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 املقذمت
 
والّصالة والّسالم على أشرف اغبمد ّلّل رّب العاؼبني ،

 ، وبعد : ؿبّمد ، وعلى آلو وحببو أصبعنيسّيدان،لنياؼبرس
لفتح.وىي من فهذه دراسة بعنوان: حملاٌت يف إعجاز سورة ا

يف طريق عودتو إىل   وقد نزلت على الّنبّ اؼبديّن من القرآن.
من  ة ستٍّ يف ذي القعدة سنّ  ة اؼبنّورة عقب حلح اغبديبيةناؼبدي

رة و مسائل متعّلقة بس اؽبجرة. والّدراسة ذات شّقني. أحدمها
 من الّضوء على الّسورة الكرمية. شيئاً  تلقى وىي مسائلالفتح،
يف ؾبال اإلنباء ابلغيب . ولعّل سورة  سورة الفتح إعجاز وآخرمها

الفتح الكرمية تشتمل من بني سور القرآن الكرمي على أكرب حشٍد 
على  الغيب واغبديث عن اؼبستقبل . وأييتمن األنباء يف ؾبال 

اّلذي عرّبت عنو أوىل آايت  رأس األنباء ابلغيب حلح اغبديبية
رة وحلح اغبديبية ىو ؿبور سو الّسورة الكرمية أبنّو فتٌح مبني . 

 الفتح الكرمية.
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تعاىل أسأل أن جيعل ىذا العمل خالصًا لوجهو الكرمي،  وللاَ     
 لو، وينفع بو، إّن جواٌد كرمي.ويتقبّ 
على سّيدان ؿبّمد وعلى آلو وحببو أصبعني،  وحّلى للا وسّلم    

 . واغبمد ّلّل رّب العاؼبني
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مّكة اؼبكّرمة
 ىـٕٕٗٔ/ٛ/ٜٔحبيبة يوم األحد 
 مٕٔٓٓ/ٔٔ/ٗاؼبوافق 

 كتبو الفقري إىل عفو ربّو 
 د . حسن ؿبّمد ابجودة 
 يانّية أستاذ الّدراسات القرآنّية الب

 جامعة أّم القرى دبّكة اؼبكّرمة  
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 اًل:و  أَ 

قت بسىرة الفخح
ّ
 مسائل مخعل
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سورة الفتح من اؼبدينّ من القرآن الكرمي اّلذي نزل علـى النّـّب  -ٔ
  وكــان نزوؽبــا يف أ نــاء عــودة الّنــّب  (1)بعــد اؽبجــرة ح بعــد حــل

اغبديبيــة إىل اؼبدينــة اؼبنــّورة دبكــاٍن ُيَســم ى َفــْجنان، بفــتح اؼبعجمــة 
ـــــــــــ ـــــــــــة، أو بُك ـــــــــــون خفيف ـــــــــــيموســـــــــــكون اعبـــــــــــيم ون ، أو راع الَغِم

أّن  (3) البخــارّي يف حــبيبوى وَ رَ (2) واألماكن الّثال ــة متقاربــةابعبُْبفــة.
يف بعـ  أسـفاره وعمـر بـن اػب ّـاب يسـري كان يسري   رسول للا 
اػب ّــاب عــن شــيٍء فلــم جيبــو رســول للا  ســألو عمــر بــن، فمعــو لــيالً 

 :مّث سألو فلم جيُِْبو، مثّ سـألو فلـم جُيْبـو. فقـال عمـر بـن اػب ـاب .
ــَزرتَ  (4)أمُّ عمــر َ ِكَلــت  ــالث مــّراٍت، كــل  ذلــ   رســول للا  (5)نـَ

ـــــاس،  فبرّكـــــت بعـــــريي مثّ  الجييب .قـــــال عمـــــر: تقـــــّدمُت أمـــــام الّن
أن ظبعــــت حــــارخاً  (6)فمــــا َنِشـــْبت آن.وخشـــيت أن ينــــزل يف  القـــر 

فجئــت  فقلــت: لقــد خشــيت أن يكــون نــزل يّف قــرآن. َيْصــُرخ  ،

                                           
 .ٖٗ/ٔاإلتقان  (ٔ)
 .ٖٛ٘/ٛفتح الباري  (ٕ)
حديث  ٛ٘/ٜو  ٚٚٔٗحديث رقم  ٕ٘ٗ/ٚوانظر  ٖٖٛٗحديث رقم  ٕٛ٘/ٛفتح الباري  (ٖ)

 .ٕٔٓ٘رقم 
 الثُّكل والثَّكل, بضّم وسكون وبفتحتني:فقدان املرأة ولدها. (ٗ)
 : أحلحت عليه.نَ َزْرت رسول هللا  (٘)
 فما نِشبت: فما تعّلقت بشٍئ غري ماذكرت. (ٙ)
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فســّلمت عليــو فقــال: لقــد أْنزلَــْت علــي  الّليلــَة ســورُة  للا  رســول
  :فبّــا طََلَعــْت عليــو الّشــمأ. مثّ قــرأ إل   ؽَبِــي أحــبُّ        

     . 
 (1)آايت الّسورة الكرمية تسٌع وعشرون آيةعدد  -ٕ
لقول اغبّق جّل وعال يف  ظبّيت الّسورة الكرمية سورة الفتح -ٖ

 اآلية الكرمية األوىل:            علمًا أبّن
مّرات يف القرآن  يف ىيئة الّنصب جاءت أربع   لفظة:

يف سورة الفتح الكرمية، يف اآلية الكرمية الكرمي، منها  الث مّراٍت 
   األوىل،ويف اآلية الكرمية الثّامنة عشرة. قال تعاىل:  

                       

             اآلية الكرمية الّسابعة  ويف
  والعشرين. قال تعاىل:              

                

                  

                                           
 مطبوع هبامش الّطربي. ٖٗ/ٕٙتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للّنيسابوري  (ٔ)
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      وجاء يف سورة الّشعراء يف اآلية الكرمية الثّامنة عشرة
  بعد اؼبائة على لسان نوح عليو الّسالم قولو تعاىل:     

                . 
ــّرة عــن عبــدللا عــن مع (1)ى البخــارّي يف حــبيبووَ رَ  -ٗ اويــَة بــن قـُ
فرّجـع فيهـا.  يوم فتح مّكة سورة الفـتح ل قال:قرأ الّنّب بن مغف  ا

لفعلـــت.   قـــال معاويـــة: لـــو شـــئت أن أحكـــي لكـــم قـــراءة الّنـــبّ 
أ رسـول ديث عـن عبـدللا بـن مغّفـل قـال: قـر ى اإلمام أضبـد اغبـوَ ورَ 
فرج ـع فيهـا.  مسـريه سـورة الفـتح علـى راحلتـو عام الفـتح يف للا 

غبكيــت لكــم قراءتــو.  لــوال أيّن أكــره أن جيتمــع النّــاس علينــاقــال معاويــة: 
ترديـد القـراءة ، ومنـو  والّّتجيـع (3)ُشـْعَبُة بـو  من حـديثٍ  (2) أخرجاه
أشــهد  يف األذان: أن يكــّرر قولــو: أشــهد أن ال إلــو إاّل للا، الّّتجيــع

ويـُْفَهـم مـن قـول معاويـة بـن قـّرة، أحـد رواة  (4) ول للاأّن ؿبّمدًا رسـ
لــــوال أيّن أكــــره أن جيتمــــع الّنــــاس علينــــا غبكيــــت لكــــم  اغبــــديث: 
يـُْفَهــم أّن الّّتجيــع يف قــراءة القــرآن الكــرمي يــرتب  بــو ارتفــاع  قراءتــو 

                                           
 .ٖ٘ٛٗحديث رقم  ٖٛ٘/ٛباري فتح ال (ٔ)
 .ٜٗٚحديث رقم  ٚٗ٘/ٔوصحيح مسلم  ٖ٘ٛٗحديث رقم  ٖٛ٘/ٛفتح الباري  (ٕ)
 .ٖٚٓ/ٚتفسري ابن كثري  (ٖ)
 انظر لسان العرب:"رجع". (ٗ)
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فرّجــع يف قراءتــو.    : (1) وجــاء يف حــبيح مســلم وت والــّّتّ..ـالّصــ
ــة: لــوال  ــاس غبكيــت لكــم قــال معاوي أيّن أخــاف أن جيتمــع علــي  الّن

قـال القافـي عيـاأ: أصبـع العلمـاء علـى  فرّجع يف قراءتـو: قراءتو 
ــــد:  ــــو عبي اســــتبباب ربســــني الّصــــوت ابلقــــراءة وترتيلهــــا. قــــال أب

: الواردة يف ذل  ؿبمولٌة على الّتبزين والّتشـويق. قـال واألحاديث
لـــ  واعبمهــور ػبروجهـــا واختلفــوا يف القــراءة ابألغبـــان. فكرىهــا ما

ـــّتفّهم. وأابحهـــا أبـــو حنيفـــة  عّمـــا جـــاء القـــرآن لـــو مـــن اػبشـــوع وال
 . (2) وصباعٌة من الّسلف

كــان يف شــهر   الفــتح الكرميــة حــلح اغبديبيــة الّــذيســورة  ؿبــور -٘
عــن ؾبمــَع  أضبــد ى اإلمــاموَ رَ  (3) مــن اؽبجــرة ســتٍّ  ســنة ذي القعــدة

إليــو ســورة  ا أوحــى للا تعــاىلؼبّــ  أّن النّــبّ  بــن جاريــة األنصــاريّ ا
 فقـرأ يمِمـتـو عنـد كـراع الغَ لعليو وىـو علـى راح الفتح اجتمع الّناس

 علــــيهم:              مــــن أحــــباب رجــــلٌ  فقــــال 

                                           
 .ٜٗٚحديث رقم  ٚٗ٘/ٔ (ٔ)
 .ٔهامش رقم  ٚٗ٘/ٔصحيح مسلم بشرح اإلمام الّنووي حتقيق حمّمد فؤاد عبدالباقي  (ٕ)
 .ٖٚٓ/ٚ ابن كثري تفسري (ٖ)
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ــذي نفــأ  ىــوق قــال: رســوَل للا، وفــتحٌ  يْ : أَ  للا رســول إي واّل
 .(1) لفتح وؿبّمٍد بيده، إنّ 

منها مّرٌة  . ة سكينة سّت مّراٍت يف القرآن الكرميجاءت لفظ -ٙ
و الث  يف سورة الّتوبة، ا نتانومّراتن  يف سورة البقرة، واحدةٌ 

  قال تعاىل: مّرات يف سورة الفتح. يف اآلية الكرمية الّرابعة.  

                         

                    ويف اآلية
   تعاىل:  الكرمية الثّامنة عشرة. قال    

                   

              ويف اآلية الكرمية الّسادسة
 والعشرين. قال تعاىل:              

                     

                  

       لقد كان اؼبؤمنون حباجٍة إىل إنزال الّسكينة عليهم

                                           
 .ٖٛٓ/ٚتفسري ابن كثري  (ٔ)
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ألّن اؼبشركني حّدوىم عن اؼبسجد اغبرام، وألّّنم كانوا يظّنون أّّنم 
 يف ذل  العام.رون مسوف يعت

يف مقابـــل الّســـكينة الّـــ  أنزؽبـــا للا تعـــاىل علـــى اؼبـــؤمنني جعـــل  -ٚ
ــــذين ر ـــــا   الّـ ْع ـــــومحم اغبميّـــــة ضبيّـــــة اعباىليّـــــة ونـَ كفـــــروا يف قل

ـة مـّرتني يف القـرآن الكـرمي   تها. وقد جاءت لفظة ضبّي وعنجهّي
ــو وذلــ  يف اآليــة الكرميــة الّسادســة والعشــرين مــن ســورة  كّل

 .الفتح َوْحَدىا
جاء اغبديث عن بيعة الّرفوان يف اآلية الكرمية  -ٛ

    العاشرة. قال تعاىل :         

                       

                وجاء الّنّص على
يف اآلية الكرمية   تعاىل عن أحباب بيعة الّرفوانرفا اّللّ 

امنة عشرة. قال تعاىل :     الّث     

                   

              . 
ّص علــــــى الّرســــــال -ٜ ــــــّن  ةجــــــاء يف تســــــع آايت كرميــــــاٍت ال

وتسفيو اؼبشركني  وذل  بقصد تسلية اؼبص فى  والّرسول
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ذين أحّروا لح حـفة رسـالة  اّل على أن ُُيْـذف مـن و يقـة الّصـ
ـــــــــــــــــــــــــــبّ  ىـــــــــــــــــــــــــــي  الكرميـــــــــــــــــــــــــــات وىـــــــــــــــــــــــــــذه اآلايت. الّن

األّول  وإذا كان الّشـقّ  ٜٕوٕٛوٕٚوٕٙوٚٔؤٖؤٕوٜوٛ
    من الّشهادة         قد جـاء يف اآليـة الكرميـة الّتاسـعة

فــــاّن الّشــــّق اآلخــــر مــــن  الّســــابقة،  عشــــرة مــــن ســــورة ؿبّمــــد 
   الّشــهادة:       قــد جــاء يف اآليــة الكرميــة الّتاســعة

ىكذا يكون الّشّق اؼبتقّدم يف و قة. الفتح اّلالح ةوالعشرين من سور 
 الّسورة اؼبتقّدمة، والّشّق اؼبتأّخر يف الّسورة اؼبتأّخرة.
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 اثنياً:

 اإلنباء بالغيب جمال سىرة الفخح يفإعجاز 
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 لسورة الفتح الكرمية: اػباصّ ال ّابع 
 كــّل ســورٍة مــن ســور القــرآن الكــرمي ؽبــا طابعهــا اػبــاّص محــا. 

