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املخلص:
يبرز هذا البحث ميزة القبآن الكبيم عن غيره من مصادر السيرة ،ومنهجه في تناول أحداثها ،ففضال عن األسلو البالغي
البائع في تناول األحداث ،قد تناول القبآن الكبيم من السيرة ما هو ثابت ال يترغير ،ولم يرغبق في ذكب األحداث الجزئية واملسائل
الفبعية ،كما أنه لم يهتم بالتسلسل التاريخي لألحداث ،وإنما وضع التصورات الكبرى والفلسفة العامة للجماعة املسلمة.
الكلمات املفتاحية القبآن الكبيم ،السيرة النبوية ،منهج القبآن.

أهمية املوضوع
إن مصادر السيرة النبوية كثيرة ومتعددة ،ومع تعددها فهي مختلفة في تناول األحداث من حيث األسلو واملنهج ،إال أن
القبآن الكبيم كانت له ميزات فبيدة من حيث كونه أصح هذه املصادر بل وإليه تحتكم كلها ،وال من حيث تناوله ظواهب األحداث
وبواطنها؛ فهو يتناول حبكات النفوس ،وسنة هللا في التاريخ التي ال تترغير في االنتصارات والهزائم وغيرها ،كما وضع التصورات الكبرى
والفلسفة العامة للجماعة املسلمة .ومن هنا تظهب أهمية الوقوف على مميزات القبآن ومنهجه في توثيق أحداث السيرة النبوية.

مشكلة البحث
إن االهتمام بالسيرة النبوية في هذا الواقع الذي تعيش فيه األمة اإلسالمية أزمات على كل املستويات ،من شأنه أن يببط
آخب هذه األمة بأولها ،فال يصلح آخب هذه األمة إال بما صلح أولها ،واملؤهل لذلك هو القبآن الكبيم؛ ألنه كالم ر العاملين الذي يعلم ما
يصلح لعباده ،جاء مجبدا عن جزئيات األحداث واألشخاص ،ولم يكتف بالوقوف عند سبد ظواهبها ،بل يقف على تقييمها والحكم
عليها ،إال أنه لم يلق من االهتمام ما لقته باقي املصادر.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إبباز ميزات القبآن الكبيم ومنهجه في تناول أحداث السيرة النبوية ،مقارنة مع غيرها من مصادر
السيرة.

الدراسات السابقة
كما أشبت فإن الكتابة في هذا املوضوع لم تلق من االهتمام ما لقته مصادر السيرة النبوية األخبى ،لكني ال أدعي السبق في
هذا املوضوع ،فهناك بعض الكتابات قد استفدت منها؛ وفي مقدمتها :السيرة النبوية في القبآن الكبيم دراسة وتصنيف للدكتور عبد
ُ
الصبور مبزوق ،والسيرة النبوية على ضوء القبآن والسنة ملحمد بن محمد بن سويلم أبي شهبة ،وحديث القبآن الكبيم عن غزوات
البسول صلى هللا عليه وسلم للدكتور أبي بدر محمد بن بكب آل عابد ،والعبض القبآني لسيرة البسول صلى هللا عليه وسلم للدكتور
عمب يوسف حمزة ،واملنهج القبآني في عبض السيرة النبوية للباحثة دنيا عبد علي الشمبي  ،جامعة البصبة  ،كلية -اآلدا ،2016 /
لكني لم أطلع عليه .ومنهج القبآن الكبيم في توثيق أحداث عزوة بدر الكبرى للباحث أحمد محمد شعبان ،مجلة جامعة طيبة :لآلدا
والعلوم اإلنسانية ،السنة الخامسة ،العدد 1437 / 10ه ،إال أن هذه الكتابات تناولت أحدث السيرة كما ذكبها القبآن الكبيم ،ولم
يكن همها إبباز ميزات القبآن عن غيره من املصادر ،كما يبوم هذا البحث عدا البحث األخير غير أنه اقتصب على غزوة بدر دون غيرها.
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منهج البحث
يبوم هذا البحث الوقوف على منهج القبآن الكبيم في تناول أحداث السيرة النبوية ،وميزاته عن املصادر األخبى ،ومن ثم
اعتمدت على املنهج الوصفي املقارن ،في يقدم املادة العلمية وتحليلها ،ثم مقارنتها بباقي املصادر .وما دامت املناهج مجبد وسائل تعين
الباحث على حل مشكلة البحث ،فال مانع من تنوعها وتكاملها إن اقتض ى البحث ذلك.

خطة البحث
ارتأيت تقسيم هذا املوضوع بعد هذه املقدمة إلى أربعة مباحث وخاتمة:
املبحث األولّ :
تميز القبآن الكبيم في أسلو تناول األحداث
املبحث الثانيّ :
تميز القبآن الكبيم في تناوله للثابت دون املترغير
املبحث الثالثّ :
تميز القبآن الكبيم باملوضوعية في تناول األحداث
املبحث البابعّ :
تميز القبآن الكبيم بعدم الخضوع للتسلسل التاريخي لألحداث
خاتمة :تتناول حوصلة البحث

