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  الملخص 

يعد الحوار العقائدي او الجدل الفكري مع الديانات السماوية من 

اصعب المراحل التي مرت على الدعوة االسالمية ، لكون معتنقيها اصحاب 

كتاب ومؤمنون باهللا عز وجل ، ولقد وثق القران الكريم حادثة تاريخية مهمة 

الحوار مع مسيحيي نجران الذين قدموا الى المدينة لاللتقاء بالنبي اتسمت ب

فدار حوار شديد بين الطرفين انتهى بهزيمة ) صلى اهللا عليه وال وسلم(

المباهلة وهي ) صلى اهللا عليه واله وسلم(المسيحيين بعد ان طلب منهم النبي 

هذا الطلب  المالعنة اي ان تحل لعنة اهللا على الكاذب فخاف المسيحيون من

  . فمالوا الى الصلح
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Abstract 

The religious debat with the other religion religions 

was the most difficult of the lslamic invitation. The men 

were beliveres.Al. Quren mentioned the histiorical event 

with christion of Najran who came to AL- Medina a dis 

cussion was held between the two parits.The Moslems 

defeated the christian. The prophet asked the other party 

AL- Mubahala As  a result the christions were afraid and 

asked a conciliation with Muslems 

 

 

Mubahala of the prophet 

with the deligation of the 

Christian  of Najran. 

Asst .Prof. Dr. Muhsin Mishkil AL. Hijjaj 

Basrh and Arab Gulf studies center/University of Basrah 
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  المقدمة

في  هامةعد كل مرحلة من مراحل تاريخ السيرة النبوية الشريفة حلقة ت

حلقات االرتقاء بالمجتمع نحو األفضل وكل مرحلة بحاجة إلى دراسة خاصة 

  . لتكتمل أبهى صور التضحية والصبر

ومن إحدى هذه المفاصل الهامة والخطيرة هي الحوار العقائدي والفكري مع 

 تكمن الخطورة في ان أصحاب الكتاب يمتلكون أدواتالديانات السماوية األخرى، و

، وقد تدرج هذا الحوار مع نصارى نجران إلى ابعد حد ومع ذلك لم النقاش والجدًل

صلى اهللا عليه (يقتنع النصارى بكل االدلة الدامغة والصادقة التي قدمها الرسول 

  .على الكاذب  ولهذا التجأ إلى المباهلة وهي الدعاء بأن تحل اللعنة) واله وسلم

وألهمية هذا الحدث في السيرة النبوية فقد إلف بعض المؤرخين كتبا خاصة  

بالمباهلة إال أنها فقدت مثل كتاب المباهلة ألبي الفضل محمد بن المطلب الشيباني 

وأيضا كتاب المباهلة لمحمد بن علي الشلمغاني المتوفى ) هـ٤القرن (المتوفى في 

  ).هـ٤القرن (في 

  د أهمية هذا الحدث في أمرين وتتجس  

  ونصارى نجران) ص(هو ذلك الحوار العميق الذي دار بين النبي: األول  

انهزام علماء النصرانية في الجزيرة العربية وطلبهم الصلح ثم : واألمر الثاني

  .إسالم بعض زعمائها

ومن المؤكد أن هذا النصر أعطى المسلمين حافزا لللصبر واالستمرار على  

حية وكذلك منح المترددين فرصة للدخول في اإلسالم ، إذ انهزمت أعمق التض

  ).ص(الديانات ذات الجدل الطويل أمام الرسول الكريم محمد 
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لنصارى ) ص(تعرضنا في هذا البحث الى معنى المباهلة لغة ثم دعوة النبي

، حيث نوقشت مع زعماء النصرانيةوركز البحث على الحوار العقائدي . نجران

وطبيعته وغيرها من المسائل ) عليه السالم(ئل خطيرة منها والدة السيد المسيح مسا

العقائدية ثم تعرض البحث إلى موضوعة المباهلة والنتائج  التي تحققت جراء هذا 

  .الحدث الذي اختلف في تاريخ حدوثه

  :تعريف المباهلة

قولوا لعنة اهللا المباهلة هي المالعنة بأن  يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء في 

لعنه، وباهل القوم " ، البهل اللعن، وبهله اهللا بهال)٢(وبهلته اي لعنته )١(على الظالم

  .)٤(وتداعوا باللعن على الظالم)٣(بعضهم بعضا تالعنوا

إما االبتهال فهو التضرع واالجتهاد وابتهل في الدعاء إذا اجتهد، وقال قوم 

  :لذاكر هللا واحتجوا بقول النابغة الذبياني المبتهل معناه في كالم العرب المسبح ا

  اقطع الليل آهة وانتحابا                                 

  )٥(وابتهاال هللا اي ابتهال                                        

  )٦(وقيل ان االبتهال إن تمد يديك جميعاً واصله التضرع والمبالغة في السؤال    

  : لنصارى نجران ) اهللا عليه واله وسلم صلى(دعوة النبي 

كتب إلى أهل نجران قبل ان ينزل عليه قوله تعالى ) ص(ورد ان النبي  

من محمد رسول اهللا الى (كتابا هذا نصه  )٧()تلك آيات القرآن وكتاب مبين . طس(

وأهل نجران ، ان أسلمتم فاني احمد إليكم اهللا إله إبراهيم واسحق )٨(أسقف نجران

الى والية  ب ، أما بعد فاني ادعوكم إلى عبادة اهللا من عبادة العباد وادعوكمويعقو

... ، فان أبيتم فالجزية وان أبيتم فقد أذنتكم بالحرب اهللا من والية العباد

  .)٩()والسالم
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مكة وانقادت له العرب وأرسل رسله ) ص(قال ابن طاووس لما فتح النبي  

ى يدعوهما الى اإلسالم او اإلقرار بالجزية إلى األمم وكاتب الملكين قصير وكسر

وإال إذنا بالحرب ، فاكبر شأنه نصارى نجران وخلطأهم من بني عبد المدان 

وجميع بني الحارث بن كعب ومن ضوى إليهم ونزل بهم من دهماء الناس هناك 

اذ وردت عليهم رسل رسول . فملئت قلوبهم رعبا ورهبافي دين النصرانية 

فان أجابوا  فإخوان وان أبوا واستكبروا يؤدون . الى اإلسالم تدعوهم ) ص(اهللا

قل يااهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ( الجزية عن يد وكان في كتابه 

إال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فان 

تمع القوم جميعاً للشورى والنظر في فاج )١٠()تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

أمورهم وأسرعت إليهم القبائل من مذحج وعك وحمير ومن دنا منهم نسبا ودارا 

  )١١(من قبائل سبأ

هو الذي كتب الى نصارى ) ص(هذه الروايات تشير إلى إن الرسول 

نجران يدعوهم الى اإلسالم وإنهم لم يأتوا طواعية لمعرفة الدين الجديد ، ويؤيد 

   )١٢(...)كتب رسول اهللا إلى أهل نجران(ك ابن حجر بقوله ذل

  :    قدوم وفد نصارى نجران للمدينة المنورة

فضع وذعر ) ص(تقول الروايات انه حين قرأ أسقف نجران كتاب النبي  

   )١٣(ذعرا شديدا وامتألت قلوب النصارى في نجران رهبة ورعبا

أنفسهم قبل التحرك لمدينة  ويروى انه دار حوار وجدال طويل بين النصارى

، ويتركز هذا الحوار حول عدم التخلي عن دينهم ، إال انه قام احدهم )ص(الرسول 

  :وهو حارثة بن آثال متمثال بيت من الشعر 

  إذا ما أتيت األمر من غير بابه                 

  ضللت وان تقصد إلى الباب تهتد                                        
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ان السعيد واهللا من نفعته (ثم وجه كالمه الى القسيسين وكافة النصارى     