اػبـاّص  إّن طابعهـا الكرميـة ويصّح أن يقال عن سـورة الفـتح اؼبدنيّـة
 وىـــو ؾبـــال إعجـــاز القـــرآن الكـــرمي، مـــن مظـــاىر محـــا يتعّلـــق دبظهـــر

الّســــورة الكرميــــة  . وكــــأنّ عــــن اؼبســــتقبل اإلنبــــاء ابلغيــــب واغبــــديث
حشــٍد مــن  ســور القــرآن الكــرمي علــى أكــرب مــن بــني ســائر تشــتمل
 ،رغـم أّّنـا سـورٌة سبيـل إىل الِقصـر ،ستقبليف ؾبال الغيب واؼب األنباء

 . (1) وسّتني كلمة إذ تتأّلف من تسع وعشرين آية، ومن طبسمائة
يف ؾبــــال اإلنبــــاء  إىل تلــــ  اؼبســــائل ابتــــداءً  أن نــــوم  ونــــودّ    
ذلــ  اإلميــاء  . ويصــّح أن يتبّقــقواغبــديث عــن اؼبســتقبل ابلغيــب

ترتيــب ىــذه  ، مثّ اايىاأّواًل ؼبعــاين الّســورة الكرميــة وقضــ ابالســتعراأ
 اؼبسائل أترخيّياً.

 واؼبعـروف. فتبًا مبينـاً بصـلح اغبديبيـة فتبنا ل  ايؿبّمد إانّ  
 يــرون أنّ  علــيهم كــانوا يف ؾبمــوعهم الّصــبابة رفــوان اّلّل تعــاىل أنّ 

ــــا واغبقيقــــة شــــروح حــــلح اغبديبيــــة ىــــي يف غــــري حــــاغبهم، يف  أّّن
ناً لتقوم دبا جيب علي  من إاّن فتبنا ل  ايؿبّمد فتباً مبي حاغبهم.

                                           
 مطبوع هبامش تفسري الّطربي. ٖٗ/ٕٙتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للّنيسابوري  (ٔ)
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ليغفـر لـ  اّلّل  العظيمـة وآالئـو اعبسـيمة، شكر ّلّل تعاىل علـى نعمـو
ــو ــتّم نعمت حــراطاً  عليــ  ويهــدي  ماتقــّدم مــن ذنبــ  ومــا أتّخــر وي

يفضـــى إىل الّنعـــيم اؼبقـــيم يف جنّـــات الّنعـــيم. وينصـــرك اّلّل  مســـتقيماً 
 تعاىل على صبيع األعداء نصراً عزيزاً وغالياً.

اغبــديث عــن  فــانّ  اؼبعصــوم الّنــبّ ىــو   ومــع أّن اؼبصــ فى 
 ، وكـذل عـن اؼبسـتقبل حديثٌ  ر من ذنبوماأتخّ  لو اّلّل تعاىل غفران
، والّنصــر إىل الّصــراح اؼبســتقيم عــن إسبــام الّنعمــة، واؽبدايــة اغبــديث
 العزيز.
يف  الّ مأنينـة يف حـلح اغبديبيـة أنـزل ىـو الّـذي إّن اّلّل تعاىل 
 مع إمياّنم فرفوا ابلّصـلح مـع إيقـاّنم إمياانً  ليزدادوا مننياؼبؤ  قلوب
قادرون إبذن للا تعاىل على إغباق اؽبزميـة ابؼبشـركني يف ميـدان  أبّّنم

ــــــال. ــــــو وىــــــذا القت ــــــة  اإليقــــــان قــــــد أّكدت اآلايت الكرميــــــات الثّاني
مـــن الّســـورة  والعشـــرون والّرابعـــة والثّالثـــة والعشـــرون، والعشـــرون،
، إاّل ىو اليعلمها اّل  واألرأ جنود الّسماوات عاىلوهلل ت الكرمية.

وكـان  أيّهـا اؼبؤمنـون بعـ  جنـود اّلّل تعـاىل. وأنـتم فهي مـن الغيـب.
ــــو شــــيٌء يف األرأاّللّ  ــــماء،  تعــــاىل عليمــــاً الخيفــــى علي  وال يف الّس

عنده جّل وعال عامل الغيب وعامل الّشهادة، حكيماً يف قولو  يستوي
 ه ويف كّل شيء.وفعلو وُحْكمو وَقَدر 
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عليــ  مــن  جيــب لتقــوم دبــا مبينــاً  فتبــاً  إاّن فتبنــا لــ  ايؿبّمــد 
 علـيهم مـن شـكر ّلّل تعـاىل دبا جيـب وليقوم اؼبؤمنون شكر ّلّل تعاىل،
 عـــّز وجـــّل اؼبـــؤمنني ، ليـــدخلوآالئـــو اعبســـيمة العظيمـــة علـــى نعمـــو

ويكّفـــر  واؼبؤمنـــات جّنـــاٍت ذبـــري مـــن ربتهـــا األّنـــار خالـــدين فيهـــا،
 م. وكان ذل  اػبلود يف جّنات الّنعيم فوزاً عظيماً عنـد ئام سيّ عنه

اؼبنـــــافقني واؼبنافقـــــات  وليعـــــّذب للا تعـــــاىلاّلّل تعـــــاىل وقباحـــــاً كبرياً.
أبنّـــو عـــّز  واؼبشـــركني واؼبشـــركات الظّـــاّنني ابهلل تعـــاىل الظّـــّن الّســـّيء

علــيهم دائــرة الّســوء راجعــة،  .واؼبــؤمنني  و وجــّل لــن ينصــر رســول
تعـــاىل علـــيهم، وأبعـــدىم مـــن  للا وغضـــب العـــذاب الّســـّيء مرتـــّد.و 

ــة. ــوم القيامــة وســاءت مصــرياً وعاقب وهلل  رضبتــو، وأعــّد ؽبــم جهــّنم ي
إاّل ىــو. وكـــان للا  اليعلمهــا تعــاىل جنــود الّســماوات واألرأ الّــ 
 تعاىل عزيزاً يف ملكو، حكيماً يف حنعو.

مـــن آمـــن  راً ومبّشـــايؿبّمـــد شـــاىداً علـــى أّمتـــ   أرســـلناك إانّ  
 . إانّ وعمــــل ســــّيئاً ابلّنــــار مــــن كفــــر ، ومنــــذراً وعمــــل حــــاغباً ابعبّنــــة

 ،وبرســــولو  النّــــاس ابهلل تعــــاىل، أيّهــــا لتؤمنــــوا ايؿبّمــــد أرســــلناك
، ولتنصـــروه عـــّز وجـــّل، وتبّجلـــوه، وتســـّببوا حبمـــده بكـــرًة وأحـــيالً 

  حباحاً ومساًء، ويف كّل األوقات.
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ــذين  للا تعــاىل مــن فــوق  ّمــد إّاــا يبــايعونايؿب يبايعونــ  إّن اّل
ورفـاه. يـد للا  تل  البيعة سّبت إبذنـو عـّز وجـلّ  ألنّ  ظباوات، سبع

وعــــن  بيعــــٌة قــــد رفــــي للا تعــــاىل عنهــــا ألّّنــــا تعــــاىل فــــوق أيــــديهم
عقـاب  ألنّ  علـى نفسـو ينكـث فاّاـا ، فمن نكث مسـتقبالً أحبامحا
ومـن أو  دبـا عاىـد  .مرتـد  عليـو ابلعهـد ونقـ  اؼبيثـاق الوفـاء عدم

أجـــــراً عظيمـــــاً. واؼبعـــــروف أّن  للا تعـــــاىل يوعليـــــو فســـــيؤت للا تعـــــاىل
  للا تعاىل عليو. رفوان للا تعاىل عليهم قد َوفـَْوا دبا عاىدوا الّصبابة

سيقول ل  ايؿبّمد اؼبتخّلفون عن اػبروج مع  إىل اغبديبيـة 
ىل لنــا أن يغفــر وأىلــوان فاســأل للا تعــا مــن األعــراب شــغلتنا أموالنــا

ـــا. ـــون ذنبن ـــون أن يســـتغفر أبلســـنتهم يقول  مـــاليأ يف قلـــومحم وي لب
على تفري هم يف جنـب للا  والندم ؽبم بدون توبٍة منهم الّرسول 
للا تعـاىل لكـم فمـن ميلـ   إذا اسـتغفرت ايؿبّمـد: إينّ  قل ؽبم .تعاىل
ر رغـــم االســـتغفا امـــن للا تعـــاىل شـــيئاً إن أراد بكـــم فـــّرا وشـــرّ  لكـــم

دبا تعملـون  كان  اغبقيقة أّن للا تعاىل بكم نفعاً وخرياً. لكم، أو أراد
، ومــــن ابب تعــــاىل مــــازبفون وتســــّرون ، فــــال خيفــــى علــــى للاخبــــرياً 
ى مـــاتظهرون وتعلنـــون. واغبقيقـــة أّنكـــم يننـــتم أن لـــن يرجـــع رَ ْحـــاألَ 

أبــــدا، وزيّــــن الّشــــي ان الــــّرجيم  واؼبؤمنــــون إىل أىلــــيهم الّرســـول 
 الظّـنّ  ابهلل تعـاىل ويننـتم األمـارّة ابلّسـوء ذلـ  يف قلـوبكم،والّنفأ 
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فــون مــن لّ وكنــتم أيّهــا اؼبتخ واؼبــؤمنني، ل رســولو ذُ الّســّيء أبن خَيْــ
قومـــاً َىْلكـــى بـــذنوبكم وتقصـــريكم يف   األعـــراب عـــن رســـول للا

إميــاانً م لقــاً   ومــن مل يــؤمن ابهلل تعــاىل وبرســولو جنــب للا تعــاىل.
وهلل تعـاىل  للكافرين يوم القيامـة انرًا مشـتعلًة يـدخلوّنا. فااّن أعددان

ملـــ  الّســـماوات واألرأ، يغفـــر ؼبـــن يشـــاء، ويعـــّذب مـــن يشـــاء، 
وكــان للا تعـــاىل غفــوراً ذنـــب مــن ســـألو اؼبغفــرة بصـــدق، رحيمـــاً أن 

 يعّذبو بعد أن ىداه إىل الّتوبة وقبلها منو.
فتبـاً قريبـاً،  اؼبصـ فى  بقيادة لقد وعد للا تعاىل اؼبؤمنني 
 (1)سـنة سـبع وكان قد بدأ يف ؿبّرم فتح خيرب يف رأي اعبمهور،ىو و 

إذا  ســيقول اؼبتخّلفــون عنــ  اي ؿبّمــد مــن األعــراب (2)ومّت يف حــفر
دعـــوان  ىا كغنيمـــة خيـــرب،اؼبؤمنـــون إىل مغـــا. لتأخـــذو  ان لقـــتم أيّهـــا

ــرافقكم. ــبعكم ون ــّدلوا كــالم للا تعــاىل نّت ــذي يريــدون أن يب  قضــى اّل
ـــد  (3)مْ ىُ دَ ْحـــوَ  غنيمـــة خيـــرب ؼبـــن شـــهد اغبديبيـــة أبنّ  ـــن قـــل اي ؿبّم ل

أّنكـــم  فســـيقولون: اغبقيقـــة مــن قبـــل. قـــال للا تعـــاىلتّتبعــوان ىكـــذا 

