَحاق. كان عاملا كثري احلديث ثقة، قال 
النسائي: ثقة، وذكره بن حبان يف الثقات، تويّف سنة َثَاِثَن َوِماَئة، ابن حبان، الثقات، ج7، ص615، 

املزي، هتذيب الكمال، ج32، ص122. 

)146( عبيداللَّ ْبن َكْعب ْبن َمالك ْبن أيب اْلَقْن الّسلِمّي اأْلْنَصارِّي روى عن: أَبِيِه كعب ْبن 
َماِلك َكاَن أعلم قومه وأوعاهم ألحاديث أصحاب َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال أَبُو ُزْرَعة: ثقة، َوقَال حُمَمَّد 
ْبن سعد: كان ثقة، قليل احلديث، ابن حبان املصدر السابق، ج5، ص73، املزي، املصدر السابق، 

ج19، ص145، وعند ابن هشام َعْبِداللَِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك السرية، ج2، ص214.

)147( حممد بن مسلم بن عبيدهللا بن شهاب القرشي الزهري أحد الفقهاء واحملدثن، واألعام 
التابعن ابملدينة، رأى عشرة من الصحابة ، وروى عنه مجاعة من األئمة: منهم مالك بن أنس ولد 
سنة مخسن، وقيل إحدى ومخسن متفق على جالته وإتقانه وثبته، كتب عمر بن عبدالعزيز  إىل 
اآلفاق: عليكم اببن شهاب، فإنكم ال جتدون احدا أعلم ابلسنة املاضية منه أربع وعشرين ومائة وقيل 
ثاث وعشرين، وقيل مخس وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتن - وقيل ثاث - وسبعن سنة، ابن حجر: 

تقريب التهذيب، ص506، ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج4، ص177.

)148( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوسي األنصاري أبو عمر املدين كان راوية للعلم 
وله علم ابملغازي والسرية أمره عمر بن عبدالعزيز أن يلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس ابملغازي 
ومناقب الصحابة ففعل وكان ثقة كثري احلديث عاملا قال ابن معن وأبو زرعة والنسائي: ثقة. تويف سنة 
عشرين ومائة، الذهيب سري أعام النباء، ج5، ص240، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج5، ص50.

)149( عبدهللا "بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري أبو حممد، ويقال أبو بكر 
املدين مدين اَتِبِعّي ثَِقة، وثقه ابن معن، وأبو حامت ثقة، والنسائي ثقة، ثبت وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثري احلديث عاملا. تويف سنة مخس وثاثن ومائة  العجلي، الثقات، ج2، ص22، ابن حجر، املصدر 

السابق، ج5، ص147.
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)150( سام ْبن َأيب احلقيق النضري وقيل: امسه عبدهللا، وكنيته أبورافع من زعماء يهود بن 
النضري كان عدواً هلل ولرسوله، وممن أّلب األحزاب ضد املسلمن، فبعث رسول اللَِّ سرية بقيادة َعْبداللَّ 
ْبن عتيك وأمرهم بقتله فدخلوا عليه حصنه وقتلوه خبيرب سنة 6ه، ابن هشام، السرية ج2، ص273، 

الذهيب اتريخ االسام، ج2، ص195.

)151( ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب ْبِن َسْعَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعبـَْيِد بن كعب... من بن إسرائيل من سبط 
هارون بن عمران سيد بن النضري، كان من أشد اليهود املناوئن للدعوة وِمْن َأَشدِّهم لِْلَعَرِب حسدا، 
وقد قتل مع من قتل من يهود بن قريظة ابن هشام، السرية، ج1، ص548، 241/2، ابن سعد، 

الطبقات،ج8، ص120.

)152( كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق أحد يهود بن النضري قتله حممد بن مسلمه أبمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم خيرب يف السنة السابعة الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص166، وعند ابن هشام ِكَنانَُة ْبُن َأيب 

احْلَِقيِق النَّْضرِيُّ انظر: السرية، ج2، ص214.

)153( مل أجد هلما ترمجة. 

)154( بنو النَِّضري، هم مجَاَعة من اْليـَُهود سكنوا حصنا َقرِيبا من اْلَمِديَنة وكانوا يعملون ابلزراعة 
اجاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اىل خيرب ونزلت يف شأهنم سورة احلشر، ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، 

ج3، ص314، املسريي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 22/11.

)155( بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرّة بن مالك ابن األوس السمهودي خاصة الوفا 
أبخبار دار املصطفى، ج1، ص556، والغريب وجود بن وائل يف هذا الوفد، ولعل سبب متالؤهم مع 
اليهود يرجع إىل أن اليهود ملا جاءوا إىل خيرب وكان بنو وائل يسكنوهنا قبلهم وجاء اليهود ومعهم األموال 
وأخذوا يف تنميتها وسيطروا بواسطة تلك األموال على أولئك الضعفاء فأغروهم بذلك وأخرجوهم معهم 

ولعلهم ضغطوا عليهم بذلك. املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص108.