عليه (الموعظة ولم يعش عن التذكرة ، اال واني أنذركم وأذكركم قول المسيح 

ثم شرح وصية شمعون بن يوحنا وما يحدث على أمته من االفتراق ، ثم ) السالم

... وصى إليه خذ كتابي بقوة وقال ان اهللا جل جالله أ) عليه السالم(ذكر عيسى 

ثم اني باعث بذلك نجيب رسالتي ... واني بعثت رسلي وأنزلت كتبي رحمة ونور 

  )١٤(...)احمد صفوتي من بريتي

الواضح من الروايات ان الحوار دار حول قضية وهي ورود ذكر النبي 

ما هو مذكور في الديانات السماوية والسيما االنجيل ك) صلى اهللا عليه واله وسلم(

  بلغني ان رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً" واضح من النص ، وأورد ابن هشام 

عندهم فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرئاسة الى غيره ختم على تلك الكتب 

خاتماً مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها ، فخرج الرئيس الذي كان على عهد 

فقال له ) ص(تعس إال بعد، يريد النبي محمد  :يمشي فعثر فقال له ابنه) ص(النبي 

ال تفعل فانه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب فلما مات لم تكن البنه : ابوه 

فاسلم فحسن إسالمه ) ص(الهمة اال إن شد فكسر الخواتم فوجد فيه ذكر النبي 

  . )١٥("وحج

انه (  وكذلك قول األسقف أبي حارثة حينما كان في طريق قدومه للمدينة 

يا معشر النصارى واهللا لقد عرفتم (وقوله أيضا )١٦(...)واهللا النبي الذي كنا ننتظر 

  .)١٧(ان محمدا النبي المرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم

ورغم )١٨()إن وفد نصارى نجران يجدونه في كتبهم ( ورواية السيوطي 

أال أنهم استكبروا ) ص(حمد وجود هذه االدلة في كتبهم على نبوة الرسول الكريم م

واعرضوا عن الحق كما قال ابن إسحاق في معرض حديثه عن األسقف ابي 

ولكن صده الجاه من أتباع )ص(وكان مع ذلك يعرف امر رسول اهللا ( حارثة 

  .)١٩()الحق
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لذلك فان الوفد تحرك من نجران باتجاه المدينة المنورة وهو معاند  مصر على     

  .ضالله

مؤرخون في عدد الوفد فالبعض قال أنهم سبعون راكباً منهم واختلف ال

أربعة وعشرون رجال من إشرافهم وتولى أمرهم منهم ثالثة أشخاص وهم ابو 

حارثة االسقف والعاقب أميرهم وذو رأيهم واسمه عبد المسيح والسيد صاحب 

رحلهم واسمه االيهم ابو حارثة بن علقمة احد بني بكر بن وائل صاحب 

  .)٢٠(ممدارسه

والبعض األخر يذكر ان عدد الوفد ستون راكبا يرجع أمرهم الى أربعة 

  .)٢٢(ويؤول  أمر الجميع الى ثالثة )٢١(عشر

قال الشيخ الطبرسي أنهم بضعة عشر من اإلشراف ثالثة يتولون  

  .)٢٤(أمورهم

ان أبا حارثة أسقف نجران وفد في ثالثين ( في حين ذكر االربلي والحلي 

             ) ٢٤(...)نصارىرجال من ال

ربما يعود هذا االختالف الى أصناف الوفد حيث هناك األشراف والعامة  

والزعماء ، فاألشراف عددهم أربعة عشر وهناك ثالثة يتولون األمر وهناك ألعامه 

  .فربما لم يحص إعداد  العامة بشكل دقيق

د لبسوا وق) يثرب) (ص(سار هذا الوفد من نجران نحو مدينة الرسول 

وتعطروا بأطيب الروائح واقبلوا يسيرون  )٢٥(أحسن ثيابهم من الديباج وثياب الحبرة

  .)٢٦(وكانوا من اجمل العرب صورا

وكما يبدو أنهم التقوا بإخوانهم من أصحاب الكتاب من اليهود في المدينة  

حيث تروى المصادر ان نصارى نجران حين قاربوا المدينة صارت إليهم اليهود 
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ساءلوا فيهم فقالت النصارى لهم لستم على شيء وقالت اليهود لستم على فت

  .)٢٧(شيء

وهذا يدل على الجدل الفكري العقيم الذي كانت تعيشه الديانتان إبان البعثة 

  .النبوية الشريفة

بعد ) ص(حيث التقوا بالرسول الكريم )٢٨(وقد وصل هذا الوفد وقت العصر

 )٣٠(ارة ألهل المدينة كان الوفد يضرب بالناقوسوكنوع من اإلث. )٢٩(صالة العصر

  .ربما لحشد الناس ليروهم بهذه الهيبة والزهو

  ):صلى اهللا عليه واله وسلم(الحوار مع الرسول

ذكر ابن اسحق إن الوفد دخل المسجد النبوي في اجمل وثياب وقد حانت  

ه واله صلى اهللا علي(صالة العصر فقاموا يصلون الى المشرق ، فقال الرسول

، وقالوا )٣١(دعوهم ، فكان المتكلم منهم آبا حارثة بن علقمه والسيد العاقب) : وسلم

كذبتم انه ) صلى اهللا عليه واله وسلم(إنا قد أسلمنا قبلك فقال الرسول) ص(للرسول

  )٣٢(عبادتكم الصليب وأكلكم الخنازير وقولكم هللا ولد: يمنعكم من اإلسالم ثالث

ان رسالة ) ص(القول أنهم دخلوا اإلسالم قبل النبيويبدو ان قصدهم بهذا 

، وفي الواقع ان النصارى ) ص(جاءت قبل رسالة النبي محمد ) ع(السيد المسيح 

لم يوحدوا اهللا وقد أشركوا معه السيد المسيح وقولهم انه ابن اهللا فضال عن 

  .أثناء الحوار معهم) ص(االنحرافات العقائدية األخرى التي كشفها الرسول

دعاهم الى ) صلى اهللا عليه واله وسلم(وتستأنف الرواية بالقول ان الرسول 

ما أخبرتنا كتب اهللا بشيء عن صفة النبي المبعوث بعد الروح : اإلسالم فقالوا 

اال وقد تعرفناه فيك اال خلة هي أعظم الخالل وهي التصديق بالمسيح ) ع(عيسى 

ال بل أصدقه وأؤمن به ):ص(بي وأنت تسبه وتكذبه وتزعم انه عبد ، فقال الن

واشهد انه النبي المرسل من ربه وأقول انه عبد ال يملك لنفسه نفعاً وال ضرا وال 
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 ،الم يكن يحيى الموتى ويبرىء األكمه واألبرص: موتا وال حياة وال نشورا، فقالوا 