املبحث األول تميز القرآن الكريم في أسلوب تناول األحداث
فقد تميز القبآن الكبيم في عبضه للوقائع واألحداث بأسلو بالغي رائع ،بالغ الدقة واإلبداع ،يأخذ بلب القارئ واملستمع
ويجعله يتتبع األحداث وكـأنه يعيشها مجسدة أمامه ،ويتفاعل معها ،وهذا راجع إلى أن القبآن الكبيم كالم معجز وقع به التحدي،
خالفا للتعبير البشبي عن هذه األحداث ،ولنقارن بين وصف القبآن الكبيم ملشهد من مشاهد الهول الذي عاشه املسلمون يوم
األحزا  ،بعد أن حاصبتهم األحزا  -قبيش وغطفان ويهود بني قبيظة  -من كل جانب ،من أعالها ومن أسفلها ،وبين وصف كتب
ودا َل ْم َت َب ْو َها َو َك َ
السيرة .لنتأمل قول هللا تعالى{َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
يحا َو ُج ُن ا
ين َآم ُنوا ْاذ ُك ُبوا ن ْع َم َة ََّّللا َع َل ْي ُك ْم إ ْذ َج َاء ْت ُك ْم ُج ُن ٌ
ود َف َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيه ْم ر ا
ان
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الظ ُنوناَ.
اَّلل
اجب وتظنو ِب ِ
َّللا ِبما تعملو ب ِصيراِ .إذ جاءوكم ِمن فو ِقكم و ِمن أسفل ِمنكم و ِإذ زاغ ِت األبصار وبلرغ ِت القلو الحن ِ
َّللا َو َر ُس ُول ُه إ َّال ُغ ُبو ا اَ .وإ ْذ َق َالتْ
ض َما َو َع َد َنا َّ ُ
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ين في ُق ُل ِوبه ْم َم َب ٌ
ر
هن ِالك ابت ِلي املؤ ِمنون وزل ِزلوا ِزلزاال ش ِديدا .و ِإذ يقول املنا ِفقون وال ِذ ِ
ِ
ِ
ِ
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الن ِب َّي َي ُقولون ِإ َّن ُب ُي َوت َنا َع ْو َرة َو َما ِِ َي ِب َع ْو َرة ِإ ْن ُي ِب ُيدون ِإال ِف َب ااراَ .ول ْو
طا ِئفة ِمن ُهم يا أه َل يث ِر ال مقام لكم ف ْار ِجعوا ويستأ ِذن ف ِب ِ
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د ِخلت عل ْي ِه ْم ِمن أقط ِارها ث َّم س ِئلوا ال ِفتنة آلتوها و َما تل َّبثوا ِب َها ِإال ي ِس ايرا .ولقد كانوا عاهدوا َّللا ِمن ق ْب ُل ال يولون األدب َار وكان ع ْهد ِ
ا
َم ْس ُئوال}[األحزا .]15-9:
فانظب كيف ّ
صور القبآن الكبيم نفسية املؤمنين وما وصلوا إليه من البالء والشدة والخوف عند محاصبتهم من كل جانب
ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُّ نَ
اجب وتظنو
بأدق تصويب ،وأبلغ تعبير ،قال تعالى{ِ :إذ جاءوكم ِمن فو ِقكم و ِمن أسفل ِمنكم و ِإذ زاغ ِت األبصار وبلرغ ِت القلو الحن ِ
ُّ
ُْ
َ ُْ ُ ْ ا َ
َّ
اَّلل الظ ُن َوناُ .ه َن ِال َك ْاب ُت ِل َي امل ْؤ ِم ُنون َوزل ِزلوا ِزل َزاال ش ِد ايدا} .وفي هذا يقول الدكتور عبد الصبور مبزوق" :فلست أعتقد أن بوسع
ِب ِ
الكلمات مهما أوتيت أن تبلغ في تصويب هذه اإلحاطة املخيفة املفزعة لجيوش املشبكين بقوات املؤمنين املحصورة في املدينة أكثر مما
بلرغته هذه اآليات ..أو حتى تقب منه".1
ْ
وبنفس الدقة ّ
صور هللا تعالى نفسية املنافقين وموقفهم في ذلك املشهد العظيم ،وخذالنهم وإرجافهم وتشكيكهم فقال{َ :و ِإذ
َ
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َ
ْ
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َ
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َ
ُ
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َ
ْ
ُ
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َ
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َ
ْ
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َ
ض َما َو َعدنا ُ
َي ُقو ُل ْاملُ َناف ُقو َن َو َّالذ َ
ين في ُقل ِوبه ْم َم َب ٌ
َّللا َو َر ُسوله ِإال غ ُبو اراَ .و ِإذ قالت طا ِئفة ِم ْن ُه ْم َيا أ ْه َل َيث ِر َ ال مق َام لك ْم ف ْار ِج ُعوا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ ْ ُ ُ َّ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ا َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ ُ ْ ْ َ َ
ويستأ ِذن ف ِبيق ِمنهم الن ِبي يقولون ِإن بيوتنا عورة وما ِِي ِبعورة ِإن ي ِبيدون ِإال ِفبارا .ولو د ِخلت علي ِهم ِمن أقط ِارها ثم س ِئلوا ال ِفتنة
ا
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َّللا َم ْس ُئوال}.
آلتوها و َما تل َّبثوا ِب َها ِإال ي ِس ايرا .ولقد كانوا عاهدوا َّللا ِمن ق ْب ُل ال يولون األدب َار وكان ع ْهد ِ
وقارن بين هذا الوصف القبآني الدقيق بأبلغ عبارة ،وأجمل تصويب ،وبين وصف الحدث وسبده في كتب السيرة النبوية،
ولنأخذ على سبيل املثال ما رواه ابن اسحاق بسنده عن جماعة قالوا « :إنه كان من حديث الخندق أن نفبا من اليهود ،منهم :سالم بن
أبي الحقيق النضبي ،وحيي بن أخطب النضبي ،وكنانة بن أبي الحقيق النضبي ،وهوذة بن قيس الوائلي ،وأبو عمار الوائلي ،في نفب
من بني النضير ،ونفب من بني وائل ،وهم الذين حزبوا األحزا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،خبجوا حتى قدموا على قبيش مكة،
فدعوهم إلى حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقالوا :إنا سنكون معكم عليه ،حتى نستأصله ،فقالت لهم قبيش :يا معشب يهود،
إنكم أهل الكتا األول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ،أفديننا خير أم دينه؟ قالوا :بل دينكم خير من دينه ،وأنتم أولى
 -1السيرة النبوية في القبآن الكبيم دراسة وتصنيف للدكتور عبد الصبور مبزوق ،دعوة الحق ،العدد 1401/6هـ ،مطبوعات رابطة العالم اإلسالمي ،ص .20
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بالحق منه .فهم الذين أنزل هللا تعالى فيهم{ :ألم تب إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتا يؤمنون بالجبت والطاغوت ،ويقولون للذين
كفبوا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال .أولئك الذين لعنهم هللا ،ومن يلعن هللا فلن تجد له نصيرا} ...إلى قوله تعالى{ :أم يحسدون
الناس على ما آتاهم هللا من فضله} أي النبوة{ ،فقد آتينا آل إبباهيم الكتا والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما .فمنهم من آمن به ،ومنهم
من صد عنه ،وكفى بجهنم سعيرا}.
تحريض اليهود لغطفان :قال :فلما قالوا ذلك لقبيش ،سبهم ونشطوا ملا دعوهم إليه ،من حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فاجتمعوا لذلك واتعدوا له .ثم خبج أولئك النفب من يهود ،حتى جاءوا غطفان ،من قيس عيالن ،فدعوهم إلى حب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ،وأن قبيشا قد تابعوهم على ذلك ،فاجتمعوا معهم فيه.
خروج األحزاب من املشركين  :قال ابن إسحاق :فخبجت قبيش ،وقائدها أبو سفيان بن حب  ،وخبجت غطفان ،وقائدها عيينة بن
حصن بن حذيفة بن بدر ،في بني فزارة ،والحارث ابن عوف بن أبي حارثة املبي ،في بني مبة ،ومسعب بن رخيلة بن نويبة بن طبيف بن
سحمة بن عبد هللا بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان ،فيمن تابعه من قومه من أشجع .2» ...ثم استمب ابن اسحاق في
سبد أحداث ووقائع غزوة األحزا في ما يقار العشبين صفحة.
3
وهكذا يتضح الفارق الكبير بين التعبير اإللهي املعجز ،والسبد البشبي للوقائع واألحداث .

املبحث الثاني تميز القرآن الكريم في تناوله للثابت دون املتغير
لم يرغص القبآن الكبيم في ذكب تفاصيل وجزئيات األحداث ،وذكب األشخاص أو تحديد األماكن أو األزمان ،كما في كتب
السير واملرغازي ،إال إذا كان لذلك داللة خاصة في ذاته ،4وإنما تناول األهداف العليا ،والقواعد األساسية ،والقضايا الكلية؛ كحبكات
النفوس ،وسنة هللا في التاريخ التي ال تترغير في االنتصارات والهزائم وغيرها ،لذلك كان خطابه خطابا عاما لم يبتبط بجنس أو جيل
بعينه ،وال ارتبط بأسبا نزوله ،كما أنه لم ُيعب اهتماما للتسلسل التاريخي لألحداث ،بقدر ما اهتم باملنهج الثابت واملبادئ العامة،
وفي هذا يقول سيد قطب رحمه هللا" :إن النص القبآني يرغفل أسماء األشخاص ،وأعيان الذوات ،ليصور نماذج البشب وأنماط الطباع.
ويرغفل تفصيالت الحوادث وجزئيات الوقائع ،ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية .هذه التي ال تنتهي بانتهاء الحادث ،وال تنقطع
بذها األشخاص ،وال تنقض ي بانقضاء املالبسات ،ومن ثم تبقى قاعدة ومثال لكل جيل ولكل قبيل .ويحفل بببط املواقف والحوادث
بقدر هللا املسيطب على األحداث واألشخاص ،ويظهب فيها يد هللا القادرة وتدبيره اللطيف ،ويقف عند كل مبحلة في املعبكة للتوجيه
والتعقيب والببط باألصل الكبير".5
ولنرجع مبة أخبى إلى اآليات السابقة من سورة األحزا ونقارنها مع ما ذكبه ابن اسحاق وغيره من أهل السير واملرغازي ،فهذه
اآليات لم تهتم بذكب األشخاص وأعيان الذوات بقدر ما اهتمت بتصويب طباع البشب ونفوس الناس ،وسنن هللا الباقية ،التي ال يحدها
ْ َ
زمان وال مكان ،بل تستمب عبر الزمان واملكان ،فهي ّ
صورت طباع املؤمنين الذين رغم ما قيل عنهم لطبيعتهم البشبية{َ :و ِإذ َزاغ ِت
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُّ َ َّ ُّ
ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َن َ ُز ْ ُ ْ َ ا َ
ا
اَّلل الظ ُن َونا ( )10هن ِالك ابت ِلي املؤ ِمنو و ل ِزلوا ِزلزاال ش ِديدا ( ،})11إال أن ذلك لم يزعزع
اجب وتظنون ِب ِ
األبصار وبلرغ ِت القلو الحن ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ
ص َد َق ََّّللاُ
قالوا هذا ما َو َع َد َنا َّ ُ
َّللا َو َر ُس ُول ُهَ .و َ
ثقتهم باهلل وبنصب هللا ،بل زادهم يقينا وإيمانا ،قال هللا تعالى { :وملا رأى املؤ ِمنون األحزا
ُ
َّ
ا
ا َ
َو َر ُسول ُهَ .وما ز َاد ُه ْم ِإال ِإيمانا َوت ْس ِليما}[األحزا  ،]22:وفي هذا يقول سيد قطب" :ولكن كان إلى جانب الزلزلة ،وزوغان األبصار ،وكب
األنفاس ..كان إلى جانب هذا كله الصلة التي ال تنقطع باهلل ،واإلدراك الذي ال يضل عن سنن هللا ،والثقة التي ال تتزعزع بثبات هذه
السنن وتحقق أواخبها متى تحققت أوائلها .ومن ثم اتخذ املؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصب .ذلك أنهم ّ
صدقوا قول
ْ ُ
ساء َو َّ
هللا سبحانه من قبل{َ :أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن َت ْد ُخ ُلوا ْال َج َّن َة َو َملَّا َي ْأت ُك ْم َم َث ُل َّالذ َ
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِل ُك ْمَ ،م َّس ْت ُه ُم ْال َب ْأ ُ
الض َّب ُاء َو ُزل ِزلوا َح َّتى َي ُقو َل
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َّللا ق ِبيب}[البقبة ،]214 :وها هم أوالء يزلزلون .فنصب هللا إذن منهم قبيب! ومن
َّللا أال ِإن نصب ِ
البسول وال ِذين آمنوا معه متى نصب ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ ْ َّ
ا ََ ْ ا
ُ
6
َ
ثم قالوا{ :هذا ما وعدنا َّللا ورسوله .وصدق َّللا ورسوله} { ..وما زادهم ِإال ِإيمانا وتس ِليما}  . "..ولببط املاض ي بالحاضب ،وألن سنة هللا
ثابتة ال تترغير ،يضيف سيد قائال" :وحين نبانا ضعفنا مبة ،أو زلزلنا مبة ،أو فزعنا مبة ،أو ضقنا مبة بالهول والخطب والشدة والضيق..
2