)156( غطفان قبيلة من قيس عيان وهو غطفان بن سعد بن قيس عيان من العداننية، وهو 
بطن من متسع كثري الشعوب والبطون. ومنازهلم مما يلي وادي القرى وجبلي طي اجاء وسلمى، مث 
تفرقوا يف الفتوحات االسامية واستوىل على مواطنهم هناك قبائل طي. وقد تفرعت فروعا كثرية منها. 
فزارة وعبس وذبيان وغريها، السمعاين، االنساب، ج4، ص302، القلقشندي، هناية األرب يف معرفة 

أنساب العرب، ص388، كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، ج5، ص34.
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)157( أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف األموي القرشي: 
مشهور ابمسه وكنيته، وهو والد معاوية ويزيد وعتبة وإخوهتم. ولد قبل الفيل بعشر سنن، وكان من 
أشراف قريش يف اجلاهلية. كان رأس املشركن يوم أحد، ويوم األحزاب أسلم يوم الفتح. وشهد َمَع 
َرُسول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص حنيًنا، وأعطاه من غنائمها مات يف خافة عثمان. ابن عبد الرب، االستيعاب، ج4، 

ص1677-1680، ابن حجر، االصابة، ج2، ص180-178.

)158( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو... الفزاري أبو مالك أسلم بعد الفتح وقيل 
قبل الفتح وشهدها، وشهد حنيناً والطائف، وكان من املؤلفة قلوهبم ومن األعراب اجلفاة ارتّد بعد وفاة 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث رجع إىل اإلسام، وتويف يف خافة عثمان  ابن االثري، أسد الغابة، ج4، ص331، 

ابن حجر املصدر السابق، ج3، ص55-54.

)159( احلارث ْبن عوف ْبن َأيب حارثة املرين، من فرسان اجلاهلية، وََكاَن َأَحَد الرُُّؤوِس يف يـَْوِم 
اأْلَْحزَاِب، مُثَّ َأْسَلَم بـَْعَد َذِلَك َفَحُسَن ِإْسَاُمُه وكان النيّب ملسو هيلع هللا ىلص خطب إليه ابنته، فقال: ال أرضاها لك، 
إّن هبا سوءا ومل يكن هبا، فرجع فوجدها قد برصت، ابن سعد، الطبقات - متمم الصحابة - الطبقة 

الرابعة، ص634، ابن حجر، املصدر السابق، ج1، ص286.

)160( َمْسُعود ْبن رخيلة ْبن عائذ ْبن مالك ْبن حبيب ْبن نبيح ْبن ثـَْعَلَبة ْبن قنفذ ْبن خاوة 
ْبن َمْسُعود ْبن َبْكر ْبن أشجع، وهو قائد أشجع يوم األحزاب مع املشركن، مُثَّ أسلم بعد ذلك فحسن 

إسامه ابن سعد، الطبقات، ج4، ص280، ابن حجر املصدر السابق، ج3، ص410.

)161( جعيل وقيل جعال بن سراقة الغفاري، وقيل الضمري، كان رجا صاحلا وكان ذميما 
أسلم قدميا وشهد مع النيب أحد وأصيبت عينه يوم قريظه وقد أثىن عليه النيب ووكله اىل اميانه ابن سعد، 
املصدر السابق، ج4، ص245، ابن عبد الرب، املصدر السابق، ج1، ص245، ابن االثري، املصدر 

السابق، ج1، ص338.

)162( الطربي، اتريخ األمم وامللوك، ج2، ص567-565.

ابن حزم  السرية، ج1، ص562،  ابن هشام،  الطبقات، ج2، ص50،  ابن سعد،   )163(
جوامع السرية، ص647، السهيلي، الروض االنف، ج4، ص366، ج6، ص261، ابن سيد الناس، 
عيون االثر، ج2، ص82-83، ابن عبدالرب، الدرر، ص169، ابن كثري السرية، الكاعي، االكتفاء 
مبا تضمنه من مغازي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثاثة اخللفاء، ج1، ص419-420، ابن النجار، الدرة الثمينة 
يف أخبار املدينة، ص77، وزاد ابن هشام والسهيلي: الربيع بن الربيع ابن أيب احلقيق، ووحوح بن عامر. 
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)164( الواقدي، كتاب املغازي، ج2، ص442-441.
)165( الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص441، املقريزي، إمتاع األمساع، ج1، ص222، 

احلليب، السرية احللبية، ج2، ص415. الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج4، ص363.
)166( انظر: الطربي: تفسري الطربي، ج19، ص31، الثعليب، الكشف والبيان عن تفسري 
القرآن، ج8، ص13، النسفي، تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ج1، ص365، أبو 

حيان، البحر احمليط يف التفسري، ج3، ص334.
)167( الواقدي، املصدر السابق ج2، ص441، الكاعي، االكتفاء، ج1، ص420، الباذري، 

أنساب األشراف، ج1، ص343.
)168( الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص442، ابن سعد، الطبقات 66/2، وقد ورد عندمها 
أيضا أنه طليحة: وهو طليحة ْبن خويلد ْبن نوفل ْبن نضلة ْبن األشرت..األسدي الفقعسي، كان من 
أشجع العرب، وكان يعد أبلف قدم مع وفد أسد ْبن خزمية َعَلى النَّيبّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع ورسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مع أصحابه، وأسلموا، فلما رجعوا ارتد طليحة يف حياة النَّيبّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاة النيبملسو هيلع هللا ىلص عظم أمر طليحة، 
فأرسل إليه أَبُو بكر ، َخاِلد ْبن اْلَولِيد، فقاتله وهزمه فهرب وحلق ابلشام مث عاد وأسلم طليحة إساًما 
صحيًحا، مث شهد معركة القادسية، وهناوند مع املسلمن. وأبلى فيهما باء حسنا، ابن االثري أسد الغابة 