ونبأهم بما يكون في صدورهم  فهل يستطيع هذا إال اهللا او ابن اهللا ؟ فقال 

بأذن  اهللا فقد كان لحماً ودماً ... نعم قد كان عيسى يحيي الموتى ) : ص(النبي

قالوا  .. يأكل الطعام ، قالوا فأرنا قبله من جاء من غير فحل وال أب ... وعظماً 

  .)٣٣(فما نزداد منك في أمر صاحبنا اال تبايناً وال نقر لك بهذا األمر

لسيد المسيح ؟ فقال النبي ، ما تقول في ا)ص(ويروى ان األسقف قال للنبي 

أتعرف له أبا ولده ؟ فقال : هو عبداهللا اصطفاه وانتجبه ، فقال له األسقف): ص(

كيف تقول انه عبد : لم يكن عن نكاح فيكون له والد ، فقال األسقف ) : ص(النبي 

ان مثل عيسى عند اهللا كمثل ( ؟ فأنزل اهللا  )٣٤(مخلوق وأنت ال ترى عبداً بغير أب

  .)٣٥()قه من تراب ثم قال له كن فيكونادم خل

لم تشتم ) :ص(ويستمر الجدال آخذاً بالتصاعد فقال السيد العاقب للنبي

عيسى ابن مريم تزعم انه عبد ، : من صاحبكم ؟ قالوا ) :ص(صاحبنا ؟ قال النبي 

: انه عبد اهللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فغضبوا وقالوا): ص(قال النبي 

حتى آتاه ) ص(فسكت ... صادقا فارنا عبدا يحيي الموتى ويبرئ األكمه ان كنت

لقد كفر الذين قالوا ان اهللا هو المسيح ابن مريم قل فمن ( يامحمد : فقال )٣٦(جبرائيل

يملك من اهللا شيئا ان أراد ان يهلك المسيح ابن مريم وآمه ومن في األرض جميعا 

لق ما يشاء واهللا على كل شيء وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما يخ

  .)٣٧()قدير

في ادم أكان عبدا مخلوقا، سألهم ما تقولون ) ص(ويروى إن الرسول  

إن مثل عيسى عند اهللا ( فمن أبوه؟ فبهتوا ساكتين فانزل اهللا : نعم ، قال : فقالوا

  )٣٨(...)كمثل ادم

تعلمون  الستم) :" ص(ويستمر الحوار العقائدي بالتصاعد فيسالهم الرسول  

ألستم تعلمون إن ربنا حي ال : بلى، قال: انه ال يكون ولد إال ويشبه أباه ؟ قالوا
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ألستم تعلمون إن ربنا قيم : ، قال بلى: اء؟ قالوا يموت وان عيسى يأتي عليه الفن

: ال ، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: بلى، قال: على كل شيء ؟ قالوا

عز وجل ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء؟  أفلستم تعلمون ان اهللا

فان : ال، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا إال ما علم ؟ قالوا: ، قالبلى: قالوا

الستم : بلى، قال:ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء، فهل تعلمون ذلك؟ قالوا

: ؟ قالوا  تعلمون ان ربنا ال يأكل الطعام وال يشرب الشراب وال يحدث الحدث

الستم تعلمون ان عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة ثم وضعته كما : قال ،بلى

: بلى، قال : تضع المرأة  ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ؟ قالوا

  .)٣٩"(فكيف يكون هذا كما زعمتم ، قال فعرفوا ثم أبوا أال جحودا

ان مثل عيسى عند اهللا "السابقة وقد فسر السيد الطبطائي قولى تعالى اآلية 

بانها نازلة في االحتجاج ومتعرضة لشأن وفد نصارى نجران ، . " ..كمثل أدم

فمعنى اآلية ان مثل عيسى عند اهللا إي وصفه الحاصل عنده تعالى اي ما يعلمه اهللا 

تعالى من كيفية خلق عيسى الجاري بيده ، فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجتين 

  )ع(واحدة منها إلوهية السيد المسيح  تنفى كل

  مخلوق هللا على ما يعلمه اهللا) ع(إن عيسى : أحداهما 

  )٤٠(إن خلقته ال تزيد على خلقة ادم : ثانيهما 

  :اهلةالمب

أثناء ) صلى اهللا عليه واله وسلم(لم يقتنع نصارى نجران بما قدمه الرسول 

حد حتى أنهم آذوا ، وقد وصل إلى أقصى معه ولم ينفعهم الجدلحوارهم 

ليت بيني وبين أهل نجران حجابا فال ): ( ص(بهذا الجدل ، فقال النبي) ص(النبي

  ).ص(من شدة ما كانوا يمارون النبي  )٤١( )أراهم وال يروني
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لهذا انتقل القران الكريم الى المرحلة األخيرة في محاولة إقناع هؤالء وهو 

هللا ليجعل لعنته على الكاذب فنزل جبرائيل المباهلة ، والبهل هو اللعن اي ان تدعو ا

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ( يقول عن اهللا عز وجل ) ص(على النبي 

العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 

  .)٤٢()فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين

دقا نزلت اللعنة عليكم وان كنت باهلوني فان كنت صا) :ص(فقال الرسول 

  .)٤٤(فواعدوه الى الغد )٤٣(كاذبا نزلت علي

فقال النصارى لبعضهم البعض قد جاءكم هذا بالفصل فانظروا أوالً بمن 

يباهلكم بكافة اتباعه ام بأهل الكتاب من اصحابه ام بذوي التخشع والصفوة وهم 

فهؤالء سجية األنبياء فإياكم  القليل منهم عددا فإذا جاء نفر قليل من ذوي التخشع

  .)٤٥(واإلقدام على مباهلتهم

وبرواية أخرى إن األسقف قال للوفد انظروا فان كان محمد يأتي غدا بولده 

  .)٤٦(وأهل بيته فاحذروا مباهلته وان غدا بأصحابه فباهلوه

بكساء اسود رقيق فنشر ) صلى اهللا عليه واله وسلم(وفي يوم الغد أمر النبي

ين واقبل الناس من اهل المدينة من المهاجرين واألنصار وغيرهم من بين شجرت

  .)٤٧(الناس في قبائلهم وشعارهم من رايتهم وألويتهم لينظروا ما يكون من األمر

بعث إلى أهل المدينة ومن حولها ) صلى اهللا عليه واله وسلم(وقيل ان النبي

  )٤٨(فلم تبق بكر لم تر الشمس اال خرجت

تتبعه فاطمة ) عليه السالم(آخذاً بيد الحسن والحسين ) ص(ثم غدا الرسول

فتقدم ) عليه السالم(وبين يديه علي بن أبي طالب )عليها السالم(الزهراء

جثا واهللا (أبو حارثه : فجثا على ركبتيه فقال) صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول

  .)٤٩()كما جثا األنبياء
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خرج وعلي بن أبي ) واله وسلم صلى اهللا عليه(وري الخوارزمي ان النبي  

بين يديه والحسن على يمينه قابضاً بيده والحسين على شماله ) عليه السالم(طالب 

هلموا فهؤالء أبناؤنا الحسن والحسين وهؤالء أنفسنا علي بن :وفاطمة خلفه ثم قال 

ابي طالب وهذه نساؤنا فاطمة ، فجعلوا يستتر بعضهم ببعض تخوفا ان يبدأهم 

  .)٥٠(ة ثم اقبلوا حتى بركوا بين يديهبالمالعن

انظروا قد جاء محمد بخاصته من ولده وأهله ليباهل : وقيل ان األسقف قال

بهم واثقاً بحقه فاحذروا مباهلته واهللا لوال مكانة قيصر ألسلمت له ولكن 

  .)٥١(صالحوه

اقعد بين يديه ) صلى اهللا عليه واله وسلم(ويروي الشريف الرضي ان النبي

وعن يمينه الحسن وعن يساره الحسين ) ع(ومن ورائه فاطمة ) عليه السالم(عليا

فامتنع النصارى عن المالعنة خوفا على أنفسهم وكان دعاء ) عليهما السالم(

ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة ) ع(األنبياء مصروفا الى الحسن والحسين 