                                           
 .ٕٖٗ/ٖالسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 .ٔ٘وٓ٘/ٕٙانظر تفسري الّطربي  (ٖ)
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 علــى الغنيمــة. اغبقيقــة ابالســتبواذ ربســدوننا وتريــدون أن تنفــردوا
 فبّا يقال ؽبم. أّّنم ال يكادون يفقهون إاّل قليالً 

 فــــني عــــن اػبــــروج معــــ  مــــن األعــــرابقــــل ايؿبّمــــد للمتخلّ  
 والــــّروم كبــــي حنيفــــة وفــــارس  ســــتدعون إىل قــــوٍم أوىل أبٍس شــــديدٍ 

أجـــراً حســـناً  للا تعـــاىل يـــؤتكم فـــان ت يعـــوا أو يســـلمون. تقـــاتلوّنم
كمــا تــولّيتم مــن قبــل يعــّذبكم للا تعــاىل   وإن تتولّــوا عظيمــاً، و ــواابً 

 عذاابً عظيماً.
وال علــى  عـن القتــال، فلّــيف الّتخ لـيأ علــى األعمـى ذنــبٌ 

 طاعــةً  ومــن ي ــع للا تعــاىل ذنــب. اؼبــري وال علــى  ذنــبٌ  األعــرج
طاعًة م لقًة، يدخلو جّناٍت ذبـري مـن   ومن ي ع رسولو ،م لقة

 ومن يـُْعرأ يعّذبو عذاابً أليماً. ربتها األّنار،
لقد رفي للا تعـاىل عـن اؼبـؤمنني إذ يبايعونـ  اي ؿبّمـد ربـت  

أمام األعداء يف ميـدان  زمن اغبديبية على أن اليفّروا شجرة الس ُمر
فــأنزل  جــّل وعــال مــا يف قلــومحم مــن حــدق اإلميــان، القتــال، فعلــم

يف  ، مــــع أّن الّشــــروحبصــــلح اغبديبيــــة والّرفــــا الّ مأنينــــة علــــيهم،
الّنظــرة األوىل الَعْجَلــى تبــدو يف غــري حــاو اؼبســلمني، وجــازاىم للا 

ذن للا تعـاىل اّلذي سوف يتبّقق إب فتح خيرب، ىو فتباً قريباً  تعاىل
ـــريًة أيخـــذوّنا . وجـــازاىمســـنة ســـبع مـــن اؽبجـــرة يف حـــفر  مغـــا. كث
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. وعـدكم يف ملكو. حكيماً يف حـنعو. وكان للا تعاىل عزيزاً مستقبالً 
أيّهـا اؼبؤمنـون، فعّجـل لكـم مغا. كثـريًة أتخـذوّنا مسـتقباًل  للا تعاىل

 ق إبذن للا تعــاىل يف اؼبســتقبلتبقّ تســىــذه، وىــي غنيمــة خيــرب الّــ  
بســوٍء ألىلكــم  فلــم يعرفــوا عــنكم، أيــدي النّــاس وكــفّ  ،القريــب
، ولتكــون زمــن اغبديبيــة خــروجكم مــع اؼبصــ فى فــّتة  وأمــوالكم

كم وأموالكم آيًة للمـؤمنني أبّن للا تعـاىل لنعمة كّف األيدي عن أى
لّنعـيم اؼبقـيم يف ىو موالىم، وليهديكم حراطاً مستقيماً يفضـي إىل ا

 جّنات الّنعيم.
أخـــرى مل تقـــدروا علـــى  اؼبؤمنـــون مدينـــةً  أيّهـــا رّبكـــم ووعـــدكم

للا سـببانو وتعـاىل محـا  أحـاح اؼبكّرمة، قـد وىي مدينة مّكة فتبها،
 وكان للا تعـاىل علـى كـلّ  إىل فتبها ُخرْباً. وابألسباب اؼبؤّدية علماً،

ال يف الّســماء. يف األرأ و  فــال يعجــز للا تعــاىل شــيءٌ  ،شــيٍء قــديراً 
اؼبكّرمة قـد مّت فتبهـا يف شـهر رمضـان سـنة شبـاٍن  واؼبعروف أّن مكة

 بسبب نق  قريش أحد شروح الّصلح. (1)من اؽبجرة
األدابر اؼبؤمنــــون لولّــــوا  ايأيّهــــا كفــــروا  ولــــو قــــاتلكم الّــــذين 

يتـــوىّل أمــورىم ونصـــرياً أيخـــذ  ىزميـــة مثّ ال جيــدون وليّـــاً  واّنزمــوا شـــرّ 

                                           
 .ٖٔ/ٗالّسرية الّنبويّة (ٔ)
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ولـن ذبـد  قد مضت من قبـل. للا تعاىل اّل  هم. تل  ىي سّنةييدأب
 اإلنســــــــــان لســــــــــّنة للا تعــــــــــاىل تبــــــــــديالً  أيّهــــــــــا اؼبــــــــــؤمن وايأيّهــــــــــا

ــــذي . إن اغبــــقّ والتغيــــرياً  ــــنّي  جــــّل وعــــال ىــــو اّل أّن اؼبشــــركني يف  يب
 رار.مــن الِفــ ومل يســتبيوا لولّــوا األدابر اؼبســلمني لــو قــاتلوا اغبديبيــة
وإن فـرار  اؼبشـركني يف اغبديبيـة. مـن نصـيب طالئـع رراالفِ  لقد كان
كـّف   ىـو الّـذي إّن للا تعـاىل مؤّشٌر يدّل على فرار اعبيش. الّ الئع

عـنكم أيّهـا اؼبؤمنـون، وأيـديكم أيّهـا اؼبؤمنـون عـنهم  أيدي اؼبشـركني
 علـــيهم، مـــن بعـــد أن أيفـــركم للا تعـــاىل بـــب ن مّكـــة زمـــن اغبديبيـــة

الّ الئـــع إبطـــالق ســـراحهم.  علـــى تلـــ  ومننـــتم ،وأســـرمت طالئعهـــم
 وكان للا تعاىل دبا تعملون بصرياً.

ـــــذين كفـــــروا ابهلل تعـــــاىل وبرســـــولو   ، إّن اؼبشـــــركني ىـــــم اّل
 ؿببوسـاً  يَ دْ هَ ـالـ ، وحّدواوحّدوكم عن اؼبسجد اغبرام زمن اغبديبية

. ولــوال وجيــب فيــو كبــره فيــو ذحبــو، ينبغــي اّلــذي احملــلّ  عــن أن يبلــ 
ابؼبشــــــركني  يف اغبــــــرم ـبتل ـــــني مؤمنـــــاتٌ ونســــــاٌء  نرجـــــاٌل مؤمنـــــو 
 فتصـيبكم خبـيلكم ئـوىمأن ت  أيّها اؼبؤمنـون مل تعلموىم واؼبشركات
للا تعـاىل لكـم يف  ألذن وإمثٌ من غري قصٍد، بغري علم، مساءةٌ  منهم

يف  للا تعــاىل ليــدخل يف الفــتح الفــتح. ولكــّن للا تعــاىل مل أيذن لكــم
حـدورىم  الكـافرين أبن يشـرح للا تعـاىل رضبتو من يشاء من أولئ 
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ــز اؼبؤمنــون عــن الكــافرين لعــّذب للا تعــاىل لإلســالم. ــو سبّي الّــذين   ل
جعـل الّـذين كفـروا يف قلـومحم  حـني وذلـ  كفروا منهم عذاابً أليماً،

 ســـكينتو علـــى رســـولو  ونـَْعر ـــا، فـــأنزل للا تعـــاىل ضبّيـــة اعباىلّيـــة
 الّتوحيد، وكانوا أوىلقوى وشهادة وألزمهم كلمة التّ  وعلى اؼبؤمنني،

 الّناس محا وأىلها، وكان للا تعاىل بكّل شيٍء عليماً.
الـّرؤاي اؼبناميّـة ابغبـّق،  رسـولو ؿبّمـداً  لقد حـدق للا تعـاىل 

فقــد سبّــت عمــرة القضــاء يف ذي القعــدة مــن ســنة ســبع مــن اؽبجــرة 
ذن للا لتــدخلّن اؼبســجد اغبــرام إب(1)حــلح اغبديبيــة تنفيــذاً لشــروح

تعاىل آمنني م مئّنني ؿبّلقـني رءوسـكم ومقصـرين شـعوركم بعـد أداء 
يف حــرفكم  الّنســ  الزبــافون شــيئاً. فعلــم عــّز وجــّل مــن اؼبصــلبة

عــن مّكــة آنــذاك مــامل تعلمــوا فجعــل مــن دون ذلــ  فتبــاً قريبــاً ىــو 
 فتح خيرب يف رأي بعضهم، وحلح اغبديبية يف رأي بعضهم.

ابؽبــدى مــن  أرســل رســولو ؿبّمــداً  ذيإّن للا تعــاىل ىــو الّــ 
  بعـث بـو ؿبّمـداً  الّضاللة وبدين اغبّق ليظهر دين اإلسالم الّـذي

 وكفـــى للا تعـــاىل شـــاىداً علـــى أّن ديـــن اإلســـالم علـــى الـــّدين كّلـــو.
ســيظهر علــى ســائر األداين. ويالحــي أّن اآليــة الكرميــة تنــزل علــى 

                                           
 .ٕٔ/ٗالّنبويّةالّسرية  (ٔ)
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الم زمـن اغبديبيــة حينمـا كـان معـو عليــو الّصـالة والّسـ اؼبصـ فى 
مـن الّصــبابة الكـرام رفــوان للا تعـاىل علــيهم  زىـاء ألـٍف وأربعمائــة

ــوم، كمــا ىــو معــروف ، أ كثــر مــن أصبعــني. وإّن عــدد اؼبســلمني الي
، أي زىــاء طُبُــأ ســّكان الكــرة األرفــّية. وهلل  مســلم ألــف مليــون
 اغبمد واؼبّنة.
إلسـالم جـّل وعـال شـهيدًا علـى إيهـار ديـن ا وكما كان اغبقّ  

رسولو  ىو جّل وعال  شهيٌد على أّن ؿبّمداً  على سائر األداين،
مــن الّصــبابة رفــوان للا تعــاىل  وخريتــو مــن خلقــو. والّــذين معــو 
رضبــاء بيــنهم، تــراىم رّكعــاً ســّجداً يف  علــيهم أشــّداء علــى الكّفــار،

، عالمـــــتهم يف ، يبتغـــــون فضـــــاًل مـــــن للا تعـــــاىل ورفـــــواانحـــــلوا م
 يئة مــن أ ــر الّســجود هلل تعــاىل واػبضــوع واػبشــوع.وجــوىهم الوفــ

ووحفهم يف اإلقبيل ومثلهم كـزرع  ذل  وحفهم يف الّتوراة ومثلهم.
وقـام  فغلي، وشّدت من أزره الّزرعَ  أخرج أغصانو فقّوت األغصانُ 

علــى ســوقو وأحــولو، يعجــب الــّزرّاع وىــم اؼبؤمنــون الّــذين دعــوا إىل 
 .محـم الكّفـار ليغيي عّز وجلّ  سنة،سبيل رمّحم ابغبكمة واؼبوعظة اغب

آمنــوا وعملــوا الّصــاغبات مــن الّصــبابة ومــن  الّــذين وعــد للا تعــاىل
إىل يوم الّدين مغفرًة لذنومحم وأجراً عظيمـاً يف  أ رىم إبحسانٍ  اقتفى

 جّنات الّنعيم.
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أن نرتّــب  نســت يع بعــون للا تعــاىل مــن االســتعراأ الّســابق 
سورة الفتح اؼبدنّية الكرمية يف ؾبال اإلنباء اؼبسائل اّل  أومأت إليو 

 :واغبديث عن اؼبستقبل على الّنبو التال ابلغيب
 حلح اغبديبية. -ٔ
 فتح خيرب. -ٕ

 .عمرة القضاء وأتويل رؤاي الّنّب  -ٖ
 فتح مّكة اؼبكّرمة. -ٗ

األعــراب اؼبتخّلفــون عــن اعبهــاد يف ســبيل للا تعــاىل  -٘
 ودورىم الحقاً يف الفتوحات اإلسالمّية.

