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المقدمة
الحمد هلل رب العلمين وصلى هللا على الرسول األمين محمد صلى هللا عليه واله الطاهرين .
وبعد :
لقد حث كتاب هللا تعالى على التدبر في الكون والنظر في تاريخ األمم السابقة وفحص حركةة هة ا األمةم
والعوامل التي أدت إلى نهاية أجلها .قال تعالى ( :ولكل أمة أجلل إلا ا جلأج أج اللي ت خرلن ساوة ولأ ة وت
خرنقدموة ) ( .iوهك ا لم تعد األفعال التي قام بها اإلنسان في الماضي منسية ضةاععة بعةد مةوت اإلنسةان
وإنما أصبح كل ما جناا في حياته الدنيا مسطرا ً ومكتوبا ً  ...وبه ا فقد أصبح للماضي قيمةة كبيةرف فةي نظةر
المةةنمنين وه ة ا القيمةةة للماضةةي التمةةاني تةةرتبب فةةي القةةرون بعكةةرف العبةةرف واهتعةةا ب حدا ةةه وت اربةةه
وت ةةارب األمةةم وال ةةعوب التةةي موةةف والوقةةو والت مةةل فةةي مةةا فعلتةةه فةةي حياتهةةا فكةةان سةةب تقةةدمها
وفوزها وسعادتها في الدنيا أو بما ارتكبته من طغيان وتظالم وتقاعس عن فعل الخير فكةان فيةه ههكهةا
ودمارها ) . iiل ا حعل القرون الكريم بالكثير من الوقاعع التاريخية التي تناولف حياف العديد من األمم الغةابرف
والعديد من ال خصيات التاريخية المنمنة منها والكافرف وك لك حياف األنبياء ( علةيهم السةهم ) مةن أجةل
ه ا نبّه كتاب هللا الحاضر لكي ينظر إلى أطهل ال هد الب ري فةي الماضةي وهسةيما ال هةد الة ي قةام بةه
األنبياء والرسل ( عليهم السهم ) من لهل ايآيات القرونية الكريمة .
فعمد البحث إلى تقسيم ه ا البحةث إلةى لمسةة مطالة تتوةمن األنبيةاء والرسةل ( علةيهم السةهم ) وألة
مةةنهم أولةةو العةةتم أنمووج ةا ً وجعةةل الباحةةث لكةةل مطل ة نبةةي مةةن أولةةو العةةتم  .ف وردنةةا أوهً تعريع ةا ً للنبةةي
والرسول في اللغة واهصطهح والعرق بينهما من لهل وراء العلماء وجاء المطل األول بعنوان نبي
هللا نوح ( عليه السةهم ) أمةا المطلة الثةاني بعنةوان نبةي هللا إبةراهيم ( عليةه السةهم ) والمطلة الثالةث
النبي موسى ( عليه السهم ) وكان المطل الرابع النبي عيسى ( عليه السهم ) والمطل الخةامس النبةي
محمةةد ( صةةلى هللا عليةةه والةةه ) ةةم لاتمةةة البحةةث وهةةي ملخةةص البحةةث وأهةةم نتاع ةةه  .ةةم المصةةادر التةةي
اعتمدت عليها في كتابة البحث .قبل الخوض في معرفة األنبياء والرسل في القرون الكريم  iiiيمكةن أاةارف
إلةةى تعريةةل النبةةي والرسةةول والعةةرق بينهمةةا مةةن لةةهل وراء العلمةةاء فللعلمةةاء أقةةوال فةةي معنةةى النبةةي
والرسول والعرق بينهما ولم يختلل العلماء في أن الرسل واألنبياء يوحى إليهم وإنما التلعةف عبةاراتهم
في معنى الرسول والنبي وكل ولك ه يعدو أن يكون مةن األمةور اهجتهاديةة لعةدم وجةود نةص محكةم فةي
معناهما أو في ه ا المس لة .
ـ تعاخف النبي
ف ة كر أهةةل اللغةةة أن النبةةي  :مهمةةوز ( النبةةيء ) وايةةر مهمةةوز ( النبةةي ) فةةالمهموز ( النبةةيء ) م ة لوو
وم تق من النب  :وهو الخبر ومنه أل النبي ألنه ألبر وأنب عن هللا تعالى  .ivأما ايةر مهمةوز ( النبةي )
فيقول ابن منظور أنه يحتمل وجهين :
1ـ التخعيل بإسقاط همتته وهو النبوف أي  :الرحمة .
 2ـ أن يكون من النبوف التي هي الرفعة حيث أن العرب تطلق لعظ النبي على أنةه علةم مةن أعةهم األرض
التي يهتدى بها ومنه ااتقاق النبي ألنه أرفع للق هللا وولةك ألنةه يهتةدى بةه  vفهةو معوةل علةى سةاعر
الناس برفعة منتلته .vi
وبعد وكر أقوال علماء اللغة في ( النبي ) يتبين من التعريعات ه ة نقاط يمكن تلخيصها ما يلي :
أ ـ أن النبي من النب ألنباعه عن هللا تعالى .
ب ـ أو من النبوف لعلو ا نه .
ج ـ أو الطريق ألنه وسيلة إلى هللا تعالى .
vii
أما تعريل النبي في اهصطهح فهو  ( :من أوحي إليه بملك أو أُلهم في قلبه أو نبئه بالرؤيا الصالحة )
وعرفه أهل الكهم ب نه  :اإلنسان المخبر عن هللا تعالى بغيةر واسةطة أحةد مةن الب ةر  .viiiأو هةو ( إنسةان
لو ََاةَ إِيالَلأ د
ُلد
أوحي إليه ه ب رع جديد وإنما ب رع أحد الرسل وأمر بتبليغه قال تعالى ِ ( :إنَّأ أ َ ْن َز ْلنَأ الن َّ ْ
ُلأادوا َوالاَّ بَّلأنِيُّوةَ َو ْ
ً
َوندوٌَ خَحْ دك دي بِالَأ النَّبِيُّوةَ الَّذِ خنَ أَوْل َمدوا ِل َّلذِ خنَ َ
لأَ ) . x) ixوقيةل أيوةا فةي تعريةل
اَْاْ بَ د
النبي  ( :وهو من قال له هللا تعالى من اصطعاا مةن عبةادا أرسةلتك إلةى قةوم كة ا والةى النةاس جميعةا ً أو
بلغهم عني )  . xiقال العهمة الطباطباعي  ( :والنبي على وزن فعيل م لود من النب سمي بةه النبةي ألنةه
بوحي من هللا وقيل :هو م لوو من النبوف بمعنى الرفعة سمي به لرفعة قدرا( . xii
عندا نب الغي
ـ تعاخف الاوول
والرسةةلة  :الرفةةق واهنبعةةام علةةى مهةةل
فالرسةةل ـ بالكسةةر ـ
ف ة كر أهةةل اللغةةة فةةي تعريةةل الرسةةل
ّ
ّ
والرسل ـ بالعتح ـ السهل من السير . xiiiوتقةول ( علةى رسةلك إوا أمرتةه بةالرفق وتةارف اهنبعةام فااةتق
َّ
ورسةهء )  . xvوالرسةول يقةول للواحةد
منه الرسول ورسول أي مرسهً ) ( . xivوال مع أر ُ
ورسةلّ ُ
سةل ُ
xvii
ل ََ ا ِ ْ
ل ِم ْ
لن أ َ ْنُدرِ ل دك ْي )  xviوال مةع (إَقد َ
ج دك ْي ََودو ٌ
لوت ِإنَّلأ ََودلو د
العَلألَ ِمينَ )
وال مع قال تعالى ( :لَقَ ْد جَ أ َ
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لو د
ل ََودلول
ورسل هللا تةارف يةراد بهةا المهعكةة وتةارف يةراد بهةا األنبيةاء فمةن المهعكةة قةال تعةالى ( :إِنَّلُد لَقَ ْ
xx xix
ت ِم ْ
ل قَ ْد َ
سَ ْ
ك َِاخي ) xviiiومن األنبياء قوله تعالى َ ( :و َمأ مدحَمَّ د ٌ إِ َّت ََودو ٌ
و د
ل) .
ن قَ ْب ِ ُِ الاُّ د
ومن لهل ما تقدم من تعريعات أهل اللغة يتوح أن الرسةول هةو المبعةوم مةن هللا تعةالى ألداء رسةالة
المرسل .
فهو مبلغ لرسالة
ُ
أما الرسول في اهصطهح فعرفه العلماء عدف تعريعات منها :
 1ـ هو من أوحي إليه مع األمر بالتبليغ  ......بإن ار وتب ير . xxi
 2ـ الرسول رجل بعُث إلى الخلق لتبليغ األحكام .xxii
xxiii
.
 3ـ وقيل أيوا ً هو من ي تي ب رع على اهبتداء أو يعسخ بعض أحكام ال ريعة قبله
xxiv
.
 4ـ أن الرسول هو ال ي ينبئه أهلل م ي مرا أن يبلغ رسالته إلى من لالل أمرا أي  :إلى قوم كافرين
ـ الُاق بين النبي والاوول
ً
وبعد التعريعات لكل من النبي والرسول يتوح لنا ب ن هناك فرقا بين النبي والرسول ومةا ينكةد ولةك فةي
ن قَ ْب ِ كَ ِم ْ
و ْ نَأ ِم ْ
ي ) .xxvومن لهل تعسير المعسرون له ا ايآية يتوةح
قوله تعالى َ ( :و َمأ أََْ َ
ن ََودول َو َت نَ ِب ا
المراد ل ا سنعرض أقوال العلماء والمعسرين في ه ا المس لة ومةنهم األلوسةي قةال  ( :وعطةل نبةي علةى
رسول يدل على المغايرف بينهما وهو ال اعع ) . xxviونهحظ ابن عااور يلتعق مع اهلوسي فةي ولةك أيوةا ً
قال  ( :وعطل نبي على رسول دال على أن للنبي معنى اير معنى الرسول ) . xxviiوقد وكروا فروقا ً بين
النبي والرسول وأحسنها  :أن من نب ا هللا بخبر السماء أمرا أن يبلغ ايرا فهو نبي ورسول وان لةم ية مرا
أن يبلغ ايرا فهو نبي وليس برسول  . xxviiiيرى البحث ه ا الرأي باطل لو أن النبةي يةوحى إليةه لكةن ه
ينمر بالتبليغ لكان ولةك كتمةان لةوحي هللا سةبحانه تعةالى وهللا ه ينةتل وحيةه ليكةتم فةي صةدر واحةد مةن
الناس ( إن مهمة المتلقي األول نقل الرسالة وإبهاها للناس ه م ةرد تلقيهةا والعلةم بمحتواهةا وموةمونها .
إن م رد التلقي والعلم بالرسالة ه يت اوز مرحلة النبوف ) .xxix
وقالوا أيوا ً في العرق بين النبي والرسول أن كل مةن نةتل عليةه الةوحي مةن هللا تعةالى علةى لسةان ملةك
من المهعكة وكان منيدا ً بنوع الكرامات الناقوة للعادات فهةو نبةي ومةن حصةلف لةه هة ا الصةعة ولةص
xxx
أيوا ً ب رع جديد أو ينسخ بعض أحكام اريعة كانف قبله فهو رسول .
ويرى السعاريني  :ب ن الرسول أفول من النبي إجماعا ً لتميتا بالرسالة التي هي أفول مةن النبةوف علةى
األصح  .xxxiويقول العهمة الطباطباعي  ( :وفي ايآية دهلة واضحة على الته معنى النبوف والرسةالة ه
بنحو العموم والخصوص مطلقا ً كما أاتهر بينهم أن الرسةول هةو مةن بعةث وأمةر بةالتبليغ والنبةي مةن بعةث
سةةواء أمةةر ب ةالتبليغ أم ه إو لةةو كةةان ك ة لك لكةةان مةةن الواج ة أن يةةراد بقولةةه فةةي ايآيةةة ( وه نبةةي ) ايةةر
الرسةةول أعنةةي مةةن لةةم يةةنمر بةةالتبليغ وينافيةةه قولةةه  ( :ومةةا أرسةةلنا ) ) .xxxiiةةم وكةةر العهمةةة الطباطبةةاعي
بعض العروق التي قيل به ا ال ن ومنها :xxxiii
القول األول :أن الرسول من بعث ب رع جديد والنبي أعم منه وممن جاء مقررا ً ل رع سابق .
القول الثاني  :أن الرسول من كان له كتاب والنبي بخهفه .
القول الثالث  :أن الرسول من له كتاب ونسخ في ال ملة والنبي بخهفه .
ويرد العهمة على ه ا األقوال ويبطلها وولك من لهل ما أ بته في مباحةث النبةوف أن ال ةراعع اإللهيةة
ه تتيد على لمسة وهي اراعع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( صلى هللا عليه واله ) وقةد صةرح
ورجةةح العهمةةة ب ة ن العةةرق بةةين النبةةي والرسةةول هةةو
القةةرون علةةى رسةةالة جمةةع كثيةةر مةةنهم ايةةر هةةنهء .
ّ
( فالرسةةول هةةو مةةن ينةةتل عليةةه الملةةك بةةالوحي فيةةراا ويكلمةةه والنبةةي هةةو مةةن يةةرى المنةةام ويةةوحي إليةةه
فيه ) xxxivوي ير العهمة xxxvأن استدهله علةى هة ا القةول مةن لةهل موةمون روايةات أعمةة أهةل البيةف
َ َم َكةِكَلةٌ خَمْ دلوةَ م ْ
لو كَلأةَ إِلي ْ
ْال ْي ِملنَ
( عليهم السهم ) مةن قولةه تعةالى  ( :قدل ْل لَ ْ
اََْْ ِ
دن َمنِ ِنالينَ لَنَ َّز ْلنَلأ َ َلي ِ
أج َم َكأ ََودوت ) .xxxviويميل البحث ما قاله العهمة الطباطباعي لقوف أدلته .
الر ََّم ِ
ـ أولو العزم
أولو العتم هم لمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد ( صلى هللا عليه واله ) لقد وكر القران
ع لَ دك ْي
الكريم أولي العتم ولصهم ب ن وكرهم معا ً دون ايرهم من األنبياء (عليهم السهم) .قال تعالى﴿ :ش ََا َ
رى أ َ ْ
ِم ْ
ة أَقِيمد وا ال ِداخنَ
خن َمأ َوصَّى ِب ُِ ندواأ َوالَّذِ ي أ َ ْواَ ْينَأ ِإلَيْكَ َو َمأ َو َّ
ص ْينَأ ِب ُِ ِإب َْاا ِ
وى َو ِ ي َ
ُي َي َومد و َ
ن ال ِدا ِ
د
ْ
ج َوخَالْ دِ ي إِلَ ْي ُِ َم ْ
اَّلل د خَجْ ن َ ِبي ِإلَ ْي ُِ َم ْ
َوتَ تَنََُاَّ قوا إِي ُِ َكب َدا َ َى المد ْ ِا ِكينَ َمأ ت َ ْد د و د
ُ ْي إِلَ ْي ُِ َّ
ن
ن خَ َأ د
ال ْي َو ِم ْنكَ َو ِم ْ
خدنِيبد ﴾ .xxxviiكما لصتهم ايآية الكريمة في قوله تعالى َ ( :و ِإ ْ أ َ َ
س ْذنَأ ِمنَ النَّ ِب ِياينَ ِميثَأقَ د
ن ندوح
ال ْي ِميثَأقأ َ
ْن َماْ خَ َي َوأ َ َ
س ْذنَأ ِم ْن د
غ ِ يظأ ) .xxxviiiوه ا وية الميثاق ( أنه الميثاق
َوإِب َْاا ِ
وى َو ِ ي َ
ُي َي َو دمو َ
ر ى اب ِ
ال ي أل ا هللا سبحانه من النبيين ( عليهم السهم ) وهو ميثاق لاص اير الميثاق الم لوو من عامة
الب ر  ...ومهما كان فان تسمية الخمسة منهم دليل على عظمة ا نهم رفعة مكانهم ) xxxixوهنهء األنبياء
الرسل (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( صلى هللا
الم كورون هم على األرجح أولو العتم من ّ
عليه واله ) َّ .