   )٥٢(ودعاء األنفس مصروفا أمير المؤمنين) عليها السالم(

تتبعه فاطمة ) ع(بيد الحسن والحسين" غدا آخذا)ص(ويذكر إن الرسول

بين يديه وغدا العاقب والسيد النصرانيان بابنين لهما عليهما الدرر ) ع(وعلي

أبو : على ركبتيه ثم ركع ، فقال) ص(والحلي وقد حفوا بابي حارثه فجثا الرسول

  .)٥٣(جثا واهللا كما يجثو األنبياء للمباهلة: حارثه 

اصعد الجبل وال تباهله فانك ان : (فقال احد إشراف النصارى لصاحبه 

  . )٥٤()باهلته بوءت اللعنة وارى ان نعطيه الخراج

دعا السيد والعاقب إلى المالعنة فواعداه ) ص(ويروي السيوطي إن النبي  

اخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل ) ص(الى الغد ، فغدا رسول اهللا 

والذي بعثني بالحق لو فعال )ص(يد والعاقب فأبيا أن يجيباه، فقال النبيالى الس

تعالوا ندع أبناءنا (، ويروي عن جابر فيهم "لمطر عليهما الوادي نارا
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وعلي وأبناءنا الحسن ) ص(، قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول اهللا )٥٥(....)وأبناءكم

  .)٥٦(ونساءنا فاطمة )ع(والحسين 

بخير : بمن تباهلنا يا أبا القاسم ؟ قال) : ص(نصارى سألوا النبيويروى ان ال     

أهل األرض وأكرمهم على اهللا عز وجل بهؤالء وأشار الى علي وفاطمة والحسن 

فاصفرت ألوان النصارى وعادوا إلى أصحابهم فتشاوروا فزلزلت ) ع(والحسين

   )٥٧()ص(نبيإقدامهم واستشعروا إن العذاب واقع بهم وعزموا على الصلح مع ال

) ص(لما نزلت آية المباهلة دعا رسول اهللا: وعن سعد بن أبي وقاص، قال

   )٥٨(عليا وفاطمة وحسن وحسين ، فقال اللهم هؤالء أهلي

إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل ( وروي القاضي عياض لما نزلت  

حسين وذلك في بيت أم سلمه دعا فاطمة وحسن و )٥٩()البيت ويطهركم تطهيرا

فجعلهم بكساء ثم قال هؤالء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 

وقوله ) ع(ويروي الحديث عن سعد بن ابي وقاص بإضافة اإلمام علي ...تطهيرا

  .  )٦٠(اللهم هؤالء أهلي

واختلف المؤرخون بتاريخ هذا الحدث إي بالسنة التي جرى بها اللقاء مع  

ويرى ابن خلدون إن  )٦١(حدث بعد فتح مكة النصارى ومباهلتهم فالبعض يرى انه

ويرى البعض ان المباهله حدثت سنة  )٦٢()ه٩(النصارى اقبلوا بعام الوفود إي سنة 

  .)٦٣()من ألهجرة ١٠(

ويتبعهما بهذا االختالف المؤرخون المحدثون حيث يذكر السيد الخوئي 

بينما  )٦٤(جرةوالسيد سامي البدري ان هذا الحدث كان في السنة العاشرة من اله

  )٦٥(يذكر األحمدي ان الحدث كان في  السنة التاسعة للهجرة
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ومهما كان االختالف فإننا نعتقد إن وفد نصارى نجران كان بعد فتح مكة 

من أمر قريش والمشركين وبدأ يدخل ) ص(حيث انتهى النبي) هـ٨(سنة 

  .بحوارات مع أصحاب الديانات األخرى

يعد نقطة فاصلة بالدعوة ) هـ٦(سنة على الرغم إن صلح الحديبية 

إلى الحكام والملوك ربما كانت بسنوات مختلفة ) ص(اإلسالمية ، وان رسائل النبي

كان قد فرق رجاال من أصحابه ) ص(وليس سنه واحدة ، قال الطبري ان الرسول

  .)٦٦(إلى الملوك العرب والعجم دعاة إلى اهللا فيما بين الحديبية ووفاته

فان عام الوفود يعد التطبيق العملي ) هـ٦(الحديبية  ومع أهمية صلح

لوصول جماعات مختلفة من أطراف الجزيرة العربية لذلك نعتقد إن وفادة نصارى 

  ).هـ٨(نجران كان بعد فتح مكة سنة

وكما اختلف في سنة وفود نصارى نجران ، فقد اختلف ايضا في يوم 

ذي ٢٤(ن المباهلة حدثت في يوم المباهلة ، حيث يرى الشيخ المفيد وابن إدريس ا

  )٦٧()الحجة

ذي  ٢٥(بينما يرى الحلي صاحب العدد القوية ان المباهلة حدثت في يوم 

  . )٦٨()الحجة 

) ٢١(ويعرض ابن طاووس االختالفات في يوم المباهلة فيذكر انه قيل يوم

من ذي ٢٤(واصح الروايات ان المباهلة حدثت في يوم ) ٢٧(وقيل يوم 

   .)٦٩()الحجة

  :كتاب الصلح مع نصارى نجران   

صالح اهل نجران بعد ان طلبوا ذلك ) ص(تذكر الروايات ان الرسول  

  :وكتب لهم كتابا هذا نصه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                               

هذا كتاب من محمد رسول اهللا لنجران وحاشيتها اذ كان له عليهم حكمه في كل (   

بيضاء وصفراء وثمره ورقيق كان أفضل ذلك كله لهم غير الفيء حلة من حلل 

االواقي قيمة كل حلة أربعون درهماً مما زاد او نقص ، فعلى هذا الحساب إلف في 

مثواة رسلي شهرا فما فوق ، وعليهم " صفر وألف في رجب وعليهم ثالثون دينارا

هم بذلك جوار اهللا وذمة في كل حرب كانت باليمن دروع محاربة مضمونة ، ل

يارسول : لعاقبمحمد ، فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منهم بريئة فقال ا

فكتب ال يؤخذ احد بجناية غيره ، كتب : اهللا انا نخاف ان تأخذنا بجناية غيرنا ، قال

ويذكر ابن حجر أنهم طلبوا المصالحة على الجزية  )٧٠()ع(علي بن أبي طالب 

  .)٧١(لى بالدهمفرجعوا إ

ويشرح ابن خلدون كتاب الصلح بقوله حين أبى نصارى نجران المباهلة 

وسألوا الصلح كتب لهم به على إلف حلة في صفر وألف في رجب وعلى دروع 

  . )٧٢(ورماح وخيل وحمل ثالثين من كل صنف

نصارى نجران على ) ص(صالح الرسول) األم(وقال الشافعي في كتابه 

ب وعجم وقد صالحهم على كسوة تؤخذ منهم وانه قد وضع الجزية وفيهم عر

  .)٧٣(الجزية عن النساء والصغار

عليهم الربا وهي ثابتة بحق أهل الذمة فان ) ص(وأيضا حرم الرسول 

  .)٧٤(كتب إلى  النصارى من أربى فليس بيننا وبينه عهد) ص(النبي

) ص(ول ذكر ابن شبه ان النصارى حين اعرضوا عن المباهلة قالوا للرس

) ص(ثم قال النبي. ما للمالعنة جئناك ولكن جئناك لتفرض علينا شيئا نؤديه إليك 

والذي نفسي بيده لو العنتموني ما حال الحول وبنجران عين تطرف ففرض عليهم 

  .)٧٥(هذه المالحف النجرانية) ص(الرسول
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    :دالالت المباهلة ونتائجها