ط العلمية، 3/ 95، ابن حجر، االصابة 440/3.
)169( ابن سعد، املصدر السابق، ج2، ص66، الواقدي، املصدر السابق، ج2، ص441، 
الطربي اتريخ االمم وامللوك، ج2، ص570، املقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص217، ابن الضياء، 

اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف، ص261.
)170( ابن هشام، السرية، ج2، ص224، ابن كثري، البداية، ج4، ص95، ابن حجر فتح 

الباري، ج7، ص393-392.
)171( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج12، ص321، أبو حيان األندلسي البحر احمليط 
يف التفسري، ج8، ص74، الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج7، ص121، البغوي، معامل 
التنزيل يف تفسري القرآن، ج6، ص68، ابن عبد الرب، الدرر، ص170، السهيلي، الروض األنف، ج6، 

ص264، ابن كثري البداية والنهاية، ج3، ص183.
)172( الواقدي، املغازي، ج2، ص447، ابن سعد، املصدر السابق، ج4، ص245- 246، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج1، ص227، الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج4، ص366.



   جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                   العدد )71( اجلزء الثاين

274

)173( البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص109، االمام مسلم،  صحيح مسلم، ج3 ص1430.
)174( ابن هشام، املصدر السابق، ج2، ص 328، االمام مسلم، املصدر السابق، ج3، 

ص1439، االمام أمحد، املسند، ج24، ص324.
اليمان: حسيل  لقب، واسم  واليمان  أاب عبدهللا،  العبسي، يكىن  اليمان  بن  ُحَذيـَْفة   )175(
بن جابر العبسي، كان من كبار أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهد وأبوه حسيل، وأخوه صفوان أحًدا، 
واستشهد اليمان عرف حذيفة يف الصحابة بصاحب سر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، شهد هناوند فلما قتل النعمان 
بن مقرن آخذ الراية وكان فتح مهذان والري والدينور على يده. مات سنة ست وثاثن أول خافة 
علي. ابن عبد الرب، االستيعاب، ج1، ص334-335، ابن حجر، اإلصابة، ج1، ص318-317.

)176( اهلَِويُّ، اِبْلَفْتِح: احلُِْن الطَّوِيُل ِمَن الزََّماِن، َوِقيَل: ُهَو خُمَْتصٌّ اِبللَّْيِل ابن منظور، لسان العرب، 
ج15، ص372.

، يـَْعِن ُخفَّ اْلَبِعرِي، ابن  )177( اْلُكرَاُع ِمْن الدََّوابِّ َما ُدوَن اْلَكْعِب َوِقيَل جِلََماَعِة اخْلَْيِل، اخُلفَّ
منظور، املصدر السابق، ج8، ص206، ج9، ص81.

)178( املِْرٌط الكساء ويكون ِمْن ُصوٍف، وُرمبا َكاَن ِمْن َخزٍّ أَْو َغرْيِه، ابن االثري، النهاية يف غريب 
احلديث واألثر، ج4، ص319 .

)179( واْلُمَرحَُّل الَِّذي َقْد نُقش ِفيِه َتصاوير الّرَِحال املصدر السابق، ج2، ص210.
)180( أَْذَلَقه: َأْي أقـَْلَقه، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج2، ص165، ومل أجد هذا 

اللفظ اال يف هذه الرواية. 
)181( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج2 ص97، االمام امحد، مسنده، ج38، ص358، ابن 

كثري، البداية والنهاية، ج4، ص114.
)182( ابن هشام، السرية، ج2، ص232، االمام أمحد، املسند، ج38، ص358، املروزي، 
تعظيم قدر الصاة، ج1، ص233، السهيلي، الروض االنف، ج6، ص280، ابن اجلوزي، املنتظم، 
ج3، ص237، الذهيب، سري أعام النباء، ج1، ص497، ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، ص113.

)183( يعن أنه مل يد الربد الذي يده الناس وال من تلك الريح الشديدة شيئا بل عافاه هللا منه 
بربكة إجابته للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج12، ص146.
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)184( االمام مسلم، صحيح مسلم، ج3، ص1414، وانظر: ايضا ابن حبان صحيحه، 
ج16، ص67، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج14، ص137. 

)185( البيهقي، دالئل النبوة ج3، ص451-450.
)186( الغزايل، فقه السرية، ص310، وانظر: إبراهيم املدخلي، مروايت غزوة اخلندق، ص404-394.