 السيرة النبوية البن هشام  .233-214/2وينظب أيضا البوض األنف في شبح السيرة النبوية البن هشام ألبي القاسم عبد البحمن السهيلي  .196/6وعيون األثبفي فنون املرغازي والشمائل والسير البن سيد الناس .83/2
3
 ينظب في ظالل القبآن لسيد قطب  2823/5وما بعدها.4
 ينظب التفسير القبآني للقبآن لعبد الكبيم يونس الخطيب .1515/16 - 5نفسه .2836-2835/5
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املصطفى السماحي

فعلينا أال نيأس من أنفسنا ،وأال نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لش يء عظيم أبدا! ولكن علينا في الوقت ذاته أال نقف إلى
جوار ضعفنا ألنه من فطبتنا البشبية! ونصب عليه ألنه يقع ملن هم خير منا! هنالك العبوة الوثقى .عبوة السماء .وعلينا أن نستمسك
بها لننهض من الكبوة ،ونسترد الثقة والطمأنينة ،ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصب .فنثبت ونستقب ،ونقوى ونطمئن ،ونسير في
الطبيق.7"..
صور هللا تعالى نفسية املؤمنين في الشدة والبالء وثباتهم وثقتهم في نصب هللاّ ،
وكما ّ
صور أيضا نفسية املنافقين وهم في حالة
َ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ َُْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
ون ِإل ْي َك َت ُد ُور أ ْع ُي ُن ُه ْم
من الجبن والخوف والفزع في ساعة الشدة ،وسالطة اللسان عند البخاء ،فقال {:ف ِإذا جاء الخوف رأيتهم ينظب
َ
َ
ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ََ
َ َّ ُ ْ
مال ُه ْم َو َ
َ َْْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َْ َ
َ َّ ا َ َ ْ َ ْ
كان
ولئك لم يؤ ِمنوا فأحبط َّللا أع
كال ِذي يرغش ى عل ْي ِه ِمن املو ِت .ف ِإذا ذه َب الخوف سلقوك ْم ِبأل ِسنة ِحداد .أ ِشحة على الخي ِر .أ ِ
ا
َ َ َ َّ
َّللا َي ِسيرا}[األحزا  ،]19:وهذا النموذج من الناس "ال ينقطع في جيل وال في قبيل .فهو موجود دائما .وهو شجاع فصيح بارز
ِذلك على ِ
حيثما كان هناك أمن ورخاء .وهو جبان صامت منزو حيثما كان هناك شدة وخوف .وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير ،ال ينالهم
منهم إال سالطة اللسان!".8
ْ
ْ
ُ
َ
ين َك َف ُبوا ب َرغ ْيظه ْم ل ْم َينالوا َخ ْيرااَ ،و َك َفى َّ ُ
َّللا َّالذ َ
لتختم اآليات بالحقيقة التي تصدق ظن املؤمنين{َ :و َر َّد َّ ُ
َّللا املُ ْؤ ِم ِن َين ال ِق َ
تال،
ِ
ِ ِِ
ا
َ َ َّ ُ َ
َّللا ق ِو  ايا َع ِزيزا}[األحزا  ،]25:وِي حقيقة تقب بأن النصب بيد هللا ينزله على عباده املؤمنين متى توفبت شبوطه ،قال تعالى{ِ :إ ْن
وكان
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
َ ُ
َْ ُ
َّللا إن َّللا عزيز ح ِك ٌ
يم}[آل عمبان ،]126:حيث جاءت هذه اآلية
تنص ُبوا َّللا ينص ْبك ْم}[محمد ،]7:وقال أيضا{ :و َما النص ُب ِإال ِمن ِعن ِد ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ٌ
ص َب ُك ُم ُ
بعد أن أمد هللا املؤمنين يوم بدر باملالئكة ،ليبين لهم أنه هو الفاعل سبحانه ال املالئكة ،فقال{َ :و َل َق ْد َن َ
هللا ِب َب ْدر َوأ ُنت ْم أ ِذلة
َ ْ ْ
َ
ْ َ ُ ُل ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َ
آالف ّم َن ْاملَ َ َ
هللا َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُب َ
َف َّات ُق ْوا َ
ص ِب ُروا
نزل َين (َ )124بلى ِإن ت
ون (ِ )123إذ تقو ِللمؤ ِم ِنين ألن يك ِفيكم أن ي ِمدكم ربكم ِبثالث ِة
آلئك ِة ُم ِ
ِ
ِ
ْ
ُُ ُ
ْ َُ
َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
وكم ّمن َف ْوره ْم َه َذا ُي ْمد ْد ُك ْم َرُّب ُكم ب َخ ْم َسة آالف ّم َن ْاملَآلئ َكة ُم َس ّوم َين (َ )125و َما َج َع َل ُه ُ
هللا ِإال ُبش َبى لك ْم َوِل َتط َم ِئ َّن قل ُوبكم
وتتقوا ويأت
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
هللا الع ِز ِيز الح ِكي ِم ([})126آل عمبان ،]126-123:وهذه آيات تهدف إلى تصحح تصور املسلم حتى يعتمد
ِب ِه و َما النص ُب ِإال ِمن ِع ِ
ند ِ
على هللا ويبد األمب إليه ،ال إلى األسبا والوسائل ،وإن كان مأمورا بها ،وإلى هذه القاعدة الذهبية أشار سيد قطب بقوله" :وبمثل هذه
التوجيهات املكبرة في القبآن ،املؤكدة بشتى أساليب التوكيد ،استقبت هذه الحقيقة في أخالد املسلمين ،على نحو بديع ،هادئ ،عميق،
مستنير .عبفوا أن هللا هو الفاعل -وحده -وعبفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل هللا باتخاذ الوسائل واألسبا  ،وبذل الجهد ،والوفاء
بالتكاليف ..فاستيقنوا الحقيقة ،وأطاعوا األمب ،في توازن شعوري وحبكي عجيب!".9
وفي قصة أخبى وحدث آخب ،إذا وقفنا مع "حدث اإلفك" نجد بأن كتب السيرة قد تناولته بالتفصيل وأطالت في الحديث
عن الوقائع واألحداث املبتبطة به ،لكن القبآن الكبيم لم يقف عند ذكب األحداث وفقط ،بل امتاز باإلضافة إلى ذلك بتقييم الحدث
والحكم عليه ،ووضع قواعد عامة تتجاوز الزمان واملكان واألشخاص يتعامل بها املسلمون عبر األجيال لصيانة األعباض وتوفير
الحماية لها ،وتجفيف منابع الزنا ،وذلك بتشبيع األحكام التالية:10
ْ
ْ
ٌَ
َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ُ
َّ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّ
ْ
َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
اَّلل
َّللا ِإن كنت ْم تؤ ِمنون ِب ِ
 تشبيع حد الزنا{ :الزا ِن َية والزا ِني فاج ِلدوا ك َّل و ِاحد ِمن ُه َما ِمائة جلدة وال تأخذك ْم ِب ِه َما َرأفة ِفي ِد ِين ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ا َ ْ ُ ْ َ ا َ َّ ُ َ
ْ
ْ
َّ
َ ْ
الزا ِن َية ال َي ْن ِك ُح َها ِإال َزان أ ْو ُمش ِب ٌكَ ،و ُح ّ ِب َم
َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِب ،وليشهد عذابهما طا ِئفة ِمن املؤ ِم ِنين .الز ِاني ال ين ِكح ِإال زا ِنية أو مش ِبكة ،و
َ ُْ
َ
ذ ِل َك َعلى امل ْؤ ِم ِن َين}[النور.]3-2:
ُ َ َ ا َ
ْ ا َ
َ َّ َ َ ْ ُ َن ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
وه ْم ث َم ِان َين َجل َدة َوال َت ْق َبلوا ل ُه ْم ش َه َادة أ َب ادا
ات ثم لم يأتوا ِبأربع ِة شهداء فاج ِلد
 تشبيع حد القذف{ :وال ِذين يبمو املحصن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
َو ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َفاس ُقو َن ،إ َّال َّالذ َ
ُ
َ
ين َت ُابوا م ْن َب ْع ِد ذلك وأ ْ
صلحوا فإن َّللا غف ٌ
ور َر ِح ٌ
يم}[النور.]5-4:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َظ َّن ْاملُ ْؤم ُنو َن َو ْاملُ ْؤم َن ُ
 النهي عن الخوض في أعباض الناس من غير دليل ،واألمب بحسن الظن بهم{َ :ل ْ َوال إ ْذ َسم ْع ُت ُم ُ
ات ب َأ ْن ُفسهمْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َْ
َ
ُّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ
ََ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َُْ
َْ َ َ ُ َ َ ْ ٌ
ٌ َ َْ َ
َّللا ُه ُم الك ِاذ ُبون }[النور.]13-12:
د
ن
ع
ِ
خي ارا وقالوا هذا ِإفك ُم ِبين .لوال ج ُاءوا عل ْي ِه ِبأ ْربع ِة ش َهد َاء ف ِإذ ل ْم يأتوا ِبالشهد ِاء فأول ِئك ِ
ْ
يم في ُّ
 تحبيم إشاعة الفاحشة في املجتمع املسلم{ :إ َّن َّالذ َ
ين ُي ِح ُّبو َن َأ ْن َت ِش َيع ْال َف ِ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ
الد ْن َيا َواآل ِخ َـب ِة
ِ ِ
احشة ِفي ال ِذين آمنوا لهم عذا أ ِل ِ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
َّللا َي ْعل ُم َوأ ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون}[النور.]19:
و
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ص ــاره ْم و َيحفظ ــوا ف ـ ُـبوج ُه ْم ذل ــك أزك ــى ل ُه ـ ْـم إن َّللا خبي ـ ٌـر ب َم ــا َي ْ
ْ َ
ص ــن ُعون .وق ـ ْـل
ِ
 األم ــب برغ ــض البص ــب{ :ق ـ ْـل ِلل ُم ــؤ ِم ِنين يرغض ــوا ِم ــن أب ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ ّ َ َ
ـوب ِهن َ،وال
ِللمؤ ِمن ِ
ـات يرغضضــن ِمــن أبصـ ِـار ِهن ،ويحفظــن فـبوجهن ،وال يبـ ِـدين ِزينــتهن ِإال مــا ظهــب ِمنهـا ،وليضـ ِـببن ِبخمـ ِـب ِهن علــى جيـ ِ
 - 7نفسه .2844/5
8
 نفسه .2841-2840/59
 نفسه .470/1 -10ينظب السيرة النبوية في القبآن الكبيم للدكتور عبد الصبور مبزوق ص  10وما بعدها.
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َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َّ
َ َ
ْ
َ ْ
ُي ْبد َ
ين ِز َين َت ُه َّن ِإال ِل ُب ُعول ِت ِه َّن أ ْو َآب ِائ ِه َّن ،أ ْو َآب ِاء ُب ُعول ِت ِه َّن ،أ ْو أ ْب َن ِائ ِه َّن ،أ ْو أ ْب َن ِاء ُب ُعول ِت ِه َّن ،أ ْو ِإخ َو ِان ِه َّن ،أ ْو َب ِني ِإخ َو ِان ِه َّن ،أ ْو َب ِني أخ َـو ِات ِه َّن،
ِ
َ
ّ َ ََ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
ّ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
النسـ ِـاء ،وال
الطفـ ِـل الـ ِـذين لــم يظهــبوا علــى عــور ِ
ات ِ
البجـ ِـال ،أ ِو ِ
أو ِنسـ ِـائ ِهن ،أو مــا ملكــت أيمــانهن ،أ ِو التـ ِـاب ِعين غيـ ِـر أ ِولــي ِ
اإلربـ ِـة ِمــن ِ
َ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ا َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َن َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
َّللا ج ِميعا أيه املؤ ِمنو لعلكم تف ِلحو }[النور.]31-30:
يض ِببن ِبأرج ِل ِهن ِليعلم ما يخ ِفين ِمن ِزين ِت ِهن ،وتوبوا ِإلى ِ
يقول الدكتور عبد الصبور مبزوق ،بعد الحديث عن األحكام املستفادة من قصة اإلفك" ،فهذا التفصيل الدقيق املقبون
بالتقييم والتوجيه وتحديد التبعات والعالقات بين الناس في مجتمع اإلسالم ..يجاوز النص القبآني بالحدث ما وقفت عنده كتب
السيرة ،ليصبح الحدث في ذاته مجبد مثال أو نموذج يحدد القبآن سماته ويضع له حدوده وأحكامه ،بينما تفقد كتب السيرة هذه
امليزة".11