والتحمل على اهبتهءات  ...فنوح
صبر
الرسل قدَّموا المثل األعلى في ال َّ
إن أولي العتم من ُّ
ّ
( عليه السَّهم ) صبر على أوى قومه كانوا يوربونه حتَّى يغ ى عليه وقد مكث فيهم ألل سنة إهَّ
تهمه النتاعج ( َو َمأ آ َ َمنَ َم َعُد ِإ َّت قَ ِ ي ٌ
ل ) . xlوإبراهيم
لمسين عاما ً داعيا ً ناصحا ً صابرا ً محتسبا ً ولم تكن
ّ
د
ْ
و َكمأ
( عليه السَّهم ) عرض على النَّار فصبر واحتس
ف ن اا هللا تعالى  ( :ق نَأ خَأ نَ د
أَ دكو ِني بَاْ اا َو َ
َّ
َّ
َ
َّ
ْ
دوةَ
ي ََ ِباي
ع
م
ة
إ
َك
ك
(
:
قال
)
ك
َ
د
ل
أ
ن
إ
(
:
قومه
له
ُي َي) . xliوموسى ( عليه السَّهم ) قال
َ َى ِإب َْاا ِ
ِ مد َ
ِ َ ِ َ
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محمد ( صلَّى هللا عليه
خن ) .xliiوعيسى ( عليه السهم ) كان زاهدا ً في الدنيا ولاتم النّبيّين
َ
َّ
ويَالْ دِ ِ
واله ) حيث جمع الخصال كلّها كان صابرا ً على أوى قومه كصبر نوح ( عليه السَّهم ) صادقا ً كصدق
إبراهيم (عليه السّهم) وا قا ً بنصرف موها مثل قة موسى ( عليه السَّهم ) زاهدا ً في الدُّنيا مثل زهد
الرسالة وأداء
عيسى ( عليه السَّهم ) .لقد أل هللا سبحانه الميثاق من األنبياء جميعهم عهدًا من ّكدًا بتبليغ ّ
ولص بال كر لمسة منهم ( وقد وكر
الرسالة
صبر
َّ
وتحمل أوى أقوامهم في سبيل ن ر ّ
األمانة وال َّ
ّ
النبيين بلعظ عام ي مل ال ميع م سمى لمسة منهم ب سماعهم بالعطل عليهم ومعنى العطل إلراجهم من
بينهم وتخصيصهم بال كر ك نه قيل  :وإو أل نا الميثاق منكم أيها الخمسة ومن باقي النبيين ولم يخصهم
بال كر على ه ا النمب إه لعظمة ا نهم ورفعة مكانهم فإنهم أولوا عتم وأصحاب اراعع وقد عدهم على
ترتي زمانهم  :نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ( عليه السهم ) لكن قدم النبي ( صلى هللا عليه
واله ) وهو ألرهم زمانا ً لعوله وارفه وتقدمه على ال ميع ). xliiiوبه ا وردت الروايات عن أهل البيف
( عليهم السهم ) فعن أبي جععر الباقر (عليه السهم ) قال :أولو العتم من الرسل لمسة :نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ومحمد صلوات هللا عليهم أجمعين  .xlivومنها ما ورد عن جابر عن اإلمام الصادق (عليه
السهم )  :وإنما سمي أولوا العتم أولي العتم ألنه عهد إليهم في محمد واألوصياء من بعدا والمهدي
وسيرته وأجمع عتمهم على أن ولك ك لك واإلقرار به .xlv
وهناك صعات أتصل بها األنبياء (عليهم السهم ) ومنها ( طهارف اإلباء أاد الناس به ًء السةخاء )
أما أنبياء أولو العتم ف ضا له ا الصعات إضافتين عن ساعر األنبياء والرسل ( عليهم السهم ) وهما :
 1ـ هم سادت النبيين والرسل
ف ولو العتم هم أفول األنبياء جميعا ً وهم سادات األنبياء عليهم السهم فقد ورد عن ابن أبي يععور قةال:
سةةمعف أبةةا عبةةد هللا الصةةادق (عليةةه السةةهم) يقةةول ( :سةادف النبيةةين والمرسةةلين لمسةةة وهةةم أولةةو العةةتم مةةن
الرسل وعليهم دارت الرحى :نوح وإبةراهيم وموسةى وعيسةى ومحمةد ( صةلى هللا عليةه وولةه وعلةى جميةع
األنبياء).
 2ـ العلم
فقد التص أنبياء أولي العتم ب نهم أكثر علما من ساعر األنبياء (عليهم السهم) وورد عةن الصةادق (عليةه
السهم)  ( :إن هللا للق أولوا العتم من الرسةل وفوةلهم بةالعلم).xlviوبعةد تعريةل النبةي والرسةول ومعرفةة
العرق بينهما ومعرفة من هم أولو العتم نبدأ بالبحث عن األنبياء والرسةل فةي القةرون الكةريم وقةد التةرت
( أولةةو العةةتم ) أنمووج ةا ً فيقةةوم البحةةث ب ةةي ملخةةص عةةن حيةةاف األنبيةةاء ( أولةةي العةةتم ) ةةم وكةةر ايآيةةات
الواردف عنهم في القرون مع وكر أقوامهم و ما وكرا المعسرون عنهم .
المن ب اْول  :نبي هللا نوح ( يُ الركم )
نوح هو  :نوح بن لمك بن متوالخ بن النوخ  :وهو إدريس بن يرد بن مههبيل بن قينان بن انةو بةن
ايث بن ادم أبي الب ر ( عليه السهم ) وكان أسةمه ( عبةد الغعةار ) أو ( عبةد الملةك ) أو ( عبةد األعلةى )
وقيل  :كان أسمها قينوس وسمي نوحا ً لكثرف نوحه على نعسه وعلةى قومةه
 xlviiوأمه امخا بنف أنو
الرسل ومن أولي العتم من األنبياء الخمسة الم كورف في القرون كان مةن
 xlviiiوهو ايخ المرسلين وأ َ َّول ُّ
السريانيين أو العبرانيين الساكنين في العراق وكان ن ةارا ً وقيةل كةان يسةكن ال بةال ويقتةات علةى نبةات
األرض .xlixوكان مولدا بعد وفاف ودم بثمانمئة وسف وع رون سنة lوقيةل أن مولةد نةوح ( عليةه السةهم )
( بعد ودم بماعة سنة وسف وع رون سنة ) .liوفي الحديث عن بن سهم عن أليه زيد بةن سةهم سةمعف أبةا
سهم سمعف أبا أمامة أن رجهً قال يا رسول هللا أنبي كان أدم ؟ قال  :نعم ُمكلم قال  :فكم بينةه وبةين نةوح
؟ قال  :ع رف قرون  .liiوعن ابن عباس رضي هللا عنه قال  ( :كان بين ودم ونوح ع رف قرون كلهةم علةى
لمةا ركة السةعينة كةان
اإلسهم )liv.liiiووكر ابن كثير في تاريخه عند أهل الكتاب أن نوحا ً ( عليه السةهم ) ّ
ه مئة ولمسين سةنة وفةي هة ا نظةرتم إو لةم يكةن ال مةع بينةه
عمرا ستماعة سنة وزاد ابن عباس أنه عا
وبين دهلة القرون فهو لط محض ؛ ف ن القرون يقتوي أن نوحا ً ( عليه السهم ) مكث في قومه بعد البعثةة
وقبل الطوفان ألل سنة إه لمسين عاما ً ف لة هم الطوفةان وهةم ةالمون ةم أن هللا أعلةم كةم عةا بعةد ولةك
فان كان ما وكرا محعو ا ً عن ابن عباس من أنه بعُث وله أربعمئةة و مةانون سةنة وأنةه عةا بعةد الطوفةان
ه مئة ولمسين سنة قد عا على ه ا ألل وسبعماعة و مانين سةنة  .lvتةوفي يةوم األربعةاء مةن اةهر أيةار
وعمرا يومئة (  1871سةنة ) وقيةل  2401 2011 :وقيةل  :ايةر ولةك  .وألتلةل فةي موضةع قبةرا
فمةنهم مةةن قةةال  :انةه فةةي الن ةةل اهاةر بةةالقرب مةةن موضةع قبةةر اإلمةةام أميةر المةةنمنين ( عليةةه السةةهم )
lvi
وقيل  :في المس د الحرام بمكة وقيل  :ببلدف كرك نوح بالبقاع والقول األول هو األصح .
ـ أزواجُ وأوتاه
كان لةه زوجتةان  ( :وأالةة ) وكانةف كةافرف ارقةف فةي الطوفةان وألةرى منمنةة تةدعى ( عمةورف )
وقيل عمارف بنف ضمران بن ألنوخ حملها نوح ( عليه السهم ) معةه فةي السةعينة وكانةف مةن النةاجين .lvii
وولد لنوح ( عليه السهم ) أَربعة أوهد وهم ( يافث وسام وحةام وكنعةان ) وهة ا األليةر هةو الة ي ل ة إلةى
ال بل ليعصمه من الماء فغرق بعد لمسماعة سنة موى من عمرا وروي في حديث إسةماعيل بةن عيةا
عن يحيى بن سعيد بن المسي انه قال  :ولد لنوح ه ة سام ويافث وحام وولد كل واحد مةن هةنهء الثه ةة
فولد سام العرب وفارس والروم وولد يافث الترك والصعالية وي جوج ومة جوج وولةد حةام القةبب والسةودان
والبربر .lviii

3

مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
ـ قومُ
أما قومه ( قد التلل العلماء في ديانة القوم ال ي أرسل إليهم نوح ( عليه السهم ) فمنهم من قال  :أنهةم قةد
أجمعوا على العمل بما يكرهه هللا تعالى مةن ركةوب العةواح والكعةر واةرب الخمةر واهاةتغال بةالمههي
عن طاعة هللا ومنهم من قال  :أنهم كانوا أهل طاعة  ...وأما كتاب هللا فينطق بة نهم أهةل أو ةان )  lixقةال
دلوا أ َو َت خَثد َ
ة آ َ ِلالَلن َ دك ْي َو َت تَلذَ دَ َّ
تعالى َ ( :وقَألدوا َت تَذَ دَ َّ
لوَ َوخَعدلوقَ َونَرْلاا) . lxوي ةير ابةن كثيةر
ة َواا َو َت و َ
( إن ه ة ا أسةةماء رجةةال صةةالحين مةةن قةةوم نةةوح فلمةةا هلكةةوا أوحةةى ال ةةيطان إلةةى قةةومهم أن أنصةةبوا إلةةى
م السهم التي كانوا ي لسون ( فيها ) أنصابا ً وسموها ب سماعهم فععلوا فلم تعبد حتةى إوا هلةك أولئةك وتنسةخ
العلم عبدت ) lxiم نقل رواية عن ابن عباس يقول فيها  ( :وصارت ه ا األو ان التي كانف في قةوم نةوح
فةةي العةةرب بعةةد ) lxiiوه اةةك فيةةه أنهةةم كةةانوا أهةةل أو ةةان كمةةا نطةةق بةةه القةةرون وهةةو م ة ه طاععةةة مةةن
الصابئين وكان أعتقادهم بعبادف الروحانيين وهم المهعكة لقربهم إلى هللا تعالى زلعا ً ف نهم أعترفوا بصةانع
خن ْ
اللذدوا ِمل ْ
َّللِ ال ل ِدا د
َ َوالَّللذِ خنَ ات َّ َ
ال َ
العةةالم وأنةةه حكةةيم قةةادر مقةةدس قةةال تعةةالى ( :أ َ َت ِ َّ
اللأ ِل د
ج َمللأ
لن ادونِ ل ُِ أ َ ْو ِليَللأ َ
نَ ْعبدد د د
ُ ْي إِ َّت ِليدقَ ِاا بدونَأ إِلَلى َّ
اَّللِ دز ْلَُلى ) lxiiiفقةد ن ة مةن عبةادف األصةنام مة ه الصةابئين والكعةر والعةواح
واير ولك  ( .lxivوأول ما حدم ال رك في األرض في قوم نوح ( عليه السهم ) لما الوا فةي الصةالحين
وصوروا صورهم فآل بهم األمر إلى أن عبدوهم من دون هللا ) . lxvوقةال ابةن القةيم ال ةوزي  ( :قةال ايةر
واحةةةد مةةةن السةةةلل  :لمةةةا مةةةاتوا عكعةةةوا علةةةى قبةةةورهم ةةةم صةةةوروا تمةةةا يلهم ةةةم طةةةال علةةةيهم األمةةةد
فعبدوهم ) . lxviوأ بتف الروايات أن أول ما عبدت األو ةان فةي زمةن نةوح ( عليةه السةهم )  ...وكةان سةب
ولك ما رواا البخاري .lxviiوقةد أرسةل هللا تعةالى نةوح ( عليةه السةهم ) إلةى قومةه لية مرهم بعبةادف هللا وحةدا
ولوفهم من ع اب هللا ولم ينمنوا به وأستمروا على كعرهم وكةان أول
ونب ما سواا من أصنام ونحوها
ّ
رسول بعث ينهى عن عبادف األصنام  .lxviiiقد ورد وكر نوح ( عليةه السةهم ) فةي القةرون الكةريم فةي ه ةة
وأربعين موردا ً  lxixووردت قصة نوح ( عليه السهم ) في أربع ع ةرف سةورف  ,lxxوم مةوع السةور التةي
وكر فيها (  ) 22سورف  .lxxiوب لك يكون م موع ويات ه ا القصة في كتاب هللا في سورا المختلعة ما يتيد
عن ماعة وع ر ويات في كل موضع زيادف ايء لم ت كر في ال ي قبله أو إبةدال لنكتةة وهة ا مةن بهاةة
القرون الكريم وجميع ه ا ايآيةات تةدور حةول إرسةال نةوح ( عليةه السةهم ) إلةى قومةه ودعوتةه لهةم إلةى
توحيد هللا وكعرهم به وسخريتهم منه وتخويعه لهم من او هللا ومطالبته لهم بالنظر في حاله وأنه
وجهارا ومع
سرا
ونهارا
أجرا وصبرا عليهم فهاهو يدعوهم وينصحهم ليه
ه يطل منهم على دعوته
ً
ً
ً
ً
ولك أصروا واستكبروا م تحد ف عن أمر هللا له بصنع السعينة بعد أن يئس من صهحهم وركوبهم فيهةا
عندما يعور التّنور ون اته مع من ومن معه وارق الكافرين .lxxiiون ل نمووجا ً مةن هة ا ايآيةات القرونيةة
ة َو ْ لدَحَ ْ
لن أ َ ْ
ة ا ْبنِلي ِم ْ
ُ ِ لي َو ِإ َّ
ل ََ ا ِ ِإ َّ
(ونَأاَ ندو ٌ
الحَ لنُّ َوأ َ ْنلتَ أَاْ كَل دي
ح ََبَّلُد إَقَلأ َ
الكريمة ومنها قال تعالى َ :
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ا
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
د
ْ
ْلا صَلأ ِل إ َ
َْ ِملن أُ ِ لكَ إِنلُ ََمل ٌ
ل خَأ ندو د
َْ للكَ بِل ُِ ِ ل ٌي إِ ِنلي
أك ِمينَ ( )44قَأ َ
ل غي د
الحَ ِ
ن َملأ للي َ
ح إِنَُّد للي َ
لك تَرْل ل ِ
lxxiii
ة تَكدوةَ ِمنَ ْ
أَ ِ د
ظكَ أ َ ْ
.
ُ ِ ينَ )
الجَ أ ِ
lxxiv
َ
ْ
ْ
َّ
(َ ا ِ إِة ا ْبنِي ِمن أُ ِ ي ) إنما قال نوح هة ا
ن د المعسرين
قد أجمعوا سب قول نوح ( عليه السهم ) َ
ألن هللا تعالى وعدا ن اف أهله  .ولكن والتلعوا في ه ا ال ي س ل فيه نوح على قولين :
أحةةدهما  :أنةةه ابةةن نةةوح لصةةلبه قالةةه ابةةن عبةةاس وعكرمةةة وسةةعيد بةةن جبيةةر وم اهةةد والوةةحاك
وال مهور .
والثاني  :أنه ولد على فرااه لغير رادف ولم يكن ابنه  .روى ابن األنباري بإسنادا عن الحسن أنه قةال  :لةم
يكن ابنَه إن امرأته ف رت  .وعن ال عبي قال  :لم يكن ابنه إن امرأته لانته وعةن م اهةد نحةو ولةك .
وقال ابن جةريج  :نةاداا نةوح وهةو يحسة أنةه ابنةه وكةان ُولةد علةى فرااةه  . lxxvوهة ا ضةعيل ألن ولةك
طعن على نبي قال ابن عبةاس  ( :مةا زنةف امةرأف نبةي قةب ) وكانةف الخيانةة مةن امةرأف نةوح أنهةا كانةف
lxxvii lxxvi
.
تنسبه إلى ال نون
فعلى القول األول يكون في معنى قوله  ( :إنه ليس من أهلك ) قوهن :
أحدهما  :ليس من أهل دينك .
والثاني  :ليس من أهلك ال ين وعدتك ن ةاتهم  .قةال ابةن عبةاس  :مةا بغةف امةرأف نبةي قةب وإنمةا المعنةى :
ليس من أهلك ال ين وعدتك ن ةاتهم  .وعلةى القةول ايآلةر  :الكةهم علةى ةاهرا واألول أصةح لموافقتةه
اهر القرون وهجتماع األكثرين عليه وهو أولى من رمي زوجة نبي بعاح ة .