 هار دين اإلسالم على صبيع األداين.إي -ٙ
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 حلح اغبديبية: -ٔ
يف اؼبنـــام أنّـــو دخـــل اؼبســـجد اغبـــرام مـــع  اؼبصـــ فى  ىأَ رَ  

 .ا رءوســهم وقّصــرواو وأّّنــم حّلقــ أحــبابو رفــوان للا تعــاىل علــيهم،
ـــــبّ  الّصـــــبابة رفـــــوان للا تعـــــاىل علـــــيهم علـــــى  رؤايه  قـــــّص الّن

 أنّـو يريـد زايرة البيـت اغبـرام. مففرحوا، وأعلن عليو الّصالة والّسال
لذا  وؼبّا كان عليو الّصالة والّسالم خيشى أن تباغتو قريٌش ابغبرب،

إىل أن خيرجوا  ومن حوؽبم من األعراب أىل اؼبدينة اؼبنّورةدعا  فقد
 مـــن األعـــراب قليـــلٌ  ، وقـــد اســـتجابمعـــو عليـــو الّصـــالة والّســـالم
ــو الّصــالة والّســالم ــو علي ــو الدعوت لّصــالة والّســالم مــن . خــرج علي
 (1)سـنة سـّت مـن اؽبجـرة غـّرة ذي القعـدة اؼبدينة اؼبنّورة يـوم اال نـني

وردّبـا  (2)يريد العمرة وليأ اغبرب، يف زىـاء ألـف وأربعمائـة شـخص
بلغــو  وحينمــا كــان عليــو الّصــالة والّســالم يف الّ ريــق (3) قلــيالً  زادوا

 ائ  فــــارسأّن قريشــــاً قــــد أرســــلت خالــــد بــــن الوليــــد طليعــــًة يف مــــ
واؼبسلمني، وأّن ال ّليعـة عسـكرت يف  يست لع أخبار اؼبص فى 

                                           
 .ٕٖٔ/ٖوالّسرية الّنبويّة ٖٖٗ/٘فتح الباري  -مثلا  -انظر  (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 .ٖٖٗ/٘فتح الباري  -مثلا  -انظر  (ٖ)
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ــو كــراع الغَ  ــمكــاٍن يقــال ل ــّب وؼبّـــا كــان  (1)يمِم قــد خــرج يريــد  الّن
ذات اليمني، وسل  طريقاً  العمرة وليأ اغبرب، فقد مال ابعبيش

 .ولـيأ مـن أعالىـا أتى مّكـة اؼبكّرمـة مـن أسـفلها وسار حّت  وعراً،
   اغبديبيــة مــن أســفل مّكــةَمْهــبِ  (3)اؼبـُـرار (2) ذا ســل  يف  نيّــةحــّت إ

ــاس: َخــ بركــت انقتــو  (4) : مــا قــال  (5)ت القصــواءَلَ فقــال الّن
ََ خَ  ولكن حبسها حابأ الفيل عن  أت القصواء وماىو ؽبا خبُُلق،َل
 فيهـا حـلة الـّرحم التدعوين قريٌش اليوم إىل خ ٍّة يسـألوني (6) مّكة

ىنالـ . وسبّـت اؼبراسـالت بـني   ونزل الّنبّ  (7) إاّيىا إاّل أع يتهم
جـاء  أنّـو إّاـا ويف كـّل مـّرٍة يؤّكـد ؽبـم النّـّب  وبني قـريش. الّنّب 

                                           
كراع: ابلضّم وآخ ر  ع نيم ململ ة. وك راع ك ّل ط يٍَ َ.َرف ه. وك راع اهر. وحيتل ا. وك راع الَ م يم:  (ٔ)

 مّك       ة واملدين       ة. وه       و واٍد أم       ام ُعْس       فان بثماني       ة أمي       ال. مع        م موض       عم بناحي       ة احل        از ب       ني
 البلدان:"كراع".

 الثّنّية: الطّريق يف اجلبل. (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٗ)
خ     ت:  ٕٖٕٚو  ٖٕٔٚح    ديث رق    م  ٜٕٖ/٘وف    تح الب   اري  ٕٖٗ/ٖانظ   ر الّس    رية الّنبويّ    ة  (٘)

 .والقصواَ: وقته  َحَرنت ووقفت.
أي حبسلا هللا عّز وجّل عن دخول مّكة كم ا ح با الفي ل ع ن دخوو ا. وك ان  ّك ة يف احلديبي ة  (ٙ)

 .ٖٖٙ/٘مجعم كثريم مؤمنون من املستضعفني.فتح 
 .ٕٖٗ/ٖالّسرية الّنبويّة (ٚ)
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ــّب  (1) للبيــت ومعّظمــاً غبرمتــو زائــراً  ــان  وبعــث الّن عثمــان بــن عّف
رفي للا تعـاىل عنـو إىل أ  سـفيان وأشـراف قـريش مؤّكـداً ؽبـم ىـذا 

ــ  رســالة اؼبصــ فى اؼبعــ ،  تو قــريش عنــدىا، فبلــ  ســب،واحتفبّل
عّفان قد قُِتل، فقال رسـول عثمان بن أّن  واؼبسلمني  رسول للا

فكانـت  ودعـا النّـاس إىل البيعـة، القـوم، ز: النربح حـّت ننـاج للا
ابيعهــم رســول  يقولــون: فكــان النّــاس ،ربــت الّشــجرة بيعــة الّرفــوان

 يقول: إّن رسـول للا  بر بن عبدللاوكان جا على اؼبوت. للا 
مثّ أتــى رســول  (2) مل يبايعنـا علــى اؼبــوت ولكــن ابيعنــا علــى أن النفــرّ 

ــذي ذُِكــر مــن أمــر   للا ســورة  وقــد أشــارت ابطــل. عثمــانأّن اّل
العاشـرة، وإىل  الكرمية إىل بيعة الّرفوان ىذه يف اآلية الفتح الكرمية

الّـذين ابيعـوا  ،علـيهم للا تعـاىل رفـوان الّصـبابة رفا للا تعاىل عن
 ، يف اآلية الكرمية الثّامنة عشرة.الّنّب 
ميلهـــا إىل  واشـــتدّ  فخافـــت نبـــأ بيعـــة الّرفـــوان وحـــل قريشـــاً  

نّو جاء ابلقول إ الّنّب  وكما أّكد .  عرفو الّنبّ  الّصلح اّلذي
ّن ميـ ذا  ىـو . فهـاابلفعل أكّده ؿبارابً  معّظماً للبيت اغبرام وليأ

                                           
 .ٕٖ٘/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٖٖٓوٜٕٖ/ٖانظر الّسرية الّنبويّة (ٕ)
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ـــذين أرادوا أســـرياً  علـــى اػبمســـني  اؼبســـلمني ابغبديبيـــة ّيتـــواأن يب اّل
وأخـــرياً أرســـلت  (ٔ)وىـــو علـــى اغبـــرس ؿبّمـــد بـــن مســـلمة فأخـــذىم
 إلبرام الّصـلح، فلّمـا جـاء سـهيل قـال النّـبّ  بن عمرو سهيل قريش
 للمسلمني: قد سهل لكم من أمركم (ٕ). 

الّـ  تريـدىا الّشـروح  عرأ سهيل بـن عمـرو علـى النّـّب 
 قريش وىي:
 وفع اغبرب  بني اؼبسلمني وقريش عشر سنوات. -ٔ
مـــن جـــاء اؼبســـلمني مـــن قـــريش يرّدونـــو. ومـــن جـــاء  -ٕ

 من اؼبسلمني اليلزمون برّده. قريشاً 

أييت  من غري عمرٍة ىـذا العـام. مثّ   أن يرجع الّنبّ  -ٖ
أبحـــبابو بعــد أن زبـــرج  العــام اؼبقبــل فيـــدخل مّكــة

 لـيأ مـع أحـبابو  ال ـة أاّيممحـا  فيقـيم منها قريش،
 والقوس. (ٔ)من الّسالح إاّل الّسيف يف الِقراب

                                           
 ويف رواية هم مثانون طخصاا. ٕٖٗ/٘ح الباري انظر فت (ٔ)
 .ٕٖٕٚو ٖٕٔٚحديث رقم  ٖٖٔ/٘انظر فتح الباري  (ٕ)
 القراب بكسر القاف: غمد الّسيف. (ٕ)
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دخـل قـريش  يف عهد ؿبّمـٍد مـن غـريمن أراد أن يدخل  -ٗ
 .(ٕ) دخل فيو ومن أراد أن يدخل يف عهد قريشفيو.

أّمـــا اؼبســـلمون فقـــد  .الّشـــروح كـــّل ىـــذه  اؼبصـــ فى قبـــل 
يف  أّّنا ا ؽبم من ياىرىاألّن ىذه الّشروح بد أمٌر عظيم، بسببها داخلهم
 ذل . . وإلي  بيانَ أّّنا يف حاو اؼبسلمني واغبقيقة اؼبشركني، حاو
وقـــــــريش عشـــــــر  وفـــــــع اغبـــــــرب بـــــــني اؼبســـــــلمني بشـــــــأن 
أعظـم  كـان  قبلـو : فما فُـِتَح يف اإلسـالم فـتحٌ  يقول الّزىريّ سنوات:
 كانــــت اؽبدنــــةفلّمــــا   النّــــاس. حيــــث التقــــى كــــان القتــــال  إّاــــا منــــو.

يف  فــواو فتفا ، والتقـوابعضـهم بعضـا اغبـرب وآمـن النّــاس وُوفـعت
دخــل  إاّل  أحــٌد ابإلســالم يعقــل شــيئاً  ُيكل ــم ، فلــماغبــديث واؼبنازعــة

يف اإلســالم قبــل  مــن كــان مثــل الّســنتني . ولقــد دخــل يف تينــ فيــو
 ذل  أو أكثر.

 : قال ابن ىشام 
خـــــرج إىل   رســـــول للا أنّ  علـــــى قـــــول الّزىـــــريّ  والـــــّدليل 
خـرج عـام ، مثّ يف قول جابر بـن عبـدللا ،يبية يف ألٍف وأربعمائةاغبد

 .(ٔ) يف عشرة آالف  بسنتني بعد ذل  فتح مّكة
                                           

 ٖٖٔ/٘وف   تح الب   اري  ٕٖٖ/ٖوانظ   ر الّس   رية الّنبويّ   ة  ٕٗٔن   ور اليق   ني يف س   رية س   ّيد املرس   لني  (ٔ)
 .ٕٖٕٚؤٖٕٚحديث رقم 
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، ومـــن جـــاء مـــن قـــريش يرّدونـــو وبشـــأن مـــن جـــاء اؼبســـلمني 
كــّل مــن   يبّشــر  ، كــان الّنــبّ اليلزمــون بــرّده قريشــاً مــن اؼبســلمني

إىل اؼبشـركني أبّن  المعليو الّصالة والسّ  حادف ىذا االبتالء ويرّده
بــن ا بــن ســهيل أبــو جنــدل . فهــذاوـبرجــاً  تعــاىل جاعــٌل لــو فرجــاً  للا

ــبّ  يف كتابــة عقــد الّصــلح منــدوب قــريش وفبثّلهــا عمــرو   مــع الّن
 وذل  يف أ نـاء كتابـة يرسف يف اغبديد واؼبسلمني  إىل الّنبّ  جي 

 جنـــدل، اي أاب : (ٕ)الّشـــرح ويقـــول  النّـــبّ  فينّفـــذ عقـــد الّصـــلح
 لــ  وؼبــن معــ  مــن اؼبستضــعفني جاعــلٌ  ، فــاّن للااحــرب واحتســب
ــا قــد عقــدان . إانّ فرجــاً وـبرجــاً   اىمـ، وأع ينــوبــني القــوم حــلباً  بينن
 (ٖ)وىـذا أبـو بصـري  وإاّن ال نـَْغِدر محم، وأع وان عهد للا على ذل 
فبّـن يف اؼبدينـة اؼبنـّورة، وكـان  أييت النّـّب  ِسيد بن جاريـةبن أَ  عتبة

ـــبّ  ـــو الّن ـــة اؼبكّرمـــة، فيقـــول ل  :  اي أاب بصـــري، إاّن قـــد ُحـــبأ دبّك
 واليصــلح لنــا يف ديننــا الغــدر، ىــؤالء القــوم مــا قــد علمــت، أع ينــا

                                                                                                     
 .ٖٖٙ/ٖالّسرية الّنبويّة (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٖرية الّنبويّةالسّ  (ٕ)
 .ٖٖٛ/ٖقال ابن هشام: أبو بصري ثقفّي. الّسرية الّنبويّة  (ٖ)
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ـــ   فرجـــاً وـبرجـــاً،  مـــن اؼبستضـــعفني معـــ وؼبـــن وإّن للا جاعـــٌل ل
 .(ٔ)  فان لق إىل قوم 