املبحث الثالث تميزالقرآن الكريم باملوضوعية في تناول األحداث
فكما تحدث القبآن الكبيم عن األخالق البفيعة للبسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكبام رضوان هللا عليهم ،وفضلهم
وانتصاراتهم ،تحدث أيضا عن أخطائهم وهزائمهم ،ألن الدروس والعبر كما تؤخذ من نقط القوة تؤخذ كذلك من نقط الضعف ،وكما
تؤخذ من االنتصا ات تؤخذ من الهزائم .لكن ُك ّتا السيرة – كثير منهم  -غضوا الطبف عن ذكب األخطاء والعيو  ،بل ومنهم من ّ
يعد
ر
الحديث عنها تنقيصا من قدر الصحابة ومكانتهم ،وهو منهج خاطئ يضفي القدسية على أفعال الصحابة ،وهم بشب يصيبون
ويخطؤون .والعدل يقتض ي منا التمييز بين مكانة األشخاص وقدسية املبادئ ،وإال ملا كان لالقتداء معنى ،وهذا هو منهج القبآن الكبيم
في تناول أحداث السيرة وقصص األولين ،فحتى في حديثه عن األنبياء والبسل املعصومين تحدث عن أخطائهم البشبية التي لم ُي ّ
قبهم
َ َ
َ َْ َ َ
َ َ
عليها ،فقال عن آدم عليه السالم{َ :و َعص ى َآد ُم َرَّب ُه فرغوى}[طه ،]121:وقال عن موس ى عليه السالم{َ :و َدخ َل امل ِد َينة َعلى ِح ِين غ ْفلة ِم ْن
َ
َ
َ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ َّ
َ
ْ َ ُ ّ َ َ َ َُ ُ َ َ
َ
َ
وس ى ف َق َض ى
يع ِت ِه َعلى ال ِذي ِمن عد ِو ِه فوكزه م
اس َترغاث ُه ال ِذي ِم ْن ِش
أ ْه ِل َها ف َو َج َد ِف َيها َر ُجل ْي ِن َي ْق َت ِتال ِن َهذا ِم ْن ِشيع ِت ِه وهذا ِمن عد ِو ِه ،ف
َ ْ
ّ ََ ُ َ ْ
ال َه َذا م ْن َع َمل َّ
اغف ْب لي َف َرغ َف َب َل ُه ،إ َّن ُه ُه َو ْال َرغ ُف ُ
ال َر ّ
ور َّ ُ َ َ
الش ْي َطان إ َّن ُه َع ُد ٌّو ُم ِض ٌّل ُمب ٌينَ ،ق َ
َع َل ْي ِهَ ،ق َ
ال َر ِ ّ ِإ ِني ظل ْمت نف ِس ي ف ِ
ِ
الب ِحيم ،ق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ ََ َُ َ َ
ْ
َْ
جاء ُه األ ْعمى}[عبس،]2-1:
ِب َما أن َع ْم َت َعل َّي فل ْن أكون ظ ِه ايرا ِلل ُم ْج ِب ِم َين}[القصص ،]17-15:وقال عن خير املبسلين { :عبس وتولى أن
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ
ص َدقوا َوت ْعل َم الك ِاذ ِب َين}[التوبة.]43:
وقال له { :عفا َّللا عنك ِلم أ ِذنت لهم حتى يتبين لك ال ِذين
َّ َ َّ
َ َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّللا وال ِذين آووا ونصبوا،
والقبآن الذي تحدث عن فضل أهل بدر فقال عنهم { :وال ِذين آمنوا وهاجبوا وجاهدوا ِفي س ِب ِيل ِ
ُ
َ
َْ َ َ َُ ْ ٌَ
ٌ َ
ُْ
َ
ْ ٌ
أول ِئ َك ُه ُم امل ْؤ ِم ُنون َح  اقا ،ل ُه ْم َمرغ ِف َبة َو ِر ْزق ك ِب ٌيم}[األنفال ،]74:وشهد بإخالص نياتهم في الجهاد في سبيل هللا فقال{ :قد كان لكم آية ِفي
َ َ ا ُ
َ
ف َئ َت ْين ْال َت َق َتا ف َئ ٌة ُت َقات ُل في َسبيل ََّّللا َو ُأ ْخ َبى َكاف َب ٌة َي َب ْو َن ُه ْم م ْث َل ْيه ْم َرْأ َي ْال َع ْين َو َّ ُ
َّللا ُي َؤ ّي ُد ب َن ْ
ص ِب ِه َم ْن َيش ُاء ِإ َّن ِفي ذ ِل َك ل ِع ْب َرة ِأل ِولي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ َ َّ ٌ َ
ص َب ُك ُم َّ ُ
صار}[آل عمبان ،]13:وذكب أنهم استحقوا بذلك نصب هللا تعالى وتأييدهم باملالئكة فقال{َ :و َل َق ْد َن َ
األ ْب َ
َّللا ِب َب ْدر َوأ ْن ُت ْم أ ِذلة ف َّات ُقوا
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ
الثة آالف م َن ْاملَالئ َكة ُم ْن َزل َينَ ،بلى إ ْن َت ْ
ص ِب ُروا َو َت َّت ُقوا َو َيأ ُتوك ْم ِم ْن
ِ ِ ِ
َّللا لعلك ْم تشك ُبونِ .إذ تقول ِلل ُمؤ ِم ِنين ألن يك ِف َيك ْم أن ي ِمدك ْم َرُّبك ْم ِبث ِ
ِ
ِ
َْ َ
ُ ُ
َ
َ
ف ْو ِر ِه ْم هذاُ ،ي ْم ِد ْدك ْم َرُّبك ْم ِبخ ْم َس ِة آالف ِم َن املال ِئك ِة ُم َس ّ ِو ِم َين}[آل عمبان .]125-123:هو نفسه الذي تحدث عن تنازعهم في الرغنائم
َّ َ َ َ
َ
ُ
ُ ْ َ ْ ُ َّ
َ َّ ُ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َْ
صل ُحوا َ
يعوا َّ َ
ذات َب ْين ُك ْمَ ،و َأط ُ
َّلل َو َّ
َّللا َو َر ُسول ُهِ ،إ ْن ك ْن ُت ْم
فال ،ق ِل األن
الب ُسو ِل ،فاتقوا َّللا وأ ْ ِ
ِ
ِ
فال ِ ِ
فقال{ :يسئلونك ع ِن األن ِ
ُم ْؤ ِم ِن َين}[األنفال ،12]1:فقد روى اإلمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال :سألت عبادة بن الصامت عن األنفال فقال « :فينا معشب
أصحا بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ،وساءت فيه أخالقنا ،فنزعه هللا من أيدينا ،فجعله إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا عن بواء .يقول :على السواء».13
وكما تحدث القبآن عن نصب املسلمين يوم بدر تحدث عن هزيمتهم يوم أحد ،وكشف عن أسبابها وخفاياها املتمثلة في
عصيان أوامب رسول صلى هللا عليه وسلم ،والطمع في جمع الرغنائم ،واالختالف والتنازع في ذلك ،قال الندوي رحمه هللا" :وما أصا
املسلمين من نكسة ومحنة ،وما أصيبوا من خسارة في النفوس ،وشهادة من كان قوة لإلسالم واملسلمين ،وناصبا لبسول هللا صلى هللا
ّ
عليه وسلم ّ
وللدينّ ،إنما كان نتيجة زلة للبماة ،وعدم ّ
تمسكهم بتعاليم البسول صلى هللا عليه وسلم وأمبه إلى اللحظة األخيرة،
ْ
ْ
ص َد َق ُك ُم َّ ُ
عينهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليها" ،14قال هللا تعالى َ {:و َل َق ْد َ
وإخالئهم للجبهة التي ّ
َّللا َو ْع َد ُه ِإذ َت ُح ُّس َون ُه ْم ِب ِإذ ِن ِهَ ،ح َّتى
َ ُْ ْ ََ َ ُْ ْ َْ
َ ُ ْ ُ ُّ َن ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ
األ ْمبَ ،و َع َ