)187( مل اجد له ترمجة .
القضاء  على  العاص، كان  بن  ولد سعيد  من  القرشي  بن حممد  أابن  بن  عبدالعزيز   )188(
بواسط، مث عزل فقدم بغداد ونزهلا وتويف هبا سنة 207ه، كان ممن أيخذ كتب الناس فريويهامن غري 
مساع ويسرق احلديث، وأييت عن الثقات ابملعضات قال عنه الذهيب: مرتوك متهم، وقال حيي بن 
معن: كذاب خبيث، وقال أمحد: ال يكتب حديثه، وقال عنه البخاري: تركوه، وقال النسائي: مرتوك 
احلديث. الذهيب: ميزان االعتدال، ج2، ص632، ابن حبان، اجملروحن، ج2، ص140، النسائي، 

الضعفاء واملرتوكون، ص72، اخلطيب البغدادي: اتريخ بغداد، ج12، ص203.
)189( وبعث يف أثره علّيا يقرأ على الناس سورة براءة فقيل: ألّن أّوهلا نزل بعد أن خرج أبو بكر 
 إىل احلّج، وقيل: بل ألّن عادة العرب كانت أنّه ال حتّل العقود ويعقدها إاّل املطاع أو رجل من 
أهل بيته، وقيل: أردفه به عوان له ومساعدا، وهلذا قال له الّصدّيق: أأمريا ومأمور؟! قال: بل مأمورا، 
وأما أعداء هللا الرافضة فيقولون: عزله بعلّي وليس هذا ببدع من هبتهم وافرتائهم. الصاحلي، سبل اهلدى 

والرشاد، ج11، ص338، ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد ج1، ص122.
)190( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123.

ابن  ج2، ص92،  األمساع،  إمتاع  املقريزي،  ج2، ص168،  الطبقات  سعد،  ابن   )191(
كثري، السرية النبوية، ج4، ص68، البخاري، صحيحه، ج5، ص167، الكاعي االكتفاء، ج1، 

ص568، ابن هشام، السرية، ج2، ص543، ابن سيد الناس، عيون األثر، ج2، ص284.
)192( ابن هشام، السرية ابن ج2، ص545، ابن أيب خيثمة، التاريخ الكبري، ج2، ص29، 
البيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص298، حَبَْرق، حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار، ص379.

)193( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703، ابن كثري، البداية والنهاية، ج7 ص357، 
العصامي، مسط النجوم العوايل، ج3، ص40.

)194( ابن كثري، املصدر السابق، ج7، ص357.
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)195( زاد املسري 232/2.
)196( الببيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص298. 

)197( الواقدي، املغازي، ج3، ص1077، ابن سعد، الطبقات، ج2، ص128، ابن كثري، 
املصدر السابق، ج4، ص73، مغلطاي، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من اخللفاء، 
ص344، والعرج: واد من أودية احلجاز يقع جنوب املدينة على مسافة )113( كيلو. شراب، املعامل 

األثرية يف السنة والسرية، ص188.
)198( ابن مندة، املسَتخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، 
النضرة يف مناقب العشرة، ج3، ص131، وانظر:  ج1، ص402، حمب الدين الطربي، الرايض 
الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، ج1، ص117، وضجنان: حرة شال 
مكة، مير الطريق غرهبا على مسافة 54كم، على طريق املدينة، تعرف اليوم حبرة احملسنية البادي، معجم 

املعامل اجلغرافية يف السرية، ص159.
)199( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123، أبو الفداء، املختصر يف أخبار البشر، 
ج1، ص150، ذواحلليفة: قرية على طريق مكة بينها وبن املدينة تسعة أكيال ويعرف اليوم ببيار علي، 

وهو ميقات أهل املدينة، وهو أبعد املواقيت كلها، البادي، املصدر السابق، ص161.
)200( ابن سعد املصدر السابق، ج2، ص169، ابن سيد الناس، عيون االثر، ج2 ص284، 

املقريزي، امتاع االمساع، ج2، ص93. 
)201( ابن كثري، البداية والنهاية، ج 5، ص37.

)202( الباذري، انساب االشراف، ج2، ص155.
)203( ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، ص703.

)204( الطربي، اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123، املقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص241، 
وزاد الطربي قول النيب أليب بكر الصديق أما ترضى اي أاب بكر أنك كنت معي يف الغار، وأنك صاحيب 

على احلوض! قال: بلى اي رسول هللا، املصدر السابق، ج3، ص123.
)205( ابن سعد، املصدر السابق، ج2، ص169.

)206( فضائل الصحابة، ج2، ص402.
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)207( البخاري، صحيحه، ج6، ص64.
)209( وعند ابن اسحاق: ال يدخل اجلنة كافر، ابن هشام، السرية، ج2، ص543، وعند 

الطربي وإن هللا ال يدخل اجلنة إال من كان مسلما اتريخ االمم وامللوك، ج3، ص123.
)210( الباذري، انساب االشراف، ج1، ص383.

الغليل يف ختريج  إرواء  األلباين، صحيح  الرتمذي، ج 5، ص275،  الرتمذي، سنن   )211(
أحاديث منار السبيل، ج4، ص303.
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املصادر واملراجع:
1- ابن األثري: عز الدين علي بن حممد، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الشعب القاهرة 390ه 

-1970م.
2- ابن االثري، علي بن أيب الكرم، اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر - بريوت 1400ه 

-1980م. 
3- ابن االثري، جمدالدين أبو السعادات املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: 

طاهر أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت 1399ه -1979م. 
4- حَبَْرق: حممد بن عمر، حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار حتقيق: حممد 

غسان نصوح عزقول، دار املنهاج - جدة، الطبعة: األوىل 1419ه.
5- ابن عبد الرب: يوسف بن عبدهللا، الدرر يف اختصار املغازي والسري، حتقيق: د.شوقي ضيف، 
دار املعارف - القاهرة، الطبعة: الثانية 1403ه - الستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: علي حممد 

البجاوي، دار اجليل، بريوت الطبعة االوىل 1412ه -1992م.
6- البخاري: حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار 
طوق النجاة، الطبعة: األوىل 1422ه- كتاب التاريخ الكبري، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة املكرمة 

1407ه-1986م.
7- البغدادي: حممد بن حبيب، احملرب، حتقيق: إيلزة ليخنت شتيرت، دار اآلفاق اجلديدة بريوت.