ايةر صةالح ) قةرأ ابةن كثيةر ونةافع وأبةو عمةرو وابةن عةامر وحمةتف ( :إنةه
قوله تعالى  ( :إنه عمل
ُ
(اير صالح) برفع الراء وفيه قوهن :
عمل) رفع منون
ُ
أحدهما  :أنه يرجع إلى السنال فيه فالمعنى  :سنلك إياي فيه عمل اير صالح قاله ابةن عبةاس وقتةادف
وه ا اهر ألنه قد تقدم السنال فيه في قوله  ( :رب إن ابني من أهلي) فرجعف الكناية إليه .
والثاني  :أنه يرجع إلى المسنول فيه .
وفي ه ا المعنى قوهن .
أحدهما  :أنه لغير رادف قاله الحسن .
والثاني  :أن المعنى  :إنه وو عمل اير صالح قاله التجاج  .قال ابن األنباري  :من قال  :هو لغيةر راةدف
قال  :المعنى  :إن أصل أبنك ال ي تظن أنه أبنك عمل اير صالح  .ومن قال  :إنه وو عمل ايةر صةالح
وأقام العمل مقامه كما تقول العةرب  :عبةد هللا إقبةال وإدبةار أي  :صةاح إقبةال
الموا
قال  :ح
(اير صالح ) بعتح الراء ي ير إلى أنه م رك .
الهم
وفتح
الميم
بكسر
)
م
ع
(
:
الكساعي
وقرأ
.
وإدبار
لَ
َ
َ
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مجاالت المنهج التفسيري في القرآن الكريم
المن ب الثأني  :النبي إبااُيي ( يُ الركم )
تسميته  :إبراهيم أسم م تق من البرهمةة وهةي اةدف النظةر  lxxviiiوقيةل هةو أسةم علةم أع مةي قيةل معنةاا
( أب رحيم ) lxxixوفيه لمس لغات ( إبراهيم وابراهام وابرأهم وبراهم وأبرهم ) lxxx؛ ويرجع اهلةته
في اسمه الةى أن كثيةرا ً مةن المةنرلين والمعسةرين اعتمةدوا الروايةة اإلسةراعيلية فةي نسةبه ( عليةه السةهم )
 .lxxxiوأسم إبراهيم من األسماء التي تنبئ عن ن ف دينية ألنه علةى أرجةح معانيةه يعيةد معنةى حبية هللا
ولعل التغير ال ي طرأ على أسم ابرام إنما أستحدم لكي يعيد ه ا المعنةى ( حبية هللا ) بةدهً مةن ( حبية
أيآله ) ال ي كان يعبدا أبوا في معابد الو نية  .lxxxiiوفي التوراف كان أسمه ( ابةرام ) ومعنةاا أب رحةيم أو
األب الرفيةةع أو األب األكةةرم لكةةن هللا ايةةر أسةةمه إلةةى ( إبةةراهيم ) ومعنةةاا أب ل مهةةور مةةن المةةنمنين
.lxxxiiiف ه المنرلون أن إبراهيم  :هو إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن وراو بن فالغ بن عابر
والرسةل
الرحمن و اني أولةي العةتم مةن األنبيةاء
ّ
بن االخ بن قينان بن ارفخ د بن سام  .lxxxivوهو لليل ّ
و(اخصية النبي إبراهيم ( عليه السهم ) تعد واحدف من أهم ال خصيات في التاريخ الديني فقد بلةغ هة ا
النبي منتلة هنتةتاع حولهةا فةي األديةان الكبةرى الثه ةة التةي أفرزتهةا المةواطن السةامية اةرقي المتوسةب
اليهودية والمسيحية واإلسهم ). lxxxv
ـ نربُ
لةةم يةةرد فةةي القةةرون الكةةريم عةةن نس ة إبةةراهيم ( عليةةه السةةهم ) إه أنةةه ابةةن وزر وهةةو كمةةا قلنةةاا سةةابقا ً
( إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن وراو بن فالغ بن عابر بن االخ بن قينان بةن ارفخ ةد بةن سةام
بن نوح بن لمك بن متوالخ بن ألنوخ ـ إدريس ( عليه السهم ) بن يرد بن مهليل بن قينن بن يان بن سب
بةةن ودم ( عليةةه السةةهم )  .lxxxviفةةإبراهيم ( عليةةه السةةهم ) هةةو العااةةر مةةن أوهد سةةام جةةد العةةرب أبةةو
إسةةماعيل ( عليةةه السةةهم ) المولةةود فةةي بلةةدف ( أور ) lxxxviiالمعروفةةة اليةةوم باسةةم أورفةةة جنةةوب الحةةدود
التركية الم اورف للحدود السورية  .lxxxviiiونعهم من ويات القةرون الكةريم أن والةد إبةراهيم ( عليةه السةهم )
كان يعبد األصنام  .ولكن القرون الكريم لم يحد نا عن ولك إه باإلاارف إلى أن والد إبراهيم ( عليه السةهم )
هةةو وزر وقةةد وردت أحاديةةث عةةن النبةةي ( صةةلى هللا عليةةه والةةه ) تنيةةد ه ة ا وتنكةةدا ولكةةن المةةنرلين
والمعسرين يقتربون من الرواية التوراتية أكثر من الرواية القرونية ف مهةورهم وعلةى رأسةهم ابةن عبةاس
وكروا أن اسمه ( تارح )  lxxxixفآزر بناء على قول هنهء ليس اسم أبيه أن أبةاا تةارخ وهة ا األسةم هةو
ال ي سماا أبوا ناحور به فلما صةار مةع نمةرود قيمةا ً علةى لةتاعن ولهتةه سةماا وزر  .xcفةآزر لقة ألبيةه
وقيل هو اسم جدا وقيل اسم عمه ـ والعم وال د يسميان أبا ً م ازا ً ـ وقيل هو اسم صنم وقيل هو وصةل
في لغةتهم معنةاا المخطةئ وبعوةهم جعلةه م ةتقا ً مةن األزر أو الةوزر بمعنةى اإل ةم  .xciويةرى الةبعض أن
وزر هو زوج أم إبراهيم ( عليه السهم ) ( فلما ولد أبقته أُمه في الغةار الة ي ولةد فيةه  13سةنة لةم تخرجةه
منه لوفا ً من بط نمرود طااية ولك العصر فلما تةوفي أبةوا نقلتةه أُمةه إلةى بيةف وزر ةم تتوجةف مةن
وزر )  xciiوه ا الرأي أكثر صوابا ً من ايآراء األلرى التي وكرت .
ـ مولده ووإأتُ
التلةةةل فةةةي تةةةاريخ ومكةةةان مولةةةدا ( عليةةةه السةةةهم ) فقيةةةل ولةةةد سةةةنة (  ) 2723ق  .م وتةةةوفي سةةةنة
(  ) 2817ق  .م  .xciiiوقيةةةل ولةةةد سةةةنة (  ) 1221ق  .م  xcivوتةةةوفي سةةةنة (  ) 1883ق  .م . xcvولةةةيس
ايء من هة ا التةواريخ ابتةا ً يقينةا ً وإنمةا هةي تةواريخ تقريبيةة تعتقةر إلةى الدقةة فةي ةل ايةاب النصةوص
ال ةةرعية  .أمةةا فةةي مكةةان وهدتةةه أيوةا ً ألتلةةل فيةةه فقيةةل  :ولةةد إبةةراهيم ( عليةةه السةةهم ) فةةي السةةوس مةةن
أرض األهواز وقيل  :ببابل وقيل بالوركاء  xcviوقيل  :بحران  xcviiوقيل  :فةي أور  xcviiiوقيةل  :فةي
دم ق  .والصحيح والم هور عند أهل السير والتوريخ واهلبار أنه ولد ببابل ـ كو ي ـ وإنمةا نسة إليةه
ه ا المقام ألنه صلى فيه لما جاء معينا ً للوط ( عليه السهم )  .xcixوعند وصةل عمةرا تسةعا ً وتسةعين رزقةه
هللا تعالى اسماعيل ( عليه السهم ) وإسحاق ( عليه السهم ) عندما وصل عمرا ماعة وا نتي ع ةرف سةنة .c
وأما عمرا عند الوفاف فقيل توفي وهو ابن ماعتي سنة  ,ciأو ماعة ولمةس وسةبعين سةنة ودفةن مةع سةارف فةي
قرية جيرون عند مغارف ععرون الحبيبي  .ciiوفي الحقيقة ه ن د فةي األدلةة ال ةرعية تحديةدا ً لعمةر إبةراهيم
( عليه السهم ).
ـ أزواجُ وأوتاه  :كان للنبي إبةراهيم زوجتةان  :همةا سةارف  :هةي سةارف بنةف هةارون بةن نةاحور وقيةل :
هةةي سةةارف بنةةف توبيةةل بةةن نةةاحور  .ciiiوهةةي ابنةةة هةةارون عةةم إبةةراهيم ( عليةةه السةةهم )  .civوهةةاجر  :هةةي
قطورا ابنة يقطن الكنعاني  . cvوقيل  :إن هاجر أهداها ملك األردن لسارف وأنه انتةتع سةارف مةن إبةراهيم
( عليةه السةهم ) ولمةا هة ّم بهةا صةرع مكانةه فسة لها الةدعاء فةدعف لةه ف فةةاق فردهةا إلةى إبةراهيم ( عليةةه
السهم ) ووهبها هاجر التي لم تكن إه أمة لبعض ملوك القبب .cvi
أما أوهدا  :النبي إسماعيل ( عليه السهم  :وهو بكر إبراهيم من هاجر واليه يرتقي نسة لةاتم األنبيةاء
والمرسلين محمد ( صلى هللا عليه واله ) ويعتبر رأس سهلة العرب المستعربة وإسحاق ( عليه السةهم )
وأمه سارف وهو أصغر من إسماعيل ب ربع ع رف سنة وهو جد بني إسراعيل .cvii
إما قومه كانوا يعبةدون األصةنام والكواكة والن ةوم  .cviiiوكةانوا مةن الكلةدانيين فةي العةراق وأنهةم علةى
دين الصابئة وكان ااععا ً في بلدان الكلدان التةي ن ة فيةه النبةي إبةراهيم ( عليةه السةهم ) وأن األصةنام التةي
يعبةةدونها أرادوا بهةةا صةةور الكواك ة وتما يةةل علةةى حس ة تخةةيهتهم وأسةةاطيرهم مثلمةةا كةةان عليةةه اليونةةان
القدماء  ( .cixجاءت قصة النبي إبراهيم ( عليه السهم ) في القرون الكريم في سور عديدف بلغةف  20سةورف
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ووكر اسمه صراحة  12مرف وبما أن منهج القرون في القصص واضح ومعلوم ؛ إه وهو عدم التركيةت
إه علةةى المواقةةل التةةي تخةةدم الةةدعوف وتعةةين الرسةةول ( صةةلى هللا عليةةه والةةه ) فةةي دعوتةةه ) .cxوجةةاء وكةةر
إبةةراهيم ( عليةةه السةةهم ) بعوةةها لبيةةان أنةةه رفةةع أسةةس البيةةف الحةةرام مةةع ابنةةه إسةةماعيل ( عليةةه السةةهم )
وبعوها لبيان ملتةه الحنعيةة وجةاء مةرف فةي معةرض سةرد األنبيةاء ومةرف قةد جةاء وكةر ( عليةه السةهم )
لبيان الحوار ال ي حدم بينه وبين أبيةه وزر وكة لك بينةه وبةين قومةه وايرهةا  .ومةن هة ا ايآيةات نة كر
ُي دي ِْ َ ِبيل ُِ آ َ َز ََ أَتَن َّ ِالذ د أَصْ لنَأمأ آ َ ِلالَلة ِإ ِنالي أ َ ََاحَ َوقَ ْو َملكَ إِلي م َ
َلكل دم ِبلين
منها في قوله تعالى َ ( :و ِإ ْ قَأ َ
ل ِإب َْاا ِ
cxi
ْ
َ
ْ
يةةةرى البحةةةث أن
َ َو ِليَ دكلللوةَ ِملللنَ ال دملللوقِنِينَ )
ُي َي َم َ دكلللواَ ال َّ
للاا ِ
أوااِ َواَْْ ِ
للم َ
رل َ
للاي إِ ْبل َ
(َ )44و َكلللذَ ِلكَ ندل ِ
cxii
:
المعسرين قد التلعوا عند تعسير ه ا ايآية الكريمة في ( وزر ) أبو إبراهيم ف هبوا إلى أربعة أقوال
أ  :أنه اسم أبيه روي عن ابن عباس والحسن والسدي وابن إسحاق .
ب  :أنه اسم صنم ف ما اسم أبي إبراهيم  :فتارح قاله م اهد  :فيكون المعنى  :أتتخ وزر أصناماً؟ فك نةه
جعل أصناما ً بدهً من وزر واهستعهام معناا اإلنكار .
ةوج ك نةةه عابةةه نريغةةه
ج  :أنةةه لةةيس باسةةم إنمةةا هةةو سة ّ بعية
وفةةي معنةةاا قةةوهن  .أحةةدهما  :أنةةه المعة َّ
وتعوي ه عن الحق وكرا العراء  .والثاني  :أنه المخطىء فك نه قال  :يةا مخطةىء أتتخة أصةناما ً؟ وكةرا
التجاج .
د  :أنه لق ألبيه وليس باسمه قاله مقاتل بن حيان  .قال ابن اهنباري  :قد يغل على اسم الرجل لقبةه
حتى يكون به أاهر منه باسمه وال مهور على قراءف ( وزر ) بالنص  .وقرأ الحسن ويعقوب بةالرفع .
فموضع ( وزر) لعض بدهً من أبيه؛ ومن رفع فعلى النداء .
قال التجاج  :من نص
َ
َ
ْ
د
َ
َ ) فةة كر المعسةةرون أي :كمةةا أرينةةاا
ْللاا ِ
أوااِ َواَْْ ِ
َّللم َ
ُي َي َم دكللواَ الر َ
للاي إِب َ
أمةةا فةةي قولةةه َ ( :وكَللذ ِلكَ ن ِ
َ
ُ
األرض ) والملكةوت :الملةك زيةدت
َّم
س
ال
ك
ل
م
(
نريه
قومه
له
في
البصيرف في دينه والحق
وتَ
اوات َو ْ
َ
َ َ
فيه التاء للمبالغة كال بروت والرحموت والرهبوت قال ابن عباس :يعني للق السموات واألرض وقةال
م اهد وسعيد بن جبير :يعني ويات السموات واألرض وولك أنه أقيم على صخر وك ل له عن السةموات
واألرض حتى العر وأسعل األرضين ونظر إلى مكانه فةي ال نةة فة لك قولةه تعةالى ( :ووتينةاا أجةرا فةي
cxiii
الدنيا ) يعني :أريناا مكانه في ال نة.