ص َبفك ْم َع ْن ُه ْم
ص ْي ُت ْم ِم ْن َب ْع ِد ما أراكم ما ت ِحبو ِمنكم من ي ِبيد الدنيا و ِمنكم من ي ِبيد اآل ِخبة ،ثم
ِإذا ف ِشلتم وتنازعتم ِفي ِ
 -11نفسه ص .13-12
12
 ينظب فقه السيرة ملحمد الرغزالي ص .241-24013
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،في حديث عبادة بن الصامت رقم .22753 - 14السيرة النبوية ألبي الحسن الندوي ص .327
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َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
ضل َعلى امل ْؤ ِم ِن َين}[آل عمبان ،]152َ:وإنما ذكبت اآليات هذا العتا بهذا األسلو البقيق من
ِليبت ِليكم ،ولقد عفا عنكم ،وَّللا ذو ف
أجل أخذ الدروس والعبر ،15يقول األستاذ أحمد غلوش" :ولعل ما تبتب على عصيان األوامب في هذه املوقعة ،درس عميق تعلم منه
املسلمون قيمة الطاعة ،فالجماعة التي ال يحكمها أمب واحد ،أو التي ترغلب على أفبادها ،وطوائفها النزعات الفبدية النافبة ال تنجح في
صدام ،بل ال تشبف نفسها في حب أو سالم".16
وكذلك تحدث القبآن عن فبار بعض الصحابة من املعبكة ،بعد أن أشيع بأن البسول صلى هللا عليه وسلم قد قتل ،فأنزل
اس َت َزَّل ُه ُم َّ
الش ْي ُ
َّللا َع ْن ُه ْم .إ َّن َّ َ
طان ب َب ْعض ما َك َس ُبواَ .و َل َق ْد َع َفا َّ ُ
هللا تعالى {:إ َّن َّالذ َ
ين َت َو َّل ْوا م ْن ُك ْم َي ْو َم ْال َت َقى ْال َج ْمعان إ َّن َما ْ
َّللا َغ ُف ٌ
ور َح ِل ٌ
يم}[
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
17
آل عمبان ، ]155:قال سيد قطب" :ولقد علم هللا دخيلة الذين هزموا وفبوا يوم التقى الجمعان في الرغزوة :إنهم ضعفوا وتولوا بسبب
َّ َّ َ َّ
ين َت َول ْوا
معصية ارتكبوها فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها ،فدخل عليهم الشيطان من ذلك املنفذ ،واستزلهم فزلوا وسقطوا{ِ :إن ال ِذ
اس َت َزَّل ُه ُم َّ
الش ْي ُ
َّللا َع ْن ُه ْم ،إ َّن َّ َ
طان ب َب ْعض ما َك َس ُبواَ ،و َل َق ْد َع َفا َّ ُ
م ْن ُك ْم َي ْو َم ْال َت َقى ْال َج ْمعان إ َّن َما ْ
َّللا َغ ُف ٌ
ور َح ِل ٌ
يم}" وِي حالة ال تختص بأهل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
أحد "ولكنها في عمومها تصويب لحالة النفس البشبية حين تبتكب الخطيئة ،فتفقد ثقتها في قوتها ،ويضعف باهلل ارتباطها ،ويختل
توازنها وتماسكها ،وتصبح عبضة للوساوس والهواجس ،بسبب تخلخل صلتها باهلل وثقتها من رضاه! وعندئذ يجد الشيطان طبيقه إلى
هذه النفس ،فيقودها إلى الزلة بعد الزلة ،وِي بعيدة عن الحمى اآلمن ،والبكن البكين ،ومن هنا كان االسترغفار من الذنب هو أول ما
توجه به ّ
الببيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة األعداء".18
وهذا حاطب بن أبي بلتعة ،املؤمن ،املهاجب ،ممن شهد بدرا ،وفي حالة ضعف بشبي ،يفش ي سبا من أسبار رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يوم الفتح ،وذلك أنه عليه الصالة والسالم ملا عزم على فتح مكة لنقضها عهد الحديبية أمب املسلمين بالتجهيز
لرغزوهم ،وقال« :اللهم ّ
عم عليهم خبرنا» ،وأخبر صلى هللا عليه وسلم جماعة من أصحابه بوجهته ،كان من بينهم حاطب بن أبي بلتعة،
لكن حاطبا أفش ى هذا السب فكتب كتابا إلى قبيش يعلمهم بعزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على غزوهم ،ليتخذ بذلك عندهم يدا،
فأطلع هللا تعالى رسوله على ذلك استجابة لدعائه ،فقال عمب :دعني يا رسول هللا أضب عنق هذا املنافق ،فقال« :إنه قد شهد بدرا
َ
ُ
وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفبت لكم» ،19فأنزل هللا عز وجلَ { :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ال َت َّت ِخذوا
ِ
َّ
َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
اَّلل َرّب ُك ْم إ ْن ُك ْن ُتمْ
عد ِوي وعدوكم أوِلياء تلقون ِإلي ِهم ِباملود ِة وقد كفبوا ِبما جاءك َم ِم َن الح ِق ي َخ ِبجون البسَول و ِإياكم أن تؤ ِمنوا ِب ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ
ون إ َل ْيه ْم ب ْاملَ َو َّدة َوأ َنا أ ْع َل ُم ب َما أ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما أ ْع َل ْن ُت ْم َو َم ْن َي ْف َع ْل ُه م ْن ُك ْم َف َق ْد َ
ََ ُْْ َ ا
َ
ض َّل َس َو َاء
ِ
ِ
ِ
خبجتم ِجهادا ِفي س ِب ِيلي واب ِترغاء مبضا ِتي ت ِسب ِ ِ ِ
َّ
الس ِب ِيل}[ املمتحنة.20]1:
ولئن كانت هذه اآليات قد نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ،فإن القبآن الكبيم كعادته دائما ال يقف عند ذكب أسماء
األشخاص ،وجزئيات الوقائع ،ومالبسات األحداث ،وإنما يعالج أنماط الطباع البشبية املتكبرة ،ويقف مع القيم الثابتة والسنن
الباقية ،ويضع التصورات العامة للجماعة املسلمة عبر األجيال ،ولذلك لم تنف اآلية اإليمان عن صاحب هذا الفعل ،21وإنما عالجت
املشكلة النفسية ،يقول قطب في هذا الشأن" :ولكن مضمون النص القبآني -كما قلنا -أبعد مدى ،وأدل على أنه كان يعالج حالة
نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواتبت به البوايات ،بمناسبة وقوع هذا الحادث ،على طبيقة القبآن .كان يعالج مشكلة األواصب
القبيبة ،والعصبيات الصرغيرة ،وحبص النفوس على مألوفاتها املوروثة ليخبج بها من هذا الضيق املحلي إلى األفق العالمي اإلنساني.
وكان ينش ئ في هذه النفوس صورة جديدة ،وقيما جديدة ،وموازين جديدة ،وفكبة جديدة عن الكون والحياة واإلنسان ،ووظيفة
املؤمنين في األرض ،وغاية الوجود اإلنساني".22