8- البغوي: احلسن بن مسعود، معامل التنزيل يف تفسري القرآن _ تفسري البغوي، حتقيق: حممد 
عبدهللا النمر- عثمان مجعة ضمريية - سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة 

1417ه -1997م.
9- البكري: عبدهللا بن عبدالعزيز، معجم ما استعجم من امساء الباد واملواضع، الناشر: عامل 

الكتب، بريوت، الطبعة: الثالثة 1403ه.
10- البادي: عاتق بن غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، دار مكة للنشر والتوزيع، 

مكة املكرمة، الطبعة: األوىل 1402ه -1982م. 
11- الباذري: أمحد بن حيىي، أنساب االشراف، حتقيق حممد محيد هللا، مصر دار املعارف.
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12- ابن بلبان: علي بن بلبان بن عبدهللا، حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق، مكتبة 
دار الرتاث - املدينة املنورة.

13- البيهقي: أمحد بن احلسن، دالئل النبوة حتقيق: د.عبداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، 
الطبعة: األوىل 1405ه -1985م.

14- الرتمذي: حممد بن عيسى، سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البايب احلليب - مصر، الطبعة: الثانية 1395ه -1975م.

15- الثعاليب: عبدالرمحن بن حممد، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، حتقيق: محد علي معوض، 
عادل أمحد عبداملوجود، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 1418ه.

16- الثعليب: أمحد بن حممد، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن 
عاشور، مراجعة وتدقيق: أ. نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 

1422ه -2002م.
17- اجلابري: عبيد بن عبدهللا، تفسري حممد بن كعب القرظي، مجعا ودراسة رسالة ماجستري، 

اجلامعة االسامية، املدينة املنورة 1409ه.
18- اآلُجّرِيُّ: حممد بن احلسن، أخبار أيب حفص عمر بن عبدالعزيز �، وسريته حتقيق: عبدهللا 
حتقيق:  الشريعة،  -1980م،  الثانية 1400ه  الطبعة:  بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  عبدالرحيم عيان، 

عبدهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرايض، الطبعة: الثانية 1420ه -1999م. 
19- جزويل: أحزمي سامعون، اهلجرة يف القرآن الكرمي، مكتبة الرشد، الرايض الطبعة: االوىل 

1417هـ-1996م.
20- ابن اجلوزي: عبدالرمحن بن علي، املنتظم يف اتريخ االمم وامللوك، حتقيق: حممد عبدالقادر 
عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: االوىل 1412ه، زاد املسري 

يف علم التفسري، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: األوىل 1422ه.
21- ابن اجلزري: حممد بن حممد بن يوسف، غاية النهاية يف طبقات القراء عن بنشره ألول مرة 

عام 1351ه، ج. برجسرتاسر، مكتبة ابن تيمية.  
22- ابن أيب حامت: عبدالرمحن بن حممد بن إدريس، اجلرح والتعديل، طبعة جملس دائرة املعارف 
العثمانية - حبيدر آابد الدكن - اهلند، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 1271ه/1952م.
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23- احلاكم النيسابوري: حممد بن عبدهللا، املستدرك على الصحيحن حتقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1411ه -1990م. 

24- ابن حبان: حممد بن حبان، اجملروحن من احملدثن والضعفاء واملرتوكن حتقيق: حممود 
إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: األوىل 1396ه، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: الثانية 1414ه -1993م. 
25- الثقات حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل 1395ه 

-1975م.
26- ابن حجر: أمحد بن علي، هتذيب التهذيب، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لينان، الطبعة االوىل 1415ه -1994م، االصابة يف متييز الصحابة، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت: ط1، 1328ه - تقريب التهذيب حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، سوراي، الطبعة: 
األوىل 1406ه -1986م، فتح الباري شرح صحيح البخاري ترقيم: حممد فؤاد عبدالباقي، إخراج 
وتصحيح: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة - بريوت 1379ه، لسان امليزان حتقيق: دائرة املعرف 

النظامية - اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية 1390ه/1971م.
27- ابن حزم: علي بن أمحد، مجهرة أنساب العرب، مراجعة جلنة من العلماء، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة: االوىل 1403ه -1983م، جوامع السرية حتقيق: إحسان عباس، انصرالدين 

االسد، دار املعارف، مصر - الفصل يف امللل والنحل، مكتبة اخلاجني - القاهرة.
28- احلليب: علي بن إبراهيم، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمن املأمون(، ضبطه 
وصححه: عبدهللا حممد اخلليلي، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة األوىل 1422ه -2005م.  
29- احلموي: ايقوت بن عبدهللا، معجم البلدان، دار صادر، دار بريوت، بريوت 1404ه -1984م.

30- احِلمريى: حممد بن عبدهللا، الروض املعطار يف خرب األقطار حتقيق: إحسان عباس، مؤسسة 
انصر للثقافة - بريوت - مطابع دار السراج، الطبعة: الثانية 1980م. 