المن ب الثألث  :النبي مووى ( يُ الركم )
وهو الث أولي العتم فموسى ( عليه السهم )  :هو موسى بن عمران بن قاهةث بةن هوي بةن يعقةوب
ه ا ما قاله وه  .cxivوقال ايرا  :هو موسى بن عمران بن يصهر بةن قاهةف بةن هوي بةن يعقةوب بةن
إسحاق بن إبراهيم ( عليهما السهم )  .cxvفكلمة ( موسى ) يرجع أصلها فةي القبطيةة ( المصةرية القديمةة )
مكون من كلمتين ( مو ) بمعنى ماء و(سا أو اا ) بمعنى ا ر  .cxviوولك ألن أمه (عليهما السةهم ) ولدتةه
وحملته بالتابوت وألقته في اليم فدفعته األمواج بين األا ار عند بيف فرعون فسمي باسم المكان ال ي أُلة
منه وكان ولك المكان نبع المةاء وال ة ر فقيةل موسةى أي ( مةاء واة ر ) cxviiويقةول ابةن منظةور  ( :هةو
بالعبرانية موسى ومعناا ال ب ألنه ج ب من الماء ) . cxviiiويقول ألر إن ( موسى ) بالعبرية مواةي بةن
عمةةران أو عمةةرام أو عمةةرم .cxixأم ةا أمةةه ألتلةةل فةةي اسةةمها أيو ةا ً فقيةةل  :يوكابةةد وقيةةل  :أفاحيةةة
وقيةةل  :أيارلةةا وقيةةل  :يولابيةةد وقيةةل  :نخيةة بنةةف هوي  .cxxويةةرى البحةةث بعةةد التقصةةي فةةي كتةة
المةةنرلين cxxiأنةةه ه يوجةةد وكةةر ألوهد النبةةي موسةةى ( عليةةه السةةهم ) وه حتةةى عةةددهم بم ةةرد وكةةر
زوجته أنها صعورا بنةف اةعي النبةي ( عليةه السةهم ) .cxxiiأمةا نسةبه فيعةود إلةى لليةل هللا النبةي إبةراهيم
( عليه السهم ) فهو موسى هو بن عمران بن يصهر بن قاهف بن عازر بن هوي بن يعقةوب بةن إسةحاق
بن إبراهيم ( عليهما السهم ) . cxxiiiولد موسى ( عليه السهم ) في زمةن فرعةون cxxivولعمةران سةبعون
سنة وكان عمر عمران جميعه مئة وسبعة و ه ين سنة وكةان مولةد موسةى ( عليةه السةهم ) إلةى أن الةرج
بني إسراعيل من مصر مانين سنة م سار إلى التيه بعد أن عبر البحر وكةان مقةامهم هنةاك إلةى أن لرجةوا
مع يواع بن نون أربعين سنة فكان ما بين مولةد موسةى ووفاتةه ( عليةه السةهم ) مئةة وع ةرون سةنة .cxxv
فتةةوفي موسةةى ( عليةةه السةةهم ) وعمةةرا  241سةةنة وقيةةل  121 :سةةنة وقيةةل  121 :وقيةةل  138 :سةةنة
.cxxviوكان الحكم في وقف النبي موسى ( عليه السهم ) فرعوني ( وكان سلطانه على مصر واةعبها ومةن
يقةيم بهةةا قةةاهرا ً إو كانةف مصةةر دولةةة مسةتقرف ولهةةا نظةةام سياسةي واجتمةةاعي محةةدد ولة لك فةةان فرعةةون
ال ْ
للذاَ ِإلَاللللأ َ
ن ات َّ َ
للاي ََْجْ عَ َنَّلللكَ ِملللنَ
مصةةةر قةةةال لموسةةةى فيمةةةا يقصةةةه هللا فةةةي القةةةرون الكةةةريم ( :قَلللأ َ
غ ْيل ِ
ل لَللل ِن ِ
ْ
ال َمرْللجدونِينَ ) ( cxxviii.cxxviiلقةةد عةةا اإلسةةراعيليون فةةي الم تمةةع المصةةري وتكةةا روا فيةةه منةة ه ةةرف
يوسل وأبيه يعقوب وبقية أوهدا إلى مصةر وقةد أضةطهد العراعنةة اإلسةراعيليين فةي العتةرف السةابقة علةى
وهدف موسى وبلغ اهضطهاد درجة مريعة حين اتخ العراعنة قرارا ً ب بح أبناء اإلسةراعيليين واسةتحياء
نساعهم من اجل الخدمة والعمل ) cxxixوه ا يدل علةى أن النظةام السةاعد حةين واك نظةام دكتةاتوري أي أن
فرعون بيدا السلطات ( نظام الحكم في مصر أيةام موسةى ( عليةه السةهم ) ايآتةي  :يقةل علةى رأس الدولةة
وهةةو ي مةةع السةةلطات الت ةةريعية والتنعي يةةة فةةي يديةةه  ...وبعةةدا تةة تي طبقةةة
فرعةةون وفرعةةون لقةة
وهي المتولية لل نون الحكومية في الدولة والمنع ف لها بناء على األوامر العرعونية ويسةاند
األارا
موال تماما ً للسلطة ) .cxxxحيث كان فرعون في زمن النبي موسةى ( عليةه السةهم )
فرعون حكومته جي
ٍ
يستعبد بني إسراعيل cxxxiويع بهم وقد صنعهم في أعماله فصنل يبنةون لةه وقةوم يحر ةون لةه ومةن ه
عمل له فعليه أن يدفع ماهً كال تيةة  .cxxxiiلقةد جةاءت قصةة موسةى ( عليةه السةهم ) فةي القةرون الكةريم
مرف فةي أكثةر مةن
أكثر من ساعر األنبياء وأاير إلى قصة موسى وفرعون وبني إسراعيل أكثر من ماعة ّ
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مجاالت المنهج التفسيري في القرآن الكريم
ه ين سورف  .cxxxiiiوجاء جلّها في معرض حوارا مع قومه وكثةرف مطةالبهم إل بةات نبوتةه وت ةرعهم علةى
ولى لَ ْ
لن ند ْ
لاة إَ َ َ
َّ
سلذَتْ دك دي
لا
هللا سبحانه كمةا أاةارت ايآيةة القرونيةة َ ( :و ِإ ْ قد ْ لن د ْي خَلأ مدو َ
اَّللَ جَ الْ َ
لَ ِمنَ لَلكَ اَ نَّلى نَ َ
صللأ ِ قَةد َوأ َ ْن لن د ْي ت َ ْن د
ال َّ
لاوةَ ) ، cxxxivوجةةاء بعوةةها لم ادلتةةه ألليةةه هةةارون وك ة ا السةةامري ومةةع السةةحرف
ظل د
وفرعون وايرها  .ون ل موقل من المواقةل التةي حصةلف مةع موسةى ( عليةه السةهم ) كمةا وكةرت ايآيةة
ل ْ
لين َ
لن أ َ ْ
ُلذَا ِم ْ
غ ُْ َلة ِم ْ
(وا َ
ة َ
ُ ِ الَلأ إَ َوجَ لدَ إِيالَلأ ََ د
شليعَنِ ُِ
َس َ
لن ِ
القرونية الكريمة َ :
ْن خَ ْقنَلنِ َك ِ
ج َلي ِ
ال َمدِ خنَلةَ َ َلى ِا ِ
َّ
َّ
َ
َ
ُلذَا ِم ْ
شليعَنِ ُِ َ َلى اللذِ ي ِم ْ
ونَثَأثَُد الذِ ي ِم ْ
ُذَا ِم ْ
ل َ
َو َ
ن َ ددوا ِ ِه إَأ ْ
لن
ولى إقَََلى َ َيْل ُِ قَلأ َ
ن ِ
لوك ََزهد مدو َ
لن َلددوا ِ ِه إ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
د
َ
َّ
ا
َّ
َ
َ
َ
َ
د
د
َ
د
د
ٌ
َ
َ
َ
َّ
د
د
ْ
لوَ
ُ
ث
ال
لو
ُ
ُ
ل
ن
إ
ُ
ل
ل
لا
ُ
ث
إ
لي
ل
ُ
لأغ
إ
لي
ُ
ن
لت
ل
لي
ن
إ
َ
ل
لأ
ق
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لين
ب
م
لل
دَ
م
و
د
َل
ُ
ن
إ
أة
ن
ي
ال
ل
َم
رِ
مْ
د
ِاْ ِ
َ َ اِ ِ ِ
َ
ِ
َ
ِ
ِ ِ
د ِ
َ ِ
الاَّ ِاي دي ) .cxxxvعند تعسير ه ا ايآية ن د أن المعسرين cxxxviالتلعوا في المدينة ف هبوا إلى أنهةا  :مصةر .
وقيل  :مدينة منل من أرض مصر  .وعلى ( حين اعلة ) وفي ولك الوقف وهبوا إلى أربعة أقوال :
ي ( عليه السهم ) .
أ ـ أنَّه كان يوم عيد لهم وكانوا قد ااتغلوا فيه بلهوهم قاله اإلمام عل ٌّ
ب ـ أنه دلل نصل النهار رواا جماعة عن ابن عباس وبه قال سعيد ابن جبير
ج ـ بين المغرب والع اء قاله وه بن منبّه .
أمةرا قالةه
لما ألرجوا لم يدلل عليهم حتى كَبر فدلل على حين اعلة عن و ْكرا ألنَّه قد نُسي
ُ
د ـ أنَّهم َّ
ابن زيد .
أما قوله تعالى ( :ه ا م ْن ايعته ) أي من أصحابه من بنةي إسةراعيل ( وهة ا م ْ
عةدوا ) أي مةن أعداعةه
ةن
ّ
سة َّ
مةةن القةةبب  .قةةال المعسةةرون  :وإ َّ
ي أن يحمةةل حطبةا ً إلةةى مطةةبخ فرعةةون
ن القبطةةي كةةان قةةد َ
ةخر اإلسةةراعيل َّ
فلمةةا مةةات القبطةةي نةةدم موسةةى ألنةةه لةةم يُةةرد قتلةةه و ( قةةال هةة ا م ْ
ةةن عمةةل
( فاسةةتغا ه ) أي فاستنصةةرا َّ .
َّ
ضةربفُ
عةد ٌُّو ) هبةن ودم ( ُموةلٌّ ) لةه ( ُمبةين )
ةه
ن
إ
(
ا
هة
حتةى
اوةبي
ال يطان ) أي  :هةو الة ي هةيَّج
َ
َ
َ
ي أن يقتُل حتى يُةنْ َمر  ( .قةال
عداوته  .م استغعر ( قال ربّ إنّي ل ْمفُ نعسي) أي بقتل ه ا وه ينبغي لنب ّ
ي ) بالمغعرف ( فلن أكون هيرا ً لل ُم ْ رمين ) قال ابن عباس  :عونا ً للكافرين وه ا يةدلُّ
ربّ بما أنعمفَ عل َّ
ً
ي ال ي أعانه موسى كان كافرا .
على أن اإلسراعيل َّ
المن ب الاابع  :النبي يرى ( يُ الركم )
فعيسى  :اسم معرب أصله يسوع وهي لعظة يونانية بمعنةى مخلةص ومثلةه ي ةوع فةي اللغةة العبريةة
 cxxxviiوقيل  :عيسى بالسريانية ي وع  cxxxviiiوقيل  :عيسى بةن مةريم لةيس عربيةا ً وقةد جعلةه بعوةهم
عربيا ً وتكلم في ااتقاقه قال الراا  :إوا جعل عربيا ً أمكن أن يكون من قولهم  :بعير أعيس وناقة عيساء
وجمعها عيس وهي أبل بيض يعتري بياضها لمة أو من العيس وهو مةاء العحةل  .cxxxix ...وكة ا قالةه
الرازي  ...:وعيسى بن مريم ( عليه السهم ) اسم عبراني أو سرياني .cxl
أما نسبه  :هو عيسى ابن مريم بنف عمران بن باام بن امون بن مي ا بن حتقيا بن احريق بةن مةو م بةن
عتازيا بن امصيا بن ياو بن احريهو بن يازم بن يهعااةاط بةن اي ةا بةن ايةان بةن رحبعةام بةن سةليمان بةن
داوود بن اي ار بن بن عويد بن عابربن سلمون نح ون بن عميناوب بةن ارم بةن حصةرون بةن فةارص بةن
يهووا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( عليه السةهم ) cxlii.cxliفةالنبي عيسةى بةن مةريم هةو نبةي مةن أولةي
العتم وولةد لمةريم بنةف عمةران وكةان للقةه كمثةل للةق ودم بةدون أب بةل نعخةه جبريةل مةن روح هللا لقولةه
تعالى َ ( :وا ْ دكاْ إِي ْ
ن أَ ْ
ا ِم ْ
ا ِم ْ
ُ ِ الَأ َمكَأنأ شَاْ قِيأ ( )16إَأت َّ َ
اذ َ ْ
ال ِكنَأ ِ َماْ خَ َي إِ ِ ا ْننَبَذَ ْ
ول ْ نَأ
لن ادونِ ِالل ْي ِاجَ أبلأ إَ ََْ َ
ول ِوخأ ) cxliiiووكةر فةي القةرون أن الحمةل بةه ووهدتةه كانتةا مع ةتتين وأنةه
إِلَ ْيالَأ دَواَ نَلأ إَن َ َمثَّل َ
ل لَالَلأ بَ َلاا َ
تحدم لحظة وهدته يدافع عن حمله اهع ازي وعن والدته التقية .كما كان المسيح يصنع المع ةتات بةإون
ربه.cxliv
وتاتُ ووإأتُ  :ولد المسيح في السنة األولى من السةنة الميهديةة التةي ايآن هةي التقةويم المةيهدي  .cxlvأمةا
لي َو دم َ
ل َّ
لاحَ
ن ِا
وفاته ف كر القرون أن هللا توفاا ورفعه إلى عندا ( ِإ ْ قَلأ َ
ال د
اَّلل د خَلأ ِ ي َ
رلى ِإ ِنالي دمن َ َو ِإايلكَ َو ََا ِإعدلكَ ِإلَ َّ
د
ْ
َ
َ
ِمنَ الَّذِ خنَ َكَُ داوا َوجَ أ ِ د
يملأ
ي َملاْ ِجعد دك ْي إل اْ دك دي بَيْلنَ دك ْي إِ َ
ل الَّذِ خنَ اتَّبَعدوحَ إَ ْوقَ الَّذِ خنَ َكَُ داوا إِلَى خَ ْو ِم ال ِقيَ َ
أم ِة ث َّي إِلَ َّ
cxlvi
لو ِل ِال ْي ِإنَّلأ قَن َ ْ نَلأ ْ
دك ْنلن د ْي إِيل ُِ ت َ ْ
ان َ ِ ُدلوةَ )
واةدد القةرون أن المسةيح لةم يقتةل أو يصةل بقولةه َ ( :وقَ ْ
ال َمرِ لي َ
َّ
د
د
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َلك ِم ْنلُد
ْ
َّ
شلبِاَُ لالدل ْي َوإِة اللذِ خنَ اسن َ ُلوا إِيل ُِ ل ُِلي ش ا
اَّللِ َو َمأ قن َ لوهد َو َملأ صَل بدوهد َول ِكلن د
ل َّ
رى ابْنَ َماْ خَ َي ََودو َ
ِي َ
َّ
ال ْي ِب ُِ ِم ْ
الظ ِا
اَّلل د ِإلَيْل ُِ َوكَلأةَ َّ
ن َو َمأ قَن َ دوهد خَ ِقينلأ بَلل ََإَعَلُد َّ
َمألَ د
اَكيملأ ) cxlviiووكةر
ع
ن ِ ْي ِإ َّت اتِابَأ َ
اَّلل د َ ِزخلزا ِ
أن قصة صل المسيح هي رواية دم ف من هم حوادم لثهم اخصيات تاريخية .وأن ال خصية التةي
صلبف هي أحد دعاف استرجاع الحكم لبني إسراعيل ويدعى ي وع بةن ن ةارف  .cxlviii ...عةا النبةي عيسةى
( عليه السهم ) على األرض  33سنه م رفعه هللا عت وجل إلى السماء وأن مريم ( عليها السةهم ) بقيةف
بعد عيسى لمس سنين وماتف ولها هم ولمسون سنة .cxlix
ووصل القرون الكريم عيسى ( عليه السهم ) بالعديد من الصعات و األلقاب المعظمة منها  ( :أبةن مةريم
( سورف مريم  ) 21 18الغهم التكي ( سورف مريم  ) 12المبارك ( سورف مةريم  ) 31المثةل
 ) 02وجيهةا ً فةي الةدنيا وايآلةرف ( سةورف ول عمةران  ) 40رحمةة
األعلى لبني أسراعيل ( التلةر
 ) 11ويةةة للعةةالمين ( األنبيةةاء  ) 11قةةول الحةةق
مةةن هللا ( مةةريم  ) 21علةةم السةةاعة ( التلةةر
( مةةريم  ) 34كلمةةة هللا ( النسةةاء  ) 181روح مةةن هللا ( النسةةاء  ) 181النبةةي ( مةةريم . ) 31
وأاهر ألقابه بـ ( المسيح ) وسب التسمية  :ألنه ممسوح بالدهن أو ألنه كثير السياحة والمسح لةررض
 ( .clوالمسيح لق لعيسى ومعنةاا الصةديق قالةه ابةراهيم النخعةي وهةو فيمةا يقةال معةرب وأصةله ال ةين
وقال ابن فارس  :والمسيح العرق والدرهم األطلس ه نق فيه  ...وروي عن ابن عباس أنه كةان ه يمسةح
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وا عاهة اه برئ فسمي مسيحا ً ل لك فهو على ه ا فعيل وقيل  :المسيح ضد المسةيخ  :مسةحة هللا أي للقةه
للقا ً حسنا ً مباركا ً والمسيخ األعور وبه سمي الدجال ).cliوقد ورد وكرا ( عليه السهم ) في القةرون الكةريم
باسمه ال ريل ( عيسى ) لمسا ً وع رين مرف كما ورد أسمه باسم المسيح إحدى ع ر مرف ه ةة منهةا
مقرونةة باسةةمه ال ةةريل وورد وكةةرا تحةةف عنةةوان ( ابةةن مةةريم ) ب ةةكل مسةةتقل مةةرتين فيكةةون م مةةوع
الموارد التي وكر فيها في القرون الكريم لمسا ً و ه ين مرف .cliiالتلةل المعسةرون cliiiفةي قولةه تعةالى ( :إِ ْ
لي َو دم َ
لوقَ الَّلذِ خنَ
ل َّ
لاوا َوجَ أ ِ ل د
ن ِا
ل الَّلذِ خنَ اتَّبَعدلوحَ إَ ْ
قَأ َ
لاحَ ِملنَ الَّلذِ خنَ َكَُ د
ال د
اَّلل د خَأ ِ ي َ
رى ِإ ِناي دمن َ َو ِإايلكَ َو ََا ِإعدلكَ ِإلَ َّ
cliv
د
ْ
َ
َ
د
ْ
ْ
َ
َ
د
َ
فةةالتلعوا فةةي بعةةض
يمللأ دكن لن ْي إِي ل ُِ تَان َ ِ ُللوةَ )
لاوا إِلللى خَل ْ
َكَُل د
لي َمللاْ ِجعد دك ْي إ ل اْ دك دي بَ ْي لن دك ْي إِ َ
لو ِم ال ِقيَ َ
أم ل ِة ث ل َّي إِلل َّ
ي مةن ايةر مةوت يةدل عليةه
التوفي قال  :الحسن والكلبي وابن جريج :إني قابوك ورافعةك فةي الةدنيا إلة ّ
قوله تعالى " :فلما توفيتني "( - 118الماعةدف ) أي قبوةتني إلةى السةماء وأنةا حةي ألن قومةه إنمةا تنصةروا
بعد رفعه إلى السماء ه بعد موته فعلى ه ا للتوفي ت ويهت ه ة :
تاما .