اخذ بيد ) ص(لفوا في ان النبيذكر رواة السير ونقله األثر بأنهم لم يخت 

ثم دعا النصارى إلى المباهلة ) ع(ومعه علي وفاطمة ) ع(الحسن والحسين 

  :ومن المؤكد ان لهذا االختيار دالالت منها )٧٦(فأحجموا عنها

ان تعيين شخصيات المباهلة ليس حالة عفوية مرتجلة وإنما هو : الداللة االولى 

لو يعلم ( حينما سئل عن هذا االختيار بقوله) ص(اختيار الهي ، وقد أجاب الرسول

ألمرني إن ) ع(اهللا في األرض عباداً  أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين 

  ).اباهل بهم ولكن أمرني المباهلة مع هؤالء فغلبت بهم النصارى

وأهل بيته تعبر عن ) ص(ان ظاهرة االقتران الدائم بين الرسول: الداللة الثانية 

  . )٧٧(.لي يحمل دالالت فكرية وروحيه وسياسيةمضمون رسا

يقول الجصاص في أحكام القران ان في حدث المباهلة داللة على إن  

حين أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندع ) ص(الحسن والحسين أبناء رسول اهللا 

  .)٧٨(بنون غيرهما) ص(أبناءنا وأبناءكم ولم يكن هناك للنبي

في حديث له مع الخليفة هارون ) ع(ى بن جعفرفي سند منتهي لإلمام موس

لم يعقب وان العقب ) ص(والنبي)ص(قلتم إنا ذرية النبي: العباسي ، قال هارون

بسم اهللا الرحمن الرحيم، ومن ( للذكر ال لالنثى وانتم ولد البنت، فأجاب اإلمام 

ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 

ليس له أب ، فقلنا : من أبو عيسى يا أمير ؟،قال )٧٩(...)يا ويحيى وعيسىوزكر

) ص(إنما ألحق بذراري األنبياء من طريق مريم ، كذلك ألحقنا اهللا بذراري النبي

فمن ( هات، قلت قول اهللا عز وجل: ، أزيدك يا أمير ؟ قال) ع(من أمنا فاطمة 

ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا  حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

ولم يدع احد عند المباهلة مع النصارى إال علي  )٨٠(...)ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم

  .)٨١(تأويل قوله أبناءنا) ع(فالحسن والحسين  )ع(وفاطمة والحسن والحسين 
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، والمعلوم ان )ص(هو نفس الرسول) ع(وبما ان الباري عز وجل عد عليا 

  .)٨٢(البشر وجب ان يليه في الفضل أمير المؤمنين  هو أفضل)ص(الرسول 

وان موضوع المباهلة ال يصح ان يفعل أال بمن هو صحيح العقيدة وأفضل 

  .)٨٣(الناس عند اهللا

عظيم الشأن اشتمل على كرامات عدة مثل انه أول " ويعد يوم المباهلة يوما

) ص(ت للرسول مقام فتح اهللا فيه باب المباهلة الفاصلة ، وهو أول يوم ظهر

معجزة ألزام أهل الكتاب من النصارى بدفع الجزية ، وانه اول يوم ظهر فيه 

مع صغر ) ع(تخصيص أهل بيته ، وانه أول يوم كشف لعبارة إن الحسن والحسين

  .سنهما أحق بالمباهلة 

، )ع(السيدة فاطمة الزهراء ) ص(ومن اياته اظهر اهللا عظمة ابنة الرسول

، فضال على أن يوم المباهلة )ص(هو نفس الرسول) ع(م علي واظهر فيه ان االما

  .)٨٤(هو بيان برهان الصادقين

ويعد يوم المباهلة من األيام الخالدة في دنيا اإلسالم وهو اليوم الذي خفت 

لتباهله إمام اهللا على ) ص(فيه الطالئع العلمية والدينية من النصارى الى الرسول

ولهذا شأن عظيم في االسالم ، فيستحب الغسل فيه ان ينصر المحق ويهلك المبطل، 

  :يدعو فيه بهذا الدعاء) ع(وإحياؤه بالعبادة والدعاء ، وكان اإلمام الصادق 

اللهم اني أسألك ببهائك وكل بهاءك بهي، اللهم أني سألك من بهائك بأبهاه(

  )٨٥(...)كله

واالكثار  صوم هذا اليوم شكرا هللا ولبس أنظف الثياب والتطيب فيه ويستحب

  .)٨٦(من الدعاء
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٢١٨ 

ومن نتائج المباهلة إسالم زعماء النصارى القادمين للمدينة حيث يروي ابن  

حجر انه حين طلب النصارى المصالحة على الجزية ورجعوا إلى بالدهم فلم يلبث 

فاسلما وانزلهما دار أبي أيوب )ص(السيد والعاقب اال يسيرا حتى رجعا إلى النبي

  .)٨٧(األنصاري

قدم وفد النصارى وكان معهم أبو حارثة وشرفوه : عن كرز بن علقمة قالو 

كرز فما يمنعك وآنت تعلم هذا : فقال انه واهللا النبي الذي كنا ننتظر ، فقال له... 

يمنعني ما صنع بنا هؤالء الروم شرفونا ومولونا فلو نتبع النبي : ان تتبعه ؟ قال 

صر عليها أخوه كزر بن علقمة حتى اسلم ال نتزعوا منا كل ما ترى فأ) ص"(محمدا

  .)٨٨(بعد ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
٢١٩ 

  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 

  الخاتمة

يعد الحوار او الجدل العقائدي من اخطر مراحل التبليغ بالدعوة النه يمس  

معتقدات االخر ويفند اراءه وقد يزلزل ديانته ، ومن ثم  تتهاوى مصالحه التي 

العقيدة كما هو الحال بنيت وترسخت لمئات او االف السنين الرتباطها بتلك 

  .بمصلحة قريش بعقيدة االوثان 

ومن خالل دراستنا لموضوع المباهلة مع نصارى نجران اتضح ان اهل 

نجران لم يأتوا طواعية بل ارسل اليهم النبي صلى اهللا عليه واله وسلم كما ارسل 

له وسلم لبقية البلدان ليبلغهم بدعوته ، وهذا يدل على قدرة النبي صلى اهللا عليه وا

في مواجهة اعقد الديانات وثقته المطلقة بعقيدته ، وبالمقابل فان اهل نجران اصابهم 

الذعر بعد وصول كتاب الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم ثم جدالهم فيما بينهم  

  .اثناء طريق قدومهم للمدينة 

ولغرض التاثير على العامة فان وفد نصارى نجران لبس افضل ثيابه 

كجزء من التاثير االعالمي واستقطاب االخرين العتبار ان المظهر  واحسنها 

الحسن أقوى في ايصال الفكرة والحجة ، فضال عن كونهم جاءوا بخيرة علمائهم 

  .المعروفين بالبالغة واللباقة 

لقد وظف علماء النصرانية الزمن في حوارهم مع النبي صلى اهللا عليه  

السيد المسيح اقدم زمنيا من بعثة نبينا الكريم  واله وسلم ، على اعتبار ان رسالة

 قبل مبعثه صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه واله وسلم وبالتالي يكونون قد امنوا باهللا