31- اخلرائطي: أبو بكر حممد بن جعفر، املنتقى من كتاب مكارم األخاق ومعاليها وحممود 
طرائقها، حتقيق: حممد مطيع احلافظ، وغزوة بدير، دار الفكر - دمشق سورية 1406ه.

32- ابن حنبل: أمحد بن حممد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط - عادل 
1421ه  األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  عبداحملسن  بن  عبدهللا  د.  إشراف:  وآخرون،  مرشد، 

-2001م.



   مروايت حممد بن كعب القرظي يف اتريخ الطربي يف عصر النبوة                                      د.عبدالباسط بن جابر مدخلي

281

33- فضائل الصحابة، حتقيق: وصي هللا حممد عباس، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: األوىل 
1403ه -1983م.

34- أبو حيان االندلسي: حممد بن يوسف، البحر احمليط يف التفسري، حتقيق: صدقي حممد 
مجيل، دار الفكر - بريوت، طبعة 1420ه.

35- اخلشن: مصعب بن حممد، اإلماء املختصر يف شرح غريب السري، استخرجه وصححه: 
بولس برونله، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

36- اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن علي، اتريخ بغداد، حتقيق: د.بشار عواد معروف، 
دار الغرب اإلسامي - بريوت، الطبعة: األوىل 1422ه -2002م.

حتقيق:  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  بن حممد، وفيات  الدين أمحد  ابن خلكان: شس   -37
إحسان عباس، دار صادر - بريوت.

38- ابن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن، االشتقاق، حتقيق وشرح: عبدالسام حممد هارون، 
مكتبة اخلاجني - مصر، الطبعة: الثالثة 1378ه -1958م.  

39- ابن أيب خيثمة، أبو بكر أمحد، التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثالث، 
حتقيق: صاح بن فتحي هال، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة: األوىل 1427ه 

-2006م.
40- الدار قطن: علي بن عمر، املؤتلف واملختلف، حتقيق: موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر، دار 

الغرب اإلسامي - بريوت، الطبعة: األوىل 1406ه -1986م.
41- الدريس: خالد بن منصور، موقف اإلمامن البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف 

السند املعنعن بن املتعاصرين، مكتبة الرشد، الرايض.
42- الدليمي: أكرم عبد خليفة، حممد بن كعب القرظي، وأثره يف التفسري، دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة االوىل 1430ه -2009م.
43- ابن أيب الدنيا: أبو بكر عبدهللا بن حممد، حماسبة النفس البن أيب الدنيا حتقيق: املسعتصم 
ابهلل أيب هريرة مصطفى بن علي بن عوض، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل 1406ه 

-1986م.
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44- الذهيب: حممد بن أمحد، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار 
املعرفة للطباعة والنشر، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1382ه -1963م.

45- الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حتقيق: حممد عوامة أمحد حممد منر 
اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة: األوىل 1413ه -1992م.

46- العرب يف خرب من غرب حتقيق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب 
العلمية - بريوت.

47- تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
48- سري أعام النباء حتقيق: شعيب االرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان.

49- اتريخ اإلسام َوَوفيات املشاهري َواألعام، حتقيق: بشار عّواد معروف دار الغرب اإلسامي، 
الطبعة: األوىل 2003م.

50- الذهيب: حممد السيد حسن، التفسري واملفسرون، التفسري واملفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.
51- الربعي: حممد بن عبدهللا، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم حتقيق: د.عبدهللا أمحد سليمان 

احلمد، دار العاصمة - الرايض، الطبعة: األوىل.
دار  احملمدية،  ابملنح  اللدنية  املواهب  على  الزرقاين  شرح  عبدالباقي،  بن  حممد  الزرقاين:   -52

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 1417ه -1996م.
53- السباعي: مصطفى بن حسن، السرية النبوية - دروس وعرب، املكتب اإلسامي، الطبعة: 

الثالثة 1405ه -1985م.
54- ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع، الطبقات الكربى - القسم املتمم لتابعي املدينة، حتقيق: 

زايد حممد منصور، اجمللس العلمي إلحياء الرتاث، اجلامعة االسامية، ط1، 1403ه.
55- الطبقات الكربى، دار بريوت للطباعة والنشر 1405ه.

56- ابن سعيد االندلسي، نشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العرب، حتقيق :د.نصرت عبدالرمحن، 
مكتبة األقصى، عمان - األردن.

57- السمعاين: عبدالكرمي بن حممد، االنساب، تفدمي وتعليق: عبدهللا البارودي، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة: االوىل 1408ه -1988م. 
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58- السمهودي: علي بن عبدهللا، خاصة الوفا أبخبار دار املصطفى، دراسة وحتقيق: د.حممد 
األمن حممد حممود أمحد اجلكين، طُبع على نفقة السيد: حبيب حممود أمحد.

59- السهيلي، عبدالرمحن بن عبدهللا، الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، حتقيق: 
عبدالرمحن الوكيل، دار إحياء الرتاث العريب - مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، الطبعة الطبعة: األوىل 

1412ه -1992م.
60- ابن سيد النَّاس: حممد بن حممد، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، دار االفاق 

اجلديدة - بريوت، الطبعة: األوىل 1977م.
61- السيوطي: عبدالرمحن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن  حنقيق: حممد أبوالفضل إبراهيم، 

اهليئة املصرية العامة للكتاب 1394ه/1974م.
62- الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، دار الفكر - بريوت.