أحدهما :إني رافعك إلي وافيًا لم ينالوا منك ايئا من قولهم توفيف ك ا واستوفيته إوا أل ته ً
والثاني  :أني (مستلمك ) من قولهم توفيف منه ك ا أي تسلمته وقال الربيع بةن أنةس :المةراد بةالتوفي النةوم
( وكل وي عين ناعم) وكان عيسى قد نام فرفعه هللا ناعما إلى السماء معناا :أني منومك ورافعك إلي .
والثالث  :وقال بعوهم :المةراد بةالتوفي المةوت روى عةن علةي بةن طلحةة عةن ابةن عبةاس أن معنةاا :أنةي
مميتك .ويرى البغوي على القول الثالث فيه ت ويهن :أحدهما ما قاله وه  :توفى هللا عيسةى ةهم سةاعات
من النهار م رفعه هللا إليه وقال محمد بن إسحاق :إن النصارى يتعمون أن هللا تعالى توفةاا سةبع سةاعات
ليرا معنةاا أنةي
تقةديما وتة
من النهار م أحياا ورفعه .وايآلر ما قاله الوةحاك وجماعةة :إن فةي هة ا ايآيةة
ً
ً
رافعك إلي ومطهرك من ال ين كعروا ومتوفيك بعد إنتالك من السماء .clvوي كر ه ا الرأي ال يخ الطوسةي
ويسندا إلى العراء .clvi
المن ب الاأمَ  :النبي محمد ( ص ى هللا يُ والُ )
نسبه  :هو أبو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد المطل (ابيه) بن هاام بن عبد منا بةن قصةي بةن كةهب
بن مرف بن كع بن لني بن اال بن فهر بن مالك بن النور(قري ) بن كنانةه بةن لتيمةه بةن مدركةه بةن
بةن
الياس بن مور نتار بن معد بن عدنان بن إدريةس بةن المقةوم بةن نةالور بةن تةارح يعةرب بةن ي ة
نابف بن إسماعيل بن ابراهيم بن وزر وهو في التةوراف ابةن تةارح بةن نةالور ابةن اراةوي بةن سةارح بةن
فالح بن عابر بن اارلخ بن ارفخ د بن سام بن نوح بن لمك بن متوالخ بن النوخ بن برد بن مههييةل بةن
قينان بن ونو بن ايث بن ودم أبو الب ر ( صلوات هللا عليهم أجمعين ).clvii
تسميته  :قال ابن ه ام  :فلما وضعته أمه أرسةلف إلةى جةدا عبةد المطلة أنةه قةد ولةد لةك اةهم ف تةه فةانظر
إليةه  ...فيتعمةةون أن عبةةد المطلة ألة ا فةدلل بةةه الكعبةةة فقةةام يةةدعو هللا وي ةكر لةةه مةةا أعطةةاا فسةةماا
محمدا ً ( صلى هللا عليه واله ) فقالف  :له قري  :ل َم سميته به ا األسةم ورابةف عةن تسةميته ب سةماء أهةل
بيته ؟ فقال  :أردت أن يحمدا هللا تعالى في السماء وللقه في األرض  .clviiiوقال بعةض العلمةاء  :ألهمهةم
سموا محمدا ً لما فيه من الصعات الحميدف ليتطابق اهسم والمسةمى فةي الصةورف والمعنةى
هللا عت وجل أن ّ
وما أبرك وأجلّ من اسم النبي ( صلى هللا عليه واله ) وقد أ ر عنه أنه قال  ( :ما من بيف فيةه أسةم محمةد
إه وسع هللا عليهم الرزق فإوا سميتموهم فه توربوهم وه ت تموهم ومن ولةد لةه ه ةة وكةور فلةم يُسةم
أحدا ً منهم أحمد أو محمد فقد جعاني ) .clix
مولده ووإأتُ  :ولد النبي ( محمد صلى هللا عليه واله ) يوم اه نين لليلتين للتا من ربيع األول وقيةل امنةه
وقيل عاارا وقيل لثنتي ع رف منه أو السابع ع رف منه  clxوولك في عام العيةل بعةدا بخمسةين يومةا ً وقيةل
بعدا بع رف سنين وقيل بعةد العيةل بثه ةين عةام وقيةل بةاربعين عامةا ً والصةحيح انةه ولةد فةي عةام العيةل .clxi
ووكر المقدسي أنه ولد بمكة كان أول يوم من محرم يوم ال معة .clxii
ـ زوجأتُ وأبنأةُ
ُ
فتوجات النبي محمد ( صلى هللا عليه واله ) يُعرفن في اإلسهم ب مهات المنمنين وقد التلل في عةدد
ّ
ّ
أنهةن إ نتةا ع ةرف أو إحةدى ع ةرف وسةب اهلةته هةو فةي
بهن علةى قةولين؛
زوجات النبي الهتي دَلَ ل
مارية القبطية هل هي زوجة لةه أم ملةك يمةين .فةالمتَّعق عليةه مةن زوجاتةه إحةدى ع ةرف .القراةيات مةنهنّ
سةةف هةةن ( :لدي ةةة بنةةف لويلةةد وسةةودف بنةةف زمعةةة وعاع ةةة بنةةف أبةةي بكةةر وحعصةةة بنةةف عمةةر بةةن
وجويريةة
الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة)  .والعربيةات مةن ايةر قةري أربةع هةن ( :زينة بنةف جحة
بنف الحارم وزين بنف لتيمة وميمونة بنف الحارم )  .وواحدف من ايةر العةرب وهةي ( صةعية بنةف
حيي ) من بني إسراعيل .وتبقى )مارية القبطية ) وهي مةن مصةر .clxiiiوتوفّيةف ا نتةان مةن زوجةات النبةي
محمد حال حياته وهما لدي ة بنف لويلد وزين بنف لتيمة وتُوفي هو عن تسع نسوف clxiv.وأمةا وفاتةه
ي فيه في المدينة المنورف يوم اه نين
فبعد أتمامه ح ة الوداع لم يمكث طويهً حتى مرض مرضه ال ي توف ّ
الثامن والع رين من اهر صعر وقيل  :فةي الثةاني ع ةر مةن اةهر ربيةع األول سةنة  11لله ةرف ودفةن
فيها ومرقدا ال ريل أقدس ضريح لدى مسلمي العالم  .clxvأما أبنةاءا فكةان لنبةي محمةد ( صةلى هللا عليةه
واله ) من األوهد ه ةة بنةين وأربةع بنةات جمةيعهم مةن زوجتةه لدي ةة إه إبةراهيم فهةو مةن ماريةة وكةل
أوهدا ماتوا في حياته إه فاطمة فإنها توفيةف بعةدا وأوهدا البنةون هةم :القاسةم (وبةه يُكنّةى تةوفي وعمةرا
عامان ) وعبد هللا (ال ّ
ّ
فهةن :زينة
طيّة الطةاهر) وإبةراهيم (عةا فةي المدينةة سةنة ونصةل) وأمةا البنةات
ورقية وأم كلثوم وفاطمة .أما زين فقد تتوجها ابن لالتها أبو العةاص بةن الربيةع قبةل اله ةرف وأمةا رقيةة
وأم كلثوم فقد تتوجهما عثمان بن ععان الواحدف بعد األلرى وأما فاطمة فتتوجها علي بن أبي طالة بةين
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بدر وأحد  clxviوليس في بناته من كانف لها ورية إه ما كان من ورية فاطمة فكان لها الحسن والحسةين
وزين وأم كلثوم ومحسن ال ي أسةقطته عنةد ه ةوم الظةالمين علةى دارهةا.clxviiومةن مع تاتةه ( صةلى هللا
عليةةه والةةه ) القةةرون الكةةريم وهةةي مع ةةتف لالةةدف إلةةى يةةوم الةةدين ومع ةةتف اإلسةةراء والمعةةراج ومع ةةتف
ان قاق القمر وايرها .clxviiiوكر التصريح باسم النبي محمد ( صلى هللا عليةه والةه ) فةي التةوراف واإلن يةل
رى ا ب د
ل َّ
ل إِ ِناي ََودو د
َي
ْن َماْ خَ َي خَأ بَنِي إِو َْااةِي َ
ومن ولك قوله تعالى َ ( :وإِ ْ قَأ َ
اَّللِ إِلَ ْي دك ْي دم َ
ل ِي َ
صداِقأ ِل َمأ بَليْنَ خَلد َّ
clxix
ْ
َ
د
َ
َ
َ
ِمنَ الن َّ ْو ََا ِة َو دمبَ ِ ا اا بِ َاودول خَ ْتِي ِم ْ
ولحْ اٌ دمبِ ٌ
ج د
ُ ْي بِألبَ ِيانَأاِ قألوا َ
ن بَعْدِ ي ا ْ
.
لين )
ُل ذ ا ِ
و دمُد أاْ َمد د إ َمَّ أ جَ أ َ
clxx
 .قةال تعةالى َ ( :و ِإ ْ
أما في القةرون الكةريم وكةر أسةم النبةي محمةد ( صةلى هللا عليةه والةه ) أربةع مةرات
ْ
سل ْ
َ
ْ
َ
ال ْي َو ِم ْنللكَ َو ِمل ْ
لن َمللاْ خَ َي َوأ َ
أَ َ
سللذنَأ ِم لن د
لذنَأ ِمللنَ النَّبِ ِياللينَ ِميثَللأقَ د
ال ْي ِميثأقللأ
لاا ِ
وللى َو ِ ي َ
ُي َي َومدو َ
لن ندللوح َوإِ ْبل َ
رللى ا ْبل ِ
clxxi
َ
 .يود البحث أن يعطي أنمووجا ً من ايآيات القرونية الكريمة على سيد الب ةر محمةد ( صةلى هللا
غ ِ يظأ )
عليه واله ) ف ل ت وية الميثاق لما تحتويه ه ا ايآية الكريمة من معنى أنه ( صلى هللا عليه والةه ) أفوةل
األنبياء ( عليهم السةهم ) فن ةد المعسةرين عنةد تعسةيرهم لهة ا ايآيةة الكريمةة قةد أجمعةوا إن الميثةاق هةو
العهد  .clxxiiوي ه ابن عطية في تعسيرا ( إنه ال ي أل عليهم وقف استخراج الب ر من صل ودم كال ر
قالوا ف ل هللا تعالى حينئ ميثاق النبيين بةالتبليغ وبتصةديق بعوةهم بعوةا ً وب ميةع مةا تتوةمنه النبةوءف
وقالف فرقة بل أاار إلى أل الميثاق على كل واحةد مةنهم عنةد بعثةه وإلةى
ي بن كع
وروي نحوا عن أب ّ
إلقاء الرسالة إليه وأوامرها ومعتقداتها ووكر هللا تعالى ( النبيين ) جملة م لصص بالة كر أفةرادا ً مةنهم
ت ريعا ً وتخصيصا ً إو هنهء الخمسةة صةلى هللا علةيهم هةم أصةحاب الكتة وال ةراعع والحةروب العاصةلة
على التوحيد وأولو العتم وقدم وكر محمد على مرتبتةه فةي الةتمن ت ةريعا ً لاصةا ً لةه أيوةا ً وروي عنةه
( عليةةه السةةهم ) أنةةه قةةال  ( :كنةةف أول األنبيةةاء فةةي الخلةةق وولةةرهم فةةي البعةةث ) وكةةرر ( ألة الميثةةاق )
لمكةةان الصةةعة التةةي وصةةل بهةةا قولةةه ش اليظةةا ً ة إاةةعارا ً بحرمةةة هةة ا الميثةةاق وقوتهةةا ). clxxiiiونهحةةظ
التمخ ري ية كر أن سةب تقةديم النبةي محمةد (صةلى هللا عليةه والةه ) علةى نةوح فمةن بعةدا في ية علةى
ولك  ( :ه ا العطل لبيان فويلة األنبياء ال ين هم م اهيرهم ووراريهم فلما كةان محمةد ( صةلى هللا عليةه
واله ) أفول هنهء المعولين  :قدم عليهم لبيان أنه أفولهم ولوه ولك لقدم من قدمةه زمانةه  .فةإن قلةف :
ع لَ دكي ما نَ اللدخن َملأ
فقد قدم عليه نوح ( عليه السهم ) في ايآية التي هي ألف ه ا ايآية وهي قوله  ( :ش ََا َ
وصى ِب ُِ ندواأ والذ أ َ ْواَ ْينَأ إِلَيْكَ ) clxxivم قدم على ايرا  .قلف  :مورد هة ا ايآيةة علةى طريقةة لةه
طريقة تلك وولك ّ
أن هللا تعالى إنما أوردها لوصل ديةن اإلسةهم باألصةالة واهسةتقامة فك نةه قةال  :اةرع
لكم الدين األصيل ال ي بعث عليه نوح في العهد القديم وبعث عليه محمد لاتم األنبيةاء فةي العهةد الحةديث
وبعث عليه من توسب بينهما من األنبياء الم اهير ) .clxxv
الاأتمة
هر من نايا البحث المستخلصات ايآتية :
ً
ـ رجح الباحث ما ر ّجحه العهمة الطباطباعي ب ن هناك فرقا بين النبي والرسول فالرسول هو من ينتل عليه الملك بالوحي فيراا ويكلمه
وا لنبي هو من يرى المنام ويوحي إليه فيه وي ير العهمة أن استدهله على ه ا القول من لهل مومون روايات أعمة أهل البيف ( عليهم
َ َم َكةِكَةٌ خَمْ دوةَ م ْ
أج َم َكأ ََودوت ).1
دن َمنِ ِناينَ لَنَ َّز ْل َنأ َ َي ِْال ْي ِمنَ ال َّ
ر َم ِ
السهم ) من قوله تعالى  ( :قد ْل لَوْ كَأةَ إِي ْاََْْ ِ
ـ تبين للباحث أنه قد ورد وكر نوح ( عليه السهم ) في القرون الكريم في ه ة وأربعين موردا ً ووردت قصة نوح ( عليه السهم ) في
أربع ع رف سورف ,وم موع السور التي وكر فيها (  ) 22سورف .
ـ جاءت قصة النبي إبراهيم ( عليه السهم ) في القرون الكريم في سور عديدف بلغف  20سورف ووكر اسمه صراحة  12مرف .
ـ وقد جاءت قصة موسى ( عليه السهم ) في القرون الكريم أكثر من ساعر األنبياء وأاير إلى قصة موسى وفرعون وبني إسراعيل
مرف في أكثر من ه ين سورف .
أكثر من ماعة ّ
ـ واتوح للباحث أنه ورد وكر عيسى ( عليه السهم ) في القرون الكريم باسمه ال ريل ( عيسى ) لمسا ً وع رين مرف كما ورد أسمه
باسم المسيح أحد ع ر مرف ه ة منها مقرونة باسمه ال ريل وورد وكرا تحف عنوان ( ابن مريم ) ب كل مستقل مرتين فيكون
م موع الموارد التي وكر فيها في القرون الكريم لمسا ً و ه ين مرف  .ـ أما النبي محمد ( صلى هللا عليه واله ) وكر التصريح باسمه في
رى اب دْن َماْ خَ َي خَأ بَنِي إِو َْااةِي َل إِ ِناي ََودو دل َّ
صداِقأ ِل َمأ بَيْنَ خَد ََّي ِمنَ النَّوْ ََا ِة
اَّللِ إِلَ ْي دك ْي دم َ
التوراف واإلن يل ومن ولك قوله تعالى َ ( :وإِ ْ قَأ َل ِ ي َ
وحْ اٌ دم ِب ٌ
َو دمبَ اِاا ِب َاودول خَ ْتِي ِم ْن بَ ْعدِي ا ْ
ين ) أما في القرون الكريم وكر اسم النبي محمد
و دمُد أَاْ َمدد إَ َمَّأ جَأ َج دُ ْي ِب ْألبَ ِيا َنأ ِ
ا قَألدوا َُذَا ِ
( صلى هللا عليه واله ) أربع مرات .