، اال ان النبي اثبت لهم انحرافهم بأدلة التقبل الشك ، ثم انهم ركزوا في اسئلتهم واله

عليه السالم ، واخذ جدالهم للنبي عليه الصالة والسالم على طبيعة السيد المسيح 

يتصاعد تدريجيا وبالمقابل فأن النبي كان يقدم االدلة المفحمة من خالل قوله ان 

  .أبانا ادم ايضا خلق بال أب وانه من تراب 
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 محسن مشكل فهد.د.م.أ

٢٢٠ 

ومع قوة الحجة والدليل  اال أن نصارى نجران أصروا على عنادهم فأمر 

ليجعل لعنته ن اهللا عز وجل اهللا نبيه ان يطلب منهم المباهلة وهي ان يدعو الطرفا

، ومع كل عناد النصارى وتكبرهم اال انهم صدموا حينما رأوا النبي على الكاذب

صلى اهللا عليه واله وسلم قادم لمباهلتهم مع اهل بيته عليهم السالم وهم علي 

، ثم زادهم رعبا حين رأوا النبي عليه طمة والحسن والحسين عليهم السالموفا

  .د جثا على ركبتيه ليدعو اهللا فأسرعوا لطلب الصلح الصالة والسالم ق

عظيم الشأن النه اول يوم فتح اهللا فيه باب المباهلة " ويعد يوم المباهلة يوما

الفاصلة ، وهو اول يوم امر اهللا رسوله الزام اهل الكتاب بدفع الجزية ، وهو اول 

ن ابناه وان ، وان الحسن والحسيفيه تخصيص اهل بيته عليهم السالميوم ظهر 

علي بن ابي طالب نفسه وان السيدة فاطمة الزهراء هي المقصودة بقوله تعالى 

  )   .ونساءنا ونساءكم (

ومن نتائج المباهلة  والنصر الذي حققه النبي صلى اهللا عليه واله وسلم  

على علماء النصرانية ،هو اسالم بعض من علماء اهل نجران النصارى  ، ومن 

  . سحب معه اسالم كثير من العامةالمؤكد ان هذا ي

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
٢٢١ 

  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 

  الهوامش

  .١٦٤،ص١النهاية في غريب الحديث ،ج: ابن األثير )١(

  .١٦٤٢الصحاح،ص: ، الجوهري ٥٤،ص٤كتاب العين ،ج: الفراهيدي) ٢(

  .٢٣، ص٧تاج العروس،ج: ، الزبيدي٧٢،ص١٠لسان العرب ، ج: ابن منظور) ٣(

  .١٦٤، ص١ديث ، جالنهاية في غريب الح: ابن األثير  )٤(

تاج : ، الزبيدي٧٤لسان العرب ، ص: ،ابن منظور  ١٦٤٢الصحاح، ص: الجوهري) ٥(

  .٢٣٨، ص٧العروس، ج

  .١٦٤،ص١النهايه في غريب الحديث،ج: ابن األثير  )٦(

  .١سورة النمل،آيه  )٧(

نجران بالفتح ثم السكون موضعها في مخاليف اليمن من ناحية مكة قيل سميت  )٨(

، ٥معجم البلدان ، ج: ياقوت . الى نجران بن زيدان بن سبأ بن ريشجب ، سبةن بنجران

  .٢٦٦ص

  .٣٨ص ٢،السيوطي،الدر المنثور،ج ٨١، ص٢تاريخ اليعقوبي ،ج: اليعقوبي  )٩(

  .٦٤ايه : سورة آل عمران  ) ١٠(

  .٢٨٨،ص٢١بحار األنوار ،ج: ألمجلسي،٣١١، ص٢إقبال اإلعمال،ج:ابن طاووس )١١(

  .٤٣٨، ص٥ه ،جاالصاب )١٢(

  . ٣٨،ص٢الدر المنثور،ج: ، السيوطي ٣١١،ص٢إقبال اإلعمال،ج: ابن طاووس )١٣(

- ٢٩١،ص٢١بحار األنوار،ج: ، ألمجلسي٣١٦،ص٢إقبال اإلعمال،ج: لبن طاووس )١٤(

٢٩٢ .  

  .٤١٣ ،ص٢السيرة النبوية،ج: ابن هشام )١٥(



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونو الثاني العدد 

 محسن مشكل فهد.د.م.أ

٢٢٢ 

  ٤٣٧، ٥صابة ، ج اال: ؛ ابن حجر  ٦٨. ،ص٥البداية والنهاية،ج: ابن كثير  )١٦(

  . ٥٤،ص٢تفسيره ،ج: الثعالبي) ١٧(

  .١٧ ،ص٢الدر المنثور،ج: السيوطي )١٨(

  .٤١٢، ص٢ألسيره، ج: ابن هشام )١٩(

  . ٥٧،ص٢،ج٢تاريخ ، ت: ،ابن خلدون  ٤٣٧،ص٥االصابه ،ج: ابن حجر  )٢٠(

  .٤١٢، ص٢السيرة، ج: ابن هشام )٢١(

  .٣٩٧،ص٢قصص األنبياء ،ج: كثير ، ابن  ١٧٧،ص٤،جالمعجم األوسط:الطبري )٢٢(

  .٢٥٥،ص١إعالم الورى،ج  )٢٣(

  .٢١٣، كشف اليقين ،ص٢٣٣،ص١مة،جغكشف ال  )٢٤(

  .٢٥٥،ص١إعالم الورى ،ج: الشيخ الطبرسي  )٢٥(

  .٣٤٢، ص٢إقبال اإلعمال، ج: ابن طاووس )٢٦(

  .٢٣٣،ص١مة ،جغكشف ال: االربلي )٢٧(

  ٢٥٥،ص١إعالم الورى ،ج: الشيخ الطبرسي )٢٨(

  ٢١٣كشف اليقين، ص: الحلي )٢٩(

  ٣٤٤،ص١التفسير الصافي،ج: الفيض الكاشاني )٣٠(

  ٦٨،ص٥البداية والنهاية،ج: ، ابن كثير٤١٣، ص٢السيرة، ج: ابن هشام )٣١(

  ٥٨٣،ص٢تاريخ المدينة ،ج: هب،ابن ش٧٦،ص١فتوح البلدان ،ج: البالذري )٣٢(

  ٣٤٣- ٣٤٢، ص٢إقبال اإلعمال، ج: ابن طاووس )٣٣(



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
٢٢٣ 

  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 
  ٢٣٣،ص١كشف الغمة،ج: االربلي )٣٤(

  ٥٩سورة آل عمران،ايه  )٣٥(

  ٣٧،ص٢الدر المنثور،ج: السيوطي  )٣٦(

  ١٧سورة المائدة،ايه )٣٧(

  ٥٩سورة آل عمران ، ايه )٣٨(

  ٢٢٢،ص٣جامع البيان، ج: الطبري )٣٩(

  ٢١٢،ص٣تفسير الميزان،ج  )٤٠(

  ٢،٣٩الدر المنثور،ج: السيوطي )٤١(

  ٦١، إيه  سورة آل عمران )٤٢(

  ١،١٠٤تفسيره،ج: القمي  )٤٣(

  ٣٩،ص٢الدر المنثور ،ج: السيوطي  )٤٤(

  ٣٤٤،ص٢إقبال األعمال،ج: ابن طاووس )٤٥(

  ٢٥٦،ص١إعالم الورى،ج: الشيخ الطبرسي )٤٦(

  ٣٤٥،ص٢إقبال اإلعمال،ج: ابن طاووس )٤٧(

  ١٦المناقب، ص: الخوارزمي )٤٨(

  ٢٥٦،ص١إعالم الورى ،ج: الشيخ الطبرسي )٤٩(

  ١٦٠المناقب، ص: الخوارزمي )٥٠(

  ٢١٣كشف اليقين، ص: ، الحلي ٢٣٣،ص١كشف ألقمه ،ج: االربلي )٥١(

  ٤٨٤،ص٢ج: التبيان: ، والشيخ الطوسي١١٠حقائق التأويل، ص: الشريف الرضي)٥٢(
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 محسن مشكل فهد.د.م.أ