63- الشبلي: حممد بن عبدهللا، آكام املرجان يف أحكام اجلان، حتقيق: إبراهيم حممد اجلمل، 
مكتبة القرآن - مصر - القاهرة.

64- شراب: حممد بن حممد، املعامل األثرية يف السنة والسرية، دار القلم الدار الشامية - دمشق 
- بريوت، الطبعة: األوىل 1411ه.

65- ابو شهبة: حممد بن حممد بن سويلم، السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، دار القلم - 
دمشق، الطبعة: الثامنة 1427ه.

66- ابن أيب شيبة: عبدهللا بن حممد، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، حنقيق: كمال 
يوسف احلوت، مكتبة الرشد - الرايض، الطبعة: األوىل 1409ه.

67- االصبهاين، امساعيل بن حممد، سري السلف الصاحلن، حتقيق: د.كرم بن حلمي بن فرحات 
بن أمحد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرايض.

68- الصاحلي: حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، دار الكتب العلمية، 
بريوت، لبنان، الطبعة: االوىل 1414ه -1993م.

69- ابن الضياء، حممد بن أمحد، اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب 
الشريف، حتقيق: عاء إبراهيم، أمين نصر، دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان الطبعة: الثانية 1424ه 

-2004م.
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70- الطرباين: سليمان بن أمحد، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي، دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية. 

71- الطربي: حممد بن جرير، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل،1420ه -2000 م.

72-اتريخ االمم وامللوك حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بريوت لبنان 1387ه.
73- الطربي: أمحد بن عبدهللا، ذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرب، مكتبة القدسي، القاهرة 

1356ه.
74- ابن أيب عاصم: أمحد بن عمرو، كتاب السنة ومعها ظال اجلنة لأللباين املكتب اإلسامي، 

الطبعة األوىل 1400ه/1980م.
األوىل  الطبعة:  الرايض   - الراية  دار  اجلوابرة،  أمحد  فيصل  ابسم  حتقيق:  واملثاين،  اآلحاد   -75

1411ه -1991م.
76- ابن القيم: حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق: شعيب األرانؤوط، 

عبدالقادر األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثالثة 1418ه - 1998م.  
77- ابن النجار: أبو عبدهللا حممد بن حممود، الدرة الثمينة يف أخبار املدينة حتقيق: حسن حممد 

علي شكري، شركة دار األرقم بن أيب األرقم.
78- ابن عبداحلكم: عبدهللا بن عبداحلكم بن أعن، سرية عمر بن عبدالعزيز، على مارواه 
اإلمام مالك بن أنس وأصحابه، حتقيق: أمحد عبيد، عامل الكتب - بريوت - لبنان، الطبعة: السادسة 

1404ه -1984م.
79- العجلي، أمحد بن عبدهللا، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم حتقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، املدينة املنورة - السعودية، 

الطبعة: األوىل 1405ه -1985م.
80- العصامي: عبدامللك بن حسن، مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، حتقيق: عادل 
أمحد عبداملوجود - علي حممد معوض، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.

81- ابن العماد: أبو الفاح عبداحلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق: جلنة احياء 
الرتاث، دار االفاق اجلديدة، بريوت.
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82- الغزايل: حممد بن حممد، إحياء علوم الدين )505 ه( دار املعرفة _ بريوت.
83- الغزايل: حممد الغزايل سقا، فقه السرية، ختريج األحاديث: حممد انصر الدين األلباين، دار 

القلم، دمشق، الطبعة: األوىل 1427ه.
84- الفاكهي: حممد بن إسحاق، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، احملقق: د.عبدامللك 

عبدهللا دهيش، دار خضر - بريوت، الطبعة: الثانية 1414ه.
احلسينية  املطبعة  البشر  أخبار  املختصر يف  علي،  بن  إمساعيل  الدين  عماد  الفداء:  أبو   -85

املصرية، الطبعة األوىل.
86- الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ، حتقيق: أكرم ضياء العمري مكتبة الدار، 

املدينة املنورة الطبعة: االوىل1410ه.
87- الفراييب: أبو بكر جعفر بن حممد، فضائل القرآن حتقيق: يوسف عثمان فضل هللا جربيل، 

مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة: األوىل 1409ه - 1989م. 
88- القاضي عياض: عياض بن موسى، الشفا يف أحوال املصطفى، دار الفيحاء - عمان، 

الطبعة: الثانية 1407ه.
الكتب  دار  األصمعي،  عبداجلواد  ترتيب: حممد  األمايل،  القاسم،  بن  إمساعيل  القايل:   -89

املصرية، الطبعة: الثانية 1344ه -1926م.
90- ابن قتيبة، عبدهللا بن مسلم املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف القاهرة، الطبعة: 

الرابعة 1388ه - 1969م. 
91- ابن قدامة: موفق الدين عبدهللا، الرقة والبكاء، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، 

دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة: األوىل 1415ه -1994م.
92- القرطيب: حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(، حتقيق: أمحد الربدوين 

وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية 1384ه -1964م.
93- القطان: مناع بن خليل، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة: 

الثالثة 1421ه -2000م.



   جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                   العدد )71( اجلزء الثاين

286

94- القلقشندي: أمحد بن علي، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق: إبراهيم اإلبياري، 
دار الكتاب اللبنانن، بريوت، الطبعة: الثانية 1400ه -1980م.

95- ابن كثري: إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت، لبنان 1402ه 
-1982م.

96- البداية والنهاية، دار الفكر العريب، الطبعة: االوىل 1351ه -1932م.
97- كحالة: عمر بن رضا، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة: 

السابعة 1414ه -1994م.
98- الكرماين: حممود بن محزة، غرائب التفسري وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة اإلسامية 

- جدة، مؤسسة علوم القرآن - بريوت.
99- الكاعي: سليمان بن موسى، االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثاثة 

اخللفاء، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: األوىل 1420ه. 
السبيل،  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء  الدين، صحيح  األلباين: حممد انصر   -100

إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسامي _ بريوت، الطبعة: الثانية 1405ه -1985م.
101- سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، دار املعارف، الرايض 

الطبعة: األوىل 1412ه/1992م.
102- نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق، املكتب اإلسامي، الطبعة: الطبعة الثالثة: 1417ه 

-1996م.
املثاين،  العظيم والسبع  القرآن  املعاين يف تفسري  الدين حممود، روح  شهاب  103- االلوسي: 

حتقيق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة: األوىل 1415ه.
104- ابن مندة: عبدالرمحن بن حممد، املسَتخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من 
أحوال الرجال للمعرفة، حتقيق: عامر حسن صربي التميمي، وزارة العدل والشئون اإلسامية البحرين.

105- ابن منظور، حممد بن مكرم، خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر، حتقيق: رايض عبداحلميد 
مراد، روحية النحاس، حممد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوراي، الطبعة: األوىل 

1402ه -1984م.
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106- لسان العرب، دار صادر - بريوت، الطبعة: الثالثة 1414ه.
107- أبو نعيم االصيهاين: أمحد بن عبدهللا، معرفة الصحابة، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، 

دار الوطن للنشر، الرايض، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
108- حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون طبعة وسنة.

109- االمام مسلم: مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي دار إحياء 
الرتاث العريب.

110- الكىن واألمساء حتقيق: عبدالرحيم حممد أمحد القشقري، عمادة البحث العلمي ابجلامعة 
اإلسامية، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل 1404ه -1984م.

111- املربد: حممد بن يزيد، الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق: حممد أمحد الدايل مؤسسة الرسالة 
- بريوت، الطبعة: الطبعة: االوىل 1406ه -1986م.

العشرة، دار الكتب  النضرة يف مناقب  الدين الطربي: أمحد بن عبدهللا، الرايض  112- حمب 
العلمية، الطبعة: الثانية.

ابجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  اخلندق،  غزوة  مروايت  حممد،  بن  إبراهيم  املدخلي:   -113
اإلسامية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 1424ه.

4- املروزي: حممد بن نصر، تعظيم قدر الصاة، حتقيق: عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي، مكتبة 
الدار - املدينة املنورة، الطبعة: األوىل 1406ه.

115- املزي: يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: د.بشار 
عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 1400ه -1980م.
116- املسريي: عبدالوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.

117- مصعب الزبريي: مصعب بن عبدهللا، نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال دار املعارف، 
القاهرة، الطبعة: الثالثة.

118- املقدسي: املطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، دار صادر، بريوت.
119- املقريزي: أمحد بن علي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، 
حتقيق: حممد عبداحلميد النميسي، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة: األوىل 1420ه-1999م.
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120- مغلطاي: مغلطاي بن قليج بن عبدهللا، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ من بعده من 
اخللفاء، حنقيق: حممد نظام الدين الٌفتـَّيح، دار القلم - دمشق الدار الشامية - بريوت، الطبعة: األوىل 

1416ه -1996م.
121- نبيل البصارة: نبيل بن َمنصور بن يَعقوب، أنِيُس السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث الي 
ن، بريوت - لبنان  ذكرها احلَافظ، ابن َحجر العسقاين يف فَتح الَباري، مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الرايَّ

،الطبعة: األوىل 1426ه -2005م.
122- النسائي: أمحد بن شعيب، الضعفاء واملرتوكون، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، 

حلب، الطبعة: األوىل 1396ه.
123- النسفي: عبدهللا بن أمحد، تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( حتقيق: يوسف 

علي بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة: األوىل 1419ه -1998م.
124- النووي: حميي الدين حيىي بن شرف، هتذيب األمساء واللغات، نشر وتصحيح وتعليق: 

شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
125- املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: الثانية.

126- النويري: أمحد بن عبدالوهاب، هناية األرب يف فنون األدب، دار الكتب والواثئق القومية، 
القاهرة، الطبعة: األوىل 1423ه.

127- اهلروي: حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث 
العريب - بريوت، الطبعة: األوىل 2001م.

128- ابن هشام: عبدامللك بن هشام، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، 
وعبداحلفيظ الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية 1375ه 

-1955م.
الكتب بريوت  املغازي حتقيق مارسدن جونس، عامل  الواقدي: حممد بن عمر، كتاب   -129

1966م.
130- الوكيل، حممد السيد، أتمات يف سرية الرسول، دار اجملتمع للنشر والتوزيع جدة، الطبعة: 

االوىل 1408ه -1987م.