هوامش البحث :
ـ سورة األعراف 43 ،
ـ سالم أحمد محل  ،المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب  ،سلسلة كتاب األمة العدد  06رجب  ،قطر ii. 15 ،
ـ يرى البحث ال يمكن حصر األنبياء (عليه السالم ) ( أولي العزم) في مبحث  ،ولكن تكلمنا بشي مختصر  ،في الحقيقة لكل نبي iii
يمكن أن يكون أطروحة دكتوراه .
ـ ظ  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت 464هـ  ،الصحاح في اللغة  ،تح  :أحمد عبد الغفور العطار  ،ط ، 3دار العلم iv
للمالين  ،بيروت 5361هـ  ،حرف النون مادة ( نبأ ) . 511/2 ،
ـ ظ  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،حرف الهمزة  ،مادة نبأ v.
ـ ظ  ،ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،كتاب النون  ،مادة ( نبأ ) vi.
i.
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ـ علي بن محمد الجرجاني  ،التعريفات  ،ط ، 5دار إحياء التراث العربي  ،بيروت 2664م 554 ،
ـ محسن الخزازي  ،بداية المعارف اإللهية في شرح العقائد األمامية  ،ط5351 ، 1هـ 255/5 ،
ـ سورة المائدة ix. 33 ،
ـ حسن بن علي السقاف  ،صحيح شرح العقيدة الطحاوية  ،ط ، 5دار اإلمام النووي  ،األردن 5551م x553 ،
ـ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي  ،كتاب المواقف  ،تح  :د  .عبد الرحمن عميرة  ،ط ، 5دار الجيل  ،بيروت 5551م xi ،
. 445/4
ـ الميزان في تفسير القرآن xii. 11/53 ،
ـ ظ  ،الفيروز آبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،مكتبة القاهرة 5510م  ،باب الكلمات المفتتحة بالراء xiii ،
. 154/5
ـ الراغب األصفهاني  ،مفردات ألفاظ القرآن  ،كتاب الراء xiv. 266 ،
ـ الفيروز آبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز xv. 154/5 ،
ـ التوبة xvi. 521 ،
ـ الشعراء xvii. 50 ،
ـ الحاقة xviii. 36 ،
ـ المائدة xix. 533 ،
ـ الراغب األصفهاني  ،مفردات ألفاظ القرآن xx. 265 ،
ـ ابن عاشور  ،التحرير والتنوير xxi. 15/3 ،
ـ زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي  ،التوقيف على مهام التعريف  ،تح  :محمد رضوان الداية  ،دار الفكر المعاصر  ،دمشق د xxii
 .ت . 16 ،
ـ أبو الميسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ت 554ه  ،أصول الدين  ،تح  :د  .هانز بيترلس  ،مط عيسى البابي الحلبي xxiii
وشركاؤه  ،القاهرة 5504م . 551 ،
ـ محمد بن خليفة التميمي  ،حقوق النبي صلى هللا عليه واله على أمته في ضوء الكتاب والسنة  ،ط ، 5أضواء السلف  ،الرياض xxiv
5551م . 30 ،
ـ سورة الحج xxv. 12 ،
ـ شهاب الدين االلوسي  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ،ضبطه وصححه علي عبد الباري  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت د xxvi
 .ت . 503/5 ،
ـ التحرير والتنوير xxvii. 251/1 ،
ـ ابن أبي العز الحنفي  ،شرح العقيدة الطحاوية  ،تح  :جماعة من العلماء  ،ط ، 5المكتبة اإلسالمية  ،بيروت 5511م xxviii.511 ،
ـ نصر حامد أبو زيد  ،مفهوم النص دراسة في علوم القرآن  ،ط ، 55المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء المغرب 2655م xxix ،
. 10
ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  ،الفرق بين الفرق  ،ط ،2دار اآلفاق الجديدة  ،بيروت 5511م xxx. 245 ،
ـ شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ت 5511هـ  ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية  ،طxxxi ،2
مؤسسة الخافقين ومكتبتها  ،دمشق 5512م . 35 ،
ـ الميزان في تفسير القرآن xxxii. 113/53 ،
ـ م  .ن xxxiii.
ـ الميزان في تفسير القرآن xxxiv. 113/53 ،
ـ م  .ن xxxv.
ـ اإلسراء xxxvi. 51 ،
ـ الشورى xxxvii. 54 ،
ـ األحزاب xxxviii. 1 ،
ـ رسول جعفريان  ،سيرة سيد األنبياء والمرسلين xxxix. 55 ،
ـ هود xl. 36 ،
ـ األنبياء xli. 05 ،
ـ الشعراء  05ـ xlii. 02
ـ الطباطبائي  ،الميزان  315/50 ،ـ xliii. 312
ـ الشيخ الصدوق  ،الخصال xliv. 466 ،
ـ الكليني  ،الكافي xlv. 350/5 ،
ـ مجلة ( أولو العزم) ،سلسلة الدروس الثقافية ,جمعية المعارف الثقافية ،ط2660 ،5م 5321 -هـ ،ص  . 22 – 51نقالً عن xlvi
بصائر الدرجات . 231 ،
ـ ظ  ،ناصر مكارم الشيرازي  ،القصص القرآنية xlvii. 42 ،
 ،ظ  ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  551/5 ،وما بعدها  ،المسعودي  ،مروج الذهب  ، 30/5 ،اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي xlviii ،
 51/5وما بعدها  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  ، 11/5 ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن  511 ،وما بعدها  ،مجلة سومر ،
مجلد  ، 25ج ، 5ج ، 2المقدمة  ،أعمال التنقيب  ،ابي عبد هللا محمد بن أبي بكر الزهري  ،كتاب الجغرافية  ،تح  :محمد حاج صادق
viii.
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 ،المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية لسنة 5501م  ،دمشق د  .ت  ،د  .ط  ، 01 ،في طريق الميثولوجيا عند العرب ، 512
عبد الوهاب النجار  ،قصص األنبياء ، 46 ،
ـ ظ  ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن xlix. 556 ،
ـ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ت 151هـ  ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  ،ط ، 5دار المنارة 5510 ،م l ،
. 21/5
ـ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ li. 11/5 ،
ـ ظ  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي السبني ت 413هـ  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  ،تح  :شعيب االرنؤوط lii
وقال  :إسناده صحيح  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 5554م  ،كتاب التاريخ  ،باب بدء الخلق  ،رقم الحديث ( 05/53 ، ) 0556
ـ م  .ن liii.
ـ فان كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهما ألف سنة ال محالة لكن ال ينبغي أن يكون أكثر باعتبار liv
ما قيد أبن عباس باإلسالم إذ قد يكون بينهما قرون متأخرة لم يكونوا على اإلسالم  ،لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة
قرون وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على االسالم  ،وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه
عبدوا النار والل ه اعلم  .ظ  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية . 11/5 ،
ـ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  524/5 ،وما بعدها  ،المسعودي  ،مروج الذهب  30/5 ،وما بعدها  ،اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي lv ،
 51/5وما بعدها  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  54/5 ،وما بعدها  ،عبد الوهاب النجار  ،قصص األنبياء . 31 ،
ـ ظ  ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن  556 ،وما بعدها lvi.
ـ ظ  ،م  .ن lvii. 556 ،
ـ ظ  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  ، 51 /5 ،زين الدين عمر بن مظفر الشهير بأبن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  ،ط ، 5دار lviii
الكتب العلمية  ،بيروت 5550م  ، 55/5 ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  522/5 ،وما بعدها  ،عبد الرؤوف المناوي  ،فيض القدير
شرح جامع الصغير  ،ط ، 5المكتبة التجارية الكبرى  ،مصر 5410هـ ، 430 /0 ،محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري ،
تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 16 /5 ،رقم الحديث ( . ) 4246
ـ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك lix، 551/5،
ـ نوحlx. 24 ،
 ،ابن كثير  ،البداية والنهاية lxi. 15/5 ،
ـ م  .ن lxii.
ـ الزمر lxiii. 4 ،
ـ ظ  ،ابي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي القرماني ،كتاب آثار العالم العربي في العصر اليوناني والرواماني  ،القسم lxiv
اآلسيوي  ،مكتبة المتنبي  ،القاهرة  ،مط عالم الكتب بيروت  ،د  .ت  ،د  .ط  ، 516 ،رشيد عليان  ،الصابئون حرانين ومندائيين ،
مط دار السالم بغداد 5510م  ، 55 ،في طريق الميثولوجيا عند العرب  11 ،وما بعدها  ،ابن االثير  ،الكامل في التاريخ ،
ـ صالح بن فوزان الفوزان  ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة  ،بيروت 2662م lxv. 3 ،
ـ ابن قيم الجوزي ت 115هـ  ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  ،ط ، 5دار الهجرة  ،الرياض 5551م lxvi. 513/5 ،
ـ ظ  ،البخاري  ،الصحيح  ، 5114 /3 ،من حديث رقم ( lxvii. ) 3040
ـ ظ  ،عبد الكريم زيدان  ،المستفاد من قصص القرآن والدعوة والدعاة  ،مط مؤسسة الرسالة  ،د  .ت  ،د  .ط lxviii. 525/5 ،
ـ ظ  ،عبد الوهاب النجار  ،قصص األنبياء  ، 46 ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن  555 ،ـ  ، 551ناصر مكارم lxix
الشيرازي  ،القصص القرآنية  ، 42 ،محمد باقر الحكيم  ،القصص القرآني  ، 511 ،سعيد عبد العظيم  ،عظات وقصص في قصص
األنبياء 56 ،
ـ سورة األعراف  15 ( ،ـ  ، ) 03سورة يونس (  15ـ  ، ) 14سورة هود (  21ـ  ، ) 35سورة األنبياء (  10ـ  ، ) 11سورة lxx
المؤمنون (  24ـ  ، ) 46سورة الفرقان (  ، ) 41سورة الشعراء (  561ـ  ، ) 522سورة العنكبوت (  53ـ  ) 51الصافات (  11ـ
 ، ) 12سورة الذاريات (  ، ) 30سورة النجم (  ، ) 12سورة القمر (  5ـ  ، ) 50سورة الحاقة (  55ـ  ، ) 52سورة نوح (  5ـ 21
ـ ظ  ،ناصر مكارم الشيرازي  ،القصص القرآنية lxxi. 42 ،
ـ ظ  ،تهاني بنت سالم بن أحمد باحويرث  ،أثر داللة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني ( دراسة lxxii
نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم )  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى كلية الدعوة
وأصول الدين قسم الكتاب والسنة  ،المملكة العربية السعودية .
ـ هود  31 ،ـ lxxiii. 30
ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  35 /1 ،ـ ، 13الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  401/2 ،وما بعدها  ،الطبرسي lxxiv
 ،مجمع البيان في تفسير القرآن  ، 214/1 ،البغوي  ،معالم التنزيل  516/3 ،وما بعدها  ،الزمخشري  ،الكشاف  161/5،وما بعدها
 ،ابن عطية  ،المحرر الوجيز  ، 325/4 ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  421/4،وما بعدها  ،ابن الجوزي  ،زاد المسير  11/3 ،وما
بعدها .
ـ وهناك رأي أخر انه ابن زوجة نوح ( عليه السالم )  ،كما نقل العياشي رواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السالم ) lxxv
ي أبنه بنصب األلف يعني ابن امرأته  .ظ  ،تفسير العياشي . 511/2 ،
قال  ( :ونادى نوح ابنه ) قال  :إنما في لغة ط ّ
ـ ظ  ،الطوسي  ،خالصة التبيان lxxvi. 401/2 ،
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ـ لعصمة النبي نوح ( عليه السالم ) والمطالبة بنجاة ابنه العاصي  ،ألكثر توضيح من خالل األدلة القرآنية واللغوية وغيرها يمكن
مراجعة كتاب الشيخ جعفر السبحاني  ،عصمة األنبياء في القرآن الكريم  ،ط ، 4مؤسسة اإلمام الصادق (ع )  ،قم 5321هـ  553 ،ـ
 ، 521أكرم حسن مرسي  ،رد السهام عن األنبياء  ،راجعه  :الدكتور وديع أحمد  ،د  .ت  1 ،وما بعدها .
ـ ظ  ،محمود االلوسي  ،روح المعاني lxxviii. 555/46 ،
ـ ظ  ،محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت  ، 151بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،تح  :عبد العليم الطحاوي lxxix ،
المكتبة العلمية  ،بيروت  ،د .ت  ،د  .ط . 42/0 ،
ـ ظ  ،الطبرسي  ،مجمع البيان lxxx. 410/5 ،
ـ ظ  ،صالح الدين خليل الكالس  ،ضيف إبراهيم ( عليه السالم ) في القصص الحق كما أظهره أتباع منهج القرآن في فهم القرآن lxxxi
 ،ط ، 5دار البشائر  ،دمشق 2661م . 21 ،
ـ ظ  ،عباس العقاد  ،أبو األنبياء إبراهيم ( عليه السالم ) lxxxii. 225 ،
ـ سفر التكوين lxxxiii. 1/51 ،
ـ ظ  ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  ، 512/5 ،ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  ، 53/5 ،ابن كثير  ،البداية والنهاية lxxxiv ،
 ،551/5ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون  ، 44/2 ،الخطيب البغدادي  ،تاريخ األنبياء  ، 00 ،رشدي البدراوي  ،قصص األنبياء
والتاريخ . 250/2 ،
ـ سيد محمود القمني  ،النبي إبراهيم والتاريخ المجهول  ،الناشر  ،مدبولي الصغير  ،د  .ت  ،د  .ط lxxxv. 5 ،
ـ ظ  ،محمد بن حبيب أبو جعفر ت 231هـ  ،المحبر  ،المكتبة التجارية  ،بيروت  ،د .ت  ،د  .ط  ، 3 ،ابن هشام  ،السيرة lxxxvi
النبوية . 1/5 ،
ـ أور  :مدينة قديمة جنوب العراق  ،وترجع نشأتها إلى األلف الرابع قبل الميالد  ،وربما إلى قبل ذلك  ،وينسب إليها إبراهيم ( lxxxvii
عليه السالم ) الذي كان يعيش في أوائل األلف الثاني قبل الميالد  ،وموقعها اآلن تل المقير  ،وقد كشفت فيها حديثا ً المقبرة الملكية ،
وهي ترجع إلى النص ف الثاني من األلف الرابع قبل الميالد  ،وقد أطلق عليها هذا االسم ألنه عثر بين الجثث على جثتين يعتقد أنهما
لملك وملكة  .ليونارد وولي  ،أعمال الحفر األثري  ،تح  :حسن الباشا  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 5510م . 52 ،
ـ ظ  ،وهبة الزحيلي  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  ،ط ، 5دار الفكر المعاصر  ،بيروت 5555م lxxxviii. 206/1 ،
ـ ابن كثير  ،البداية والنهاية lxxxix. 555 /5 ،
ـ ظ  ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك xc. 512/5 ،
ـ ظ  ،الزمخشري  ،الكشاف xci.444/5 ،
ـ عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن .22 ،وكان أسم أمه ( أميلة )  ،وقيل ( بونا )  .ظ ،ابن كثير  ،البداية والنهاية xcii. 551 /5 ،
 ،ظ  ،ابن عاشور  ،التحرير والتنوير xciii. 450/3 ،
ـ ظ  ،ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون xciv. 43/2 ،
ـ ظ  ،ابن عاشور xcv. 014/5 ،
ـ ( الوركاء )  :موقع مدينة من أقدم المدن السومرية  ،أسمها القديم ( أُرك )  ،وقد ذكرت في التوراة بأسم ( أرش أو أريخ )  ،وقد xcvi
ظلت هذه المدينة عامرة عمرانا ً متواصالً نحو أربعة آلف سنة  .ظ  ،ليونارد كوتريل  ،الموسوعة األثرية العالمية  ،تح  :محمد عبد
القادر محمد وزكي أسكندر  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،مصر 5511م  ، 355 ،أنطون مونكارت  ،تاريخ الشرق األدنى القديم
 ،تح  :توفيق سليمان  ،د  .ت  ،د  .ط . 44 ،
ـ ظ  ،المسعودي  ،مروج الذهب xcvii. 12 /5 ،
ـ ظ  ،ابن عاشور xcviii. 014/5 ،
ـ ظ  ،ياقوت الحموي  ،معجم البلدان  ، 303/2 ،ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  ، 54/5 ،ابن االثير  ،الكامل في التاريخ xcix ،
المقدسي  ،البدء والتاريخ  31/4 ،وما بعدها  ،جالل الدين السيوطي  ،الدر المنثور  ،دار الفكر  ،بيروت 5554م . 211/5 ،
ـ ظ  ،مهنا يوسف حداد  ،الرؤية العربية لليهود  ،ط ، 5منشورات ذات السالسل  ،الكويت 5515م c. 35 ،
ـ وقيل توفي وهو ابن مائة وخمس وسبعين سنة  ،كما ذكرت التوراة في التكوين ci. 1/21 ،
 ،ظ  ،ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون  ، 45/5 ،المسعودي  ،مروج الذهب cii. 13/5 ،
ـ ظ ،السهيلي  ،الروض األنف في تفسير السيرة النبوية البن هشام ciii. 50/5 ،
ـ ظ  ،محمود شلبي  ،حياة ابراهيم ( عليه السالم )  ،ط ، 4دار الجيل  ،بيروت 5513م civ. 51 ،
ـ ظ  ،صابر طعيمة  ،التاريخ اليهودي العام  ،ط ، 2دار الجيل  ،بيروت 5514م  ، 55 ،ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون cv 41/5 ،
 .وهو ما ذكرته التوراة في التكوين . 21/5 ،
ـ ظ  ،ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون cvi. 41/5 ،
ـ ظ  ،ابن عاشور  ،التحرير والتنوير  055/5 ،و  ، 450/3عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن  11 ،وما بعدها و  51وما cvii
بعدها .