ر علــى ســاحل الببــ يصواســت اع أبــو بصــري أن يفــّر إىل الِعــ 
 وآخــــــــرون مــــــــن اؼبســــــــلمني (ٕ) ،وغبــــــــق بــــــــو أبــــــــو جنــــــــدلاألضبر

وكــانوا  مــنهم قريــٌب مــن ســبعني رجــاًل، فــاجتمع إليــو : اؼبستضــعفني
 والسبـّر محـم أبحٍد منهم إاّل قتلـوه، ، الَيْظَفرونقد فّيقوا على قريش
تســــألو   حــــّت كتبــــت قــــريش إىل رســــول للا ،عــــرٌي إال اقت عوىــــا

،  حاجـــة ؽبــم محــم. فــلواىم رســـول للا ، فــالإاّل آواىــم أبرحامهــا
 .(ٖ)  فقدموا عليو اؼبدينة

 مـن غـري عمـرٍة ذلـ  العـام واؼبـؤمنني  وبشـأن رجـوع النّـبّ  
اغبكــيم  إبرادة للا تعــاىل مثّ أييت العــام اؼبقبــل معتمــراً كــان كــّل ذلــ 

الّنــّب  رؤاي أّن كــّل اػبــري يف التــأخري، وىــاىي ذيعلــم  اػببــري الّــذي
 مــن اؽبجــرة ســنة ســبعٍ  يف عمــرة القضــاء يف ذي القعــدة تتبّقــق ،

 الّسـابعة والعشـرون مـن سـورة الفـتح جيـ  وىاىي ذي اآليـة الكرميـة
  فيهــــــــــا القــــــــــول:                    

                                           
 .ٖٖٚ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٕٚٔنور اليقني (ٕ)
 .ٖٖٛ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٖ)
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                      أي
 .فعلم يف الّصلح من اؼبصلبة مامل تعلموا

ٍَ  وبشــأن مــن أراد   قــريشٍ مــن غــري  أن يــدخل يف عهــد ؿبّمــٍد
كـان ىـذا   دخـل فيـو، أن يدخل يف عهد قريشٍ  دخل فيو. ومن أراد

 .بفضل للا تعاىل، يف فتح مّكة اؼبكّرمة الّسبب، الّشرح
 أّن حـــلح اغبديبيـــة إّاـــا أجـــاب اؼبصـــ فى  يتبـــنّي  وىكـــذا 

راجعـاً إىل   وحينمـا كـان النّـبّ  من للا تعـاىل. اؼبشركني إليو بوحيٍ 
فيمـا كـان مـن أمـره  الّسـورة ىـذه للا عّز وجـلّ  أنزل  ة:اؼبدينة اؼبنّور 
مافيو من اؼبصـلبة، ومـا  فتباً ابعتبار وجعل ذل  الّصلح وأمرىم.

وغريه أنّو قـال:  –هنع هللا يضر  – كما روي عن ابن مسعود  آل األمر إليو،
. نعــّد الفــتح حــلح اغبديبيــة وكبــن ،ون الفــتح فــتح مّكــةتعــدّ  إّنكــم

 إاّل  نعـّد الفـتح وقال األعمش عن أ  سفيان عن جابر قال: ما كّنا
تعــــاىل عليــــو  للا حينمــــا أنــــزل وروي أّن النّــــّب  (ٔ) يــــوم اغبديبيــــة
رفــوان للا  علــى الّصــبابة ةلــالّلي قرأىــا تلــ  لــيالً  الّســورة الكرميــة
ـــاس :تعـــاىل علـــيهم  :عليـــو فقـــرأ علـــيهم فـــاجتمع الّن       

                                           
 .ٖٚٓ/ٚتفسري ابن كثري  (ٔ)
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       فقال رجـٌل مـن أحـباب رسـول للا  (ٔ)قال َْي : أ
بيــــده إنّــــو  نفــــأ ؿبّمــــد ي والّــــذيفــــتٌح ىــــوق قــــال: إِ ، و رســــول للا
 .(ٕ) لفتح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فتح خيرب: -ٕ

                                           
 أي راوي احلديث. (ٔ)
 مام أدمد.من حديٍث روا  اإل ٖٚٓ/ٚتفسري ابن كثري  (ٕ)
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مــن اغبديبيــة أقــام ابؼبدينــة اؼبنــّورة ذا   رجــع الّنــبّ  أن بعــد 
وكـان فـتح  (ٔ)إىل خيـرباحملـّرم  خـرج يف بقيّـة ، مثّ اغبجة وبعـ  احملـّرم
خيـرب يف  وقد أومأت سورة الفـتح الكرميـة إىل فـتح (ٕ)خيرب يف حفر

 أكثر من موفع.
 جاء يف اآلية الكرمية اػبامسة عشرة قول اغبّق جّل وعال: 
                  

                      

                        

   سيقول اؼبتخّلفون من األعرابأعلم ، وللا تعاىلواؼبع ، 
إىل  إذا ان لقتم بعد عودتكم إىل اغبديبية عن اػبروج مع  ايؿبّمد

. لتأخذوىا ذروان نّتبعكم إىل خيرب إىل مغا واذّبهتم اؼبدينة اؼبنّورة
، يريدون أن يغرّيوا وعد للا تعاىل من فنشهد معكم قتال أىلها

 مْ ىُ دَ حْ وأن يع يهم وَ  أن يفتح عليهم خيرب، شهد اغبديبية
 من قبل لنا قال للا ؽبم ايؿبّمد لن تّتبعوان، ىكذا قل (ٖ)غنيمتها

ية معنا ولستم فّبن غنيمة خيرب ؼبن شهد اغبديب : إنّ مرجعنا إليكم

                                           
 .ٕٖٗ/ٖالّسرية الّنبويّة (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٖالّسرية الّنبويّة (ٕ)
 .ٓ٘/ٕٙانظر تفسري الّطربي  (ٖ)
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 (ٔ)لغريكم ، فليأ لكم أن تّتبعوان إىل خيرب ألّن غنيمتهاشهدىا
 عن اغبديبية: اغبقيقة أّنكم فسيقول اؼبتخّلفون من األعراب

على الغنيمة . اغبقيقة  ربسدوننا وتريدون أن تنفردوا ابالستبواذ
 أّّنم كانوا اليفهمون إاّل القليل فبّا يقال ؽبم.

ــــب  ــــو مــــن   وكــــان الّن ــــرب مــــن حول ــــد اســــتنفر لغــــزوة خي ق
األعــراب الّــذين كــانوا معــو ابغبديبيــة. وجــاء اؼبخل فــون عنهــا ليــؤذن 
ؽبــــم فقــــال عليــــو الّصــــالة والّســــالم: ال زبرجــــوا معــــي إالّ رغبــــًة يف 
ــادي  ــادايً ين ــا الغنيمــة فــال أع ــيكم منهــا شــيئاً، وأمــر من اعبهــاد، أّم

 .(2)بذل 
لثّامنة عشرة، والّتاسعة عشرة، وجاء يف اآلايت الكرميات ا 

   والعشرين قول اغبق جّل وعال:     

                   

                           

         واؼبع ، وللا تعاىل أعلم، لقد رفي للا
تعاىل عن اؼبؤمنني إذ يبايعون  اي ؿبّمد ربت شجرة الّسمر 
ابغبديبية على أن ال يفّروا فعلم ما يف قلومحم من حّبة اإلميان 

                                           
 .ٔ٘/ٕٙتفسري الّطربي (ٔ)
 .ٕٕٚنور اليقني يف سرية سّيد املرسلني  (ٕ)



 36 

عليهم فرفوا ابلّصلح وحدق العزمية فأنزل جّل وعال الّ مأنينة 
وأاثمحم مغا. كثرية  (1)وأاثمحم فتباً قريباً، وذل  فيما قيل فتح خيرب

، حكيمًا يف  عزيزًا يف ملكواًل. وكان للا تعاىلبأيخذوّنا مستق
 . وعدكم للا تعاىل أيّها اؼبؤمنون اّلذين حاحبوا اؼبص فى حنعو

يف اغبديبية مغا. كثريًة أتخذوّنا مستقباًل، فعّجل لكم غنيمة خيرب 
وحرف أيدي اؼبشركني عنكم فلم يتعّرفوا أبذًى ألىلكم  (2)ىذه

وأموالكم طوال غيابكم يف اغبديبية، ولتكون نعمة حرف أذى 
اؼبشركني عن األىل واألموال آيًة للمؤمنني أبّن للا تعاىل ىو 

وجّل طريقًا مستقيمًا مفضيًا بكم إىل الّنعيم  موالىم، وليهديكم عزّ 
 اؼبقيم يف جّنات الّنعيم.

وجاء يف اآلية الكرمية الّسابعة والعشرين قول اغبّق جّل  
    وعال:                

                   

                  ى، ـواؼبعن
الّرؤاي ابغبّق  وللا تعاىل أعلم، لقد حدق للا تعاىل رسولو ؿبّمداً 

آمنني  وابلّصدق. لتدخلّن اؼبسجد اغبرام إن شاء للا تعاىل
م مئّنني ؿبّلقني شعر رءوسكم بعد أداء الّنس  ومقّصرين، ال 

                                           
 .٘٘/ٕٙتفسري الّطربي  (ٔ)
 .ٙ٘/ٕٙانظر تفسري الّطربي  (ٕ)
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زبافون أبداً، فعلم جّل وعال من اؼبصلبة يف حرفكم عن مّكة 
ل عّز وجّل من دون ذل  ة عام اغبديبية ما مل تعلموا، فجعاؼبكّرم

 الفتح اؼببني فتباً قريباً.
 .(1)ويصّح أن يكون الفتح القريب حلح اغبديبية 
 .(2)صّح أن يكون الفتح القريب فتح خيربوي 
 ويالحــي أّن اآليــة الكرميــة األوىل مــن الّســورة الكرميــة:    

            .كمــا  تصــف حــلح اغبديبيــة ابلفــتح اؼببــني
يالحــي أّن اآليــة الكرميــة الثّامنــة عشــرة ربــّد ت عــن الفــتح القريــب 

ه الّــذي ايــل إىل أنّــو فــتح خيــ َّ رب. وىكــذا يوحــف فــتح خيــرب أبّن
الفتح القريب يف كلٍّ من اآليتني الكـرميتني الثّامنـة عشـرة، والّسـابعة 

 والعشرين.
وىكـذا يكــون حــلح اغبديبيــة ىــو الفــتح اؼببــني، وفــتح خيــرب  

 ىو الفتح القريب. وللا تعاىل أعلم.
 
 

                                           
 .ٛٙ/ٕٙتفسري الّطربي  (ٔ)
 . ٗٔ/ٗوالّسرية الّنبويّة  ٜٙ/ٕٙربي تفسري الطّ  (ٕ)
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 :عمرة القضاء وأتويل رؤاي الّنّب  -ٖ
 بيـة ابلـّرؤاي الّـ  رآىـا اؼبصـ فى تبدأ أحداث حـلح اغبدي 

أبنّـــو دخـــل ىـــو وأحـــبابو اؼبســـجد اغبـــرام آمنـــني ؿبّلقـــني رءوســـهم 
ـــد  ومقّصـــرين فخـــرج يف ذي القعـــدة مـــن ســـنة ســـّت معتمـــراً ال يري

دبن معـو مـن اؼبهـاجرين واألنصـار ومـن غبـق بـو مـن العـرب،  (1)حرابً 
، ولــيعلم وســاق معــو اؽبـَـْدي، وأحــرم ابلعمــرة ليــأمن النّــاس مــن حربــو

وكان اؽبدي سبعني  (2)الّناس أنّو إّاا خرج زائراً ؽبذا البيت معّظماً لو
وكــان جــابر بــن عبــدللا يقــول: كّنــا أحــباب اغبديبيــة أربــع  (3)ةنَــدَ بَ 

مـــن  نو وقـــد أشــارت اآليـــة الكرميــة الّســـابعة والعشــر  (4)عشــرة مائــة
  قـال تعـاىل: سورة الفتح إىل ىـذه الـّرؤاي.        