٢٢٤ 

  ٨٢،ص٢تاريخ ،ج: ، اليعقوبي١١٢المبعث والمغازي،ص: األحمر،إبان )٥٣(

  ٧٧،ص١فتوح البلدان،ج: البالذري) ٥٤(

  ٦١سورة آل عمران، اية  )٥٥(

  ٣٩،ص٢الدر المنثور،ج: السيوطي  )٥٦(

  ٣٤٧،ص٢إقبال اإلعمال ،ج: ابن طاووس )٥٧(

  ٤٠،ص٢الدر المنثور ،ج: السيوطي )٥٨(

  ٣٣سورة االحزاب ، آية  )٥٩(

  ٤٨،ص٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،ج: القاضي عياض )٦٠(

  ٣١١،ص٢إقبال األعمال،ج: ابن طاووس  )٦١(

  ٥٥،ص٢،ج٢تاريخ ،ق: ابن خلدون )٦٢(

  ٢٤٨،ص٤مغني المحتاج، ج: الشر بيني )٦٣(

  ٢٥٦، السيرة النبوية، ص٣٥٣البيان في تفسير القران ،ص  )٦٤(

  ٣٩٨،ص) ص(مكاتيب الرسول  )٦٥(

  ١٢٨،ص٢تاريخ ،ج: الطبري  )٦٦(

  ٤١٨السرائر،ص ٤١مسار الشيعة ،ص  )٦٧(

  ٣١٨العدد القوية، ص  )٦٨(

  ٣٥٤،ص٢إقبال اإلعمال،ج )٦٩(

،  ٧٨-٧٧،ص١ج: فتوح: ، البالذري ٥٨٦-٥٨٤،ص٢تاريخ المدينة ،ج:ابن شبه )٧٠(
  ٨٣،ص٢تاريخ ،ج: اليعقوبي

  ١٩٦،ص٣االصابه ،ج )٧١(



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
٢٢٥ 

  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 
  ٥٧،ص٢،ج٢تاريخ،ق  )٧٢(

  ٣٠٠-٢٩٩،ص٤ج  )٧٣(

  ٥٨،ص١٤المبسوط، ج: السر خسي )٧٤(

  ٥٨٣،ص٢تاريخ المدينة ، ج: ه بابن ش )٧٥( 

  ١٨،ص٣احتكام القران،ج:لجصاصا )٧٦(

  ٩٥،ص)ع(مودة آهل البيت: مركز الرسالتين )٧٧(

  ١٩،ص٣أحكام القران،ج )٧٨(

  ٨٦-٨٥أيه : سورة األنفال )٧٩(

  ٦١سورة ال عمران، إيه  )٨٠(

تفسير : ، السيد الطبطبائي١٦٥،ص٢االحتجاج،ج: الشيخ الطبرسي )٨١(
  ٢٣٠،ص٣الميزان،ج

  ٢١ر المؤمنين،صتفضيل أمي: الشيخ المفيد )٨٢(

  ٣٥٢،ص٢البيان، ج: الشيخ الطوسي )٨٣(

  ٣٥٢، ص٢إقبال اإلعمال، ج: ابن طاووس )٨٤(

  ١٠٢-١٠١الصحيقة الصادقيه،:الشيخ باقر : القرشي )٨٥(

  ٣٥٤،ص٢إقبال األعمال، ج: ابن طاووس )٨٦(

  ٥٧،ص٢،ج٢ق:تاريخ : بن خلدونا، ١٩٦، ص٣االصابه، ج: ابن حجر  )٨٧(

  .٢٣٩،ص٨مجمع الزوائد، ج: ،ص، الهيثمي ٤لمعجم األوسط ،جا:الطبراني )٨٨(

  

  



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونو الثاني العدد 

 محسن مشكل فهد.د.م.أ

٢٢٦ 

  المصادر والمراجع

  المصادر: اوال 

النهاية في غريب ):هـ ٦٠٦ت (ابن االثير ، مجد الدين ابو السعادات المبارك ـ ١

بيروت ( ١الحديث ،خرج احاديثه صالح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ط

/١٩٩٧.(  

المبعث والمغازي ،اعداد رسول جعفريان ، ): هـ١٧٠ت(بن عثمان  االحمر ، ابانـ٢

  .هـ ١٤١٧، ١ط

كتاب ):هـ ٥٩٨ت (ابن ادريس ،ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد الحلي ـ ٣

  ).هـ١٤١٠/قم ( ٢السرائر ،مؤسسة النشر االسالمي ، ط

 ،ئمهكشف الغمه في معرفة اال):هـ ٦٩٣ت(االربلي ،علي بن عيسى بن ابي الفتح ـ ٤

  ).١٩٨٥/بيروت ( ٢دار االضواء ط

فتوح البلدان ،مطبعة لجنة البيان ): هـ ٢٧٩ت(البالذري ، احمد بن يحيى بن جابرـ ٥

  ).هـ١٣٧٩/القاهرة (

تفسير الثعالبي ):هـ٨٧٥ت(الثعالبي ،عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف المالكي ـ ٦

بيروت ( ١دالفتاح ابو سند ، طعب. المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القران ، تحفقيق د

  ).هـ١٤١٨/ 

احكام القران ،دار الكتب ):هـ٣٧٠ت(الجصاص ، ابو بكر محمد بن علي الرازي ـ ٧

  ).هـ١٤١٥/ بيروت ( ١العلميه ط

الصحاح ، تحقيق احمد عبد الغفور ، ) :هـ ٣٩٣ت(الجوهري ،اسماعيل بن حماد ـ ٨

  ).هـ ١٤٠٧/ بيروت ( ٤دار العلم للماليين ،ط

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالثاني العدد  
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  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 
 ،االصابه في تمييز الصحابة): هـ ٨٥٢ت (ابن حجر ، احمد بن علي العسقالني ـ ٩

  ).هـ١٤١٥/بيروت ( ١تحقيق عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلميه، ط

العدد القويه بدفع ) :هـ ٧٢٦ت(الحلي ،رضي الدين علي بن يوسف المطهر ـ ١٠

  ).هـ١٤١٨/قم (١ط المخاوف اليومية، تحقيق مهدي رجائي مطبعة سيد الشهداء

/ طهران (١تحقيق حسن الدركاهي ،طاليقين في فضائل امير المؤمنين، كشف =: ـ١١

١٩٩١(  

تاريخ بن خلدون ):هـ ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد الحضرميـ ١٢

/ بيروت ( ٤، دار احياء التراث ، ط......المسمى كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر 

  )بدون سنة 

المناقب ،تحقيق ) :هـ ٥٦٨ت (الخوارزمي ، الموفق بن احمد بن محمد المكي ـ ١٣

  ).هـ١٤١١/ قم (  ٢الشيخ مالك المحمودي ،مؤسسة النشر االسالمي ،ط

تاج ) :هـ  ١٢٠٥(، السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي الزبيديـ ١٤