ـ ظ  ،سيد قطب  ،في ظالل القرآن  ، 5541/2 ،مهنا يوسف الحداد  ،الرؤيا العربية لليهود  ، 35 ،محمد بن بسطام الخوشابي ت cviii
5650ه  ،عرائس القرآن ونفائس الفرقان وفراديس الجنان المعروف بـ ( قصص األنبياء )  ،تح  :سعيد عبد الفتاح  ،ط ، 5الكتب
العلمية  ،بيروت 2661م . 550/5 ،
ـ ظ  ،مهنا يوسف حداد  ،الرؤية العربية لليهود  31 ،وما بعدها cix.
ـ محمود عوض محمود سالم  ،قصة النبي إبراهيم ( عليه السالم) في القرآن الكريم ( دراسة في ضوء علم اللغة النصي )  ،رسالة cx
ماجستير مقدمة إلى قسم اللغة العربية وآدابها  ،كلية اآلداب  ،جامعة بني سويف 2661 ،م . 23 ،
ـ سورة األنعام  13 ،ـ cxi. 11
lxxvii
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ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  241/1 ،وما بعدها  ،الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  ، 115/5 ،الطبرسي ،
مجمع البيان في تفسير القرآن  11/3 ،وما بعدها  ،البغوي  ،معالم التنزيل  ، 511/4 ،الزمخشري  ،الكشاف  ، 444/5،ابن عطية ،
المحرر الوجيز  ، 346/2 ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  ، 130/2،ابن الجوزي  ،زاد المسير  13/4 ،وما بعدها .
ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  235/1 ،وما بعدها  ،الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  ، 112/5 ،الطبرسي cxiii ،
مجمع البيان في تفسير القرآن  ، 15/3 ،البغوي  ،معالم التنزيل  ، 515/4 ،الزمخشري  ،الكشاف  444/5،وما بعدها  ،ابن عطية ،
المحرر الوجيز  ، 345/2 ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  ، 131/2،ابن الجوزي  ،زاد المسير . 11/4 ،
ـ ظ  ،الخطيب البغدادي  ،تاريخ األنبياء cxiv. 514 ،
ـ ظ  ،الخطيب البغدادي  ،تاريخ األنبياء  ، 514 ،الخوشابي  ،عرائس القرآن  ، 1/2 ،محمد فريد وجدي  ،دائرة معارف القرن cxv
العشرين  ،ط ، 4دار المعرفة  ،بيروت 5515م  ، 116/5 ،ابن كثير  ،قصص األنبياء والمرسلين  ، 241 ،عبد الحسين الشبستري ،
أعالم القرآن  ، 541 ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي  ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،ط ، 5دار الكتب العلمية ،
بيروت 2666م  ، 11/5 ،الثعالبي  ،قصص األنبياء  ، 50 ،رشدي البدراوي  ،قصص األنبياء والتاريخ . 165/3 ،
ـ ابن الوردي  ،تاريخ أبن الوردي  ، 55/5 ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  ، 214/5 ،نعمة هللا الجزائري  ،النور المبين في cxvi
قصص األنبياء والمرسلين  ، 265 ،ابن كثير  ،قصص األنبياء والمرسلين  ، 232 ،الصدوق  ،علل الشرائع  ،ط ، 5منشورات
مؤسسة االعلمي  ،بيروت 5511م  ، 14/5،عفيف عبد الفتاح طباره  ،اليهود في القرآن  553 ،الهامش .
ـ ظ  ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك cxvii. 214/5 ،
ـ لسان العرب cxviii. 33 /0 ،
ـ ظ  ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن cxix. 541 ،
ـ م  .ن cxx.
ـ ظ  ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  215/5 ،ـ  ، 216ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  505/5 ،ـ  ، 555ابن كثير  ،البداية cxxi
والنهاية  551/5 ،ـ  ، 203المسعودي  ،مروج الذهب  ، 10 ،اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  45/5 ،ـ  ، 32الخطيب البغدادي  ،تاريخ
األنبياء  ، 00 ،رشدي البدراوي  ،قصص األنبياء والتاريخ  165/3 ،ـ . 525
ـ ظ  ،ابن األثير  ،الكامل في التاريخ cxxii. 505/5 ،
ـ ظ  ،الخطيب البغدادي  ،تاريخ األنبياء  ، 514 ،الخوشابي  ،عرائس القرآن  ، 1/2 ،محمد فريد وجدي  ،دائرة معارف القرن cxxiii
العشرين  ،ط ، 4دار المعرفة  ،بيروت 5515م  ، 116/5 ،ابن كثير  ،قصص األنبياء والمرسلين  ، 241 ،عبد الحسين الشبستري ،
أعالم القرآن . 541 ،
ـ فكان اسمه  :الوليد بن مصعب  ،وقيل اسمه قابوس بن مصعب بن معاوية بن أبي نمير بن أبي الهلواس بن ليث بن هران بن cxxiv
عمرو بن عمالق  ،وهو الرابع من فراعنة مصر  .ظ  ،المسعودي  ،مروج الذهب  ، 10 ،اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ، 45/5 ،ابن
األثير  ،الكامل في التاريخ  ، 505/5 ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 215/5 ،
ـ الخطيب البغدادي  ،تاريخ األنبياء  ،511 ،محمد فريد وجدي  ،دائرة معارف القرن العشرين  ،ط ، 4دار المعرفة  ،بيروت cxxv
5515م  ، 116/5 ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن  ، 541 ،المعارف  ، 34 ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي
الشافعي  ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،ط ، 5دار الكتب العلمية  ،بيروت 2666م  ، 11/5 ،الثعالبي  ،قصص األنبياء . 50 ،
ـ ظ  ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن cxxvi. 533 ،
ـ الشعراء cxxvii. 25 ،
ـ عبد هللا بن عبد المحسن التركي  ،مسؤولية الدولة اإلسالمية في الدعوة  ،ط ، 5مركز البحوث والدراسات اإلسالمية cxxviii ،
5350هـ . 36 ،
ـ محمد باقر الحكيم  ،القصص القرآني cxxix. 240 ،
ـ زاهية الدجاني  ،المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى ( عليه السالم ) وفرعون  ،ط ، 5دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية cxxx ،
بيروت 5551م . 11،
ـ بنو إسرائيل هم نسبة إلى النبي يعقوب فيعقوب أسمه الثاني إسرائيل  ،وكانوا بنو إسرائيل من األمم البدوية الصحراوية التي ال cxxxi
تستقر في مكان  ،بل ترحل من بقعة إلى أخرى  ،وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بني إسرائيل بالعبرانيين
لعالقتهم بالصحراء وليميزونهم عن أهل العمران  ،والعبرانيون ينحدرون من العراق السامي الذي ينتسب له اآلشوريون والعرب ،
وكانت بالد العرب الوسطى والشمالية مهد الساميين وبمرور الوقت صار العبرانيون ينفرون من هذه التسمية وأصبحوا يؤثرون أن
يعرفوا ببني إسرائيل فقط  .ظ  ،إسرائيل ولنسون  ،تاريخ اللغات السامية  ،ترجمة وقدم له  :د .عطا العسكري  ،ط ، 5دار البشير ،
5511م  ، 14 ،غوستاف لوبن  ،اليهود في تاريخ الحضارات األولى  ،مط الغدير . 25 ،
ـ ظ  ،ابن الجوزي  ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  ، 11/5 ،الطبري  ،تاريخ األمم والملوك cxxxii. 215/5 ،
ـ ناصر مكارم الشيرازي  ،القصص القرآنية cxxxiii. 511 ،
ـ البقرة cxxxiv. 11 ،
ـ القصص  51 ،ـ cxxxv. 50
ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  32/56 ،ـ  ،30الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  ، 15/4 ،الطبرسي  ،مجمع cxxxvi
البيان في تفسير القرآن  416/1 ،وما بعدها  ،البغوي  ،معالم التنزيل  550/0 ،وما بعدها  ،الزمخشري  ،الكشاف  ، 111/2،ابن
عطية  ،المحرر الوجيز  510/1 ،وما بعدها  ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  121/3،وما بعدها  ،ابن الجوزي  ،زاد المسير  50/0 ،وما
بعدها  ،القمي  ،تفسير القمي . 351 ،
ـ ظ  ،جمال الدين القاسمي  ،تفسير محاسن التأويل cxxxvii. 511/5 ،
cxii
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cxxxviii.

ـ الزمخشري  ،الكشاف  501/5 ،وما بعدها
ـ المفردات cxxxix. 401 ،
ـ ظ  ،مختار الصحاح cxl. 301 ،
ـ ظ  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  ، 440/2 ،عبد الحسين الشبستري ،أعالم القرآن cxli، 131 ،
ـ تنويه  :يود اإلشارة البحث أن نسب عيسى ( عليه السالم ) الذي ذكرته أعاله هو كما ذكره المؤرخون  ،بينما نجد نسبه ( عليه cxlii
السالم ) عند النصارى تختلف عما ذكر المؤرخون اإلسالميون أمثال ابن كثير وغيره  ،حيث يرجع النصارى نسب عيسى ( عليه
السالم ) إلى يوسف النجار  ،وأيضا ً المسيحيون ذهبوا ما ذهب إليه النصارى كما في ( أنجيل متى  ،وأنجيل لوقا )  ،ظ  ،عبد الوهاب
النجار  ،قصص األنبياء  . 414 ،ويذكر عبد الوهاب النجار بأن  :يوسف النجار فهو شاب صالح من شبان اليهود ـ من قوم مريم ،
ففي اإلصحاح األول في الفقرة  21من أنجيله لوقا أن يوسف من بيت داود  ،وكانت مريم مخطوبة ليوسف قبل أن تحمل بالمسيح ،
ولما وجدت حامالً أسر في نفسه أن يتركها وال يشهر بها ألنه كان بارا  ،فأمر في منامه بإمساكه ألنها بريئة من الدنس ( متى  5ـ 26
)  .ظ  ،قصص األنبياء . 414 ،
ـ كما صرحت بذلك اآليات القرآنية من سورة مريم cxliii. 51 ، 50 ،
ـ ظ  ،وسورة المائدة cxliv. 553 ، 552 ، 556 ،
ـ وقد بحثنا هذا في الفصل الثاني ضمن مبحث األحداث التاريخية ما قبل المبعث النبوي  ،وأوردنا اإلشكاالت عليه حسب ما قاله cxlv
العقاد في كتابه حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث  01 ،ـ . 15
ـ سورة ،آل عمران cxlvi. 11 ،
cxlvii
ـ سورة النساء . 851 ، 851 ،
ـ كمال الصليبي  ،من هو المسيح :قراءة جديدة في األناجيل  ،دار الشروق cxlviii. 516-501 ،
ـ ظ  ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  . 401/2 ،نقالً عن ابن عساكر  ،تاريخ دمشق  525/16 ،ـcxlix. 522
ـ ظ  ،الراغب االصفهاني  ،المفردات cl. 311 ،
ـ الزمخشري  ،الكشاف cli. 501/5 ،
ـ محمد باقر الحكيم  ،القصص القرآني clii. 216 ،
ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  211 ، 4 ،ـ  ، 255الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  ، 431/5 ،الطبرسي cliii ،
مجمع البيان في تفسير القرآن  215 /2 ،وما بعدها  ،البغوي  ،معالم التنزيل  31/2 ،وما بعدها  ،الزمخشري  ،الكشاف  500/5،وما
بعدها  ،ابن عطية  ،المحرر الوجيز  ، 325/5 ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  15/2،وما بعدها  ،ابن الجوزي  ،زاد المسير 425/5 ،
وما بعدها
ـ سورة  ،آل عمران cliv. 11 ،
ـ ظ  ،معالم التنزيل clv. 30 /2 ،
ـ خالصة التبيان في تفسير القرآن clvi. 431/5 ،
ـ ظ  ،أبي سعيد عبد الكريم محمد ابن منصور التميمي السمعاني ت 102هـ  ،االنساب  ،تعليق عبد هللا عمر البارودي  ،ط ، 5دار clvii
الجنان  ،بيروت 5511م  ، 23/5 ،المقدسي ،البدء والتاريخ ، 560/3،الطبري  ،تاريخ الطبري  ، 512/2 ،ابن هشام  ،السيرة
النبوية  ، 1/5 ،ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  ، 51/5 ،الذهبي  ،تاريخ اإلسالم  ،51 /2 ،ابن إسحاق  ،سيرة ابن إسحاق، 5/5 ،
محب الدين أبي جعفر بن عبد هللا بن محمد بن أبي بكر الطبري  ،فصول من السيرة خالصة سيرة سيد البشر  ،تح  :طالل بن جميل
الرفاعي  ،ط ، 5مكتبة نزار مصطفى الباز  ،السعودية 5551 ،م  10/5 ،وما بعدها  ،ابو حفص عمر بن علي األنصاري الشهير
بابن الملقن  ،غاية السؤال في السيرة  ،غاية السول في خصائص الرسول ( صلى هللا عليه واله وسلم  ،تح  :عبد هللا بحر الدين عبد هللا
 ،دار البشائر االسالمية  ،بيروت 5353هـ  ، 10/5 ،ابي القيم أحمد بن عبد هللا االصبهاني ت326هـ  ،عالم الكتب  ،د  .ت  ،دالئل
النبوة  515/5 ،وما بعدها  ،المسعودي  ،تاج العروس . 215/2 ،
ـ ظ  ،ابن هشام  ،السيرة المحمدية  ، 51 /5 ،باقر شريف القريشي  ،حياة المحرر األعظم clviii. 00 ،
ـ باقر شريف القريشي  ،حياة المحرر األعظم  ، 00 ،نقالً عن ربيع األبرار clix. 445/2 ،
ـ اتفقوا الشيعة األمامية أن مولد النبي في يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع األول  ،أما السنة فقد عينوا يوم االثنين الثاني عشر clx
من الشهر نفسه مولده ( صلى هللا عليه واله ) .ظ  ،جعفر السبحاني  ،السيرة المحمدية  ، 44 ،باقر شريف القرشي  ،حياة المحرر
األعظم والرسول األكرم محمد  ، 03 ،المجمع العلمي  ،أعالم الهداية محمد المصطفى . 21 ،
ـ ظ ،تاريخ الطبري  ،511/2،الذهبي  ،تاريخ االسالم  ، 21/2 ،هاشم معروف الحسني  ،سيرة المصطفى  ، 32 ،ابن هشام clxi ،
السيرة النبوية  ، 51/5 ،محب الدين الطبري  ،فصول في السيرة  15 /5 ،وما بعدها  ،المباركوري  ،الرحيق المختوم  ، 15 ،محمد
مهدي عامر  ،قصة كبيرة في تاريخ السيرة ،دار الكتاب العربي  ،القاهرة 5501م  ، 24 ،ابن األثير  ،الكامل في التاريخ 332/5 ،
،عبد المعطي إسماعيل عبادة  ،ألولي العزم من الرسل ،مجلس االعلى لشؤون اإلسالمية لجنة التعريف باإلسالم  ،القاهرة 5511م ،
 ، 545ابن كثير  ،السيرة النبوية  ، 514/5 ،المقدسي  ،البدء والتاريخ  545/4 ،وما بعدها  ،المسعودي  ،مروج الذهب 214/2 ،
 ،ابن كثير  ،البداية والنهاية  165/2 ،وما بعدها  ،محمد حسين هيكل  ،حياة محمد  ،تح  :المجمع العالمي ألهل البيت (ع ) ،ط،5
المجمع العلمي ألهل البيت (ع )  ،قم 5321هـ .