                           

                       

          ىل أعلــــم: لقــــد حــــدق للا واؼبعــــ ، وللا تعــــا

                                           
 .ٕٖٔ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖالّسرية الّنبويّة   (ٗ)
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الــّرؤاي الّــ  رآىــا بــدخول اؼبســجد  رســولو ؿبّمــداً  (1)تعــاىل ابغبــقّ 
علـــيهم أصبعـــني . لتـــدخلّن اغبـــرام مـــع أحـــبابو رفـــوان للا تعـــاىل 
ــــني ؿبّلقــــني كــــّل اؼبســــجد اغبــــرام إن شــــاء للا تعــــاىل  ــــني م مئّن آمن

رءوســـكم ومقصـــرين بعـــ  شـــعور رءوســـكم بعـــد أداء الّنســـ  ال 
ون أبداً. فعلم عّز وجّل يف الصّلح مامل تعلموا فجعل عـّز وجـل زباف

من قبل دخـول اؼبسـجد اغبـرام ألداء عمـرة القضـاء يف ذي القعـدة 
من سـنة سـبع مـن اؽبجـرة فتبـاً قريبـاً، ىـو فـتح خيـرب الّـذي بـدأ يف 

 .(3)ومّت يف حفر (2)ؿبّرم سنة سبع
يف   واؼبعـــروف أّن ســـورة الفـــتح نزلـــت  كاملـــًة علـــى النّـــبّ  

طريقو عليو الّصالة والّسالم إىل اؼبدينة اؼبنّورة بعد حـلح اغبديبيّـة، 
 تٍّ مــن اؽبجــرة. وإّن ؾبــ  القــول: ـنة ســـأي يف ذي القعــدة مــن ســ

                     يف حــــيغة الــــّزمن اؼبافــــي
ني، وكـأّن كـّل ذلـ  قـد إىل ربّقق ذل  مستقباًل على جهة اليقـ إمياءٌ 

 ربّقق فعال من ذي قبل.

                                           
 واجلللني. ٙٛ/ٕٔانظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٖة السرية الّنبويّ  (ٖ)
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ـــّب   ســـنة ســـبع يف ذي القعـــدة يف الّشـــهر  ولقـــد خـــرج الّن
اّلذي حّده فيـو اؼبشـركون معتمـرًا عمـرة القضـاء مكـان عمرتـو الّـ  

فقـد جـاء يف حـلح (2)والقضاء دبع  اغبكـم والفصـل (1)حّدوه عنها
ـــو ؿبّمـــد.اغب ـــة: ىـــذا مـــا قافـــى علي ـــديبي مـــن القضـــاء:  ل ،ىو فاَع

ويقــال ؽبــا عمــرة  (3)الفصــل واغبكــم، ألنّــو كــان بينــو وبــني أىــل مّكــة
يف ذي القعـــدة يف الّشـــهر  صـــاص، ألّّنـــم حـــّدوا رســـول للا القِ 

مــنهم فــدخل مّكــة يف  اغبــرام مــن ســنة ســّت. فــاقتّص رســول للا 
 (4)ذي القعـــدة يف الّشـــهر اغبـــرام الّـــذي حـــّدوه فيـــو مـــن ســـنة ســـبع

 (5)اؼبسلمون فبّـن كـان ُحـّد معـو يف عمرتـو تلـ   وخرج مع الّنبّ 
ســنة ســبع   وربّققــت رؤاي الّنــّب  (6)وســاق معــو اؽبــدي ســّتني بدنــة
ــْوا كمــا شــاء للا تعــاىل ولــيأ ســنة . ســتٍّ كمــا يــّن اؼبســلمون وسبنـ 

 وكان أىل مّكة قد خرجوا عنو  (7)دبّكة  الاثً  وأقام رسول للا 

                                           
 .ٕٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٛٚ/ٗانظر الّنلاية يف غريب احلديث واهثر  (ٕ)
 .ٛٚ/ٗالّنلاية يف غريب احلديث واهثر  (ٖ)
 .ٕٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٗ)
 .ٕٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (٘)
 .ٖٕ٘نور اليقني يف سرية سّيد املرسلني  (ٙ)
 .ٗٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٚ)



 41 

يوم الثّالث جاءه وفد قـريش وقـالوا لـو: إنّـو ويف ال (1)يف تل  األ ناء
: ومــا علــيكم لـــو قــد انقضــى أجلــ  فــاخرج عنّـــا. فقــال النّــّب 

 (2)تركتموين فأعرسـت بـني أيهـركم، وحـنعنا لكـم طعامـاً فبضـرسبوه
تزّوج ميمونة بنـت اغبـارث يف سـفره ذلـ  وىـو  وكان رسول للا 

فقـال وفـد  (3)اؼب ّلبحرام. وكان اّلذي زّوجو إاّيىا العّباس بـن عبـد
ـــّب  ـــا . فخـــرج قـــريش للّن : ال حاجـــة لنـــا يف طعامـــ  فـــاخرج عّن
 (4)إىل اؼبدينة يف ذي اغبّجـة مثّ انصرف رسول للا  رسـول للا 

. 
ــــــّب   أوىل اغبلقــــــات يف سلســــــلة  وىكــــــذا تكــــــون رؤاي الّن

أحـــداث حـــلح اغبديبيـــة. والـــّرؤى جـــنٌأ مـــن الغيـــب. وكمـــا جـــاء 
اغبــّق جــّل وعــال ابغبــّق وابلّصــدق رؤاي حبيبــو  اغبــديث عــن تصــديق

  ،يف حــيغة الــّزمن اؼبافــي، دلــياًل علــى وجــوب ربّققهــا وأتويلهــا
جــاء اغبــديث عــن الفــتح القريــب. وىــذا الفــتح القريــب ىــو فــتح 
خيــرب يف رأي فريــق مــن العلمــاء. وإذا كــان ذلــ  كــذل  كــان فــتح 

غيـب. وىـذا الفـتح خيرب مظهرًا من مظـاىر إنبـاء الّسـورة الكرميـة ابل
                                           

 .ٕٔ/ٗلّسرية الّنبويّة ا (ٔ)
 .ٗٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 .ٗٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٖ)
 .ٗٔ/ٗالّسرية الّنبويّة (ٗ)
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ــو.  القريــب يف رأي فريــق آخــر مــن العلمــاء ىــو حــلح اغبديبيــة ذات
وإذا كــان ذلــ  كــذل  كــان الّصــلح ىــو اآلخــر مظهــراً مــن مظــاىر 

ّن الّصبابة رفـوان للا تعـاىل علـيهم إإنباء الّسورة الكرمية ابلغيب. 
كــانوا يظنّــون يف ؾبمــوعهم أّن شــروح حــلح اغبديبيــة ىــي يف حــاو 

ــة علــى شــعور اؼبشــركني ، ولــيأ األمــر كمــا يــّن ىــؤالء. ومــن األدّل
حينمــا تــال لــياًل  اؼبســلمني يف ؾبمــوعهم أبّّنــم مغبونــون أّن الّنــّب 

علــى أحــبابو رفــوان للا تعــاىل علـــيهم أصبعــني ســورة الفــتح الّـــ  
 يْ : أَ  باب رسـول للا ـنزلت عليو تل  الّليلة قال رجٌل من أحـ

ـــو ل: إِ رســـول للا، وفـــتٌح ىـــوق قـــا ـــده، إّن ـــٍد بي ـــذي نفـــأ ؿبّم ي واّل
 . (1)لفتح
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .ٖٛٓ/ٚتفسري ابن كثري  (ٔ)
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 فتح مّكة اؼبكّرمة: -ٗ
لقد جاءت اإلشارة يف سورة الفتح الكرمية إىل فتح مّكة  

اؼبكّرمة يف أكثر من موفع. وبسبب تراب  اؼبعاين كبن نذكر 
اآلايت الكرميات اؼبّتاب ات اؼبعاين ونفّسرىا ومن ذل  يّتضح 

ات ـجاء يف اآليما خيّص فتح مّكة اؼبكّرمة.  عاىلإبذن للا ت
عة والعشرين قول اغبّق جّل ابـالكرميات من العشرين حّت السّ 

   وعال:           
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                ومع  اآلايت
الكرميات، وللا تعاىل أعلم، وعدكم للا تعاىل اي أىل اغبديبية مغا. 

م غنيمة خيرب ىذه، وكّف أيدي مثريًة أتخذوّنا مستقباًل فعجل لك
اؼبشركني عن إيذائكم يف أىليكم وأموالكم، ولتكون نعمة كّف 
أيدي اؼبشركني آيًة للمؤمنني أبّن للا تعاىل ولّيهم، وليهديكم 

 ةً الّنعيم. ووعدكم للا تعاىل مدينحراطًا مستقيمًا مفضيًا إىل جّنات 
ّرمة، قد أحاح أخرى مل تقدروا على فتبها، ىي مدينة مّكة اؼبك

للا تعاىل علمًا ب بيعتها وأبسباب فتبها يف الوقت اؼبناسب. وكان 
للا تعاىل على كّل شيٍء قديراً. ولو قاتلكم اّلذين كفروا اي أيها 
اؼبؤمنون لوّلوا األدابر مّث ال جيدون ؽبم من دون للا تعاىل ولّيا وال 

كافرين الّسابقني نصرياً. تل  ىي سّنة للا تعاىل اّل  مضت يف ال
أبن ينهزموا. ولن ذبد أيّها اؼبؤمن واي أيّها اإلنسان لسّنة للا تعاىل 

 تبدياًل وال تغيرياً.
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وىــو جــّل وعــال الّــذي كــّف أيــدي اؼبشــركني عــنكم اي أيّهــا  
بب ن مّكة من بعد أن أيفركم عليهم  هماؼبؤمنون، وكّف أيديكم عن

ل مّكـة، ىب ـوا علـى رسـول يف اغبديبية أبسـركم شبـانني رجـاًل مـن أىـ
وغفلـــة  مـــن جبـــل الّتنعـــيم متســـّلبني يريـــدون غـــّرة النّـــّب  للا 

الة استســالماً وإذعــاانً، فاســتبياىم أحــبابو، فأخــذىم عليــو الص ــ
يف أداء العمـــرة وزايرة البيـــت  وأطلـــق ســـراحهم، أتكيـــداً لرغبتـــو 

 بصرياً .وكان للا تعاىل دبا تعملون أصبعني  (1)اغبرام وليأ اغبرب
مشـركو قــريش ىـم الّــذين كفـروا وحــّدوكم عـام اغبديبيــة عــن  

ــــّل كبــــره  اؼبســــجد اغبــــرام وحــــّدوا اؽبــــدي ؿببوســــاً عــــن أن يبلــــ  ؿبَِ
ولوال رجاٌل مؤمنون ونساٌء  (2)واؼبوفع اّلذي إذا حار إليو حّل كبره

مؤمنـــاٌت مل تعلمـــوىم أيّهـــا اؼبؤمنـــون أن ت ئـــوىم خبـــيلكم فتصـــيبكم 
غري علم، وذنٌب من غـري قصـد، ألذن لكـم يف الفـتح منهم مساءٌة ب

للا تعـاىل يف رضبتـو مـن يشـاء مـن  لَ ُيْدخِ لِ  (3)لكن مل يؤذن فيو حينئذ
اؼبشركني أبن يشرح للا تعـاىل حـدورىم لإلسـالم. لـو سبيّـز اؼبؤمنـون 

ــار ــذين كفــروا مــنهم عــذاابً أليمــاً، حــني جعــل  (1)عــن الكّف لعــّذبنا اّل
                                           

 .ٚٓٛٔحديث رقم  ٖ٘ٗٔ/ٖوانظر  ٛٓٛٔحديث رقم  ٕٗٗٔ/ٖصحيح مسلم  (ٔ)
 ولسان العرب : " حلل ". ٓٙ/ٕٙتفسري الّطربي  (ٕ)
 اجلللني. (ٖ)
 اجلللني. (ٔ)
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ومحم اغبمّيــة ضبيّــة اعباىلّيــة ونعر ــا فأحــّروا علــى الّــذين كفــروا يف قلــ
واؼبسلمون اؼبسجد اغبرام ذل  العام، فأنزل  أن ال يدخل الّنّب 

وعلــى اؼبــؤمنني، وألــزمهم كلمـــة  للا تعــاىل ســكينتو علــى رســولو 
الّتقوى وشهادة أن ال إلو إالّ للا وأّن ؿبّمداً رسول للا، وكانوا أحّق 

 ىلها. وكان للا تعاىل بكّل شيٍء عليماً.بكلمة الّتقوى وأ
ــــــّرؤاي ابغبــــــقّ  لقــــــد حــــــدق للا تعــــــاىل رســــــولو ؿبّمــــــداً   ال

لّصــدق. لتــدخلّن اؼبســجد اغبــرام إن شــاء للا تعــاىل العــام القــادم ابو 
ــني، ؿبّلقــني رءوســكم ومقّصــرين شــعور رءوســكم بعــد  آمنــني م مئّن