  ).بدون سنة / لبنان ( العروس من جواهر القاموس ، منشورات مكتبة الحياة 

المبسوط ، تحقيق جمع من ) :هـ ٤٨٣ت( السرخسي ، محمد شمس الدين ـ ١٥

  ).هـ ١٤٠٦/ بيروت (االفاضل ، دار المعرفة 

الدر المنثور في ) :هـ  ٩١١ت(السيوطي ، جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر ـ ١٦

  ).هـ ١٣٦٥/ جده ( ١التفسير بالماثور ، نشر دار المعرفة ،ط

كتاب االم ، دار الفكر ، ) : هـ ٢٠٤ت( عي ، ابو عبدالرحمن بن ادريس الشافـ ١٧

  ) .١٩٧٨/ بيروت ( ٢ط

تاريخ المدينة المنورة ، تحقيق ) : هـ ٢٦٢ت( ابن شبة ، ابو زيد عمرو بن شبه ـ ١٨

  ).هـ ١٤١٠/ قم ( فهيم محمد شلتوت ،دار الفكر ، مطبعة قدس 
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٢٢٨ 

مغني المحتاج ، دار احياء ) : هـ ٩٧٧ت (الشربيني ، الشيخ محمد الخطيب ـ ١٩

  ). ١٩٥٨/ بيروت ( التراث العربي 

حقائق التاويل ) : هـ ٤٠٦ت( الشريف الرضي ، ابو محمد بن الحسن الحسيني ـ ٢٠

بدون / بيروت (في متشابه التنزيل ، شرح محمد ال كاشف الغطاء ، مطبعة دار المهاجر 

  ) .سنة 

 ،االحتجاج) :هـ ٥٦٠(مد بن علي بن ابي طالب الشيخ الطبرسي ، ابو منصور احـ ٢١

  ).١٩٦٦/النجف ( تحقيق السيد محمد باقر الخرسان ،منشورات دار النعمان 

التبيان ) : هـ ٤٦٠ت ( الشيخ الطوسي ، شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن ـ ٢٢

 ١٤٠٩ ، مكتب االعالم االسالمي ، ١في تفسير القران ،تحقيق احمد حبيب العاملي ، ط

  .هـ 

تفضيل امير : الشيخ المفيد ، ابو عبداهللا محمد بن محمد بن النعمان العكبري ـ٢٣

  ) . ١٩٩٣/ بيروت ( ٢المؤمنين ،تحقيق علي مدرسي ،مطبعة دار المفيد ، ط

مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة ، تحقيق الشيخ مهدي نجف ، دار = : ـ٢٤

  ) . ١٩٩٣/ بيروت (  ٢المفيد ، ط

اقبال ) : هـ ٦٦٤ت( ابن طاووس ، السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ـ ٢٥

  ).هـ ١٤١٤/ قم ( االعمال ، تحقيق جواد القيومي االصفهاني 

، المعجم االوسط) : هـ ٣٦٠( الطبراني ، سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي ـ ٢٦

  . ١٩٩٥/ تحقيق طارق ابو معاذ ، دار الحرمين 

اعالم الورى باعالم الهدى ، مؤسسة ) : هـ ٥٤٨ت( فضل بن الحسن ، الالطبرسيـ٢٧

  ) .هـ ١٤١٧/ قم ( ١،ط. ع.ال البيت 
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٢٢٩ 

  مباهلة الرسول وفد نصارى  نجران 
، تاريخ الرسل والملوك): هـ ٣١٠ت (الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ـ ٢٨

  .راجعه نخبه من العلماء،  مؤسسة االعلمي ، بدون سنة 

ط صدقي جميل العطار ، دار الفكر جامع البيان عن تاويل آي القران ، ضب= : ـ ٢٩

  ) .هـ ١٤١٥/ بيروت (

كتاب العين ، تحقيق ) : هـ ١٧٥ت( الفراهيدي ، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد ـ ٣٠

  ) .هـ ١٤٠٩/ ايران (  ٢مهدي المخزومي ، نشر مؤسسة دار الهجرة ،ط

، صافيتفسير ال) : هـ ١٠٩١ت( عصره الفيض الكاشاني ، المولى محسن وحيد ـ ٣١

  ).هـ ١٤١٦/طهران (  ٢صححه الشيخ حسين االعلمي ،مكتبة الصدر ط

الشفا بتعريف ) : هـ ٥٤٤ت( القاضي عياض ، ابو الفضل عياض اليحصبي ـ ٣٢

  ) .هـ ١٤٠٩/ بيروت ( حقوق المصطفى ، دار الفكر 

تفسير القمي ، صححه السيد ) : هـ ٣٢٩ت( القمي ، ابو الحسن علي بن ابراهيم ـ ٣٣

  ). هـ ١٤٠٤/ قم ( ٣يب الجزائري ، مؤسسة دار الكتب ، طالط

البداية ) : هـ٧٧٤ت( ابن كثير ، الحافظ ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي ـ ٣٤

  ) .هـ ١٤٠٨/ بيروت (  ١والنهاية ، تحقيق علي مشيري ، دار احياء التراث ، ط

ع بعابدين ، مطبعة ، شار ١قصص االنبياء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط= : ـ٣٥

  . ١٩٦٨دار التاليف ، 

بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار ) : هـ ١١١١ت (المجلسي ، العالمه محمد باقرـ ٣٦

  ) . ١٩٨٣/ لبنان (  ٢االئمه االطهار ، مطبعة مؤسسة الوفاء ، ط

لسان العرب ، دار احياء ) : هـ ٧١١( ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد ـ٣٧

  ) .هـ ١٤٠٥/ بيروت (  ١اث العربي ، طالتر

سيرة ) : هـ ١٥١ت( ابن هشام ، ابو عبداهللا محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي ـ ٣٨

  ) .هـ  ١٣٨٣/ مصر( ، الدين عبد الحميد ابن هشام ،تحقيق محمد محيي
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٢٣٠ 

مجمع الزوائد ومنبع ) : هـ ٨٠٧ت ( الهيثمي ، الحافظ نور الدين علي بن بكر ـ ٣٩

  . ١٩٧٨٩/ بيروت ( ، دار الكتب العلمية  الفوائد

معجم البلدان ، دار احياء ) : هـ ٦٢٦( ياقوت ، شهاب الدين ابي عبد اهللا الحموي ـ ٤٠

  ). ١٩٧٩/ بيروت (التراث 

تاريخ اليعقوبي ، ) : هـ ٢٨٤ت(اليعقوبي ، احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب ـ ٤١

  .مطبعة دار صادر ، بيروت ، بدون سنة 

  المراجع : ا ثاني

  ) .هـ ١٤٢٠/ قم (  ١السيرة النبوية ، ط: السيد البدري ،سامي ـ ١

بيروت (  ٤ط البيان في تفسير القرن ، دار الزهراء ،: السيد الخوئي ، ابو القاسم ـ ٢

  ) .هـ ١٣٩٥/

الميزان في تفسير القران ، مؤسسة النشر : السيد الطباطبائي ، العالمه محمد حسين ـ ٣

  .، قم ، بدون سنه االسالمي 

 ١٤١٠/ بيروت (  ١الصحيفه الصادقية ، دار االضواء ، ط: القريشي ، الشيخ باقرـ ٤

  ) .هـ

  

 

 

 