ـ البدء والتاريخ clxii. 545/3 ،
ـ في العام السادس من هجرة المصطفى ( صلى هللا عليه واله ) أرسل النبي رسله إلى الملوك يدعوهم إلى اإلسالم  ،ومنهم إلى ( clxiii
المقوقس ) عظيم القبط في مصر وغيره  ،فكان رسوله إلى مصر ( حاطب بن أبي بلتعة ) ومن الهداية التي أهديت حاطب من قبل
المقوقس جاريتتين هما  :مارية وأختها ( سيرين )  ،فسيرين تزوجها حسان بن ثابت شاعر رسول هللا بعد ان خطبها من رسول هللا ،
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ومارية تزوجها النبي ( صلى هللا عليه واله ) وأنجبت له إبراهيم وكان ذلك في أوائل العام الثامن من الهجرة  .ظ  ،أحمد عبد الجواد
الدّومي  ،مسلمات خالدات  ،المكتبة العصرية  ،بيروت د  .ت 0 ،ـ . 52
ـ ظ  ،عبد الرحيم العراقي  ،ألفية السيرة النبوية  ،تح  :محمد علوي المالكي ،دار المنهاجclxiv. 542 ، 2661 ،
ـ ظ  ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرآن clxv. 112 ،
ـ ظ  ،صفي الرحمن المباركي  ،الرحيق المختوم  315 ،وما بعدها clxvi.
ـ ظ ،عبد الحسين الشبستري  ،أعالم القرأن  ، 112 ،عبد الرحيم العراقي  ،ألفية السيرة النبوية  546 ،ـ clxvii. 545
ـ ظ  ،محمد حسين سالمة  ،أهم معجزات األنبياء والرسل  ،ط ،2مكتبة دار العربية للكتاب 2661 ،م  504 ،ـ clxviii. 513
ـ سورة الصف clxix. 0 ،
ـ سورة آل عمران  533 ،ـ سورة األحزاب  36 ،ـ سورة محمد  2 ، 5 ،ـ سورة الفتح  . 25 ،ظ  ،محمد فؤاد عبد الباقي clxx ،
المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم . 140 ،
ـ األحزاب clxxi. 1 ،
ـ ظ  ،الطبري  ،جامع البيان  205/56 ،وما بعدها  ،الشيخ الطوسي  ،خالصة التبيان في تفسير القرآن  ، 502/4 ،الطبرسي clxxii ،
مجمع البيان في تفسير القرآن  561/1 ،وما بعدها  ،البغوي  ،معالم التنزيل  ، 426/0 ،الزمخشري  ،الكشاف  ، 536/2،ابن عطية
 ،المحرر الوجيز  ، 254 /1 ،الثعلبي  ،الكشف والبيان  ، 15/1،ابن الجوزي  ،زاد المسير  556/0 ،وما بعدها .
ـ المحرر الوجيز clxxiii. 254 /1 ،
ـ الشورى clxxiv. 54 ،
ـ الكشاف clxxv. 536/2 ،
قأةمة المصأاَ
ـ لير ما نبتدأ به القرون الكريم
 1ـ أحمد بن إسحاق بن جععر بن وه ابن واضح البغدادي اليعقوبي( ت 222هـ ) تاريخ اليعقوبي علق عليه لليل المنصور الناار دار التهراء .
 2ـ أحمد عبد ال واد الدّومي مسلمات لالدات المكتبة العصرية بيروت د  .ت .
 3ـ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( ت  428هـ ) الك ل والبيان في تعسير القرون ( المعرو تعسير الثعالبي ) تح سيد كسروي حسن ط 1دار
الكت العلمية بيروت 2114م .
 4ـ إسراعيل ولنسون تاريخ اللغات السامية ترجمة وقدم له  :د .عطا العسكري ط 1دار الب ير 1270م .
 0ـ أكرم حسن مرسي رد السهام عن األنبياء راجعه  :الدكتور وديع أحمد د  .ت .
 1ـ أنطون مونكارت تاريخ ال رق األدنى القديم تح  :توفيق سليمان د  .ت د  .ط.
 8ـ أبو جععر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ( ت 411هـ ) التبيان في تعسير القرون نقهً عن تلخيص التبيان في تعسير القرون تلخيص وتعليق
ال يخ محمد باقر الناصري مب القلم ط2112 1م .
 7ـ أبي جععر محمد بن جرير الطبري ( ت311هـ ) جامع البيان في ت ويل أي القرون ط 0دار الكت العلمية بيروت 2112م .
 2ـ جععر السبحاني عصمة األنبياء في القرون الكريم ط 3منسسة اإلمام الصادق (ع ) قم 1420هـ .
 11ـ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو العرج ت 028هـ المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ط 1دار المنارف 1271م .
 11ـ زاد المسير في علم التعسير حرج وياته واحاديثه ووضع حواايه أحمد امس الدين ط 2دار الكت العلمية بيروت 2112م.
 12ـ أبو الحسن علي بن أبي الكرم ال يباني ال تري ( ابن األ ير ( ت 131هـ ) الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي .
 13ـ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت 341هـ ) مروج ال ه ومعادن ال وهر تدقيق وضبب يوسل أسعد داار .
 14ـ أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي تعسير القمي ط 1منسسة اهعلمي للمطبوعات بيروت 2118
صحيح ارح العقيدف الطحاوية ط 1دار اإلمام النووي األردن 1220م .
 10ـ حسن بن علي السقا
 11ـ أبو حعص عمر بن علي األنصاري ال هير بابن الملقن ااية السنال في السيرف ااية السول في لصاعص الرسول ( صلى هللا عليه واله وسلم تح  :عبد هللا
بحر الدين عبد هللا دار الب اعر اهسهمية بيروت 1414هـ 81/1
 18ـ الخطي البغدادي ( أبي بكر أحمد بن علي بن ابف بن أحمد بن مهري ت 413هـ) تاريخ األنبياء دراسة وتحقيق أسيا كليبان علي البارح دار الكت
العلمية بيروت .
 17ـ الراا األصعهاني مع م معردات ألعا القرون تح نديم مرع لي أنت ارات مرتووي .
 12ـ رايد عليان الصابئون حرانين ومنداعيين مب دار السهم بغداد 1281م 22
 21ـ زاهية الدجاني المعهوم القروني والتوراتي عن موسى ( عليه السهم ) وفرعون ط 1دار التقري بين الم اه اإلسهمية بيروت 1227م .
 21ـ زين الدين عمر بن مظعر ال هير ب بن الوردي تاريخ ابن الوردي ط 1دار الكت العلمية بيروت 1221م .
 22ـ زين الدين محمد عبد الرؤو المناوي التوقيل على مهام التعريل تح  :محمد رضوان الداية دار العكر المعاصر دم ق د  .ت .
قطر .
 23ـ سالم أحمد محل المنظور الحواري في التدوين التاريخي عند العرب سلسلة كتاب األمة العدد  11رج
 24ـ سعيد أبي عبد الكريم محمد ابن منصور التميمي السمعاني ت 012هـ اهنساب تعليق عبد هللا عمر البارودي ط 1دار ال نان بيروت 1277م .
 20ـ سيد قط إبراهيم حسين ال اربي (ت 1370 :هـ) في هل القرون دار ال روق القاهرف ط1420 30هـ2110 -م.
 21ـ سيد محمود القمني النبي إبراهيم والتاريخ الم هول الناار مدبولي الصغير د  .ت د  .ط.
 28ـ امس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السعاريني ت 1177هـ لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األ رية ط 2منسسة الخافقين ومكتبتها
دم ق 1272م .
 27ـ اهاب الدين اهلوسي روح المعاني في تعسير القرون العظيم ضبطه وصححه علي عبد الباري دار الكت العلمية بيروت د  .ت
 22ـ صابر طعيمة التاريخ اليهودي العام ط 2دار ال يل بيروت 1273م .
 31ـ صالح بن فوزان العوزان إعانة المستعيد ب رح كتاب التوحيد ط 2منسسة الرسالة بيروت 2112م .
 31ـ الصدوق علل ال راعع ط 1من ورات منسسة اهعلمي بيروت 1277م .
 32ـ صهح الدين لليل الكهس ضيل إبراهيم ( عليه السهم ) في القصص الحق كما أ هرا أتباع منهج القرون في فهم القرون ط 1دار الب اعر دم ق
2118م .
 33ـ أبي العباس أحمد بن يوسل بن أحمد الدم قي القرماني كتاب و ار العالم العربي في العصر اليوناني والرواماني القسم ايآسيوي مكتبة المتنبي القاهرف
مب عالم الكت بيروت د  .ت د  .ط .
 34ـ عبد الرحيم العراقي ألعية السيرف النبوية تح  :محمد علوي المالكي دار المنهاج . 2110
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 30ـ عبد الرؤو المناوي فيض القدير ارح جامع الصغير ط 1المكتبة الت ارية الكبرى مصر 1301هـ .
 31ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي العرق بين العرق ط 2دار ايآفاق ال ديدف بيروت 1288م .
 38ـ عبد الكريم ز يدان المستعاد من قصص القرون والدعوف والدعاف مب منسسة الرسالة د  .ت د  .ط .
 37ـ أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر التهري كتاب ال غرافية تح  :محمد حاج صادق المعهد العرنسي بدم ق للدراسات العربية لسنة 1217م دم ق د  .ت د
.ط.
 32ـ عبد هللا بن عبد المحسن التركي مسنولية الدولة اإلسهمية في الدعوف ط 1مركت البحوم والدراسات اإلسهمية 1411هـ .
 41ـ عبد المعطي إسماعيل عبادف ألولي العتم من الرسل م لس اهعلى ل نون اإلسهمية ل نة التعريل باإلسهم القاهرف 1280م .
 41ـ ابن أبي العت الحنعي ارح العقيدف الطحاوية تح  :جماعة من العلماء ط 2المكتبة اإلسهمية بيروت 1277م .
 42ـ عود الدين عبد الرحمن بن أحمد اإلي ي كتاب المواقل تح  :د  .عبد الرحمن عميرف ط 1دار ال يل بيروت 1228م .
 43ـ علي بن محمد ال رجاني التعريعات ط 1دار إحياء الترام العربي بيروت 2113م .
 44ـ اوستا لوبن اليهود في تاريخ الحوارات األولى مب الغدير .
ط 1دار الكت العلمية بيروت 2111م .
 40ـ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي ال افعي التعسير الكبير أو معاتيح الغي
ط 3منسسة المختار القاهرف 2112م .
 41ـ أبو العداء إسماعيل بن كثير ت 884هـ قصص األنبياء مراجعة وتقديم محمد علي قط
 48ـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد التمخ ري جار هللا ( ت 037ا ) الك ا عن حقاعق التنتيل وعيون األقاويل في وجوا الت ويل ط 1دار إحياء
الترام العربي بيروت .
 47ـ ابن قيم ال وزي ت 801هـ إاا ة اللهعان من مصاعد ال يطان ط 1دار اله رف الرياض 1227م .
د  .ت دهعل النبوف
 42ـ أبي القيم أحمد بن عبد هللا اهصبهاني ت421هـ عالم الكت
 01ـ كمال الصليبي من هو المسيح :قراءف جديدف في األناجيل دار ال روق .
 01ـ ليونارد كوتريل الموسوعة األ رية العالمية تح  :محمد عبد القادر محمد وزكي أسكندر الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر 1288م .
 02ـ ليونارد وولي أعمال الحعر األ ري تح  :حسن البااا دار النهوة العربية القاهرف 1201م .
 03ـ أبي مح الدين جععر بن عبد هللا بن محمد بن أبي بكر الطبري فصول من السيرف لهصة سيرف سيد الب ر تح  :طهل بن جميل الرفاعي ط 1مكتبة
نتار مصطعى الباز السعودية 1228م .
 04ـ مح الدين أبي فيض السيد محمد مرتوى الحسيني الواسطي التبيدي تاج العروس من جواهر القاموس تح  :علي ايري دار العكر بيروت 1224م .
 00ـ محسن الختازي بداية المعار اإللهية في ارح العقاعد األمامية ط1417 0هـ .
أبي محمد الحسين بن مسعود العراء البغوي ال افعي ت  011هـ تعسير البغوي ( معالم التنتيل ) تح  :لالد عبد الرحمن العك ومروان سوار ط 1دار المعرفة
بيروت 1271م .
 01ـ أبي محمد عبد الحق بن اال ابن عطية األندلسي ت  041المحرر الوجيت في تعسير الكتاب العتيت تح عبد السهم عبد ال افي محمد ط 1دار الكت
العلمية بيروت 2111م .
 08ـ محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت011هـ ) معالم التنتيل حققه وألرج أحاديثه محمد عبد هللا النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسلم الحر
الناار  :دار طيبة للن ر والتوزيع .
 07ـ محمد باقر الحكيم القصص القرونية ط 2مركت الم مع العالمي ألهل البيف (ع ) مب ليلى إيران 1420هـ .
 02ـ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح دار الرسالة الكويف 1273م .
 11ـ محمد بن بسطام الخواابي ت  1121ا عراعس القرون ونعاعس العرقان وفراديس ال نان المعرو بـ ( قصص األنبياء ) تح  :سعيد عبد العتاح ط 1الكت
العلمية بيروت 2118م .
 11ـ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي السبني ت 304هـ صحيح ابن حبان بترتي ابن بلبان تح  :اعي اهرننوط وقال  :إسنادا صحيح منسسة
الرسالة بيروت 1223م .
 12ـ محمد بن حبي أبو جععر ت 240هـ المحبر المكتبة الت ارية بيروت د .ت د  .ط
 13ـ محمد بن لليعة التميمي حقوق النبي صلى هللا عليه واله على أمته في ضوء الكتاب والسنة ط 1أضواء السلل الرياض 1228م .
 14ـ محمد بن يعقوب العيروز أبادي ت  817بصاعر ووي التمييت في لطاعل الكتاب العتيت تح  :عبد العليم الطحاوي المكتبة العلمية بيروت د .ت د  .ط
 10ـ محمد حسين الطباطباعي الميتان في تعسير القرون منسسة إحياء الكت اإلسهمية .
 11ـ محمد حسين سهمة أهم مع تات األنبياء والرسل ط 2مكتبة دار العربية للكتاب 2117م .

 18ـ محمد حسين هيكل حياف محمد تح  :الم مع العالمي ألهل البيف (ع ) ط 1الم مع العلمي ألهل البيف (ع ) قم 1427هـ .
 17ـ محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركعوري تحعة اهحووي ب رح جامع الترم ي دار الكت العلمية بيروت .
 12ـ محمد فريد وجدي داعرف معار القرن الع رين ط 3دار المعرفة بيروت 1281م
 81ـ محمد مهدي عامر قصة كبيرف في تاريخ السيرف دار الكتاب العربي القاهرف 1218م .
 81ـ محمود البي حياف ابراهيم ( عليه السهم ) ط 3دار ال يل بيروت 1284م .
 82ـ مهنا يوسل حداد الرؤية العربية لليهود ط 1من ورات وات السهسل الكويف 1272م .
 83ـ أبو الميسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البتدوي ت 223ا أصول الدين تح  :د  .هانت بيترلس مب عيسى البابي الحلبي واركاؤا
القاهرف 1213م .
 84ـ أبو نصر إسماعيل بن حماد ال وهري ت 313هـ الصحاح في اللغة تح  :أحمد عبد الغعور العطار ط 4دار العلم للمهين بيروت
1418هـ .
 80ـ أبي النصر محمد بن مسعود أبن عباس السلمي السمر قندي تعسير العيااي تصح وتعليق السيد هاام المحهتي ط 2من ورات األعلمي
للمطبوعات بيروت . 2111
 81ـ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي ت 380هـ تعسير القرون الكريم ( بحر العلوم ) مب اإلرااد بغداد .
 88ـ نصر حامد أبو زيد معهوم النص دراسة في علوم القرون ط 11المركت الثقافي العربي الدار البيواء المغرب 2111م .
 87ـ وهبة التحيلي التعسير المنير في العقيدف وال ريعة والمنهج ط 1دار العكر المعاصر بيروت 1221م .
الاوأةل الجأمعية
 1ـ تهاني بنف سالم بن أحمد باحويرم أ ر دهلة السياق القروني في توجيه معنى المت ابه اللعظي في القصص القروني ( دراسة نظرية تطبيقية على
ويات قصص نوح وهود وصالح واعي عليهم السهم ) رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى كلية الدعوف وأصول الدين قسم الكتاب والسنة
المملكة العربية السعودية .
 2ـ محمود عوض محمود سالم قصة النبي إبراهيم ( عليه السهم) في القرون الكريم ( دراسة في ضوء علم اللغة النصي ) رسالة ماجستير مقدمة
إلى قسم اللغة العربية وودابها كلية ايآداب جامعة بني سويل 2118م .
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