لح اغبديبيـة ويف أداء الّنس  ال زبافون أبداً . فعلم عّز وجل يف ح
عدم فتح مّكة اؼبكّرمة ذل  العـام مـن اؼبصـلبة واػبـري مـامل تعلمـوا 
فجعــل مــن قبــل ذلــ  الفــتح العظــيم ؼبّكــة اؼبكّرمــة فتبــاً قريبــاً ىــو 

 فتح خيرب.
واؼبعروف أّن حلح اغبديبية ىو السـّبب بفضـل للا تعـاىل يف 

شـروح  فقد كـان مـن (2)فتح مّكة اؼبكّرمة يف شهر رمضان سنة شبان
 حــــلح اغبديبيــــة أّن مــــن أحــــّب أن يــــدخل يف عقــــد رســــول للا 

وعهده فليدخل فيو، ومن أحّب أن يدخل يف عقد قريش وعهدىم 
فليدخل فيو. فدخلت بنو بكر يف عقـد قـريش وعهـدىم، ودخلـت 

                                           
 .ٖٔ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
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وقبــل مضــّي عــامني ا نــني  (1)وعهــده خزاعــة يف عقــد رســول للا 
العهد. فقد بّيتـت بنـو على حلح اغبديبية نقضت قريش وبنو بكر 
قـريش بـي بكـر  تورفدبكر خزاعة وىم على ماٍء ؽبم يقال لو الوتري، 

ابللّيـل مسـتخفياً، حـّت سـاقوا معهم من قريش مـن قاتـل  ابلّسالح، وقاتل
 وبنـو بكـر العهـد الّـذي بيـنهم وبـنيفلما نقضت قريش  (2)اغبرم خزاعة إىل
 للا  قـدم علـى رسـول خرج عمرو بـن سـامل اػبزاعـي حـّت  رسول للا 
 النّــاس ، راينَ ْهــيف اؼبســجد بــني يَ  ة، فوقــف عليــو وىــو جــالأٌ اؼبدينــ

 وأنشده أرجوزًة يف الواقعة، وفبّا جاء فيها قولو:
 ؿبّمداً  (3)ايرّب إيّن انشدٌ 

 (4)أبينا وأبيو األتلدا ِحْلفَ 
 إّن قريشاً أخلفوك اؼبوعدا
 ونقضوا ميثاق  اؼبؤّكـدا

 ىّجـدا ريِ ِـ تىم بّيتوان ابلوَ 
 (1)ـداً وقّتلوان رّكعـاً وسجّ 

                                           
 . ٖٖٔ/ ٕو.بعة دار املعرفة  .ٕٖ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
 .ٕٖ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٕ)
 وطدم : .البم ومذّكر. (ٖ)
 اهتلد : القدمي (ٗ)
 .ٖٚوٖٙ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٔ)
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 .(2) سامل اي عمُرو بنَ  : ُنِصْرتَ  فقال رسول للا 
من اؼبدينة اؼبنـّورة لعشـر مضـني مـن  وقد خرج رسول للا 

مّكـــة اؼبّكرمـــة حـــبح يـــوم اعبمعـــة  ودخـــل اؼبصـــ فى  (3)رمضـــان 
وكــان صبيــع مــن شــهد فــتح مّكــة مــن  لعشــرين خلــت مــن رمضــان

 .(4)  عشرة آالفاؼبسلمني
 
 
 
 
 
 
 ة:اإلسالميّ ّلفون ودورىم الحقاً يف الفتوحات األعراب اؼبتخ -٘

 أىل دعا اغبرام البيت بزايرة الّرؤاي  بعد أن رأى الّنبّ 
معو عليو  إىل أن خيرجوا من األعراب ومن حوؽبم اؼبدينة اؼبنّورة

وقد . مع قريش وحلفائها حرابً والّسالم خشية أن يالقي  ةالّصال

                                           
 .ٖٚ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٕ)

  .ٕٗ/ٗالّسرية الّنبويّة (ٖ)
 .ٖٙ/ٗالّسرية الّنبويّة  (ٗ)
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 حديثٌ  . ويف سورة الفتح الكرميةزبّلف عن اػبروج أكثر األعراب
 وذل  يف اآلايت الكرميات اغبادية عن ىؤالء األعراب، مستفي ٌ 

 نيناامسة عشرة، والّسادسة عشرة. ويع، واػبعشرة، والثّانية عشرة
يف ؾبال اإلنباء ابلغيب. الكرميات  إعجاز اآلايت ىذهيف دراستنا 

قول اغبّق  اغبادية عشرة والثّانية عشرة الكرميتني جاء يف اآليتني
 : جّل وعال                 

                         

                   

               

                  

       أعلم:  ، وللا تعاىلالكرميتني . ومع  اآليتني
مع  إىل  عن اػبروج من األعراب اؼبتخّلفون سيقول ل  ايؿبّمد

عن  الّتخّلف عليهم بعد عودت  وسيجيبون  إذا أنكرت، اغبديبية
 وأىلوان ستصلبناىاا اّل  : شغلتنا أموالنااعبهاد يف سبيل للا تعاىل

للا  اّلذين خشينا أن يباغتهم األعداء يف أ ناء غيابنا عنهم، فاسأل
 عّز وجّل. إّّنم يف طلبهم وتقصريان يف جنبو أن يغفر لنا ذنبنا تعاىل

يف  أبلسنتهم ماليأ يقولون ؽبم اي ؿبّمد أن تستغفر للا تعاىل
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على  غري الّنادمةعن اآلخرة،  اؼبنصرفة اؼبقبلة على الّدنيا، قلومحم
: إن أان استغفرت للا . قل ؽبم ايؿبّمديف جنب للا تعاىل الّتقصري
أو  ،شيئاً  فمن ميل  لكم من للا تعاىل وأراد ىالككم تعاىل لكم
غري  فمن ميل  لكم من للا تعاىل شيئاً  جّل وعال بكم خرياً  أراد

 عد.ه دون سواه من قبل ومن بدَ حْ هلل تعاىل وَ  ذل . إّن األمر
م ّلعـــاً علـــى  أّن للا تعـــاىل كـــان دبـــا تعملـــون خبـــرياً  اغبقيقـــة
 أن لــن يعــود الّرســول  يننــتم أّنكــم ونّيــاتكم. واغبقيقــة أعمــالكم

وزَيّـن الّشـي ان  والّصبابة رفوان للا تعاىل عليهم إىل أىليهم أبداً،
الظّـــّن الّســـّيء يف قلـــوبكم،  األّمـــارة ابلّســـوء ذلـــ  الـــّرجيم والـــّنفأ

، ومل تســتغفروا موىــاكبتارت قومــاً ىلكــى بســبب الــّذنوب الّــ  وكنــتم
للا تعاىل على ارتكامحـا، ومل تتوبـوا إىل للا تعـاىل توبـًة نصـوحاً ابلنّـدم 

 عليها، والعزم على عدم معاود ا.
ــاء ابلغيــب ــا يف ؾبــال اإلنب بصــدد ماســوف  وىكــذا يتبــنّي أنّن

 دد فضـــح للاوبصـــ،   يقولـــو اؼبتخّلفـــون مـــن األعـــراب للّرســـول
 أبلســنتهم أولئــ  األعــراب أبّّنــم يف طلــب االســتغفار يقولــون تعــاىل
 عـن اػبـروج مـع الّرسـول  ، وأبّّنـم يف االعتـذاريف قلـومحم ماليأ

ـــــذي أحـــــاح بعمـــــل  ليســـــوا حـــــادقني يف عـــــذرىم. إّن للا تعـــــاىل اّل
وراء القعــود عــن  ةيــاغبقيق يبــنّي األســباب وبنــواايىم ُخــرْباً  اؼبتخّلفــني
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 ســــبيل للا تعــــاىل. إّّنــــم ينّـــوا أن لــــن يعــــود الّرســــول  هـــاد يفاعب
م لقا، وزّين الّشي ان الّرجيم والّنفأ األّمارة  واؼبؤمنون إىل أىليهم

 الّظّن الّسّيء يف قلومحم اؼبريضة. ابلّسوء ذل 
 امسة عشرة والّسادسة عشرةـاػب اء يف اآليتني الكرميتنيـوج
 : القول                

                      

                    

               

                    

                      ومع  اآليتني
الكرميتني، وللا تعاىل أعلم: سيقول اؼبتخّلفون عن اعبهاد يف سبيل 

لتأخذوىا  إىل مغا. من األعراب إذا ان لقتم مستقبالً  للا تعاىل
ىؤالء  بكم والقتال معكم. يريد لباقذروان نّتبعكم ومّكنوان من ال  

أن يفتح  ن شهد اغبديبيةب أن يغرّيوا وعد للا تعاىل ماعر األ
لن  قل ؽبم ايؿبّمد(1) وحدىم غنيمتها عليهم خيرب، وأن يع يهم

د ـغنيمة خيرب ؼبن شه كذلكم قال للا تعاىل من قبل أبنّ تّتبعوان.

                                           
 .ٓ٘/ٕٙانظر تفسري الّطربي (ٔ)
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فسيقولون: اغبقيقة أّنكم  (2)ولستم فبّن شهدىا معنا، اغبديبية
أّن أولئ   . اغبقيقةمْ كُ دَ حْ ربسدوننا وتريدون أن أتخذوا الغنيمة وَ 

 إاّل قلياًل فبّا يقال ؽبم. األعراب ال يكادون يفهمون
قــــل ايؿبّمــــد للمتخّلفــــني عــــن اػبــــروج معــــ  مــــن األعــــراب  

ســتدعون إىل قــوٍم أوىل أبٍس شــديد، وب ــٍش أكيــد، مثــل بــي حنيفــة 
ـــّروم ومـــن إلـــيهم، تقـــاتلوّنم إن  قـــوم مســـيلمة الكـــّذاب وفـــارس وال

اعبزيــة أو يســلمون فيكونــون أحــّروا علــى ديــنهم وعلــى عــدم دفــع 
إخواانً لكم، ؽبـم مـالكم، وعلـيهم مـاعليكم. فـان ت يعـوا يـؤتكم للا 

ـــوا تعـــاىل أجـــراً عظيمـــاً يف األوىل واآلخـــرة. وتنكصـــوا عـــن  وإن تتوّل
يف سبيل للا تعـاىل كمـا فعلـتم مـن قبـل يعـّذبكم للا تعـاىل يف  اعبهاد

 األوىل واآلخرة عذاابً أليماً موجعاً.
ابلغيــب بصــدد مــا ســوف  يتبــنّي أنّنــا يف ؾبــال اإلنبــاء وىكــذا 

اّلذين سوف ين لقـون علـى  يقولو اؼبتخّلفون من األعراب للمؤمنني
إىل خيــرب قريبــاً: مّكنــوان مــن الل بــاق بكــم والقتــال  اػبصــوص جهــة

مــن شــهد  معكــم. يريــد أولئــ  األعــراب أن يغــرّيوا وعــد للا تعــاىل
ؽبـم علـى رفـاىم دبــا   مكافـأةً  مْ ىُ دَ ْحـوَ أبّن ؽبـم غنيمـة خيـرب  اغبديبيـة

                                           
 .ٔ٘/ٕٙانظر تفسري الّطربي (ٕ)
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ـــة ، وتعويضـــاً ؽبـــم عـــن عـــدم كتـــب للا تعـــاىل مـــن حـــلح يف اغبديبي
 ذلــ  الصُّــلح . إّن أولئــ  مــن الغنـائم بســبب حصـوؽبم علــى شــيءٍ 

مـــن  علـــى مـــنعهم األعـــراب ســـوف يزعمـــون أّن الباعـــث للمـــؤمنني
يف  أن يشــــــاركوىم اػبـــــروج معهــــــم إىل خيــــــرب حســــــدىم للعــــــراب

ــذين ال يكــادون يفقهــون إاّل قلــياًل فبّــا  ة، وكــذب األعــرابالغنيمــ اّل
 يقال ؽبم.
وإّن ىؤالء األعراب اؼبتخّلفني عن اعبهاد يف سبيل للا تعاىل  

سوف يُْدعون إىل قتال قوٍم أوىل أبٍس شديد يقاتلوّنم أو يسلمون. 
عــــن  وإن زبّلفــــوا إن أطــــاعوا أجــــراً عظيمــــاً، األعــــراب ولئــــ ألإّن 

 سبيل للا تعاىل عذاابً أليماً. اعبهاد يف
أنبأت بو اآلايت الكرميات مـن  مستقباًل كّل اّلذيلقد ربّقق  

 غيب يف ؾبال الفتوحات اإلسالمّية.
 