 - 15ينظب فقه السيرة ملحمد الرغزالي ص  269وما بعدها.
 - 16السيرة النبوية والدعوة في العهد املدني ألحمد أحمد غلوش ص .377
ُ
 - 17ينظب السيرة النبوية على ضوء القبآن والسنة ملحمد بن محمد بن سويلم أبي شهبة  .196/2وعيون األثب .35/2
 - 18في ظالل القبآن .497/1
 -19ينظب الحديث كامال عند البخاري في :كتا املرغازي ،با غزوة الفتح رقم  .4274ومسلم في :كتا فضائل الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم ،با من فضائل أهل
بدر رض ي هللا عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة رقم .2494
 -20ينظب أسبا نزول القبآن ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ،ص  .423 -422والصحيح املسند من أسبا النزول ُمقبل بن هادي الهمداني الوادعي ص
.209
21
 ذكب اإلمام القبطبي "أن حاطبا ملا سمع يا أيها الذين آمنوا غش ي عليه من الفبح بخطا اإليمان" .الجامع ألحكام القبآن = تفسير القبطبي .52/18 - 22في ظالل القبآن  .3539/6وينظب أيضا التفسير الوسيط للزحيلي .2635/3
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املبحث الرابع تميز القرآن الكريم بعدم الصضوع للتسلسل التاريخي لألحداث
لم يهتم القبآن الكبيم في تناوله للسيرة النبوية بالتسلسل التاريخي لألحداث ،كما هو الشأن بالنسبة لكتب السير ،بقدر ما
يهتم باألهم فاألهم في حياة املسلمين ،ومن ذلك:
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
يعوا ََّّللاَ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ص ِلحوا ذات َبينك ْم وأط ُ
الب ُسول فاتقوا َّللا وأ ْ
مسألة األنفال في قوله تعالى{َ :ي ْس َأ ُلونك عن األنفال قل األنف ُ
ِ
ِ
ال ِ ِ
َّلل و َّ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َو َر ُسول ُه ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َين [}...األنفال]1:
نزلت سورة األنفال في أعقا غزوة بدر وما وقع فيها من أحداث ،وبدأت بموضوع األنفال – الرغنائم  -واختالف املؤمنين في
قسمتها وسؤالهم عنها ،23مع أن الحديث عن األنفال إنما كان بعد انتهاء الرغزوة ،فقد سئل عبادة بن الصامت -رض ي هللا عنه -عن
األنفال فقال« :فينا -أصحا بدر -نزلت حين اختلفنا في النفل ،وساءت فيه أخالقنا ،فنزعه هللا من أيدينا ،فجعله إلى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،24»..وروى األئمة أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عنه أيضا أنه قال« :خبجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فشهدت معه بدرا ،فالتقى الناس فهزم هللا العدو ،فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ،وأكبت طائفة على العسكب يحوزونه
ويجمعونه ،وأحدقت طائفة ببسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصيب العدو منه غبة ،حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى
بعض ،قال الذين جمعوا الرغنائم :نحن حويناها وجمعناها فليس ألحد فيها نصيب ،وقال الذين خبجوا في طلب العدو :لستم بأحق بها
منا نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم ،وقال الذين أحدقوا ببسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا ببسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غبة فاشترغلنا به ،فنزلت {يسئلونك عن األنفال قل األنفال هلل والبسول} ،قسمها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين املسلمين ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الببع ،وإذا أقبل راجعا
وكل الناس نفل الثلث ،وكان يكبه األنفال ويقول :ليرد قوي املسلمين على ضعيفهم».25
وإنما بدأت السورة بالحديث عن األنفال تببية للمؤمنين  -وهم في أول معبكة لهم مع أعدائهم  -حتى يجعلوا جهادهم خالصا
لوجه هللا من أجل إعالء كلمة هللا ،ال من أجل جمع الرغنائم وحب املال ،ألن االنشرغال بذلك مما يؤدي إلى التنازع والفشل ،ولذلك
بدأت السورة بمعالجة نفوس املؤمنين وتطهيرها من حب الدنيا ،26فنزع أمب األنفال كله منهم ورده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فلم يعد األمب حقا لهم يتنازعون عليه ،وإنما أصبح فضال من هللا عليهم ،يقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم كما بينه هللا
تعالى بعد ذلك ،قال سيد قطب " :لقد نزع هللا ملكية الرغنيمة ممن يجمعونها في املعبكة وردها إلى هللا والبسول -في أول السورة-
ليخلص األمب كله هلل والبسول وليتجبد املجاهدون من كل مالبسة من مالبسات األرض ،وليسلموا أمبهم كله -أوله وآخبه -هلل ربهم،
وللبسول قائدهم ،وليخوضوا املعبكة هلل ،وفي سبيل هللا ،وتحت راية هللا ،طاعة هلل ،يحكمونه في أرواحهم ،ويحكمونه في أموالهم،
27
ويحكمونه في أمبهم كله بال تعقيب وال اعتراض"..
ي
فواضح إذن أن السورة لم تباع تبتيب األحداث ،وإنما اهتمت بما هو أهم وأخطب ،وفي هذا نقل سيد طنطاو عن بعض
العلماء قولهّ " :
وألهم ّية هذا املوضوع في حياة املؤمنين بدأت به السورة ،وإن كان اختالفهم في قسمة األنفال متأخبا في الوجود عن
اختالفهم في الخبوج إلى بدر ،وقتال األعداء .وقد عبفنا من سنة القبآن في ذكب القصص والوقائع أنه ال يعبض لها مبتبة حسب
وقوعها ،وذلك ألنه ال يذكبها على أنها تاريخ يعين لها الوقت واملكان ،وإنما يذكبها ملا فيها من العبر واملواعظ ،وملا تتطلبه من األحكام
والحكم ...لهذا كله جاء األسلو في سبد الوقائع غير مكترث بمخالفة تبتيبها في الوجود الخارجي".28
ْ
ْ
َ َْْ ْ ُ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ
رغار ِإذ
وما قيل في آية األنفال يقال َفي قوله تعالى{ِ :إال تنصب َوه فقد نصبه َّللا ِإذ أخبجه ال ِذين كفبوا ثا ِني اثني ِن ِإذ هما ِفي ال ِ
َ ْ َ ْن َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َل َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ ُ َّ
َُ ُ
َّللا ِِ َي
ين ك َف ُبوا
صاح ِب ِه ال تحز ِإن َّللا معنا فأنز َّللا س ِكينته علي ِه وأيده ِبجنود لم تبوها وجعل ك ِلمة ال ِذ
السفلى وك ِل َمة ِ
يقول ِل ِ
ْال ُع ْليا َو َّ ُ
َّللا َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم}[التوبة ،]40:فهذه اآلية تتحدث باقتضا عن حادث خبوج النبي صلى هللا عليه وسلم مهاجبا من مكة إلى
ِ
 -23ينظب روح املعاني في تفسير القبآن العظيم والسبع املثاني لأللوس ي  .154 /5وروح البيان ألبي الفداء إسماعيل الخلوتي الحنفي .311/3
 -24سبق تخبيجه.
 -25مسند أحمد ،حديث عبادة بن الصامت ،رقم  .22762وصحيح ابن حبان في :كتا السير ،با الرغلول رقم  .4855واملستدرك على الصحيحين للحاكم في:
كتا قسم الفيء ،رقم .2607
 -26ينظب منهج القبآن الكبيم في توثيق أحداث غزوة بدر الكبرى ألحمد محمد شعبان ص .24
27
 في ظالل القبآن .1520/328
 التفسير الوسيط للطنطاوي  .34-33/6وحديث القبآن الكبيم عن غزوات البسول صلى هللا عليه وسلم للدكتور أبي بدر محمد بن بكب آل عابد ص -135.136
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املدينة ومعه أبو بكب الصديق ،29لكنها لم تذكبه في سياق الحديث عن الهجبة ،وإنما في سياق الحديث عن التثاقل عن الجهاد في غزوة
تبوك التي كانت في السنة التاسعة للهجبة ،30بعد أن أمبهم النبي صلى هللا عليه وسلم بالنفير العام لقتال البوم فتثاقلوا ،فجاءت هذه
هذه اآلية "على سبيل التنديد باملتثاقلين عن النفبة إلى الجهاد ،وتنبههم إلى أن هللا كفيل بنصب رسوله إن لم ينصبوه .وقد نصبه من
ٌ
إعالم من هللا أصحا َ رسوله
قبل حين أخبجه الكفار من مكة" ،31فذكبهم بما يعبفونه ،وما هم موقنون منه ،قال ابن جبيب" :وهذا
ّ
وتذكير منه لهم َ
ٌ
فعل ذلك
صلى هللا عليه وسلم ّأنه املتوكل بنصب رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم ،أعانوه أو لم يعينوه،
والعدو في كثرة ،فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة؟" ،32وهذا واضح في قوله تعالى{ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ُّ
ين
به ،وهو من العدد في قلة
ِ
َ
َّ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ
ُّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ
َ ُْ ْ
ْ َ َّ
َ َُ
َُ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
ياة الدنيا ِفي اآل ِخب ِة ِإال
َآم ُنوا ما لك ْم ِإذا ِق
يل لك ُم ان ِف ُبوا ِفي س ِب ِيل ِ
ياة الدنيا ِمن اآل ِخب ِة؟ فما متاع الح ِ
ض .أر ِضيتم ِبالح ِ
َّللا اثاقلتم ِإلى األر ِ
َ ٌ َّ َ ْ ُ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ ا َ ا َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ا َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ ْ ا َ َّ ُ َ ُ ّ َ ْ َ ٌ َّ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ْ
َّللا ِإذ
ق ِليلِ .إال تن ِفبوا يع ِذبكم عذابا أ ِليما ويستب ِدل قوما غيركم ،وال تضبوه شيئا ،وَّللا على ك ِل ي يء ق ِديبِ .إال تنصبوه فقد نصبه
َ َ َ
َ
َ
َّللا َم َعناَ ،ف َأ ْن َز َل َّ ُ
ين َك َف ُبوا ثان َي ا ْث َن ْين إ ْذ ُهما في ْالرغار ،إ ْذ َي ُقو ُل لصاحبه :ال َت ْح َز ْن إ َّن َّ َ
َأ ْخ َب َج ُه َّالذ َ
ْ
َ
َّللا َس ِكين َت ُه َعل ْي ِه َوأ َّي َد ُه ِب ُج ُنود ل ْم تبوها
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا َ ا
ُ َْ َ ُ ْ ََْ ُ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
ٌ
ُ
ُ
جاهدوا ِبأمو ِالكم وأنف ِسكم ِفي س ِب ِيل
وجعل ك ِلمة ال ِذين كفبوا السفلى ،وك ِلمة ِ
َّللا ِِي العليا ،وَّللا ع ِزيز ح ِكيم .ان ِفبوا ِخفافا و ِثقاال ،و ِ
َّ َ ُ َ َ ُ
ُ َ َ َ
َّللا ذ ِلك ْم خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ت ْعل ُمون}[.]41-38
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ا َ ى َ َ َ َ َ َ  ا َ
ضاال ف َهدى (َ )7و َو َج َد َك
وما قيل عن هذه اآليات يقال عن اآليات من سورة الضحى { :ألم ي ِجدك ي ِتيما فآو ( )6ووجدك
َ
َ
َ ْ
يم َفال َت ْق َه ْب (َ )9و َأ َّما َّ
عائ اال َف َأ ْغنى (َ )8ف َأ َّما ْال َي ِت َ
السا ِئ َل فال َت ْن َه ْب (َ )10وأ َّما ِب ِن ْع َم ِة َ ِرّب َك ف َح ِّدث ([})11الضحى ،]11-6:فهذه السورة نزلت
ِ
في البد على املشبكين الذين قالوا إن هللا تعالى قد هجب رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وذلك بعد أن تأخب عنه الوحي ملدة من الزمن،
فقد أخبج الشيخان وغيرهما عن جند بن عبد هللا رض ي هللا عنه ،قال « :احتبس جبريل صلى هللا عليه وسلم على النبي صلى هللا عليه
ََ
َّ َ
وسلم»  ،فقالت امبأة من قبيش :أبطأ عليه شيطانه ،فنزلتَ { :و ُّ
الض َحى َوالل ْي ِل ِإذا َس َجىَ ،ما َو َّد َع َك َ ُّرب َك َو َما قلى}[الضحى .33]3-1:فكان
ّ
هذا بعد البعثة" ،ثم عدد هللا تعالى نعمه على رسوله صلى هللا عليه وسلم قبل إرساله ،وكأنه قال :ما تبكناك وما قليناك قبل أن
ََ َ َ َ ا
َ َ َ َ َ َ  ا َ
ََ َ ْ َ َ ا َ
عائال
اخترناك واصطفيناك ،فتظن أنا بعد البسالة نهجبك ونخذلك ،فقال{:أل ْم ي ِجدك ي ِتيما فآوى ،ووجدك ضاال ف َهدى ،ووجدك ِ
ََ ْ
فأغنى} .34فسيقت هذه اآليات لتذكيره صلى هللا عليه وسلم بعناية هللا تعالى التي كانت دائما حاضبة معه منذ نشأته.