 إيهار دين اإلسالم على صبيع األداين: -ٙ

: وعـال جلّ  قول اغبقّ  والعشرين الثّامنة الكرمية جاء يف اآلية
                                 

            ، تعـــاىل للا وللا تعـــاىل أعلـــم، واؼبعـــ 
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 ، وبـــدينمـــن الّضـــاللة ابؽبـــدى  ؿبّمـــداً  رســـولو أرســـل ىـــو الّـــذي
علـــيهم وأمّت بــو الّنعمــة  لعبــاده ورفــيو أكملــو الّــذي اغبــقّ  اإلســالم
علـى صبيـع   ؿبّمـداً  بـو بعـث الّـذي اإلسالم دين عّز وجلّ  ليظهر
ىكـذا  شـهيداً، وكفـى للا تعـاىل وغـري الّسـماويّة، الّسماويّة األداين،

  بــــو ؿبّمــــداً  بعــــث الّــــذي ، أبّن ديــــن اإلســــالميف حــــيغة اؼببالغــــة
 أكثــــر ســــتكون اإلســــالمّية األّمــــة وأنّ  علــــى كــــّل األداين، ســــيظهر
 سـائر الّنبيّـني من أتبـاع األكثر سيكونون ؿبّمد  أتباع وأنّ  األمم،

 واؼبرسلني، عليهم حلوات للا تعاىل وسالمو أصبعني.
جـــاءت يف كـــّل مـــن  وىـــذا اؼبعـــ  أّكدتـــو اآليـــة الكرميـــة الّـــ  

. جــــاء يف اآليـــــة الكرميــــة الثّالثـــــة ّف اؼبــــدنّيتنيســــورة الّتوبــــة والّصـــــ
 الكرمية الّتاسـعة مـن سـورة الّصـفواآلية  ،من سورة الّتوبة والثال ني
 :جـــّل وعـــال قـــول اغبـــقّ                      

                     . 
القعــدة ســنة  ويالحــي أّن ســورة الفــتح الكرميــة نزلــت يف ذي 

ــــق عودتــــوســــّت مــــن اؽبجــــرة  ــــو الّصــــالة يف طري والّســــالم مــــن  علي
يف حدوٍد ألٍف  الّذين معو عليو الّصالة والّسالم ، وكان كلّ اغبديبية
.  وكـــان عـــدد اؼبســـلمني آنـــذاك اليـــزال قلـــياًل  مائة شـــخص.ـوطبســـ
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 عليو الّصالة والّسالم يف فتح مّكـة عامني ا نني كان معو وبعد زىاء
 يصل سنة عشر من اؽبجرة ويف حّجة الوداع .عشرة آالف شخص

بع  الّدارسـني بعـدد الّـذين حّجـوا معـو الّصـالة والّسـالم إىل زىـاء 
بفضــل للا  يف ازدايدٍ  وال يــزال عــدد اؼبســلمني (1)مائــة ألــف شــخص
اليـــوم علـــى ألـــف مليـــون  عـــدد اؼبســـلمني ويزيـــد تعـــاىل ابفـــ راد.

ألمم اليوم أكثر ا إن مل يكونوا . واؼبسلمونشخص وهلل اغبمد واؼبّنة
لقــول  مصــداقاً  كــذل كــي يكونــوا    فــاّّنم يف طــريقهم إبذن للا تعــاىل

  عّز وجّل الّصدق. ووعده اغبّق، للا تعاىل
ــــا  ــــٌف يف ســــورة وفّب ــــة ىــــو ل ي الكرميــــة وجيمــــل  الفــــتح اؼبدنّي
على  ع آايت كرمياتٍ ـيف تس تنصّ  ورة الكرميةـأّن السّ  عنده الوقوف
األخـرية مـن  اآليـة الكرميـة دأتـابتـ وقـد رسـول للا تعـاىل، ؿبّمداً  أنّ 
   :مـن الّشـهادة اآلخـر ابلشـقّ ورة الكرميـة ـالسّ       

 يــــنّص فيهــــا علــــى الّرســــالة الّــــ  وىــــذا العــــدد الكبــــري مــــن اؼبــــّرات
مــن انحيــٍة  وتســفيوٌ  مــن انحيــة، للمصــ فى  تســليةٌ  فيــو والّرســول
 والّـذين أحـرّ   ؿبّمـد رسـالة ينكـرون قـريش الّـذين ؼبشركي أخرى

مــن  ســهيل بــن عمــرو علــى أن ُيــذف ؿبّمــٌد فبــثّلهم يف الّصــلح، 

                                           
 .ٔٚالّرسالة احملمديّة للّسّيد سليمان الّندوي  (ٔ)
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حفة الّرسالة وأن يكتفي عليو الّصالة والّسالم بـذكر  و يقة الّصلح
 ذل . ففعل  اظبو واسم أبيو،

دين  للا تعاىل ووافح أّن إنباء سورة الفتح الكرمية إبيهار 
 من بني سائر اؼبظاىر زمناً  طولعلى الّدين كّلو ىو األ اإلسالم

إّن ىذا  ابلغيب واؼبستقبل. الّسورة الكرمية األخرى يف ؾبال إنباء
للا  . وبفضلميتّد إىل قيام الّساعة اإلنباء ابلغيب اؼبظهر من مظاىر
بتصّرم ، وعلى الّدين كلّ  دين اإلسالم للا تعاىل تعاىل يتأّكد إيهار

. وبتوال العقود والقرون ،ألعواموا ، والّشهورواألاّيم الّليال
 : يف ؿبكم الّتنـزيل وحدق للا تعاىل القائل    

                           

   . 
 
 
 

 متـخاحـال
 ،يف إعجــاز ســورة الفــتحبعنــوان: حملــاٌت  بشــأن ىــذه الدراســة

ــ  إىل بعــ  اؼبســائل الّســابقة يف الّصــفبات أشــران  شــيئاً  تســّل  اّل
يــدور ؿبورىــا حــول  الّســورة اؼبدنيّــة الكرميــة الّــ  علــى مــن الّضــوء



 57 

. وؼبّـا  مـن اؽبجـرة مّت يف ذي القعـدة سـنة سـتٍ  الّـذي حلح اغبديبيـة
كــرمي مــن بــني ســور القــرآن ال كانــت الّســورة الكرميــة تكــاد تشــتمل

 يف ؾبال الغيب واغبديث عن اؼبسـتقبل من األنباء على أكرب حشدٍ 
فقـــد اقتصـــرت الّدراســـة بشـــأن إعجـــاز الّســـورة الكرميـــة علـــى ىـــذا 

ـــومـــْن أجـــل تب اعبانـــب َوْحـــَده. ني وحـــدة الّســـورة الكرميـــة عضـــواّيً ي
وؿبورىـــا وىـــو حــلح اغبديبيـــة كـــان  دبوفـــوعها األســاس والتبامهــا
معـاين الّسـورة الكرميـة بـني يـدي اغبــديث  نسـتعرأ سـريعاً  علينـا أن

 عن إعجازىا.
إنّو جواٌد   تعاىل أسأل أن يتقّبل ىذا العمل وينفع بو، وللاَ        
 كرمي.

ؿبّمـــٍد وعلـــى آلـــو وحــــببو  دانوحـــّلى للا وســـّلم علـــى ســـيّ 
 أصبعني، واغبمد هلل رّب العاؼبني. 

 
 

 فهرس املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي 
ــّدين ) ؾبــد  ابن األ ري ــارك بــن   اعبــزري ال ــو الّســعادات اؼبب  ( أب

طـــاىر أضبـــد  الّنهايـــة يف غريـــب اغبـــديث واأل ـــر. ربقيـــق
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 . اؼبكتبـة العلميّـة بـريوت. الّزاوي، ؿبمود ؿبّمد ال ّناحي
 .بدون اتريخ

فـــتح  أضبـــد بـــن علـــّي بـــن حجـــر العســـقالين(اغبـــافي ) ابن حجر 
عبـد العزيـز بـن  ربقيـق ،الباري بشرح حبيح البخـاري 

د فـــؤاد عبـــد الباقي،ؿبـــّب  الـــدين عبـــد للا بـــن ابز،ؿبّمـــ
 ة . فيّ اػب يب ، اؼبكتبة السلّ 

)عماد الّدين أبو الفدا إظباعيل بن كثري( تفسـري القـرآن  ابن كثري
ـــــخ ـــــعب.بدون اتري ـــــدالعزيز  العظـــــيم.دار الّش ـــــق عب ربقي

 غنيم،ؿبّمد أضبد عاشور،ؿبّمد إبراىيم البّنا. 
ــــن مّكرم(لســــان العــــرب.بريوت  ورابن منظ ــــد ب ــــّدين ؿبّم )صبــــال ال

 م.ٜ٘٘ٔ-ىـ ٖٗٚٔ
 )عبــد اؼبلــ ( ، الّســرية الّنبويّــة،ربقيق مصــ فى الّســـّقا، ابن ىشام 

تصـــــوير  .حلبإبـــــراىيم اإلبياري،عبـــــد اغبفـــــيي شـــــلب.
  .بدون اتريخبريوت.

. ال بعــــة نــــور اليقــــني يف ســــرية ســــّيد اؼبرســــلني )ؿبّمــــد( اػبضري
 .دار اؼبعارف لل باعة. بدون اتريخ الثانية.

ـــّدين عبـــدالرضبن() الّسيوطي علـــوم القـــرآن. يف  اإلتقـــان جـــالل ال
ربقيــق ؿبّمــد أبــو الفضــل إبــراىيم. اؽبيئــة اؼبصــريّة العاّمــة 

 م اعباللني.ٜٗٚٔللكتاب 
 
 حايف

)ؿبمـــود( اعبـــدول يف إعـــراب القـــرآن وحـــرفو. تصـــنيف 
ـــة اغبمصـــي. دار  -الرشـــيد  ؿبمـــود حـــايف. مراجعـــة لين
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 م.ٜٛٛٔ-ىـٜٓٗٔت. ال بعة الثانية و بري  -دمشق
)أبو جعفر   بن جرير( جامع البيان يف تفسري القرآن  الّ ربي 

 ىـ . ٜٕٖٔ، ال ّبعة األوىل ، بوالق ، 
)اإلمـــــام أبـــــو اغبســـــني مســـــلم بـــــن اغبّجـــــاج القشـــــريي  مسلم 

. ربقيــق ؿبّمــد فــؤاد عبــد كتــاب الصــبيحالّنيســابوري(  
  .نسخة مصّورة لب ..حالباقي

ديــــــة ال بعــــــة الثالثــــــة مّ احملســــــالة رّ ال )الّســــــيد ســــــليمان( الّندوي
 .م دمشقٕٜٛٔ ىـٔٓٗٔ

الواحــــــــــــــــــــدي 
 الّنيسابوري

تفســـري غرائـــب القـــرآن  (اغبســـن بـــن ؿبّمـــد بـــن حســـني)
ورغائب الفرقان. م بـوع محـامش تفسـري ال ـربي ال بعـة 

 . ىـٜٕٖٔ.. بوالقاألوىل
ايقـــــــــــــــــــــــــــــوت 

 اغبموي
 للا اغبمـوي ( بـدللا ايقـوت بـن عأبو عبد دين شهاب ال)

 م .ٜ٘٘ٔىـ ، ٖٗٚٔبريوت ،معجم البلدان
 

 
 فهرسج املىضىعاث

رقم  اؼبوفـوع
 الصفبة

 ٖ ............................................................... اؼبقّدمة
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 ........................................حلح اغبديبية -ٔ
 .............................................فتح خيرب  -ٕ

 ........ عمرة القضاء وأتويل رؤاي الّنب  -ٖ

 ...................................تح مّكة اؼبكّرمة ف -ٗ

يف سـبيل للا  اؼبتخّلفـون عـن اعبهـاد األعـراب -٘
 الفتوحات اإلسالمّية. ودورىم الحقاً يفتعاىل 

 ......اإلسالم على صبيع األداين إيهار دين  -ٙ

 ................................................................اػباسبة 
 .....................................رست اؼبصادر واؼبراجع فه

 ............................................ فهرست اؼبوفوعات

٘ 
ٖٔ 
ٔٗ 
ٕ٘ 
ٖٗ 
ٖٛ 
ٖٗ 
ٜٗ 
 
٘ٗ 
٘ٚ 
٘ٛ 
ٙٓ 