الصاتمة

في ختام هذا البحث خلصت إلى أن القبآن الكبيم قد ّ
تميز في عبضه لوقائع وأحداث السيرة النبوية بما يلي:

ّ
 أسلو بالغي رائع ،بالغ الدقة واإلبداع في تصويب األحداث والوقائع ،ألنه أسلو معجز ،وقد تحدث العلماء وألفوا في اإلعجاز
البياني كنوع من أنواع اإلعجاز في القبآن الكبيم.
 عدم الرغوص في ذكب التفاصيل والجزئيات وذكب األشخاص كما فعلت كتب السير واملرغازي ،فقد تناول القبآن الكبيم األحداث
مجبدة عن األشخاص واملالبسات الزمانية واملكانية ،وإنما اهتم بالقيم الثابتة والسنن الباقية التي ال تنتهي بانتهاء الحادث ،وال
تنقطع بذها األشخاص ،وال تنقض ي بانقضاء املالبسات ،وساقها بعموم اللفظ املتسع لكل األجيال واألجناس إلى قيام الساعة.
ْ
وما ِذك ُب زيد بن حارثة باسمه دون غيره من الصحابة إال استثناء من القاعدة ،تعويضا له عن شبف االنتسا إلى محمد صلى
هللا عليه وسلم ،بعدما ُح ّ ِبم التبني ،فقد نقل اإلمام القبطبي عن أبي القاسم عبد البحمن السهيلي أنه قال " :كان يقال زيد بن
محمد حتى نزل {ادعوهم آلبائهم}[األحزا  ،]5:فقال :أنا زيد بن حارثة .وحبم عليه أن يقول :أنا زيد بن محمد .فلما نزع عنه هذا
الشبف وهذا الفخب ،وعلم هللا وحشته من ذلك ،شبفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحا النبي صلى هللا عليه وسلم
وِي أنه سماه في القبآن ،فقال تعالى{ :فلما قض ى زيد منها وطبا} يعني من زينب .ومن ذكبه هللا تعالى باسمه في الذكب الحكيم حتى

 -29تحدثت كتب السيرة النبوية عن هذا الحدث وفصلته تفصيال طويال ،على عكس هذه اآلية التي ذكبته بشكل عابب دون تفصيل.
 -30تنظب تفاصيل غزوة تبوك في :جوامع السيرة النبوية البن حزم الظاهبي ص  249وما بعدها .والبوض األنف للسهيلي  383/7وما يعدها.
31
 التفسير الحديث تبتب السور حسب النزول لدروزة محمد عزت .443/9 -32جامع البيان في تأويل القبآن ملحمد بن جبيب الطبري .257/14
33
 أخبجه البخاري في :كتا الجمعة ،با تبك القيام للمبيض رقم  .1125ومسلم في :كتا الجهاد والسير ،با ما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من أذىاملشبكين واملنافقين رقم .1797
 -34التفسير املنير في العقيدة والشبيعة واملنهج لوهبة الزحيلي .285/30
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صار اسمه قبآنا يتلى في املحاريب ،نوه به غاية التنويه ،فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخب بأبوة محمد صلى هللا عليه وسلم
له.35"...
 لم ُيعب اهتماما للتسلسل التاريخي لألحداث ،كما تفعل باقي املصادر ،وقد يجمع بين األحداث املتباعدة في سياق واحد ،وإنما
يقدم دائما األهم فاألهم مما له تأثير في النفوس ،بهدف تصحيح السلوك وتقويمه.
 املوضوعية في تناول األحداث ،فكما تحدث القبآن الكبيم عن األخالق البفيعة للبسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكبام
رضوان هللا عليهم ،وفضلهم وانتصاراتهم ،تحدث أيضا عن أخطائهم وهزائمهم ،ألن الدروس والعبر تؤخذ من هذا وذاك.
فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ،وال أدعي أني قد أحطت باملوضوع ،إذ ال شك أني قد أغفلت فيه جوانب
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ
ْ ا
َّللا ل َو َج ُدوا ِف ِيه اخ ِتالفا
كثيرة ،وعذري في ذلك أن هللا تعالى يأبى أال يكمل إال كتابه ،كما قال الحق سبحانه{ :ولو كان ِمن ِعن ِد غي ِر ِ
َ
ك ِث ايرا}[النساء.]81:

املراجع
.1
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.5
.6
.7

.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15

آل عابد ،أبي بدر محمد بن بكب )1994(،حديث القبآن الكبيم عن غزوات البسول صلى هللا عليه وسلم  ،دار الرغب اإلسالمي
تونس ،ط .1
اآلملي ،محمد بن جبيب بن يزيد بن كثير بن غالب أبي جعفب الطبري310( ،هـ) جامع البيان في تأويل القبآن  ،تحقيق أحمد محمد
شاكب ،مؤسسة البسالة ،ط 1420 /1هـ2000 -م.
ُ
ابن البيع ،أبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري،
( )1990املستدرك على الصحيحين (ت405 :هـ) ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط .1
ُ
أبي شهبة ،محمد بن محمد بن سويلم1427(،ه) السيرة النبوية على ضوء القبآن والسنة (ت1403 :هـ) ،دار القلم –دمشق ،ط
.8
األلوس ي ،شها الدين محمود بن عبد هللا الحسيني1415(،ه) روح املعاني في تفسير القبآن العظيم والسبع املثاني
(ت1270:هـ) ،تحقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط .1
األنصاري ،أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكب بن فبح الخزرجي شمس الدين القبطبي )1964(،الجامع ألحكام القبآن =
تفسير القبطبي (ت671 :هـ) ،تحقيق أحمد البردوني وإبباهيم أطفيش ،دار الكتب املصبية – القاهبة ،ط .2
البستي ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
ُ
بد ،التميمي ،أبي حاتم ،الدارمي  739(،هـ) اإلحسان في تقبيب صحيح
ابن حبان (ت354 :هـ) ،تبتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارس ي  ،حققه وخبج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط،
مؤسسة البسالة ،بيروت ،ط 1408 /1هـ1988 -م.
بن أحمد ،محمد بن محمد بن محمد )1993(،عيون األثب في فنون املرغازي والشمائل والسير  ،ابن سيد الناس ،اليعمبي الببعي،
أبي الفتح ،فتح الدين (ت734 :هـ) ،تعليق إبباهيم محمد رمضان ،دار القلم – بيروت ،ط .1
الجعفي ،محمد بن إسماعيل أبي عبدهللا البخاري )1422(،الجامع املسند الصحيح املختصب من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري تحقيق محمد زهير بن ناصب الناصب ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
تبقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،ط .1
الخطيب ،عبد الكبيم يونس1390(،ه) التفسير القبآني للقبآن ،دار الفكب العببي – القاهبة.
النيسابوري ،أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي468( ،هـ) أسبا نزول القبآن  ،تحقيق عصام بن عبد املحسن الحميدان ،دار
اإلصالح – الدمام ،ط 1412 /2هـ1992 -م.
الخلوتي ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي ،أبي الفداء1127(،ه) روح البيان  ،دار الفكب – بيروت.
دروزة ،محمد عزت )1964(،التفسير الحديث تبتب السور حسب النزول  ،دار إحياء الكتب العببية – القاهبة ،ط.1
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى1418( ،ه) التفسير املنير في العقيدة والشبيعة واملنهج  ،دار الفكب املعاصب– دمشق ،ط .2
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى )1422(،التفسير الوسيط للزحيلي ،دار الفكب – دمشق ،ط .1

 -35الجامع ألحكام القبآن .194/14
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السقا ،محمد الرغزالي1427(،ه) فقه السيرة (ت1416 :هـ) ،دار القلم – دمشق ،خبج أحاديثه محمد ناصب الدين األلباني ،ط .1
السهيلي ،ابن هشام ألبي القاسم عبد البحمن بن عبد هللا بن أحمد )2000(،البوض األنف في شبح السيرة النبوية (ت581 :هـ)،
تحقيق عمب عبد السالم السالمي ،دار إحياء التراث العببي ،بيروت ،ط .1
الشاربي ،سيد قطب إبباهيم حسين1412(،ه) في ظالل القبآن (ت1385 :هـ) ،دار الشبوق  -بيروت -القاهبة ،ط .17
شعبان ،أحمد محمد1437(،ه) منهج القبآن الكبيم في توثيق أحداث عزوة بدر الكبرى  ،مجلة جامعة طيبة :لآلدا والعلوم
اإلنسانية ،السنة الخامسة ،العدد .10
الشيباني ،أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد )2001(،مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ت241 :هـ) ،تحقيق
شعيب األرنؤوط  -عادل مبشد ،وآخبون ،إشباف :د عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،مؤسسة البسالة ،ط .1
طنطاوي ،محمد سيد )1998(،التفسير الوسيط للقبآن الكبيم ،دار نهضة مصب للطباعة والنشب والتوزيع ،الفجالة – القاهبة،
ط .1
الظاهبي ،أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي القبطبي45(،ه) جوامع السيرة وخمس رسائل أخبى ،تحقيق
إحسان عباس ،دار املعارف– مصب ،ط 1900 /1م.
غلوش ،أحمد أحمد )2004(،السيرة النبوية والدعوة في العهد املدني  ،مؤسسة البسالة للطباعة والنشب والتوزيع ،ط.1
مبزوق ،عبد الصبور1401( ،ه) السيرة النبوية في القبآن الكبيم دراسة وتصنيف ،دعوة الحق ،العدد  ،6مطبوعات رابطة
العالم اإلسالمي.
املعافبي ،ابن هشام لعبد امللك بن هشام بن أيو الحميري )1955(،السيرة النبوية ،أبي محمد ،جمال الدين (ت213 :هـ)،
تحقيق :مصطفى السقا وإبباهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،شبكة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصب،
ط .2
الندوي ،علي أبي الحسن بن عبد الحي بن فخب الدين145(،ه) السيرة النبوية (ت1420 :هـ) ،دار ابن كثير – دمشق ،ط .12
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري261(،ه) املسند الصحيح املختصب بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العببي – بيروت.
الوادعيُ ،مقبل بن هادي َ
اله ْم َداني )1987(،الصحيح املسند من أسبا النزول (ت1422 :هـ) ،مكتبة ابن تيمية – القاهبة ،ط .4
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